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OSCAR: Lady Gaga fala sobre o ‘clima’ entre ela e o ator Bradley 
Cooper durante a premiação na noite de domingo (24)

O governador João Doria anunciou nesta quinta-feira (28) a Operação Carnaval + Seguro, que acontece entre sexta (1º) 
e quarta-feira (6) com ações para reforçar a segurança durante o Carnaval; haverá aumento no efetivo da Polícia Militar

Estado de SP terá 41% a mais de 
PMs nas ruas durante o carnaval
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Fábio Nunes Teixeira

Prefeitura e Univeritas/UNG assinam 
o Plano de Marketing de Turismo
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Rodovias que cortam Guarulhos devem 
receber 500 mil veículos no carnaval
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Expediente

[ cena do dia ] Alexandre Serpas/AE [ tempo ]

LOTERIAS:
Deu sorte hoje?

Quem pretende curtir o 
carnaval no Sambódromo do 
Anhembi, acompanhando os 
desfiles das escolas de sam-
ba, ou seguir os blocos pelas 
ruas da cidade terá esquema 
especial no Metrô durante 
todos os dias da folia. 

A partir deste sábado, dia 
2, as estações operadas pela 
Companhia do Metrô e loca-
lizadas próximas a grandes 
eventos carnavalescos terão 
reforço de 12% no efetivo de 
funcionários e de 30% de 
agentes de segurança para 
melhorar ainda mais o atendi-
mento aos passageiros.

A ação está prevista para 
as estações Palmeiras-Barra 
Funda, República, Anhanga-
baú, Santa Cecília, Sé, São 
Bento e Liberdade, no sába-
do (2). No domingo (3/03), o 
efetivo será reforçado nas 
estações República, Anhan-
gabaú e São Bento. 

Na segunda-feira de Car-
naval (4/03), as estações Luz, 
Tiradentes, São Joaquim, Li-
berdade, Brigadeiro, São Ben-
to, Santa Cecília, República e 
Anhangabaú terão aumento 
de funcionários. E na terça 
(5/03) a medida se repete 

em Luz, Tiradentes, Consola-
ção, São Bento, República e 
Anhangabaú. Além do aumen-
to no quadro de empregados, 
as estações citadas terão 
esquema para orientação 
do fluxo de passageiros no 
mezanino e nos acessos. 

Por solicitação da Polícia 
Militar, a estação Armênia da 
Linha 1-Azul ficará fechada 
das 10h às 20h nos dias 4 e 
5, para manter a segurança 
dos passageiros e do sistema 
operacional. Nos demais 
horários – entre 4h40 e 10h 
e das 20h às 0h, a estação 
estará aberta. 

Em todos os dias do Car-
naval, trens reservas - quatro 
composições na Linha 1-Azul, 
cinco na Linha 2- Verde, 
quatro na Linha 3- Vermelha 
e dois na Linha 15–Prata – 
estarão prontos para entrar 
em operação em qualquer 
horário e de acordo com o 
aumento da demanda de 
passageiros. 

Na Quarta-feira de Cinzas 
(6/03), a abertura das esta-
ções do Metrô das linhas 
1-Azul, 2- Verde, 3-Vermelha 
e 15- Prata será antecipada 
para as 4h.

Metrô de SP terá operação 
especial no Carnaval

 Tentativa de assalto
A Polícia Civil prendeu, nesta quinta (28), nove pessoas em uma tentativa de assalto 
a uma agência do Banco Santander, na Avenida Nossa Senhora do Sabará, na zona 
sul da capital paulista. Os criminosos fizeram reféns. 
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TEMPESTADES 
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PANCADAS DE 
CHUVA

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.

Inaldete P. da Cruz
Acompanhando pela im-
prensa a crise na nossa 
vizinha Venezuela, fico 
preocupada em um pos-
sível conflito armado que 
possa envolver o Brasil. A 
situação na fronteira está 
mesmo delicada e se os 
EUA decidir invadir o terri-
tório venezuelano, tenho a 
absoluta certeza que o Bra-
sil atenderá “ordens” dos 
norte-americanos, de que é 
capacho há décadas, e fará 

parte do conflito. Vai ser um 
grande problema para to-
dos nós. 

Edluce Vasconcelos
Está de parabéns a admi-
nistração do Parque Fra-
calanza e Cidade Mirim, 
na Vila Augusta, pela lim-
peza e organização. Me 
senti segura ao levar mi-
nhas crianças para aquela 
área de lazer..

Edmundo Torres
A Banda Bicha foi um 
grande sucesso em Gua-
rulhos no final de semana 
e, indiscutivelmente, é um 
dos nossos maiores patri-
mônios culturais. Ela de-
via fazer parte do calen-
dário oficial da prefeitura 
que, infelizmente, não faz 
carnavais nos bairros..

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° 2128
26/02/2019
11 - 16 - 24 - 46 - 54 - 55

 
Lotofácil
Concurso n° 1782
27/02/2019 
01 - 02 - 03 - 07 - 08
12 - 13 - 14 - 15 - 17
18 - 19 - 20 - 22 - 25

Lotomania
Concurso n° 1947 
26/02/2019
00 - 11 - 13 - 21 - 29
30 - 33 - 35 - 50 - 51
60 - 63 - 70 - 73 - 77
87 - 90 - 91 - 96 - 99

Dupla Sena
Concurso n° 1907
26/02/2019
Primeiro sorteio 
02 - 17 - 20 - 25 - 27 - 36
Segundo sorteio
07 - 21 - 22 - 37 - 39 - 46

Federal
Extração n° 05366
27/02/2019

Prêmios Principais
Prêmio Bilhete  Valor (R$)
1º   46886          350.000,00
2º  57871               18.000,00 
3º  79046              17.000,00
4º  33550             15;400,00
5º  45691              14.820,00

Latam suspende rota entre aeroporto 
de Guarulhos e Munique, na Alemanha

A companhia aérea La-
tam Airlines Brasil divulgou 
que suspendeu a nova 
rota entre o Aeroporto 
Internacional de São Paulo-
-Guarulhos a cidade de 
Munique, na Alemanha, que 
estava prevista para iniciar 
as operações no mês de 
junho deste ano. De acordo 
com a companhia aérea, 
os passageiros afetados 
por conta desta alteração 
já estão sendo informados 
para que seja realizado 
o reembolso integral dos 
bilhetes. 

“A Latam Airlines Brasil 

informa que, em função das 
condições de excesso de 
oferta entre os mercados 
Brasil e Europa, a empresa 
irá suspender por tempo 
indeterminado a nova rota 
São Paulo/Guarulhos – Mu-
nique” destacou em nota 
enviada ao HOJE a com-
panhia, alegando também 
que em paralelo a situação, 
a empresa está em pauta 
com o órgão regulador so-
bre a discussão dos limites 
de jornada de longa distân-
cia que afetam a aeronave 
de modelo Boeing 767, que 
iria operar esta rota. 

William Moreira/AE



www.guarulhoshoje.com.br cidade 3sexta-feira a quarta-feira, 1° a 6 de março de 2019

Antônio Boaventura

Neste feriado prolon-
gado de carnaval, existe 
a perspectiva de que 
aproximadamente 500 
mil veículos passem pelo 
trecho que cortam Guaru-
lhos – rodovia Presidente 
Dutra, Fernão Dias e 
Ayrton Senna -, a partir de 
0h desta sexta-feira (1º). A 
previsão é a de que o trá-
fego seja intensificado no 
período entre 19h e 21h. 

No retorno, o tráfego 
deve ser maior na quarta-
-feira (6), das 9h às 13h. A 
CCR NovaDutra, conces-
sionária responsável pela 
rodovia Presidente Dutra, 
tem como estimativa para 
este feriado carnavalesco 
a passagem de quase 300 
mil veículos, que segundo 
a mesma, devem partir 
da cidade de São Paulo e 
consequentemente passar 
por Guarulhos.

A concessionária também 

tem como previsão para 
esta sexta-feira a passa-
gem de aproximadamente 
9 mil carros por hora entre 
ás 19h e 21h. No sábado 
(02), a projeção é de cerca 
de 7.500 por hora entre 
07h e 12h. Na volta do 
feriadão, a CCR NovaDutra 
trabalha com a estimativa 
de 6 mil veículos na terça-
-feira (5) entre 12h e 19h 
e na quarta-feira (06) das 
09h ás 13h com a marca de 
8 mil automóveis.

Já a Arteris, que admi-
nistra a rodovia Fernão 
Dias, revelou que a ex-
pectativa é a de que mais 
de 1 milhão de veículos 
trafeguem por ela entre 
as cidades de São Paulo 
e Belo Horizonte, capital 
do estado de Minas 
Gerais. Entretanto, pouco 
mais de 10% devem 
transitar no trecho da via 
federal em Guarulhos.

A gestora informa que os 

horários de maior intensida-
de naquela devem ocorrer 
nas regiões metropolitanas 
das 18 às 23h desta sexta-
-feira e das 6h às 16h do 
sábado. Na volta, o maior 

fluxo deve se concentrar na 
terça-feira, das 12 à meia-
-noite, e na quarta-feira de 
cinzas, das 6 às 12h. 

No sistema Ayrton 
Senna/Carvalho Pinto a 

expectativa é a de que 
quase 100 mil carros 
utilizem o perímetro de 
Guarulhos daquela via 
com destino ao Vale do 
Paraíba e Litoral Norte. A 

operação montada conta 
com o acompanhamento 
da Agência de Transportes 
do Estado de São Paulo 
(Artesp) e da Polícia Militar 
Rodoviária.

Rodovias que cortam Guarulhos devem 
receber 500 mil veículos neste carnaval
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Fantasias

Loja 1 - Rua João Gonçalves, 125 - Centro - Guarulhos
Próximo ao calçadão / Praça do Rosário - Tel. 3370-0750
Loja 2- Rua Maciel Monteiro, 922 - Artur Alvim
Loja 3- Av. Marechal Tito, 4622 - Itaim Paulista
www.karolfestas.com.br Segunda a sábado das 9h às 20h

Convites CoposBalões metalizados
Gás HélioGuardanapos

Pratos
MáscarasVelas
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Hotéis e restaurantes geram arrecadação 
de quase R$ 50 milhões por ano de ISS

Câmara deve convocar EDP para explicar 
demora nos serviços de energia elétrica

Ocupação irregular e meio ambiente foram 
discutidos em reunião do Conselho Municipal

Antônio Boaventura

A rede hoteleira e 
restaurantes são respon-
sáveis por quase 10% da 
arrecadação do Imposto 
Sobre Serviço (ISS) no 
município. 

Estima-se que estes 
setores juntos geram 
uma receita anual para 
os cofres públicos de 
aproximadamente R$ 
50 milhões. A informa-
ção é do presidente do 
Conselho Municipal do 
Turismo (Comtur), Danilo 
Ramalho.

De acordo com Rama-
lho, a administração pú-
blica possui apenas R$ 
600 no fundo destinado 
para ações de fomento, 
infraestrutura e monito-
ramento de atividades 
relacionadas ao Turismo. 
A sugestão foi encami-
nhada para a comissão 
Desenvolvimento Urbano 
e Desenvolvimento Eco-
nômico (Dude).

Para que possa ter 

maior potencial de inves-
timento nesta área, re-
presentantes do Comtur 
sugerem ao legislativo a 
criação de uma lei para 
destinar parte do ISS ar-
recadado pelo setor. “O 
ISS cresceu 150%, mas 
temos verba zero para o 
turismo”, disse Ramalho.

Esta medida indicada 
pelos representantes do 
Comtur já é praticada em 
cidades como Atibaia, 
Campinas, Campos do 
Jordão e Gramado, no 
Rio Grande do Sul. 

Já o vereador Laércio 
Sandes (DEM) entende 
que a iniciativa deve ser 
avaliada com cautela 
pelos parlamentares, 
fato que segundo ele, é 
de atribuição do Poder 
Executivo.

Os parlamentares da 
Dude sugeriram uma reu-
nião intersetorial, com 
representantes do Exe-
cutivo e Legislativo, para 
aprofundar a discussão 

sobre o assunto. 
“Embora os vereadores 

tenham legitimidade para 
legislar sobre questões 
tributárias, quando se 
trata de usar receitas 
para outras finalidades, a 
discussão deve partir do 
Executivo”, explicou. 

Além das políticas de 
fomento para o setor na 
cidade, o Comtur tam-
bém pediu apoio institu-
cional da Câmara Muni-
cipal durante a entrega 
do Prêmio de Turismo, a 
exemplo do que aconte-
ce com o Selo Ambiental 
e o prêmio Industrial do 
Ano. 

Ramalho disse que a 
premiação já tem patro-
cinadores, mas precisa 
de um incentivo moral do 
Legislativo e da confec-
ção de um certificado 
oficial. “Queremos contar 
com a presença dos 
vereadores e isso não 
tem custo”, observou o 
presidente do Comtur.

Antônio Boaventura

Inconformados com a 
prestação de serviço da 
EDP Bandeirante, conces-
sionária responsável pelo 
fornecimento de energia 
elétrica na cidade, os 
vereadores de Guarulhos 
pretendem convocar diri-
gentes da empresa para 
que expliquem quais são 
os reais motivos pela de-
mora no restabelecimento 
da energia, uma vez que 
existem bairros que ainda 
estão no escuro desde a 
noite da última segunda-
-feira (25), quando a 
cidade foi atingida por um 
temporal.

Caso seja aprovada, a 
convocação será rea-
lizada pela Comissão 
de Defesa dos Direitos 
do Consumidor, pre-
sidida pelo vereador 
João Barbosa (PRB). A 
comissão também conta 

com os parlamentares 
Laércio Sandes (DEM), 
ex-presidente da mesma, 
e Serjão Inovação (PSL). 
No entanto, ainda não há 
a definição de quando irá 
ocorrer esta iniciativa e 
tampouco a data do en-
contro com os dirigentes 
daquela empresa.

“Realmente choveu 
bastante na cidade de 
Guarulhos na segunda-
-feira, mas não dá para a 
EDP Bandeirante usar o 
argumento de que a chu-
va causou os transtornos, 
sendo que cada vez mais 
fica claro que as chuvas 
são recorrentes e acon-
tecem com frequência 
nesse período. Eles não 
têm um plano de ação 
para poder atuar de ação 
rápida. É um absurdo”, de-
clarou o vereador Marcelo 
Seminaldo (PT).

De acordo com o 

parlamentar, a obrigação 
da poda das árvores que 
estão nas proximidades 
da rede elétrica é da 

concessionária. Seminal-
do entende que a Câmara 
precisa convocar os diri-
gentes da empresa, assim 

como acredita o vereador 
Wesley Casa Forte (PSB), 
para explicar o processo 
de reparo na rede elétrica 

e também que ela possa 
indenizar os prejuízos 
causados pelos serviços 
não executados.

Prefeitura de Gua-
rulhos, por meio do 
Departamento de Fisca-
lização, de Ações, Apoio 
e Participação Popular, 
promoveu reunião entre 
o Conselho Municipal 
do Orçamento Participa-
tivo e a população para 
definir planejamentos 
estratégicos e diretri-
zes de atuação contra 
ocupação irregular e à 
favor do meio ambien-
te. O encontro ocorreu 
nesta quarta-feira (27), 
no Auditório do Paço Mu-
nicipal, no Bom Clima, e 
contou com cerca de 50 
pessoas.

Na ocasião, foi discu-
tida a importância da 
fiscalização no combate 
às ocupações irregula-
res e a necessidade da 
promoção de um traba-
lho em equipe entre o 
governo, os conselheiros 
e a sociedade para a 
obtenção de resultados 
satisfatórios a todos. 
Além disso, a equipe 

do Programa Lixo Zero, 
vinculado à Secretaria 
de serviços Públicos, 
enalteceu e defendeu 
assuntos como educação 
ambiental, redução de 
lixo, coleta domiciliar, 
separação e destinação 
correta desses resíduos.

O Conselho Municipal 
do Orçamento Participa-
tivo (CMOP) promove, no 

próximo dia 9 de março 
(sábado), às 10h, no Ada-
mastor Centro, a plenária 
na qual os conselheiros 
e a sociedade definem 
os planejamentos do 
departamento para o 
exercício de 2020. O 
evento contará com a 
participação do prefeito 
Guti e membros da Ad-
ministração.
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A prefeitura assinou o Pla-
no de Marketing de Turismo 
em parceria com a Unive-
ritas/UNG, na tarde desta 
quinta-feira (28), no campus 
da universidade localizado 
na região central. Este Plano 
de Marketing, de acordo 
com o Diretor de Turismo de 
Guarulhos, Ricardo Balcone, 
tem como objetivo elaborar 
um estudo local minucioso 
e propiciar à gestão pública 
a promoção de ações para 
ampliar o número de visitas e 
parcerias no projeto “Turismo 
Corporativo”, aumentar o 
número de diárias de um 
mesmo hóspede nos hotéis 
da cidade, além da maior 
presença da população local 
nos atrativos turísticos da ci-
dade, entre outras iniciativas. 
O plano será desenvolvido 
por alunos e professores do 
curso de Marketing da Uni-
versidade sem custos para a 
prefeitura.

Presente na assinatura, o 
prefeito Guti comemorou 
mais uma parceria com a 

UNG. “Não tenho dúvidas de 
que esse trabalho conjun-
to vai gerar divisas para o 
município e atrair novos em-
pregos. Guarulhos tem um 
potencial enorme em todos 
os setores e o Turismo pode 
ser muito trabalhado. Agra-
deço a UNG por esse acordo 
de cooperação”, comentou o 
prefeito.

Já o secretário de De-

senvolvimento Científico, 
Econômico, Tecnológico e de 
Inovação (SDCETI), Rodrigo 
Barros, reforçou a importância 
da aproximação entre a uni-
versidade e o poder público. 
“Esse laço da academia com 
o município é um pedido do 
prefeito Guti. Temos que de-
bater constantemente com as 
universidades para que exista 
uma integração. Essa assina-

tura ratifica essa aproximação 
entre o governo municipal e a 
academia”, afirmou Barros.

“Percebemos agora uma 
aproximação muito maior 
da Prefeitura e estaremos 
à disposição para, juntos, 
beneficiarmos os munícipes. 
Nossos alunos e professores 
abraçam esse projeto com 
muito apreço”, finalizou o 
reitor da UNG, Eloi Lago.      

Prefeitura assina Plano de Marketing de 
Turismo em parceria com a Univeritas/UNG

Em apenas dois meses, Guarulhos 
registrou a queda de 200 árvores 
Ulisses Carvalho 

Em apenas dois me-
ses, a cidade de Gua-
rulhos teve a queda de 
200 árvores, de acordo 
com dados da Secreta-
ria Municipal do Meio 
Ambiente (Sema). Além 
do grande número, 
somente nessa semana 
houve a queda de 108 
árvores, em um período 
de apenas quatro dias. 
Os bairros mais atingi-
dos da cidade são Vila 
Galvão, Jardim Vila Gal-
vão, Itapegica e Jardim 
tranquilidade. 

Com as fortes chu-
vas e queda de árvore 
na segunda-feira (25), 
somente na noite de 
quarta-feira (27), às 
19h30, que os morado-
res da rua Doutor Afon-
so Pena, voltaram a ter 
energia, após 48 horas, 
de acordo com a secre-
tária Karine Cunha de 
Freitas. Na Vila Moreira, 
o problema foi resolvido 
após 45 horas. 

Um dos casos de gran-

de queda de árvores na 
cidade nesta semana 
foi na avenida Leopol-
do Cunha, no bairro 
do Jardim Gopoúva. 
“Foram seis quedas 
de árvores de grande 
porte e pequenas foram 
quatro, totalizando 
dez árvores”, destacou 
a funcionária pública 
Bianca Araújo Silva, 22, 
que também sofreu com 
a falta de energia no 
bairro. 

No dia 29 de janeiro, 
na rua Uruaçu, n° 100, 
no bairro do Jardim 
Pinhal, uma queda de 
árvore sobre um veículo 
culminou na morte de 
Eduardo Gomes da Sil-
va, 45, que trabalhava 
em uma loja de mate-
rial de construção. De 
acordo com o Corpo de 
Bombeiros, somente na 
madrugada e manhã de 
quinta-feira (28), até às 
9h40, houve chamados 
para atender 87 ocor-
rências de queda de 
árvores. 
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ASSEMBLEIAS APROVAM MAIS ACORDOS DE PLR

José Pereira dos Santos - Presidente

COLUNA DO

METALÚRGICO
1º/3/2019

MULHERES MERECEM TODO RESPEITO
Sexta, 8 de março, marca mais um Dia Inter-
nacional da Mulher. Infelizmente, vivemos 
uma época de violência contra as com-
panheiras. Por isso, reafi rmo o compro-
misso do Sindicato com a igualdade e o 
respeito. E punição dura aos agressores.

Fique sócio.
Vale a pena!

Site: www.metalurgico.org.br - Facebook: www.facebook.com/metalurgicos.deguarulhos
Rua Harry Simonsen, 202, Centro, Guarulhos. Telefone 2463.5300. E-mail sindicato@metalurgico.org.br

O Sindicato realizou várias ações quinta (28), em razão 
do Dia Mundial de Combate às Ler/Dort. Além de falar 
dos riscos à saúde, entregamos folhetos alusivos à data. 
Estivemos na HRM (Arujá), MTA (Vila Galvão), Flanjaço 
(Bonsucesso), Linconl Eletric (Cumbica), Partec (Cidade 
Satélite), Cindumel (Itapegica) e Gecede (Vila Galvão).

ARESTA - Proposta apresentada pelo diretor Jau foi aprovada

O Sindicato negociou mais acordos de Participa-
ção nos Lucros e/ou Resultados. Fizemos assem-
bleias na Garret (Bonsucesso), Arcofer (Vila Nova 
Cumbica), ADKF (Terra Preta, Mairiporã), Starcast 
(Taboão) e Aresta (Cumbica).

Na Garret, valor pode chegar a R$ 3.324,00. Paga-
mento será em agosto e fevereiro. Nosso vice-pre-

sidente Josinaldo José de Barros (Cabeça) comenta: 
“A busca de PLR é para todos, em toda a base”.

 Na Arcofer, subiu 10% e será paga em fevereiro 
e março. Na ADKF, sai em março. Na Starcast, em 
março e abril. Na Aresta (Cumbica), fevereiro.

EXIJA - Caso sua empresa não pague PLR, pro-
cure o Sindicato. Vamos buscar esse direito!

CAMPEONATO JÁ TEM SEMIFINALISTA
A Julio Simões (foto) é o primeiro time classifi cado 

para a semifi nal do Campeonato de Futebol,  após ven-
cer a Golin domingo (24). 

Outros semifi nalistas se-
rão defi nidos em 10 de 
março. Jogam U-Shin x Fe-
eder e Rod-Car x Golin.

LER/DORT AFETAM TRABALHADORES

Diretor Nildo realiza ato com funcionários da MTA

ARCOFER - Diretores Roseli e Lula durante assembleia
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Cidade promove ações de 
beleza e saúde no mês da mulher

Palestras, ações de beleza 
e saúde marcarão o mês da 
mulher em Guarulhos, cele-
brado a partir de 8 de Março, 
Dia Internacional da Mulher. 
A Subsecretaria de Políticas 
para as Mulheres (SOM), 
vinculada à Secretaria de 
Direitos Humanos, progra-
mou diversas atividades de 
7 a 30 de março nas Casas 
Clara Maria, Poupatempo e 
no Aeroporto Internacional 
de São Paulo/Guarulhos.

A programação iniciará no 
dia 7 de março, às 10h, com 
campanha de Papanicolau, 
em parceria com a Secreta-
ria de Saúde, na Casa Clara 
Maria Recreio São Jorge 
(Rua das Margaridas, 58). 
Já no dia 8, às 9h, haverá a 
abertura do Dia Internacio-
nal da Mulher, no auditório 
térreo  da Secretaria de 
Educação, que fica na Rua 
Claudino Barbosa, 313, 
Macedo.

[ bloco de notas ]

A Operação Carna-
val, Folia Segura 2019, 
coordenada pelo Depar-
tamento de Trânsito de 
Guarulhos, prestará apoio 
aos eventos e blocos car-
navalescos que desfilarem 
pelas ruas da cidade a 
partir desta sexta-feira (1). 
Os agentes de trânsito es-
tarão a postos, em escala 
especial de plantão, para 
atender aos chamados e 
atuar, principalmente, em 

casos de imprevistos que 
possam ser causados pe-
las chuvas já previstas.

A ideia central é pro-
porcionar segurança aos 
foliões e a população em 
geral, em uma extensão 
dos trabalhos já realizados 
pelas equipes do trânsito, 
o que inclui o reforço das 
campanhas educativas 
sobre o perigo de álcool e 
direção, promovidas pelo 
Grupo de Segurança Viária.

Guarulhos terá operação de 
trânsito especial no Carnaval

Um grupo de alunos 
cegos do projeto PEIS - 
Práticas Educativas para 
Inclusão Social - partici-
param de uma aula no 
trem da CPTM de Guaru-
lhos nesta segunda-feira 
(25). Na oportunidade, 
os alunos conheceram 
o trajeto Aeroporto - En-
genheiro Goulard, onde 
foram recebidos pela 
equipe de operações 
que acompanhou a aula 
e tirou todas as dúvidas 
dos alunos. A estação é 
acessível e conta com 
equipamentos de segu-

rança, sinalização com 
escrita braille e piso tátil.

Além dos mapas táteis 
utilizados pelos alunos 
com deficiência visual 
durante o trajeto, eles 
usaram o bilhete único 
de São Paulo para apren-
der a utilizar a catraca, o 
serviço de atendimento 
ao passageiro especial, 
escadas rolantes e eleva-
dores. Para o subsecre-
tário de Acessibilidade e 
Inclusão, a autonomia da 
pessoa com deficiência 
visual é conquistada em 
cada passo.

Projeto PEIS faz orientação e 
mobilidade no Trem de Guarulhos

Guarulhos abre 29 vagas para 
médico socorrista clínico geral

A Secretaria de Saúde dá 
início a um novo processo 
seletivo para preenchimento 
emergencial de 29 vagas de 
médico socorrista clínico ge-
ral. O período de inscrições 
começa nesta terça-feira 
(26) e vai até o próximo dia 
10 de março. Os interessa-
dos devem se inscrever por 
e-mail ( janainagiampauli@
guarulhos.sp.gov.br ou 
eduardofrancelino@gua-
rulhos.sp.gov.br) ou ainda 
pessoalmente, de segunda 
a sexta-feira, das 9h às 16h, 
na sede da Secretaria de 

Saúde (rua Íris, n.º 320 – 
Sala 09 – Gopoúva).

O salário base da função é 
de R$ 7.284,16 para jornada 
de trabalho de 24 horas 
semanais, além de gratifica-
ções previstas em lei. A carga 
horária, que poderá ser esten-
dida até 36 horas ou reduzida 
para 12, será realizada em 
regime de plantão, inclusive 
aos sábados, domingos e fe-
riados, devendo ser exercida 
no âmbito da Administração 
Municipal, de acordo com as 
necessidades e conveniên-
cias municipais.

Divulgação
Divulgação

Saci, Visconde de 
Sabugosa e Emília. Estes 
foram alguns dos per-
sonagens que fizeram a 
alegria das crianças na 
EPG Gilmar Lopes, no 
Jardim Munira, entre os 
dias 20 e 27 de feverei-
ro. Iniciativa da Secre-
taria de Educação, por 
meio do Projeto Literal-
mente Isso, os alunos 
participaram da mostra 
Monteiro Lobato, na qual 

aprenderam sobre o 
escritor e suas obras.

“Com o empenho dos 
colaboradores da Secreta-
ria em realizar algo efetivo 
e diferente nas escolas, 
essa atividade proporcio-
nou para nós uma forma 
simples e muito interes-
sante, que tem o poder 
de impactar positivamente 
o cotidiano escolar das 
crianças”, explicou a dire-
tora Simone Carleto.

Mostra Monteiro Lobato diverte 
os alunos da EPG Gilmar Lopes Tiago Ortaet

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

De Inezita aos violeiros
guarulhenses

Não tem nada mais genuíno, relacional e que germina nos 
alicerces culturais de nossas gerações, do que os arabes-
cos sonoros de uma viola, da cantoria dos velhos guerrei-
ros calejados pelo tempo, dotados da preciosa sabedoria 
popular, dos detalhes dos nossos antepassados da roça, do 
interior do país, do migrante nordestino, de elementos que 
circundam todo folclore brasileiro, da cultura popular tão 
viva em nossos sentidos, dos acordes do sertanejo, da lida 
do trabalhador simples, principalmente em nosso imaginá-
rio afetivo.

Há alguns poucos anos atrás tive o privilégio de conhecer 
o coletivo cultural guarulhense “Orquestra de Violeiros” 
que caminha pelas trilhas culturais de nossa identidade 
brasileira raíz por admiráveis quarenta anos.

Visitei um de seus ensaios e para minha surpresa, embora 
a trupe seja majoritariamente de idosos, há jovens inte-
ragindo, coexistindo no mesmo espaço e principalmente 
nas mesmas ideias de perpetuar o brilho nos olhos desses 
fazedores de cultura; uma oportunidade de troca simbólica 
de experiências diante da riqueza daqueles senhores. Uma 
relação também intergeracional, tão saudável que a arte 
proporciona para impulsionar na sociedade o respeito e a 
tolerância; sempre tão necessários, principalmente nos dias 
atuais.

Cada senhor ali presente, representava um pouco de meu 
pai, mesmo tendo pouco o conhecido de fato, já que tive 
pouca convivência, pois ele partiu quando eu tinha apenas 
3 anos; inevitável não me lembrar dele, homem simples do 
sertão de Pernambuco, carregando a sabedoria popular da 
roça e o canto da razão na cidade grande.

Cada nota entoada pelo magistral grupo de violeiros 
me acolhia como filho... Eles tem essa capacidade de nos 
pegar no colo, da forma mais fraterna que existe e nos levar 
a um lugar onde a cultura é rumo certo; como Inezita tinha, 
como os grandes artistas têm.

Sou filho de retirantes nordestinos, que fugiram da seca 
e da fome do nordeste brasileiro na década de 70, somos 
frutos dessa geração incansável, trabalhadora e absoluta-
mente cultural pelas vias da cultura popular; do artesanato 
de mestre Vitalino, da música caipira, do som da sanfona, 
do forró; enfim, tenho orgulho de ter nas veias sangue 
nordestino, como a maioria dos cidadãos guarulhenses que 
são nordestinos ou filhos deles.

Um grupo cultural que preserva suas origens e ruma com 
dignidade levando a cultura de seu país firmemente em 
40 anos de estrada é digno de muitos aplausos, incentivo, 
fomento e reconhecimento. O grupo cultural “Orquestra 
de Violeiros” recebe nesta data o prêmio “Inezita Barroso” 
oferecido pela Assembleia Legislativa do Estado de São 
Paulo, uma honraria recebida por poucos; fruto de uma vida 
dedicada às artes da patrona do prêmio, referência nacio-
nal de cultura popular e vem aclamar a trajetória cultural de 
um dos mais célebres grupos tradicionais do estado.

Parabéns a cada um dos integrantes da “Orquestra dos 
Violeiros” pelo mérito cultural dessa história e que os jo-
vens se inspirem nesse e em outros marcos de construção 
coletiva da nossa cultura. 

[ artigo ]
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O governador João Doria 
anunciou nesta quinta-feira 
(28) a Operação Carnaval + 
Seguro, que acontece entre 
sexta (1º) e quarta-feira (6) 
com ações para reforçar a 
segurança durante o feria-
do prolongado de Carnaval.

Apenas no primeiro dia do 
evento haverá um aumento 
de 41,2% no efetivo em-
pregado para o evento em 
todo o Estado, com 21.139 
policiais militares, enquanto 
foram utilizados 14.972 PMs 

em 2018. Na Polícia Civil, 
serão empregados 10.780 
agentes e 1.400 viaturas 
para todo o período.

“Agora nós criamos uma 
organização e planeja-
mento para melhorar a 
segurança e o controle nas 
estradas e a segurança e o 
controle nas áreas urbanas 
das cidades de São Paulo”, 
disse Doria.

Participarão da ação, 
policiais do Comando de 
Policiamento Rodoviário, 

Policiamento Ambiental, 
Choque, Policiamento de 
Trânsito, Comando de 
Aviação da PM, Corpo de 
Bombeiros, além dos grupa-
mentos locais.

A Polícia Civil realizará 
operações que serão 
desencadeadas em locais 
de concentração de foliões 
e blocos por todo o Estado. 
As equipes de plantão nas 
unidades policiais serão 
reforçadas para garantir 
agilidade no atendimento.

São Paulo terá 41% a mais de PMs 
nas ruas no período de Carnaval

Carnaval de rua ganhará o reforço de 5,6 mil policiais
A PM desenvolveu plane-

jamento conjunto de ações 
com órgãos envolvidos na 
realização do Carnaval de 
Rua de São Paulo. O efetivo 
contará com um reforço 
de 5.685 PMs em 2.456 
viaturas, em média. Também 
serão instalados sete postos 
de comando nos grandes 
corredores dos megablocos.

Os policiais estarão distri-
buídos em diversos pontos 
estratégicos na região do 
Sambódromo do Anhembi 
e realizarão ações para 
intensificar a segurança nas 

estações de Metrô, terminais 
da CPTM e de ônibus 
urbanos.

Na Vila Madalena, haverá 
reforço de policiamento e 
duas Bases Comunitárias 
posicionadas estrategica-
mente, além da atuação 
das Rondas Ostensivas 
Com Apoio de Motocicleta 
(Rocam), Força Tática, do 
Policiamento de Trânsito e 
do Canil.

A PM atuará em conjunto 
com órgãos da prefeitura, 
como a Companhia de En-
genharia de Tráfego (CET), 

Prefeitura Regional, Guarda 
Civil Metropolitana (GCM), 
além de organizadores de 
eventos carnavalesco.

Já no litoral, será empre-
gada uma média diária de 
2.205 PMs e 600 viaturas 
para reforçar a segurança 
no litoral do Estado. Para as 
cidades da Baixada Santista, 
serão empregados 4.200 
PMs do Comando da região 
e mais 500 policiais da Ope-
ração Verão. Já para o Litoral 
Norte será empregada uma 
média de 1.301 policiais e 
322 viaturas.

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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A taxa de desemprego das 
mulheres na região metro-
politana de São Paulo dimi-
nuiu 1,6 ponto percentual, 
passando de 19,7%, em 2017, 
para 18,1%, em 2018. Não 
havia queda desde 2013. 
Os dados fazem parte do 
boletim da Fundação Siste-
ma Estadual de Análise de 
Dados (Fundação Seade) e 
Departamento Intersindical 
de Estatística e Estudos So-
cioeconômicos (Dieese), di-
vulgados nesta quinta-feira 
(28), que analisa a presença 
das mulheres no mundo do 
trabalho. O percentual, no 
entanto, ainda é maior que a 
média da região, a qual, em 
dezembro do ano passado, 
estava em 15,1%.

O rendimento médio do tra-
balho das mulheres teve re-
tração de 1,6% de 2017 para 
2018, valendo R$ 11,08 por 
hora. O valor equivale a 86% 
do recebido pelos homens. 
Essa relação era de 87% em 
2017. No entanto, a diferença 

já alcançou 74%, em 1998.
A participação feminina no 

mercado de trabalho da re-
gião metropolitana diminuiu 
de 55,1%, em 2017, para 54,2%, 
no ano passado. A maior in-
serção desse segmento foi 
registrada em 2008, quando 
o percentual alcançou 56,4%. 
O percentual considera a pro-

porção de mulheres com 10 
anos ou mais de idade que 
estão ocupadas ou desem-
pregadas. “A leve recupera-
ção econômica nesse último 
período não foi suficiente a 
ponto de estimular maior parti-
cipação da força de trabalho”, 
avaliam as entidades.

O número médio de pes-

soas nas famílias da região 
metropolitana diminuiu de 
3,2 para 2,9 indivíduos, con-
siderando os biênios 2007-
08 e 2017-18. Isso ocorreu 
principalmente, segundo a 
pesquisa, pela redução do 
número médio de filhos, que 
passou de 1,3 para 1 filho por 
família.

Taxa de desemprego entre mulheres 
a Grande São Paulo cai para 18,1%
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Subiu para 186 o 
número de mortos 
pelo rompimento da 
barragem da mina 
Córrego do Feijão, da 
mineradora Vale, em 
Brumadinho, na região 
metropolitana de Belo 
Horizonte. Há ainda 122 
desaparecidos, segun-
do infor-
mação 
divulgada 
na tarde 
desta 
quinta-
-feira, 28, 
pela Coor-
denadoria 
Estadual 
de Defesa 
Civil.

De acordo com o 
Corpo de Bombeiros 
de Minas Gerais, as 
buscas pelas vítimas da 
tragédia prosseguiram, 
nesta quinta-feira, com 
15 frentes de trabalho. 
Segundo a corporação, 
por causa do tempo 
instável e desfavorável 

para uso de drones, 
a operação segue 
intensa com 62 ma-
quinários pesados nas 
escavações. Ao todo, 
trabalham no local 124 
bombeiros.

O Corpo de Bombei-
ros informou que a ope-
ração em Brumadinho 

não será 
prejudi-
cada em 
função do 
reforço 
para as 
operações 
de Carna-
val, que 
começam 
a partir 

desta sexta-feira, 1º, em 
todo o Estado de Minas 
Gerais. A barragem 1 da 
mina Córrego do Feijão 
em Brumadinho se rom-
peu no dia 25 de janei-
ro. Os rejeitos atingiram 
a área administrativa, 
uma pousada e comu-
nidades que moravam 
perto da mina.

Número de mortos em Brumadinho 
sobe para 186, informa Defesa Civil

Operação não será
prejudicada em

função do reforço para
as operações de

carnaval no estado de
MG, dizem bombeiros
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Portobello Shop - Av. Salgado filho, 1883

(11) 2461-8080

Tudo em Até

10X
*Consulte condições na loja.

*

Portobello Shop - Av. Salgado Filho, 1883

(11) 2461.8080

Tudo em Até

10X
*

*Consulte condições na loja.
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“A ACE pode contribuir com networking para fortalecimento de nossa carteira 
e também na troca de conhecimento com outros empresários”, afirma Claudio 

Roberto dos Santos, da Guia-se Guarulhos.

“Buscávamos nos associar a uma entidade séria, que pudesse nos proporcionar 
benefícios reais. Por isso, a ACE foi nossa escolha”, diz Antonio Carlos de 

Figueiredo, da Infovendas.

“Ser associado da ACE é bom pela importância de estarmos todos juntos”, afirma 
Ashok Daruru, das empresas CNA, Centro Médico Brasil e Neogenese Diagnósticos. 

“Acredito que pela credibilidade, a ACE vai ajudar na divulgação da escola e dos 
projetos por ela”, diz Fabiana Rangel Amódio, do Colégio Jean Piaget. 

“O ensino de tecnologia pode ser levado a sério em Guarulhos, bem como o design 
pode potencializa vendas dos associados da ACE”, avalia Fabiana Go, da Go 

Trainners.

“A ideia, com essa parceria com a ACE é ampliar a atuação da empresa em 
Guarulhos”, projeta Paulo Camargo, da Full Tecnologia.

“Já utilizamos muitos serviços da ACE. Só tivemos benefícios com a entidade”, 
ressalta Fernando Pereira Cândido, da Paypet. 

Mais associados novos e 
antigos recebem certificado 
de filiação da ACE-Guarulhos

CERTIFICADOS: Empresas também receberam homenagens na última reunião de diretoria, na entidade

A última reunião de diretoria 
da ACE-Guarulhos esteve cheia 
de empresas, que receberam o 
certificado de filiação da entidade. 

O presidente William Paneque deu 
as boas vindas aos presentes e 
reforçou o convite para que todos 
participem das reuniões. “A ACE é 

a casa de vocês. Ocupem esse es-
paço que foi feito para as empre-
sas de vocês prosperarem. Contem 
com a ACE”, disse Paneque.
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A performance de Lady 
Gaga e Bradley Cooper na 
música Shallow na premia-
ção do Oscar deixou quem 
estava assistindo suspi-
rando. Eles pareciam estar 
tão em sintonia que muitos 
levantaram a hipótese de 
que estavam apaixonados 
- mesmo com o ator sendo 
casado com a modelo Irina 
Shayk desde 2015. A atriz 
e cantora, por outro lado, 
terminou seu relaciona-
mento de dois anos com 
Christian Carino dias antes 
do Oscar.

Nesta quarta-feira, 27, 
Lady Gaga negou os ru-
mores e disse que tudo foi 
uma encenação. “Franca-
mente, a mídia social é o 
banheiro da internet. O que 
ela fez para a cultura pop é 
péssimo”, disse a cantora 
em entrevista ao programa 
Jimmy Kimmel Live!.

Mais especificamente 
sobre a performance com 
o ator e diretor de Nasce 

Uma Estrela, Gaga afirmou 
que as pessoas viram o 
que eles queriam ver. “As 
pessoas viram amor e, 
adivinha, isso era o que 
nós queríamos que vocês 
vissem. Essa é uma mú-
sica de amor, Shallow. O 
filme, Nasce Uma Estrela, 
é uma história de amor”, 

disse ela.
Gaga acrescentou que 

eles trabalharam na per-
formance a semana intei-
ra, e Cooper, como diretor, 
tomou decisões tais como 
garantir que a plateia 
fosse iluminada durante 
a música, entre outros 
detalhes que ajudaram na 

ilusão de amor.
Até mesmo a forma 

como o piano chega ao 
palco e a movimentação 
que eles fazem no palco 
foram ensaiadas. “Então 
eu sou uma artista e acho 
que fizemos um bom 
trabalho e enganamos 
vocês”, disse Lady Gaga.

Lady Gaga fala sobre o ‘clima’ entre 
ela e o ator Bradley Cooper no Oscar
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150m2, 2wc, rampa de 
acesso. Sobrado fundos: 

4salas, 2wc.4vgs. 
R$ 7.000,00+IPTU (deposito, 
�ador, seguro �ança, estuda 

proposta) cod.1666

125m2, 60m.2construido, 
Prox. Dutra, 2dorm, sala, coz 

planejada, 2vagas, portão 
auto. R$275.000,00 (aceita 

auto até R$40mil, Max 
150km Rodado) cod.2083

82m2, prox. Av. Salvado 
Filho, 3dorm(1suite), sala 
2 ambi, coz, 2wc, 2vgs. 
R$380.000,00 (aceita 

�nanciamento, permuta em 
apto menor valor) cod.2080

58m2, Prox. Base Aérea, 
2dorm, sala 2ambi , 

coz, 1vaga coberta, todo 
planejado

R$ 230.000,00 (Aceita 
Financiamento) Cod.2090

60m2, Prox. ao Esporte Club 
Vila Galvão, 2dorm, 

sala, coz, 1vg coberta
R$1.500,00
cod.1654

Sobrado
INOCOOP

Prox. Av. papa João Paulo I, 
2dorm, sala, coz, 1wc, 1vg
R$900,00+ IPTU(deposito, 

�ador, seguro �ança)
cod.2044

Casa Térrea
Cidade Jd. Cumbica

94m2, prox. Av. Santos Dumont, 
2dorm, sala, coz, área de 

serviço, 2 vagas
R$350.000,00 (Estuda 

Permuta por Imóvel menor 
valor, Aceita Financ.) Cod. 1868

Salão Comercial
Cidade Jardim Cumbica
250m2,Prox. A Base Aérea, 
2 banheiros, pé direito 4M

R$5.000,00(Estuda Proposta, 
Fiador, Seguro Fiança)

Cod. 1021

Sobrado
Parque Continental II

Lindo Sobrado, prox. a escola 
Palmyra Tagliari. 2dorm, sala, 
coz, párea de serviço, 2vgs. 

R$380.000,00 (Estuda Permuta 
em Imóvel menor valor, Aceita 

Financ) Cod.1998

Apartamento
Picanço

Novo! 50m2,  prox.ao 
zoológico, 2 dorm (1 suíte), 

sala, coz,1 vaga
R$ 1,100,00 + IPTU 

(Deposito, �ador, seguro 
�ança) cod.1525

Sobrado
JD. Presidente Dutra

200m2, 3dorm, (1suite c/ 
Hidro), sala 2 ambi, sacada, 
coz planejada, churras, 2vg 

cobertas R$ 600.000,00 
(Aceita Financiamento) 

Cod.1980

Apartamento
Jd. Presidente Dutra

Prox.ao Senai, 2Dorm, sala, 
coz, 1vg coberta.

R$850,00+IPTU (Deposito)
Cod.2063

Casas
Cidade Soimco

Terreno com 5 casas. Prox. a 
UBS Soimco, ideal para renda, 
casas de 2 e 1 Dorm, sala, coz, 
área de serviço, Todas com vaga 
R$300.000,00 (Estuda Proposta)

Cod.2089

Salão Comercial
Cidade Jd. Cumbica

O160m2, Paralelo 
Av. Santos Dumont
R$2.500,00 (Fiador, 

Seguro Fiança)
Cod. 2071

Sobrado
Jd. Santa Clara

122m2, Prox. Av. Faria Lima, 
3dorm(1 suíte), sala 2ambi, 
2vg, quintal com jardim R$ 

520.000,00 (Estuda Permuta 
em terreno menor valor, 
aceita �nanc) Cod.1841

Salão comercial
Jardim Ottawa

Ideal P/ mini mercado, 
cabelereiro, etc...,147m2, 
prox. a escola Maria Leda

R$ 1.500,00+IPTU
Cod.2088

Terreno
Água Azul

3100m2, Prox a ponto de 
ônibus, comércios, Escritura 
Registrada R$ 130.000,00 

(Estuda Proposta e Permuta 
em Auto de menor valor)

Cod.659

Prox. Av. Monteiro Lobato 3 
Dorm(1 suíte), sala ampla, 

coz planejada, 2 vg cobertas, 
portão aut. R$2.000,00+IPTU 

(Fiador, Deposito, Seguro 
Fiança) Cod.2069

Salão Comercial
AV .Capitão Aviador Walter Ribeiro

Casa Térrea
Cidade Parque Brasília

Sobrado
Vila Rio de Janeiro

 Apartamento
Jardim Cumbica

Apartamento
Vila Galvão

Sobrado
Cidade Jardim Cumbica

O cantor Arlindo Cruz 
não participará dos desfi-
les do carnaval em 2019. 
O anúncio foi feito por sua 
mulher, Babi Cruz, que 
compartilhou uma foto do 
sambista com a roupa que 
pretendia usar no desfile 
da X-9 Paulistana. Há cer-
ca de dois anos, o músico 
sofreu um acidente vas-
cular cerebral (AVC) que o 
deixou com dificuldades 
motoras.

Em nota, a família afirma 
que Arlindo estava “clini-
camente apto” a participar 

da festa pela equipe 
médica, mas os custos da 
infraestrutura necessária 
para sua participação foi 
crucial para a desistência 
da ideia.

Uma estrutura médi-
ca, de transporte e de 
segurança especial teria 
que ser organizada para 
que Arlindo Cruz pudesse 
participar do desfile que 
terá o enredo em sua 
homenagem. Ele será 
representado por sua mu-
lher e seu filho, Arlindinho, 
na ocasião.

Arlindo Cruz não participará de desfile
em sua homenagem no carnaval de SP
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[ horóscopo ]

Meu Nome é Taylor

12 Horas

Drillbit Taylor, Glo-
bo, 13h59 Drillbit Taylor. 
EUA. Comédia. Direção 
Steven Brill. Com Owen 
Wilson, Leslie Mann. 
Ryan, Wade e Emmit 
são garotos que estão 
iniciando o ensino mé-
dio. Porém, logo no pri-
meiro dia de aula eles 

são perseguidos por Fi-
lkins, o que faz com que 
contratem Drillbit Taylor 
como seu guarda-cos-
tas. Só que eles não es-
peravam que Taylor fos-
se uma grande fraude, 
tentando enganá-los 
com uma série de trei-
namentos esdrúxulos.

SBT, 23h15 
Gone. EUA, 2012. 
Suspense. Dire-
ção: Heitor Dha-
lia. Com Amanda 
Seyfried, Daniel 
Sunjata. A jovem 
Jill, vítima sobre-
vivente de um vio-
lento ataque de 
um psicopata, não 
capturado, se de-
sespera quando 
sua irmã desapa-
rece! Acreditan-
do se tratar de 

outro crime do se-
rial killer, ela pro-
cura as autorida-
des que, de novo, 
acreditam se tra-
tar de algo criado 
apenas na mente 
dela! Desespera-
da, ela vai seguin-
do pistas rumo ao 
bandido, porém, 
quanto mais pró-
xima da sua ver-
dade, mais a polí-
cia fecha o cerco 
a Jill.

Fotos: Divulgação

[ filmes ] 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 47

CCP
FUNCIONARIO

POALIBELO
OLHRO

INTOLERANTE
SRARISCOS
DECIFRAA

REMORARAUL
DRCATU

PEJORATIVOS
SUDLEUCOMA
CAGOELA

GOIANABTU
NSIRREAIS

ATMOSFERICO
OOEOGOS

Aquele que
recebe o
salário
(Dir.)

Talheres
que

compõem
o faqueiro

Língua 
do (?),

diversão
infantil

(?)-bala,
veículo
como o
Eurostar

Desejo 
de quem
assiste a
comédias

Letra na
roupa do
Riquinho

(TV) 

Eduardo
Suplicy,
político
paulista

O indivíduo
que não

respeita as
diferenças

Primeiro
"capítulo"
do dicio-

nário

Apelido da 
Portugue-
sa (fut.)

Vitamina
abundante

no leite

Religião
dominante
em Israel

Raul de
Leoni,
poeta 

fluminense

Opacidade
da córnea

(Med.)

Chico
Anysio,

humorista
cearense

(?) do
porquê:
item da

Gramática

"Brasi-
leira", 
em ABI

"Alguém
como (?)",
sucesso 
da MPB

Conterrâ-
nea de
Ingrid 

Guimarães

Imagens
(?): são

geradas na 
alucinação

O fenôme-
no como a
inversão
térmica

"Relativo
a", em

"arbóreo"
(Gram.)

Letra do 
medica-
mento

genérico

Isabelle
Adjani,
atriz do
Cinema

Arredios
Parte que
se repete 
em um hino

(?) Cortez,
ator

paulista
Ajo

Molhar a (?): tomar
uma bebida (bras.) 

(?) da Silveira,
psiquiatra brasileira

Impressos de sites de
compras coletivas
Problema como o

joanete (Med.)

Oeste
(abrev.)

Padrão de
estampa
popular

nos anos
1960 

Decodifica
Peixe

comensal
do tubarão

Volume
(abrev.)

Estrutura contra a qual
se chocou o Titanic em
abril de
1912

Depre-
ciativos 
Sul, em
francês

Acusação
por escrito

(jur.)

(?) Rennó, 
apresenta-
dor da TV

Hora
(abrev.)

Matéria-
prima de
moedas

(símbolo)
A 2a nota
musicalArder

Controlador de velo-
cidade de cruzeiro
(Mec.)

3/poá — sud. 4/lair — nise. 6/rêmora. 7/iceberg — leucoma.

[ novelas ] 

virgem

Sua autoconfiança 
está melhorando, é 
hora de conversar 
com franqueza com 
alguém que você 
conhece. Seu corpo 
precisa de recarga, 
seria bom fazer um 
passeio e respirar um 
pouco de ar fresco.

Suas ideias estão 
ganhando impulso. Há 
previsão de reconhe-
cimento em vista, o 
que será bom para seu 
ego! É o momento ideal 
para rever seus hábitos 
alimentares e fazer uma 
dieta a fim de regular 
os seus ritmos biológi-
cos naturais.

Um Vênus 
expansivo facilita 
o surgimento de 
discussões íntimas. 
Este é o momento 
para desenvolver seu 
relacionamento com 
cuidado. “Depois de 
fazer um esforço, vem 
a recompensa”. Seria 
bom se lembrar disso. 

Hoje é um dia bom 
para tudo relaciona-
do com processos 
administrativos, legais 
e oficiais - não perca a 
sua chance! Certas pes-
soas vão exigir muito de 
você, mas tenha certeza 
de que é capaz de fazer 
o que está assumindo. 
Não se esqueça de 
pensar em si mesmo.

Você vai achar difícil 
manter a calma e corre 
o risco de falar cedo 
demais. Sua energia 
será canalizada mais 
naturalmente em con-
versas com as pessoas 
que o rodeiam. É assim 
que você vai encontrar 
seu rumo novamente.

Sua bondade lhe tra-
rá sorte, você se sente 
útil e o favor será 
devolvido. Você vai 
acabar tendo algumas 
conversas muito posi-
tivas, o que lhe trará o 
ânimo que você sentia 
que faltava.

Você vai querer 
fazer algo de útil e vai 
encontrar uma maneira 
de fazê-lo. Uma boa 
ação de vez em 
quando é bom para a 
alma! Você está dando 
110% de você, mas vai 
perder o fôlego se não 
tiver cuidado. Aprenda 
a dizer não.

Você estará mais à 
vontade na empresa 
e é hora de cuidar 
corretamente do seu 
relacionamento. Você 
precisa cuidar de si 
mesmo e compensar 
o período de negli-
gência. Cuide da sua 
dieta para fazer alguns 
ajustes.

O bom humor vai 
prevalecer e você 
vai ser bom em ser 
receptivo às pessoas a 
sua volta. Faça pausas 
porque você não tem 
se cuidado muito bem 
fisicamente. Tenha 
cuidado com cãibras 
musculares e com 
movimentos errados.

Você será mais 
eficaz, eliminando 
coisas supérfluas. O 
entusiasmo vai levar 
você a queimar 
muita energia, então 
modere seus impul-
sos e evite passar 
dos seus limites.

Você está cercado 
por diferenças relacio-
nais, seja objetivo e 
não se envolva. Você 
está em forma, mas, 
mesmo assim, não dê 
tudo o que você tem 
hoje. Verifique sua 
agenda, e você verá o 
porquê.

Hoje é um dia para 
aproveitar. Você tem um 
talento para se insinuar 
e seu charme vai abrir 
todas as portas! Se você 
fizer um esforço consis-
tente para moderar sua 
impaciência, você será 
um vencedor. O seu 
otimismo crescente está 
lhe dando mais energia.

áries libra

escorpião

sagitário

capricórnio

aquário

peixes

touro

gêmeos

câncer

leão

Espelho da Vida
Hildegard leva 

Madre Joana para 
depor a favor de 
Danilo, e o Inspetor 
desiste de transferir 
o artista para uma 
prisão. Cris/Julia 
confronta Albertina. 
Daniela se declara 

para Bola.  

Verão 90
Jerônimo deixa 

Manu abalada ao 
tentar convencê-la 
da culpa de João e 
declarar seu amor. 
Candé e Tobé se 
surpreendem ao 
constatar que Madá 
e Freda Mercúrio 
são a mesma pes-
soa. Madá aceita 
fazer o programa 
na PopTV como a 
vidente.

O Sétimo Guardião
Diana vence a luta, e 

Nicolau se surpreende 
com a quantia do prê-
mio conquistado pela 
filha. Luz chega à fonte 
e vê Gabriel. Laura 
derrama uma substân-
cia no chá de Gabriel. 
Neide vê quando 
Murilo chega à casa de 
Valentina. Gabriel bebe 
o chá, e Laura tenta se 
aproveitar do rapaz. 
Murilo seduz Valentina. 
Afrodite impede que 
Nicolau se aproprie do 

cheque de Diana. 

Segunda-feira
Malhação - Vidas 
Brasileiras

Leandro e Érico tra-
mam contra Fabiana, 
que acaba ficando 
presa na escola. 
Gabriela passa mal, 
e Alex cuida da mãe. 
Fabiana pede a ex-
pulsão de Leandro e 
Érico do Sapiência.

Verão 90
Jerônimo deixa 

Manu abalada ao 
tentar convencê-la 
da culpa de João 
pelo assassinato de 
Nicole e declarar seu 
amor. Candé e Tobé 
se surpreendem ao 
constatar que Madá 
e Freda Mercúrio são 
a mesma pessoa. 
Madá aceita fazer o 
programa na PopTV 
como a vidente. 
Madá aceita fazer o 
programa na PopTV 
como a vidente.

Minha Vida
Mucella pede a Ates 

que defina sua rela-
ção com Bahar. Edibe 
conta para Hulya 
que Efsun e Beyza 
possuem segredos. 
Hulya diz que vai fazer 
Beyza contar tudo. 
Mucella encontra 
um terço em cima 
do guarda roupa da 
Nuran e Guleser diz 
que era de Yusuf..

O Sétimo Guardião
Valentina pede 

que Sampaio tire 
Laura de sua casa. 
Murilo pensa em 
Valentina. Luz conta 
para Sóstenes que 
Laura dormiu com 
Gabriel. Roseane 
não deixa Patrício 
falar com Liliane. 

Jesus
CAos apóstolos, 

o Messias conta 
que eles vão se 
dirigir a Jerusalém 
ao se reunir com 
eles. Jesus (Dudu 
Azevedo) conta que 
no local Ele vai ser 
dado aos sacerdotes 
mais importantes e 
escribas e estes vão 
dizer que ele deve 
morrer. 

As Aventuras de 
Poliana

João sugere ao 
clubinho ir até à casa 
de máquinas em 
busca de documen-
tos antigos. Glória 
oferece um espaço 
em um evento que 
organizou para a 
venda dos doces 
de Nanci, e é um 
sucesso.

O resumo dos capítu-
los de todas as novelas 
é de responsabilidade 
das emissoras.
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de linhaClassifi cados

EDITAIS LEGAIS
E PUBLICAÇÕES
JURÍDICAS

T E L . 2 8 2 3 - 0 8 0 0

   VEÍCULOS 
 AUTOS 

 VENDE-SE HONDA FIT 
 Modelo L X 2017, cor branca, aut. 
1.5, completo, 17 Mil Km, único 
dono. F:95028-2673/98550-
2569 

 VENDE-SE CIVIC 
 Aut. ano 93, 1.5, 4 portas, cor 
azul, completo, 123 Mil km. 
F:95028-2673/ 98550-2569 

 EMPREGOS 
 PRECISA-SE 

 CONTABILIDADE CONTRATA 
 Assistente contabil ou de RH e 
Estagiários com experiência em 
escritório cursando contabeis - 
cv: suporte@conto�  ce.com.br - 
A/C Edivaldo 

 ELETRICISTA 
 C/ experiência de autos. Aposen-
tado. Cocaia F:2088-4627 

 IMÓVEIS 
 ALUGA-SE 

 3 COMODOS 
 Coz, sala quarto e wc R$800,00 
F:94750-8446 

 CASA/ VILA RIO 
 3 comô, próx. Mercado Sonda 
R$ 550,00 F: 2468-9271/ 99976-
9738 

 CASA STA EMILIA 
 2 Comodods R$ 450,00 prox 
ao atacadão sta Emilia  F:2468-
9271/ 99976-9738 

 VENDE-SE 

 TERRENOS GUARULHOS 
 Ótima localização há apenas 2 
km da praça 8 de dezembro. peq. 
entr. e mensais de R$720,00 Úl-
timas unid. não percam. F:4969-
4226/ 4969-0884 www.cooper-
terrahabitacional.com.br 

 CARAGUÁ/MARTIN DE SÁ 
 Urgente! Apto mob, c/ piscina e 
churrasq. Só R$99mil. F:(12)3882-
2020/99774-8981 whats 

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

 APTO NOVO MUNDO 
 47m², 2dorms, sl, coz, área serv, 
1vg. Semi novo completo. Av Se-
rafi m Gonçaves Pereira, 622 - 10º 
andar. R$250mil. F:97512-8989 
Alessandro 

 NEGÓCIOS 
 OPORTUNIDADE 

 PASSO O PONTO RESTAURANTE 
 Av.Brigadeiro Faria Lima,1340. 
Totalmente reformado e monta-
do p/trab. F:94629-5796/4378-
8859 

 COMPRO APTO ATÉ 150MIL 
 Pago à vista. Andar térreo ou c/ 
elevador. Whats:99160-2597 

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

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

C O O PE R A T IV A  D E  T R A N S PO R T E  D O S  R A D IO T A X IS T A S  D E  G U A R U L H O S  -  C O O PE R  
G U A R U L H O S . C N PJ  n. 1 7 .9 4 6 .1 7 6 / 0 0 0 1 - 3 3 . N IR E  3 5 4 0 0 1 4 2 2 5 1 . C O N V O C A Ç Ã O  D E  
A S S E M B L E IA  G E R A L  O R D IN Á R IA  e E X T R A O R D IN Á R IA . 

Nos termos das atribuições conferidas pelo Estatuto Social e dos artigos 38, 44/46 da Lei n. 
5.764 de 16 de dezembro de 1971, o Presidente do Conselho de Administração, que abaixo 
assina, convoca os cooperados, em condições de votar, para comparecerem à A S S E M B L E IA  
G E R A L  O R D IN Á R IA  e E X T R A O R D IN A R IA  que será realizada no dia 16 de março de 2019, 
para melhor acomodação de seus cooperados, na Rua Uruaçu, n. 100, Jd. Pinhal, (Prédio 
da CIESP), CEP 07120-055, cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo. Primeiramente,  
serão deliberados os assuntos da A S S E M B L E IA  G E R A L  E X T R A O R D IN Á R IA , em primeira 
convocação às 0 8  h oras,  com 2/3 (dois terços) dos seus cooperados; em segunda convocação 
às 0 9  h oras, com metade mais um dos seus cooperados, ou em terceira convocação às 1 0  
h oras,  com o mínimo de 10 cooperados, para tratar da seguinte ordem do dia: 
1 )  Reforma parcial do Estatuto Social, em especial dos artigos 3º e 73. 
A p ó s,  serão deliberados os assuntos da A S S E M B L E IA  G E R A L  O R D IN Á R IA ,  em primeira 
convocação às 1 1  h oras,  com 2/3 (dois terços) dos seus cooperados; em segunda convocação, 
às 1 2  h oras,  com metade mais um dos seus cooperados e, em terceira convocação, às 1 3  
h oras,  com o mínimo de 10 (dez) cooperados, para tratar da seguinte ordem do dia: 
0 1 )  Prestação de contas dos órgãos de Administração, acompanhada do parecer do Conselho 
Fiscal; Relatório de Gestão; Balanço do exercício de 2018; plano de atividade da cooperativa 
e demonstração de sobras ou perdas apuradas em 2018 e sua destinação. 
0 2 )  Eleição dos membros do Conselho de Administração para mandato 2019/2021. 
0 3 )  Eleição dos membros do Conselho Fiscal para mandato 2019/2020. 
0 4 )  Eleição dos membros do Conselho de Ética para mandato 2019/2021. 
0 5 )  Deliberação sobre a fixação dos honorários, das verbas de representação, das 
gratificações ou das cédulas de presença para os membros dos Conselhos. 
0 6 )  Deliberação sobre a nomeação do imóvel localizado na rua Abaiara, n. 202, Bairro 
Cumbica, Guarulhos/SP, CEP: 07180-210 como garantia de processo judicial. 

O prazo do registro das chapas do Conselho de Administração e a inscrições dos candidatos 
do Conselho Fiscal e Conselho de Ética será até o dia 14/03/2019 (dois dias úteis antes da 
data da A.G.O), durante o horário comercial das 09h às 18h. O número de sócios cooperados 
para efeito de “quorum” é de 205 (duzentos e cinco). 

Guarulhos, 01 de Março de 2019. 

Alexander Guimarães Teixeira Negrão.
Presidente.

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

ESCOLINHA 
DE FUTSAL

Local: Academia Acqua Sport
Rua Jaiminho, 75 

Vila Progresso
99943-8355

Turmas 
noite

Terças e 
quintas

Turmas 
manhã
Sábado

Em março, matrículas 
para turma de sábado, 
ganhe uma camiseta

ATENÇÃO GUARULHOS
Empresa no segmento de 
Terraplanagem contrata:

- Ajudante Geral
- Operador de trator esteira/ 

escavadeira/ retroescavadeira 
com CNH D ou E

- Balanceiro
- Assistente de RH generalista

- Roçador
- PCD (Pessoa com de� ciência) 

com laudo médico
Interessados deverão encaminhar 

o currículo para o e-mail: 
sorocaba2@vallerh.com.br com 

o nome da vaga no assunto.



www.guarulhoshoje.com.br sexta-feira a quarta-feira, 1° a 6 de março de 201914

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

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

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