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Força tarefa distribui
alimentos, água e
colchões na cidade
GH Pág. 3

DESABAFO: Bruna Marquezine usou seu Twitter para explicar os motivos de ter
deixado de seguir a atriz Marina Ruy Barbosa: ‘não somos mais amigas’

Guti e Rede D’Or anunciam unidade
do Hospital São Luiz em Guarulhos
O novo hospital será construído na confluência das avenidas Tiradentes e Paulo Faccini, numa área ao lado do Bosque Maia,
região central, com investimentos de R$ 455 milhões, e irá gerar 3 mil empregos diretos. Obra será entregue em 30 meses
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O prefeito Guti e o secretário Jorge Taiar
se reuniram com diretores da Rede D’Or

Prefeitura reforça as ações
preventivas de combate à
violência nas escolas da
rede municipal da cidade
GH Pág. 5

Líder do governo defende
a redução de projeto de lei
inconstitucionais na pauta
de trabalho da Câmara
GH Pág. 4

Dentista de 52 anos é
encontrada morta, com
ferimentos de faca, em
apartamento no Centro
GH Pág. 5

Deputados estaduais que
vão representar Guarulhos
tomam posse nesta sexta
em cerimônia na Alesp
GH Pág. 4
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Prefeitura diz que Plano
Diretor irá coordenar o
desenvolvimento da cidade
Antônio Boaventura

Está previsto para o
próximo dia 27, a realização
de audiência pública para
discutir a proposta do Plano
Diretor elaborada pela prefeitura para os próximos 10
anos. Nesta quinta-feira (14),
representantes da Secretaria
de Desenvolvimento Urbano
(SDU) estiveram na Câmara
Municipal para explicar a
importância das adequações
sugeridas e destacar que esta
iniciativa propõe a condição
de coordenar o desenvolvimento do município.
“O Plano Diretor é um
instrumento de ordenamento
territorial. Eles conduzem os
proprietários ao uso coletivo.
Há muito tempo ele foi
vendido como uma punição,
quando na verdade é uma
orientação de como usar o
seu imóvel para que a cidade
possa cumprir tudo o que foi
previsto como oferecer qualidade em condições iguais
para toda população”, disse
Helena Werneck, coordenadora de políticas públicas.
Helena afirmou que a
prefeitura terá como incumbência oferecer os mesmos
serviços já disponibilizados
em outras áreas de maior
desenvolvimento. Além da

reorganização do município,
esta iniciativa também visa
recuperar o prejuízo causado
pelo período em que as
diretrizes do Plano Diretor
estiveram estagnadas por
cerca de 5 anos.
“Na medida em que o
cidadão volta a usar a propriedade de maneira adequada
para a sociedade, qualquer
seja ela, habitação, comércio,
já que não existe restrição
de uso, ela tem que ter seu
desde que retorne para o
município. O Plano Diretor
não é punitivo, mas para
orientação”, explicou.
Presidente da Comissão de
Desenvolvimento Urbano e
Desenvolvimento Econômico
(Dude), o vereador Laércio
Sandes (DEM), destacou
necessidade da realização
das audiências públicas
para discutir o assunto e a
importância da proposta para
o desenvolvimento da cidade
nos próximos anos.
“Antes de ser discutido,
deliberado e votado na
Câmara, a lei exige que haja
audiências públicas sobre
o assunto. O Plano Diretor
define os rumos de Guarulhos
para os próximos anos e isso
envolve diretamente toda a
população”, concluiu.

Saúde Agora abre as UBS Recreio
São Jorge e Uirapuru neste sábado
Depois da abertura de
todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) para
o mutirão de coleta de
papanicolau, realizado no
dia 9, a população poderá
buscar atendimento nas
UBS Recreio São Jorge e
Uirapuru neste sábado (16),
das 8h às 16h.
Serão oferecidos serviços
como consultas médicas, testes rápidos para
detecção do HIV, sífilis e
hepatites B e C, atualização
de carteira de vacinação,
regularização dos compromissos do Programa Bolsa
Família e do cadastro no
E-SUS, além do exame de
prevenção do câncer do
colo de útero (papanicolau).
É importante ressaltar
que para realizar o Papanicolau, a mulher não
deve terrelações sexuais

(mesmo com camisinha)
nos dois dias anteriores ao
exame; deve evitar o uso
de duchas, medicamentos
vaginais e anticoncepcionais locais nas 48 horas
anteriores; e não estar no
período menstrual, porque
a presença de sangue pode
alterar o resultado.
A UBS Recreio São Jorge,
realizará uma oficina sobre
empoderamento e direitos
das mulheres, bem como a
palestra “Saber é Saúde”,
sobre as Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST).
Serviço:
UBS RECREIO SÃO
JORGE
(estrada David Correa,
1766 - Recreio São Jorge)
UBS UIRAPURU
(estrada Velha de São Miguel, 992 - Jd Santa Helena)
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LOTERIAS:

Um ano depois
A bancada do PSOL na Câmara dos Deputados fez um ato nesta quinta-feira (14) no Salão
Verde para lembrar um ano do assassinato da vereadora Marielle Franco (PSOL-RJ) e do
motorista Anderson Gomes, ocorrido na cidade do Rio de Janeiro

[ carta do leitor ]
Maria Angélica Torres
Precisamos de mais policiamento na região da
Vila Any. Os barzinhos
nos finais de semana vêm
registrando brigas, sem
contar os casos de assaltos que ocorrem quase todos os dias. Basta
anoitecer que os marginais começam a agir na
região. Não dá para convivermos com a ação dos
ladrões em nosso bairro.

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

parte do conflito. Vai ser um
grande problema para todos nós.

Edluce Vasconcelos
Está de parabéns a administração do Parque Fracalanza e Cidade Mirim,
na Vila Augusta, pela limpeza e organização. Me
senti segura ao levar minhas crianças para aquela
área de lazer..

Edmundo Torres
A Banda Bicha foi um
grande sucesso em Guarulhos no final de semana
e, indiscutivelmente, é um
dos nossos maiores patrimônios culturais. Ela devia fazer parte do calendário oficial da prefeitura
que, infelizmente, não faz
carnavais nos bairros..

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

bu, Centro de Treinamento do Flamengo do Rio.
Que os responsáveis sejam
responsabilizados,
seja os diretores do clube ou a própria prefeitura
diante de tantas irresponsabilidades que ceifaram
a vida e os sonhos desses
garotos.

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

Envie seus comentários para o e-mail: redacao@guarulhoshoje.com.br
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Deu sorte hoje?
Mega Sena
Concurso n° 2133
13/03/2019
19 - 20 - 26 - 51 - 52 - 57
Lotofácil
Concurso n° 1787
13/03/2019
01 - 02 - 04 - 06 - 07
10 - 11 - 12 - 14 - 18
19 - 20 - 21 - 23 - 25
Lotomania
Concurso n° 1951
12/03/2019
06 - 11 - 12 - 13 - 19
23 - 26 - 37 - 42 - 47
52 - 53 - 64 - 68 - 70
71 - 72 - 77 - 86 - 96
Dupla Sena
Concurso n° 1913
14/03/2019
Primeiro sorteio
01 - 16 - 17 - 37 - 43 - 46
Segundo sorteio
25 - 27 - 35 - 40 - 47 - 50
Federal
Extração n° 05370
13/03/2019

Prêmios Principais
Prêmio Bilhete Valor (R$)
1º 84855
500.000,00
2º 80703
27.000,00
3º 11658
24.000,00
4º 80441
19.000,00
5º 00630
18.171,00
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Força Tarefa distribui alimentos, água
e colchões aos atingidos pelas chuvas
Uma força tarefa da prefeitura formada pelas secretarias de Desenvolvimento e
Assistência Social, Saúde,
Coordenadoria da Defesa
Civil e do Fundo Social de
Solidariedade distribuiu
nesta quinta-feira (14) cestas
básicas, garrafas de água e
colchões às famílias atingidas
pelas fortes chuvas dos últimos dias, em dois bairros da
cidade: Vila Barros e Vila Any.
As pessoas que quiserem
colaborar com doações de
leite em pó, alimentos não perecíveis, colchões e produtos
de limpeza podem entregar
na sede do Fundo Social
de Solidariedade (alameda
Tutóia, 534, Gopoúva).
A Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social
disponibilizou uma equipe
para cadastrar as vítimas no
Cadastro Único de Programas
Sociais (CadÚnico)/ Bolsa
Família e, por meio do Fundo
Social de Solidariedade e do
Departamento de Segurança

Alimentar e Inclusão Social,
foram distribuídas cestas
básicas e garrafas de água
às famílias. Colchões foram
disponibilizados pela Defesa
Civil. Já as equipes das UBS
Jacy e Flor da Montanha, em
conjunto com o consultório
móvel da Secretaria de Saúde, orientaram os atingidos,
checaram a pressão arterial
dos hipertensos e realizaram testes de glicemia nos

cidade

www.guarulhoshoje.com.br

diabéticos.
Na Vila Barros, as fortes
chuvas dos últimos dias
provocou inundação em 27
casas localizadas na rua Marcelo Francisco, cujos quintais
fazem fundo para um córrego
que transbordou. Por meio
da Proguaru, a Prefeitura já
adotou medidas para aliviar a
situação da população. Maria
José da Silva, 65, é moradora
de uma das 27 casas da rua

Marcelo Francisco, na Vila
Barros, cujos quintais fazem
fundo para um córrego que
transbordou inundando
sua casa. “Sempre acontece quando chove porque
construíram sobre o córrego
e jogam lixo. A água da pia
não está descendo e entra
pelos ralos”, disse a moradora
que verificou sua situação no
CadÚnico e recebeu cesta
básica.

Prefeitura e Rede D’Or anunciam
a construção do Hospital São Luiz
O Hospital São Luiz terá
uma unidade em Guarulhos. O anúncio foi feito na
manhã desta quinta-feira
(14) ao prefeito Guti e ao
secretário de Desenvolvimento Urbano, Jorge Taiar,
pelos diretores da Rede
D´Or, Rodrigo Gavina e
Roberto Albanese, durante
reunião no Paço Municipal,
no Bom Clima. De acordo
com os diretores, o novo
hospital será construído na
confluência das avenidas
Tiradentes e Paulo Faccini,
numa área ao lado do Bosque Maia, região central,
com investimentos de R$
455 milhões.
O projeto de implantação
do Hospital São Luiz em
Guarulhos prevê 50 mil
metros quadrados de área
construída. A obra tem a
previsão de ser entregue
em 30 meses. A Rede D´Or
prevê geração de 3 mil
empregos diretos durante
a fase de construção e
outros 2,6 mil a partir da
inauguração na operação

COLEÇÃO

Coleção Puro - Cecilie Manz

Coleção In Your Dreams. In Your Home.
Uma caixa de ferramentas para a criatividade. Do nosso olhar para os seus sonhos.
Materiais essenciais da arquitetura. Grandes superfícies. Acessórios.
Matéria prima particular para personalização. Curadoria para ambientes únicos.
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da unidade hospitalar.
Guti agradeceu a chegada do novo empreendimento e pelo fato da Rede
D´Or escolher a cidade
para implantar uma nova
unidade hospitalar de ponta. “Sabemos da qualidade
dos serviços prestados pelo
São Luiz e temos a certeza
de que será uma grande
conquista para a população
de Guarulhos”, afirmou. Ele
espera que os empreendedores agilizem os processos para a aprovação do
projeto junto às pastas
municipais para que a obra
possa ser iniciada o mais
breve possível.
A Rede D’Or São Luiz está
presente no Rio de Janeiro,
São Paulo, Distrito Federal,
Pernambuco, Maranhão e
Bahia, onde mantém 5,6 mil
leitos. São 3,5 milhões atendimentos de emergência
por ano, 229,8 mil cirurgias,
30,3 mil partos, 401,2 mil
internações. Ao todo, mantém 46 mil colaboradores e
87 mil médicos.

cidade
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Reticências...

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

Olha a milhar!
O vereador Edmílson Souza (PT) fez requerimento questionando possíveis carros “invisíveis” no sistema de multas da Prefeitura. No
documento , colocou até os dados de uma
placa: GIU 0307…

www.guarulhoshoje.com.br

assumiu o SAAE. Resta saber quando o tratamento de esgoto terá avanço significativo…

Pietá (PT). Interessante lembrar que, em 2016, ele
desdenhou o petista…

Fortalecido

Enfim…

O deputado federal Eli Corrêa Filho (DEM-Guarulhos) foi eleito
presidente da importante comissão
de Transportes.
Terá assim mais
força para retomar
sua luta pela reabertura de acesso
do Aeroporto à
periferia…

Fortalecido II
O deputado
federal Alencar
Santana (PT-Guarulhos) foi
eleito titular na
importante comissão de Justiça e redação. Ela
terá papel fundamental na polêmica reforma da
Previdência…

Sob nova direção?

Saneamento
Perceptível que as queixas sobre abastecimento de água diminuíram desde que a Sabesp

Ivanildo Porto

A pauta de trabalho da
Câmara Municipal desta
quinta-feira (14) teve como
principal norteador a inconstitucionalidade apontada pelo
prefeito Guti (PSB) em diversos projetos de lei, que foram
rejeitados pelo chefe do
Executivo. Líder do governo
na Casa de Leis, o vereador
Eduardo Carneiro (PSB) defendeu a redução de projetos
inconstitucionais elaborados
pelos parlamentares.
“A Casa é política e a
prerrogativa do vereador é
trazer uma reivindicação de
uma classe não é simplesmente através de um projeto
de lei. Existe a indicação [ao
Poder Executivo]. Essa forma
é totalmente inconstitucional.
Eu acho que é uma questão
de amadurecimento. Antes de
ser votado, os projetos passam pela Comissão de Justiça
e Legislação Participativa”,
explicou Carneiro.
De acordo com o vereador

Laércio Sandes (DEM), o Legislativo guarulhense é o 10º
no Estado com maior número
de projetos de lei inconstitucionais apresentados por
seus vereadores. No ano de
2015, Guarulhos ocupava a
7ª posição. Segundo o Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo (TJ-SP), à época,
os principais motivos constatados foram ao desrespeito
à divisão de poderes, criação
de despesas para a prefeitura sem mencionar a fonte de

Um veículo Nissan Versa, que veio do governo
federal destinado ao combate as drogas, estava
sendo usado para outras atividades. Alertado, o
secretário adjunto Joel Bonfim (Segurança) deu
bom fim ao desvio...

Quem não se comunica…
A Prefeitura e a Proguaru contrataram agências de propaganda. Enquanto isso, o Legislativo sofre desgaste sem a sua TV Câmara no ar.
Deveria contratar
também agência
para equacionar…

Vixe!
O advogado
Edson Belo volta
a subir o tom das
críticas à direção
da OAB. Agora
afirma que a chapa 1, vencedora,
é a “Chapa da
Prefeitura”...

Segundo fontes, Alexandre Zeitune (REDE) está
se articulando para ser novamente candidato a
vice, em 2020. Desta vez do prefeiturável Elói

Líder do governo Guti defende a redução
de projetos inconstitucionais na Câmara
Antônio Boaventura

sexta-feira, 15 de março de 2019

recurso e a interferência de
vereadores na organização
dos serviços públicos e planejamento urbano, também
considerados como vício de
iniciativa.
Dos 36 projetos de lei
que constavam na pauta
de trabalho projetada
para os vereadores nesta
quinta, 14 deles eram para
manter ou não o veto do
prefeito Guti. O vereador
José Luiz (PT) entende
que a postura do prefeito

com os parlamentares não
foi a mais adequada em
relação a este episódio
específico. Ele defende
um maior dialogo entre os
poderes.
“O prefeito [Guti (PSB)] precisa ter respeito com essa Casa
e dialogar com os vereadores.
Pedir a aprovação de todos
os vetos é desnecessário. O
correto é que o prefeito faça
o diálogo antes. Um dialogo
respeitoso e que nos valorize”, concluiu.

Deputados estaduais de Guarulhos
tomam posse nesta sexta na Alesp
Os deputados estaduais
que representam Guarulhos irão tomar posse na
Assembleia Legislativa do
Estado de São Paulo (Alesp)
nesta sexta-feira (15). Os
parlamentares Jorge Wilson
(PRB), reeleito, e Márcio
Nakashima (PDT) participarão da cerimônia que
acontece às 15h no plenário
Juscelino Kubitschek.
O número de representantes guarulhenses na
atual composição do Legislativo estadual é menor
50% em relação à última
legislatura.
Na última formação
dos quadros da Alesp, o
município contava com a
representação dos deputados Alencar Santana (PT),
eleito deputado federal,
Auriel Brito (PT), Gileno Gomes (PROS) e Jorge Wilson
(PRB), que acabou reeleito
com 177.414 votos.
Como primeiro ato,
Nakashima – que obteve
pouco mais de 38 mil votos

– defende uma postura de
independência em relação
ao governo de João Doria
(PSDB).
O pedetista também
estará à frente da Frente
Parlamentar de Combate à
Violência Contra a Mulher.
“A ideia é promover um
ambiente de debate e proposições para a implementação de políticas públicas
de atenção ás mulheres vítimas de violência”, propõe.
Conhecido como “Xerife
do Consumidor”, Jorge
Wilson afirma que nesta
oportunidade seu grande
desafio é intensificar o trabalho a favor de Guarulhos
na Assembleia Legislativa.
Ele apontou, quando
eleito, que ações como
a chegada da AME Mais,
equipamentos para hospitais públicos e a intermediação da proposta de
renegociação da dívida do
Saae com a Sabesp como
principais feitos de seus
primeiro mandato. (A.B.)

sexta-feira, 15 de março de 2019
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Ulisses Carvalho

A dentista Elaine Aparecida
Gomes, 52, foi encontrada
morta dentro do próprio
apartamento no Condomínio
Alegria, localizado na rua Antônio Gomes, n° 136, no bairro
Vila Santo Antônio, na região
central. A mulher morava no
14° andar no bloco Bem Estar,
de acordo com o boletim de
ocorrência.
O caso ocorreu na tarde
de quarta-feira (13), às 15h30,
segundo a Polícia Militar. O
boletim de ocorrência foi
lavrado no 1° Distrito Policial
como morte suspeita. De
acordo com a PM, a vítima teria sido encontrada pelo filho,
que não teve a identidade revelada, e que mora no litoral,
porém, a morte foi constatada
pelo Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu).
De acordo com a Polícia
Civil, a vítima teria sido assassinada a facadas. A dentista,
segundo a polícia, morava
sozinha no local, e por todo o
apartamento teriam sido en-

Divulgação

Dentista é achada morta em apartamento
da região central com golpes de faca

contradas marcas de sangue.
A vítima estava vestida apenas com uma calça moletom
e um sutiã. Duas toalhas que
estavam próximas do corpo
de Elaine estariam ensanguentadas.
Na parte da varanda da
sacada do imóvel, segundo o
boletim de ocorrência, havia
vasos de plantas caídos e

um possível rastro de que
a vítima teria sido arrastada
até o quarto. O corpo de
Elaine foi encaminhado ao
Instituto Médico Legal (IML)
de Guarulhos, e a perícia
colheu também impressões
digitais. O caso está sendo
investigado pelo Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa
de Guarulhos.

Prefeitura reforça as ações preventivas de
combate à violência nas escolas municipais
Com o objetivo de
garantir a segurança dos
alunos das escolas da
Rede Municipal, a Prefeitura de Guarulhos, por
meio da Secretaria de
Educação, reforça diversas ações preventivas de
combate à violência, para
proteção dos estudantes
e profissionais das unidades escolares, fortalecendo os vínculos entre
escola, comunidade e as
polícias civil e militar.
Dentre as ações que
serão implementadas
nas Escolas da Prefeitura de Guarulhos estão
a capacitação para os
controladores de acesso
(CA’s) das escolas, com
orientação de maior atenção e responsabilidade
no controle de entrada
das unidades, onde
apenas pais e responsáveis, pessoas autorizadas
e identificadas terão
acesso.
Além disso, todas as
escolas receberão do-

cumento com as devidas orientações sobre
autorização da entrada
de pessoas externas,
contratação de vigilância e, para o segundo
semestre, monitoramento
por câmeras nas unidades para intensificar a
segurança nesses locais.
A Secretaria de Educação também atua em
parceria com a Secretaria para Assuntos de
Segurança Pública que
oferece o evento “Segurança e Educação, Juntas
na Prevenção”.
A iniciativa envolve
alunos, familiares, comunidade, educadores e
autoridades, e objetiva
promover a integração e
interação dos mecanismos de segurança com
a população no âmbito
escolar.
As escolas também são
contempladas com o Projeto Guard - Grupo Unido
na Ação de Resistência
às Drogas, da GCM de

Guarulhos. A equipe que
oferece os cursos de prevenção ao uso de drogas
conta com oficiais especializados e tem como objetivo reduzir a violência
escolar, familiar, e social,
orientando os munícipes
sobre a prevenção do uso
de drogas.
O Projeto FutbolNet, da
Fundación FutbolClub
Barcelona, parceria entre
a Fundación Mapfre e a
Fundação para o Desenvolvimento da Educação
(FDE), também atenderá
os alunos da Rede Municipal, oferecendo atividades socioesportivas em
comunidades com altos
índices de vulnerabilidade e violência urbana.
O projeto utiliza a atividade física e o esporte
(futebol) como agentes
de transformação para
crianças e jovens, incentivando a socialização e
a educação afetiva, com
situações inclusivas, sem
violência e discriminação.

CONCURSO DE FISCAL DA
PREFEITURA DE GUARULHOS

CURSO INTENSIVO NO
COLÉGIO VIRGO POTENS

FAÇA JÁ SUA
INSCRIÇÃO

AULAS +
APOSTILAS
MENOR
PREÇO

CONQUISTE SUA INDEPENDÊNCIA
FINANCEIRA

(11)96193-8222
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SMTU garante novos alvarás para
o transporte escolar gratuito

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

Programa de capacitação de
servidores abre inscrições Divulgação

Estado líquido

A Secretaria de Transportes e Mobilidade
Urbana (STMU) informou
nesta segunda-feira (21)
que será realizada, ainda
este ano, a abertura de
concorrência para a concessão de novos alvarás
para os condutores escolares autônomos gratuitos
de Guarulhos.
De acordo com o
secretário Paulo Carvalho (STMU), esse
esclarecimento se fez

necessário em razão
de nota distribuída por
meio da presidência da
ACEAGG, associação que
representa a categoria,
em que destacava que a
Prefeitura não pretende
abrir novos alvarás este
ano. “Não há procedência
nessa informação. Iremos
fazer com que a licitação
para a concessão de
novos alvarás saia o mais
breve possível”, confirmou o gestor da pasta.

STF decide que a Justiça Eleitoral
julga corrupção quando há Caixa 2

Por maioria, o Supremo
Tribunal Federal (STF)
decidiu nesta quinta-feira,
14, que crimes como corrupção e lavagem devem
ser julgados na Justiça
Eleitoral se estiverem
relacionados a caixa
dois de campanha. O
placar do julgamento foi
apertado, por seis votos
a cinco, e marcado por
duras críticas a membros
do Ministério Público Federal, que são contrários
ao entendimento firmado
pela maioria da Corte.
O voto decisivo foi
dado pelo presidente do

STF, ministro Dias Toffoli,
que, como outros cinco
colegas, é contrário a
separar crimes comuns e
delito eleitoral quando há
conexão entre eles.
Além de Toffoli, votaram
desta forma os ministros
Gilmar Mendes, Marco
Aurélio Mello, Celso
de Mello, Alexandre de
Moraes e Ricardo Lewandowski. Vencidos, foram
favoráveis a separação
das investigações os ministros Edson Fachin, Luís
Roberto Barroso, Rosa
Weber, Cármen Lúcia e
Luiz Fux.

Envie sugestões de pautas
para o nosso WhatsApp:
11

95995-8000

Tanto a pureza da criança quanto sua inquietude se evidenciam diante do próprio reflexo como quem faz da poça d`´agua
seu universo de muitas possibilidades; criança é assim, sonha,
voa e se projeta. Quando essa aura vira alvo de um projétil, os
projetos de vida são afogados na maré de insanidade desses
tempos... A perplexidade banha todo um conceito de mundo;
cada tiro é um estampido que ressoa no país inteiro como pedra lançada no lago, que se propaga, reverbera diante do caos,
da violência incubada do dia a dia, na mira da estupidez, diante
da artilharia do ódio; todas as nascentes que desaguariam rio
abaixo secam e os caminhos lacrimais de todo um país, inevitavelmente, permeia um tsunami doloroso de consternação.
Pisaram na poça dágua das crianças com botas sujas de
sangue; delas mesmas. A infância se perde e vira refém desse
aguaceiro com cheiro de esgoto. A maldade fede em todos os
seus níveis, inclusive nos hierárquicos. Muitos meninos e meninas no interim da infância com a primavera do adolescer, no
pátio da escola, só queriam viver... Todo pai e toda mãe desses
estudantes só queriam recebe-los vivos; com aquele abraço
que alaga de amor...
Que contraste ver uma escola banhada pelo sangue... Com o
regar metafórico de flores da juventude, com a irreverência e
efervescência desse mar que vibra vida; de uma fase que não
evapora nunca; ela fica. É triste ter que conjugar o verbo assim,
mas ficava. Evaporou... Oremos!
Para essas vidas interrompidas o ódio transformou o caldo
quente de suas rotinas, dos futuros médicos, administradores,
professores, políticos, futuros pais, mães; que foram exterminados, transformados em geleiras, em estado sólido, petrificados
pela barbárie, sem cor de pele, sem sentido algum. Que mundo
é esse?
Se a liquidez da infância tem a capacidade de irrigar nossa
alma; golpes de machado abrem rios quentes de cor magenta,
que cortam o chão frio da escola, que matam um pouco cada
um de nós e cantam numa cantiga fúnebre que “as flores já não
crescem mais, até o ribeirão secou” diante de tantos inglórios
do cotidiano, de tanta perpetuação da maldade no berço da
civilidade, de tantos golpes de insensatez em nossas humanidades mais requintadas; nossas lágrimas são capazes de regar
as sementes, hoje não, por pura incapacidade emocional; mas
já amanhã, quem sabe, voltarmos a verdes campos, a sorrisos
largos cicatrizados, com águas cristalinas nas margens, como
quem pede para ser feliz de novo; fazendo jus ao que é próprio
de todo conceito de educação: TRANSFORMAR.
Sentimentos diluídos na figura paterna que transborda em
mim, sofrimento inundando o que sou e o que serei, lamentando profundamente que o ódio tenha triunfado sob esses
meninos e meninas; não cabe em mim saber que o ódio, tão
feito grife nos dias atuais, tenha impedido que a garoa que
essas crianças eram tenham tido o direito de chover de muitos
amores, afetos, sonhos, construções, profissões e tudo mais
que eles teriam vivido se não tivessem sido enxugados pela
maldade.
Atônito, no carro, ouvindo a notícia que pulsava feito mar revolto em meus sentidos da forma mais visceral que uma notícia
pode pulsar, no compasso de um coração acelerado, moído
pela dor do próximo, dor que é de todos nós.
Em meu conta-gotas de realidade há uma inscrição que diz
o seguinte “Arma só tem uma função: Matar! Mais armas, mais
mortes”

A Esap (Escola Municipal
de Administração Pública
de Guarulhos) está com
inscrições abertas para 16
cursos do Programa de
Capacitação de Servidor
e da Servidora, que visam
desenvolver competências
na prestação de serviços
públicos de qualidade e
aperfeiçoamento do servidor. As inscrições devem ser

feitas pelo portal http://portaleducacao.guarulhos.sp.gov.
br/esap/formulario/cadastro.
php e as aulas acontecerão
nas datas descritas na tabela
abaixo, no Centro Municipal
de Educação Adamastor
Centro. Dúvidas podem ser
tiradas pelo e-mail: esap@
guarulhos.sp.gov.br ou por
meio do “Fale Conosco” no
Portal do Servidor.

Controladoria Geral apresenta
balanço de ações em audiência
A Controladoria Geral do
Município (CGM) realizará na
próxima quinta-feira (21), a
partir das 18h30, no auditório
da Secretaria de Educação,
audiência pública, com o
intuito de apresentar ações
desenvolvidas em 2018. A
atividade será aberta ao
público em geral. A iniciativa
tem por objetivo atender a
agenda estabelecida para o
Programa Pacto – Transparência, Integridade e Participação, do Governo Federal,
firmado em outubro de 2018

entre a CGM e a Controladoria Geral da União (CGU).
O Programa Pacto do
Ministério da Transparência
é uma ação de cooperação
institucional entre a CGU
e outros entes federativos
no âmbito do Programa de
Fortalecimento da Gestão
Pública e busca o aprimoramento de ações locais para
detectar e prevenir práticas
de corrupção, visando a
transparência, anticorrupção
e integridade entre serviço
público e população.

Caminhada Down acontece
neste domingo no Bosque Maia
Neste domingo (17) será
realizada a 3ª Caminhada
Down da cidade em comemoração ao Dia Internacional da Síndrome de Down,
celebrado no próximo dia 21.
A ação é coordenada pelo
Projeto “Minha Down é Up!”
e tem apoio da Prefeitura
de Guarulhos e diversos
outros colaboradores. O
ponto de encontro será no
Bosque Maia, com concentração a partir das 8h e início
da caminhada às 8h30. A
Inscrição é gratuita e poderá

ser feita no www.minhadowneup.com.br/caminhada.
Segundo Anderson Hernandes, coordenador do projeto, o evento tem o objetivo
de conscientizar a população
e continuar promovendo a inclusão social. “É a
oportunidade de promover a
conscientização com diversos momentos de descontração, alegria e união de toda
família, onde será mostrado
que a Síndrome de Down é
apenas uma característica,
não uma doença”.
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[ horóscopo ]

[ filmes ]

Duplex

Fotos: Divulgação

áries
O fluxo de emoções
em torno de você deixa
pouco espaço para a
autoexpressão. Você
precisa de descanso
mental, embora não precise se alarmar com isso.
Evite a agitação e você
vai voltar à compostura
interior.

A Sogra
Globo, 13h59 Monster-in-Law. EUA. Comédia. Direção Robert
Luketic. Com Jennifer
Lopez, Michael Vartan. Após anos procurando seu príncipe
encantado, Charlotte Cantilini se apaixona por Kevin Fields.
O problema é a mãe

Ambiente O uso do slide em
reuniões Orixá da
das
primeiras corporati- caça e da
vas
fartura
apresentações de
Clementina de
Jesus

© Revistas COQUETEL

Serviço essencial ao
saneamento básico
Dado estatístico informado nas
pesquisas de intenção de voto

Sentimento
expresso
pelo luto

Defeitos
morais
Oferecer

Interrupção
do orador
Atividade
letiva
(?)-seca:
a babá
Divindade
egípcia

Estado Comunicanatal do do interno
capixaba de empre(sigla)
sas (pl.)
Traje da
indiana
Brasileirismo (abrev.)

Realizarei
Pronome
feminino
Poema
lírico de
origem
grega

(?) Geral,
órgão deliberativo
da ONU

Espelho da Vida

Fragmentos do
corte da
pedra

Tipo de
cultura
dos povos
ágrafos

Gustavo garante
a Danilo que seu
filho não nascerá.
Piedade e Bendita recebem um
bilhete de Cris/Julia. Marcelo afirma
a Pat que Lenita a
ama. Mariane e Josi
retomam sua amizade. Mauro enfrenta
Marcelo, acreditando que o advogado
está envolvido com
Gigi.

Criação
de Ridley
Scott
(Cin.)
Sovina
(fem.)
(?) Marino, país
europeu
Tambor
de som
abafado

E, em
francês
Estou
(pop.)

Estrutura
do avião
Comer,
em inglês

Lar da
preguiça
(Zool.)
Dotado de
habilidade
especial
Enfeitar

Som musical (p. ext.)
"Sereia"
amazônica
Veículo
urbano alternativo

Predileta
Erva
aromática
de sabor
amargo,
usada em "Federal",
infusões na sigla
DF
medicinais

Oswald de
Andrade,
poeta
paulistano

Preposição de
lugar

Unidade
equivalente a
100 m2

Ave insetívora de
plumagem
negra

Verão 90

Meio para
atingir um
objetivo
(fig.)

2/et. 3/eat — ode — rem. 4/oral. 5/alien. 6/destro.

59

Solução

6
)
$
$
0

5 2
( '
& (
8
5 (
6 6
2
9 $
,
6 $
8 5
$ 9
/ 2
5
) (

)
' $
$ /+
5 $
6
0
(0 %
2 5
5 $
$ 6
1
' 2
2 5
6 1
$
5 5

3
' ( 6 $
$ 6
0
$ 3 $
$ 5 ,
8
) $5
/ ( ,$
$ /
2
$ / ,
$
$
' ( 6 7
$ & 2
, 7 $
$
6 9
5 (
$
$ 0 ( 1

$
0 %$
$ 6
5 7(
* &
( ,
0 0
' (
( 1
( 7
5 2
5 '(
2 $
*
1 8
7 $

BANCO

Malhação Vidas Brasileiras
Jade lamenta não
ter sido convidada para cantar na
Europa, e Bárbara
sugere que a menina se apresente a
Jacques. Maria Alice insiste para que
Rosália consulte um
médico sobre a dor
que vem sentindo.

Contudo
Desprovida de
qualidade
São recebidas pelos atletas
no pódio
Produto
apícola
usado em
polimento
Banda de
rock que
se desfez
em 2011

no problema: uma
velhinha, aparentemente dócil, inquilina há décadas. Convencidos
que a sra. Connelly logo se mudaria, o casal fecha o negócio.
Passado um tempo, Alex e Nancy
percebem que a
velhinha se recusa a sair e mostra
seu talento para
infernizar a vida
do casal.

descubra o paradeiro de Vanessa.
João comenta com
Diego que permanecerá distante de
Manu, para o bem
da ex-namorada.

dos acessórios do
jogo Motoney para
Roger. O patrão
oferece um happy
hour para todos
os funcionários
e obriga todos a
irem. Jeff, distraído,
pensa em Brenda.
Sophie conta a
Débora que Ruth a
fez escolher entre o
grupo e a escola.

[ novelas ]

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

www.coquetel.com.br

dele, Viola, que foi recentemente demitida
do cargo de âncora
de um jornal de rede
nacional. Após perder o emprego, Viola
teme perder também
o filho e, para evitar
isto, decide atrapalhar
ao máximo os planos
do casal.

SBT, 23h15 Duplex. EUA, 2003.
Comédia. Direção:
Danny
DeVito.
Com Ben Stiller,
Drew
Barrymore,. O jovem casal Alex e Nancy
parece ter encontrado a casa dos
sonhos: um lindo
apartamento duplex, no Brooklyn.
Além das vantagens encantadoras, o imóvel tem
apenas um peque-

Mercedes avisa
a Figueirinha que
Jerônimo precisará
de seus serviços.
Diana reconhece
que Gisela ama
Herculano. Madá
joga cartas para
Larissa e aconselha
a moça a pensar
melhor antes de se
casar com Quinzinho. Jerônimo pede
que Figueirinha

O Sétimo Guardião
Marcos Paulo
pede para falar com
Gabriel. Afrodite
pede que Adamastor desenvolva
um site para o
quiosque. Marcos
Paulo conta para
Gabriel o que Olavo
está fazendo com
Valentina. Murilo se
desentende com
Sampaio. Afrodite
explica seus planos
para Nicolau e faz
uma proposta para
ele.

Jesus
Jesus pede para
os apóstolos se
prepararem para
voltar à Jerusalém.
Judas começa a
ficar perturbado e
Satanás fica satisfeito. O apóstolo é
humilhado por alguns nobres. Malco
diz que Caifás tem
uma proposta para
fazer a Judas.

As Aventuras
de Poliana
Nadine apresenta
o projeto de venda

Tereza
Aída diz a Mariano
que Arthur já sabe
que Teresa teve
relações com ele
um dia antes do
casamento, e que
iam fugir juntos.
Mariano pergunta
se foi Teresa quem
disse ao marido.
Aída diz que ela
jamais diria. Teresa,
fingindo arrependimento, admite a
traição mas tenta
convencer Arthur
que o ama e que
podem ser felizes.
Aurora confessa
a Aída que Martin
está com ciúmes
de Mariano. Arthur,
fora de si, expulsa
Teresa e ameaça
levá-la de volta à
vila.
O resumo dos
capítulos de todas
as novelas é de responsabilidade das
emissoras.

touro
Atividades em
grupo e trabalho em
equipe farão bem
para seu ego. Você é
o único que corre o
risco de desgastar as
pessoas ao seu redor!
Poupe os nervos dos
outros, assim como os
seus próprios!

gêmeos
Você não tem tempo
para pensar em tudo
antes de agir. Não corra
riscos, tome uma decisão mais tarde! Cãibras
musculares e rigidez
corporal poderiam
atrasá-lo. A deficiência
de vitaminas ou minerais
é a razão disso.

câncer
A sorte está do seu
lado para remover
uma preocupação que
você tem desde o mês
passado. O ritmo atual
o está levando a fazer
coisas demais. Você
deve pensar em relaxar
totalmente quando finalmente tiver chance.

leão
Você receberá boas
notícias de alguém
que conhece. Vá até
ela sem medo, não
há nada com que se
preocupar. Você vai
estar mais em sintonia
com o seu corpo do
que o normal, use esta
oportunidade para
avaliar sua dieta.

virgem
O seu radar emocional estará extremamente aguçado e fará com
que você seja seletivo.
Não se afaste. Há tantas
coisas acontecendo ao
seu redor que você só
tem um desejo: ficar
sozinho, o que você
realmente vai precisar.

libra
Um prazo imposto
será essencial para o
êxito de seus projetos,
então olhe em longo
prazo. O exercício
muscular que você tem
feito recentemente
está se fazendo sentir.
Diminua a velocidade e
descanse.

escorpião
Você terá a sensação
de que as coisas estão
indo rápido demais,
mas as relações com
os outros lhe permitirão
manter o ritmo. Você
está totalmente feliz
com você mesmo e está
estabelecendo uma
vida equilibrada.

sagitário
Você tem uma tendência a fugir de questões
práticas e restrições
administrativas e não é o
momento para começar
a lidar com elas. Sua
energia crescente poderia se transformar em
irritabilidade, especialmente se não abandona
certos hábitos ruins.

capricórnio
Você vai sentir uma
grande necessidade
de privacidade e, com
isso, vai ganhar simpatia
automaticamente. Você
está em excelente forma mentalmente, mas
seu corpo está exigindo
a sua quota de descanso. É uma boa ideia dar
esse descanso a ele.

aquário
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.

peixes
O bom humor faz com
que você seja simpático
com as pessoas ao seu
redor. Você sabe como
propagar essa simpatia.
Você vai estar em sua
melhor forma. Não
tente resolver todos os
desafios de uma só vez.
Pense sobre sua dieta.
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Classificados de linha
EMPREGOS
PRECISA-SE
MOTOBOY
P/ serviços esporádicos e contrato, c/ moto propria, ganhos entre R$1.400 e R$3.000 p/ agendamento de entrevista ligue F:
2087-2858/ 96260-5754

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

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

VENDE-SE
TERRENOS GUARULHOS
Ótima localização há apenas 2
km da praça 8 de dezembro. peq.
entr. e mensais de R$720,00 Últimas unid. não percam. F:49694226/ 4969-0884 www.cooperterrahabitacional.com.br
APTO PRX. AO CENTRO
Quitado, 2°andar c/2 dorms, gás
canalizado da rua, 1vg. Cond
R$105,00. R$130.000,00. F:20870465

CASA/ VILA RIO
3 comô, próx. Mercado Sonda
R$ 550,00 F: 2468-9271/ 999769738

LINDA CASA
Térrea, 2dorms c/ suíte, td planejado. Acabamento de 1ª. Quintal
+ 2vgs. R$460MIL. F:972128941/97254-0000

SOBRADO 2 COMODOS
sala, coz, wc, aréa de serviço, 1
dorms, gar, R$ 450 bonsucesso,
prox ao nagumo. F:2468-9271/
99976-9738

SOBRADO LINDO
2dorms,
2vgs.
Td
planej,
R$340MIL. F:97212-8941/972540000

SOBRADO 2 COMODOS
sala, coz, wc, aréa de serviço, 1
dorms, gar, R$ 450 bonsucesso,
prox ao nagumo. F:2468-9271/
99976-9738

TAPERA GRANDE
1000 m². Ótimo local, R$ 40 MIL.
F: 96314-2035

SITIOS E CHÁCARAS

SERVIÇOS
ESOTERISMO

TRAGO SEU AMOR
De volta em até 24
F:(11)98102-0061 whats

hrs.

RELAX
CASA CUEVAS
Com lindas garotas. R. Cuevas
nº18 - Gua. F:2087-2091
BRUNA CARIOCA
+ amigas. Atendo na av Monteiro
Lobato nº5656 F:94295-5756
LOVE GIRLS DRINKS
Um bar diferente c/ Lindas Girls.
Show todas as sextas as 22h. Me
add: F94295-5756/2488-6966

SAÚDE
MASSAGEM/DEPILAÇÃO
Manicure; Pedicure. F:966247784

Ligue e anuncie
nos
classificados

Para anunciar nos classificados ligue:
2823-0828 / 2823-0829
2823-0830/ 2823-0835
2823-0836 / 2823-0837
Curso preparatório para

SUPLETIVO
ENEM, ENCCEJA E EJA

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

Matrícula
Grátis
Aulas 1 vez
por semana

CURSO

NACIO
NAL

Curso
Rápido

(11)

2408-4200

R. JOÃO GONÇALVES, 275, CENTRO

www.cursonacional.com.br

COOPERATIVA DE TRANSPORTE DOS CONDUTORES
DE RADIOTAXI DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS - GUARU
LIGUE TAXI. CNPJ n.º 19.569.330/0001-20. NIRE 35400142448.
CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA. Nos termos
do Estatuto Social vigente e do artigo 44 da Lei n.º 5764 de 16 de
dezembro de 1971, o Diretor-Presidente, que abaixo assina, convoca
os sócios-cooperados, em condições de votar, para comparecerem
à ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, que será realizada no dia 30
de março de 2019, para melhor acomodação de seus cooperados,
na Avenida Regis, nº 37, Cid. Jardim Cumbica, CEP: 07180-120,
Guarulhos, Estado de São Paulo. Em primeira convocação às 07
horas, com 2/3 (dois terços) dos seus cooperados; em segunda
convocação às 08 horas, com metade mais um dos seus cooperados,
e em terceira convocação às 09 horas com o mínimo de 10 (dez)
cooperados, para tratar da seguinte Ordem do Dia: 01) Prestação
de contas da Diretoria acompanhada do parecer do conselho
fiscal compreendendo: relatório da gestão, balanço patrimonial do
exercício social de 2018, demonstração das sobras e perdas com
sua destinação e plano de atividades. 02) Eleição dos membros
da Diretoria Executiva para mandato 2019/2021. 03) Eleição dos
membros do Conselho Fiscal para mandato 2019/2020. 04) Eleição
dos membros do Conselho de Ética e Disciplina para mandato
2019/2021. 05) Deliberação sobre novas formas de funcionamento
e operacionalização do QAP para redução de custos. O prazo para
inscrições das chapas aos cargos dos órgãos sociais será até o
dia 27/03/2019 (03 dias úteis antes da AGO), no horário comercial,
das 09h às 18h, devendo todos os candidatos apresentarem os
documentos descriminados no artigo 67 do Estatuto Social. O número
de cooperados existentes para efeito de “quorum” de instalação da
Assembleia Geral é de 110 (cento e dez). Guarulhos, 15 de março de
2019. Anderson Sato. Diretor-Presidente.
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sexta-feira, 15 de março de 2019

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