
Quarta-feira, 3 de abril de 2019 - Ano 12 - Nº 2681

Distribuição gratuitawww.guarulhoshoje.com.br

Zoo de Guarulhos 
é referência em 
reprodução de 
primatas ameaçados
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Serviço de Abordagem 
Social intensifi ca ações na
região central da cidade

Linha 13-Jade da CPTM  já
transportou 2,7 milhões 
de passageiros em 1 ano

GH  Pág. 5

Prefeitura reforça linha 383, 
que liga Recreio São Jorge 
e Taboão, com 15 partidas
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Namorado é suspeito de 
assassinar dentista na 
região central de Guarulhos
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Atleta da cidade fi ca entre 
os 100 melhores do mundo 
no Cross  Country
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Os novos integrantes da Comissão Especial de Inquérito da Câmara encontram difi culdades para contar em suas reuniões com 
representantes da concessionária e ameaçam acionar a Justiça para o comparecimento dos gestores nas reuniões

Nova CEI do Aeroporto deve acionar 
a Justiça para ouvir a GRU Airport

GH  Pág. 4

REPRODUÇÃO: O Zoológico Guarulhos vem se tornando referência em reprodução 
de primatas ameaçado de extinção, como o sagui-da-serra-escuro (Callithrix aurita)
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Padarias de Guarulhos deixam 
de vender cigarros por conta 
dos altos impostos e assaltos
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Expediente

[ cena do dia ] [ tempo ]

LOTERIAS:
Deu sorte hoje?

Erica Gomes
No final de semana foi re-
gistrado mais um suicídio 
na passarela da rodovia 
Presidente Dutra. Será 
que não existe um meio 
de prevenir esse tipo de 
morte, com grades ou ou-
tros obstáculos? As pas-
sarelas são vulneráveis 
para as pessoas que es-
tão desesperadas. Seria 
bom se pensar nisso.

Bosco Vieira do Amaral
Acho importante os ve-
readores de Guarulhos 
proibirem que o comércio 
e estabelecimentos da 
cidade utilizem canudos 
plásticos, prática que está 
sendo abolida em várias 
cidades do país. Esses ca-
nudos poluem ainda mais o 
meio ambiente. Hoje já te-
mos outros canudos menos 
agressivos à natureza. 

Valmir Agra
Achei bem esclarecedora 

a reportagem do HOJE 
sobre o adolescente, es-
tudante da Escola Estadu-
al Conselheiro Crispinia-
no, que postou fotos com 
armas de brinquedo nas 
redes sociais. Embora ele 
esclareça que não ima-
ginou que fosse causar 
pânico, é importante que 
os pais fiquem atentos 
aos posts dos seus filhos. 
Talvez este jovem em 
questão não tenha discer-
nimento do que cometeu 
(coisa que acho imprová-
vel!), mas é importante a 
ação dos pais para que 
situações dessa natureza 
não aconteçam mais.

Fabiana Cibele Moreira
Será que vivemos numa 
cidade despolitizada? Ou 
aqui não tivemos nenhum 
episódio marcante du-
rante o golpe militar? A 
verdade é que Guarulhos 
se manteve omissa neste 
domingo, quando as prin-

cipais cidades brasileiras 
protestaram com o golpe 
militar que completou 55 
anos. Além do mais, só 
para relembrar: tivemos 
uma comissão da verda-
de na Câmara de Gua-
rulhos que, no final dos 
trabalhos, apresentou um 
relatório muito fraco e 
vergonhoso.

Adeliana Souto
Como está a fiscalização 
da lei estadual que pro-
íbe a venda de bebidas 
alcóolicas nos postos de 
gasolina da cidade? Pare-
ce que por aqui, todos a 
desconhecem..

Ledson Farias
As imediações do Parque 
Fracalanza, na Vila Augus-
ta, carece de mais policia-
mento, principalmente nos 
finais de semana. Os as-
saltos a pedestres e furtos 
nas residências estão se 
tornando frequentes.

 Aniversário do Clube de Mães

Na manhã desta terça-feira (2), o Clube de Mães São Pedro Apóstolo, entidade parceira 
da Prefeitura localizada na Vila Galvão, comemorou 39 anos de fundação. A festa contou 
com presença do prefeito Guti; de professores e alunos; a comunidade e voluntários

32º

31º

21º

19º

10%

10%

Amanhã

Hoje

04. Abr

03. Abr

Máxima

Máxima

Mínima

Mínima

Márcio Lino

Mega Sena
Concurso n° 2138
30/03/2019
04 - 13 - 14 - 21 - 30 - 34

 
Lotofácil
Concurso n° 1794
29/03/2019 
03 - 04 - 05 - 07 - 08
10 - 11 - 13 - 16 - 18
19 - 21 - 22 - 24 - 25

Lotomania
Concurso n° 1956 
29/03/2019
03 - 14 - 18 - 37 - 38
42 - 44 - 52 - 61 - 62
69 - 73 - 74 - 78 - 88
90 - 92 - 93 - 94 - 99

Dupla Sena
Concurso n° 1920
30/03/2019
Primeiro sorteio 
10 - 16 - 17 - 21 - 36 - 49
Segundo sorteio
13 - 19 - 21 - 28 - 30 - 41

Federal
Extração n° 05375
30/03/2019

Prêmios Principais
Prêmio Bilhete  Valor (R$)
1º   16255           500.000,00
2º  36813              27.000,00 
3º  45724             24.000,00
4º  65903              19.000,00
5º  69453                18.171,00

Coronel Alvaro Camilo
Secretário-Executivo da Polícia Militar

[ artigo ]

No último dia 30 de 
março, o noticiário 
matinal trazia uma 
notícia diferente: 
policiais militares en-
contraram três caixas 
com 41 relógios 
de luxo, num valor 
aproximado de R$ 
500 mil. Prontamente, 
eles fizeram a entrega 
ao Distrito Policial da 
área a fim de que se 
localizasse o dono. 

Até então, tudo den-
tro da normalidade. 
Contudo, comecei a 
receber mensagens 
de amigos e observei 
até em grupos de 
redes sociais elogios 
aos policiais milita-
res. Foi aí que per-
cebi que o fato estava 
sendo encarado como 
uma grande anormali-
dade. O caso, comum 
e constante na vida 
de um policial militar, 
era encarado como 
fora do contexto para 
muitos, infelizmente. 

Ocorrências assim 
demonstram os fortes 
valores internaliza-
dos nos integrantes 
da Força Pública de 
São Paulo. Os valores 
e deveres éticos, 
traduzidos em normas 
de conduta, funda-
mentais para que o 
exercício da profissão 
policial-militar atinja 
plenamente os ideais 
de realização do bem 
comum, preserve a 
ordem, proteja as 
pessoas, proteja o 
patrimônio, proteja os 
sonhos e guarde a es-
perança do cidadão.

Valores de patriotis-
mo, civismo, honesti-
dade e honra que são 
ensinados nas suas 
escolas de formação, 
jurados nas formatu-
ras, relembrados a 
cada curso ou está-
gio, reavivados na 

importante educação 
continuada e obser-
vada no exemplo dos 
policiais mais antigos. 
Uma educação forte, 
com hierarquia, disci-
plina e fundamentada 
em duas vertentes: 
ensino técnico e inter-
nalização de valores.

Numa clara demon-
stração de integri-
dade, de responsabi-
lidade, de caráter e, 
principalmente como 
cidadãos, os PMs 
devolveram um valor 
que demorariam mais 
de 12 anos trabal-
hando sem nada para 
gastar para juntar o 
equivalente quan-
tia. Essa atitude não 
deveria ser motivo de 
espanto, muito pelo 
contrário, deveria 
ser o normal em toda 
nossa sociedade.

Fica aqui o ensina-
mento de que de-
vemos voltar os olhos 
para nossa educa-
ção e, além de nos 
preocuparmos com 
o ensino técnico de 
cada estágio esco-
lar ou determinada 
profissão, nos preo-
cuparmos também 
com a internalização 
de valores em nos-
sos jovens para 
transformá-los em 
cidadãos completos, 
que norteiem suas 
ações pelo bem, pelo 
respeito às pessoas, 
pelos valores éticos e 
morais.

Resta agradecer os 
policiais que, com seu 
exemplo, demonstr-
aram que podemos 
ter um mundo melhor, 
de mais respeito, mais 
ético. Um mundo em 
que o mais importante 
é cada um fazer a 
sua parte, indepen-
dentemente de serem 
observados ou não. 

Homens de valor



cidade 3quarta-feira, 3 de abril de 2019

Ulisses Carvalho 

O Setor de Homicídios 
e Proteção à Pessoa de 
Guarulhos (SHPP) solicitou 
a prisão temporária de 
Evandro Silveira Santos, 
de 39 anos, suspeito de 
assassinar a dentista Elaine 
Aparecida Gomes, 52. Os 
dois mantinham um relacio-
namento e, de acordo com 
a polícia, Santos já tem 
passagem por roubo e uso 
de drogas. 

“Na casa da vítima não 
havia sinais de arrom-
bamento”, destacou em 
entrevista ao HOJE o de-
legado do SHPP, Wagner 
Coimbra. Ele disse que o 
pedido de prisão temporá-
ria de Santos foi decretado 
na sexta-feira (29), e após 
buscas da Polícia Civil, o 
suspeito que segue fora-
gido. Ele irá responder por 
feminicídio.

A dentista teria conhe-
cido Santos durante o 
trabalho que prestava para 
uma ONG ligada à Igreja 
Bola de Neve. Santos seria 
ex-morador de rua e usuá-
rio de drogas. O delegado 

contou que  a família não 
tinha o conhecimento de 
que os dois estavam namo-
rando, já que a vítima sabia 
que a família seria contrária 
ao relacionamento. 

Segundo a polícia, a vítima 
teria sido assassinada no 
dia 12 de março, na parte 
da manhã, no Condomí-
nio Alegria, localizado na 
rua Antônio Gomes, n° 
136, no bairro Vila Santo 
Antônio, na região central. 
Porém, como a dentista 
morava sozinha, o fi lho 
teria encontrado o corpo 
da mãe somente no dia 

seguinte, quando acionou a 
Polícia Militar. A Polícia Civil 
afi rmou que nenhum objeto 
da vítima teria sido levado 
e que a causa da morte foi 
traumatismo craniano. 

No corpo da dentista 
teriam sido encontradas 
marcas de perfurações 
próximas ao pescoço, além 
do rosto, com marcas de 
agressão e que foi coberto 
por um pano. De acordo 
com o delegado, uma calça 
de Santos com marcas de 
sangue também teria sido 
encontrada no apartamen-
to da vítima.

Namorado é suspeito de 
assassinar dentista; Civil 
pede a prisão temporária 
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SOBRADO JD. SÃO DOMINGOS 
SOBRADO VAGO

04 DORMITÓRIOS, 3 SALAS, E 2 BANHEIROS, 
100% REFORMADO (08 VAGAS DE GARAGEM), MURADO COM 
FRENTE PARA ESTRADA DO ELENCO, Nº 1416. CENTRO DO 

BAIRRO. EXCELENTE PONTO PARA CLINICA MÉDICA, 
DENTISTA, ETC. PREÇO R$ 330.000,00, ACEITO CARRO OU 

PARCELO COM 60X FIXAS.

TERRENO DESMEMBRADO 
PARQUE CONTINENTAL 04, 5X30 COM 70% PLANO, RUA 

ITALICO SIRINGARDI, RUA COM TODOS OS MELHORAMENTOS 
PUBLICOS, DOC. OK, PREÇO R$ 145.000,00, ACEITO CARRO  E 
PARCELO COM 50% DE ENTRADA, SALDO EM ATÉ 72X FIXAS.

CASA JD. LENIZE
04 COMODOS E WC NOS FUNDOS, E SALÃO COMERCIAL NA 
FRENTE. REFORMADA (VAGA). ENDEREÇO AV. SÍTIO NOVO,

 N° 160 EM FRENTE À ESCOLA. PREÇO R$ 220.000,00 
ACEITO CARRO.

 
CASAS JD. CABUÇU 

03 CASAS 02 COMÔDOS CADA UMA E WC, 
ASFALTO E ÓTIMA LOCALIZAÇÃO, TERRENO MEDE 5x67, 
DESMEMBRADO E COM ESCRITURA REGISTRADA, VAGAS 

COBERTA COM LAJE E TELHA, ÁGUA E LUZ LIGADAS. PREÇO 
R$ 130.000,00. ACEITO CARRO COMO PARTE DE PAGAMENTO/

PARCELO EM ATÉ 60X FIXAS.

 CASA BAIRRO SÃO JOÃO
02 QUARTOS, VAGA,  SALA, COZINHA E WC + SALÃO 

COMERCIAL DE 48M², ERA SALÃO DE CABELEIREIRO COM 
EXCELENTE LOCALIZAÇÃO, ESTRADA DO SABOÓ, 358. 

PREÇO R$ 240.000,00 A VISTA OU COM 50% DE ENTRADA, 
SALDO EM 60 X FIXAS.

SOBRADÃO JD. SÃO PAULO
03 QUARTOS, SALA, COZINHA  E BANHEIROS, TERRENO MEDE 

10x28 EXCELENTE PONTO P/ CLÍNICA MÉDICA, DENTISTA, 
RUA SARUTAIA N° 591. PREÇO R$ 700.000,00 PARCELO 

E ACEITO APTO P/ PAGTO.

JARDIM STA EMÍLIA
02 CASAS - 1° DE 02 COMODOS E BANHEIRO, 

2° COM 03 COMODOS E BANHEIRO, TERRENO MEDE 
7x22, COM ESCRITURA, PLANO E MURADO 02 VAGAS DE 

GARAGEM. PREÇO R$ 220.000,00 PARCELO COM 50% DE 
ENTRADA, SALDO EM 60X FIXAS. TROCO POR APTO.

ITAQUÁ
CASA 02 QUARTOS, SENDO 01 SUÍTE, SALA, COZINHA, 

02 VAGAS DE GARAGEM, MURADA, PORTÃO AUTOMATICO 
FINO ACABAMENTO, RUA PEREIRA BARRETO, 51 JD. CAIUBI. 
PREÇO R$ 230.000,00, PARCELO COM 50% DE ENTRADA, 

SALDO EM 60X FIXAS OU FINANCIAMENTO BANCÁRIO.

SOBRADO (VAGO) JD. REGINA, REGIÃO DO JD. SÃO JOÃO
OTIMO SOBRADO, CONTENDO 04 SUÍTES,  SALA, COZINHA 
(40M²), PISCINA, SALÃO DE FESTAS, FOGÃO A LENHA COM 

FORNO, ETC., 03 VAGAS DE GARAGEM, TERRENO MEDE 
8X30 COM ESCRITURA REGISTRADA. 

PREÇO R$ 450.000,00, ACEITO CARRO, CAMINHÃO OU 
PARCELO COM 50% DE ENTRADA E 60X FIXAS.

CIDADE SOBERANA 
04 CASAS DE 02 QUARTOS, SALA, COZINHA E BANHEIRO 
CADA UMA. NA FRENTE SALÃO COMERCIAL DE 70m². O 
TERRENO MEDE 10X40, TOTALMENTE PLANO. TODAS 
AS CASAS TEM SUITE. SALÃO DE FESTAS COM FOGÃO 
A LENHA E FORNO, 06 VAGAS DE GARAGEM, PORTÃO 

AUTOMÁTICO. RENDA PARA LOCAÇÃO GARANTIDA É DE 
R$ 4.500,00. PREÇO R$ 460.000,00. ACEITO CARRO OU 

PARCELO EM 36X FIXAS. LOCAL: RUA JACAREZINHO, 159

CHÁCARA ATIBAIA
3 DORMITÓRIOS (TODOS SUITE), SALA, COZINHA, 
COPA E BANHEIROS, SALÃO DE FESTA, SAUNA, 

CHURRASQUEIRA, PISCINA, JARDINAGEM, 08 VAGAS DE 
GARAGEM, LOCALIZADA NO BAIRRO DOS PIRES, NA RUA 
DIAMANTE CALDERON, 58, VALE A PENA VER, TEM MAIS 

BENFEITORIAS. PREÇO R$ 750.000,00, 
ACEITO IMÓVEL, PARCELO EM 60 X COM 50% DE ENTRADA, 

OU FINANCIAMENTO BANCÁRIO

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

AMORTECEDOR
Recondicionados

4X R$ 95,00

R$ 89,90

R$ 69,90

ARO 13

R$ 99,99

195/60/15
R$ 139,90

PASTILHAS

Recondicionados

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

R$R$R$

a partir de

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/celta/uno

até 2001

4 peças instalada Carro 
Popular até 2008

ESCAPAMENTO 
TRASEIRO

ARO 14
R$ 119,99

à vista em dinheiro
à base de troca

Promoção 
de Páscoa! 

Alinhamento 
Carro de 
Passeio
R$ 29,90 
à vista

O serviço de aborda-
gem social da prefeitura 
está intensificando as 
ações na região central 
como as praças Getúlio 
Vargas e IV Centenário, 
calçadão da rua Dom 
Pedro II,  entre outras 
vias. Como ocorre em 
todos os municípios, a 
medida é necessária 
por ser áreas que atra-
em muitas pessoas em 
situação de rua, já que 
possuem grande quanti-
dade de estabelecimen-
tos comerciais. Desde 
meados de dezembro, 
240 pessoas em situa-
ção de rua foram abor-
dadas na cidade, sendo 
que 15 delas retornaram 
à família de origem em 

outra localidade.
Realizado de forma 

indireta pela Secretaria 
de Desenvolvimento 
e Assistência Social 
(SDAS), por meio da 
instituição social Núcleo 
Batuíra, vencedora do 
Chamamento Público 
ocorrido no ano passa-
do, o trabalho é realiza-
do diariamente a partir 
das 9 horas e segue 
uma programação até 
as 21 horas, a qual inclui 
também duas outras 
regiões da cidade. A 
população pode acionar 
o serviço de abordagem 
social pelo telefone 
2087-7400.

As equipes de aborda-
gem social são forma-

das por seis pessoas, 
das quais quatro agen-
tes sociais, sendo que 
um realiza atividades 
administrativas na base, 
e uma coordenadora, 
que no caso, é uma psi-
cóloga. E o seu objetivo 
é fazer a transição para 
que as pessoas saiam 
da rua e retornem à 
sociedade, além de 
conscientizá-los sobre 
os direitos, programas e 
equipamentos à dispo-
sição deles.

Serviço:
Serviço de Abordagem 

Social
Informações: Secreta-

ria de Desenvolvimento 
e Assistência Social - 
tel. 2087-7400.

Serviço de Abordagem Social intensifica 
ações na região central de Guarulhos
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Antônio Boaventura

A Comissão de Trân-
sito e Transportes da 
Câmara de Guarulhos 
está atuando longe dos 
gabinetes. Sua primei-
ra atuação externa foi 
uma visita à sede da 
Guarulhos Transportes, 
que atende o sistema 
intermunicipal. O mode-
lo de trabalho adotado 
para a relação com os 
funcionários, bem como 
sua infraestrutura, foram 
elogiadas pelos parla-
mentares que estiveram 
no local.

O resultado da visita 
deve servir como parâ-
metro para as demais 
empresas com sede no 
município. A companhia 
atende linhas entre 
Guarulhos e São Paulo 
como operadora da 
Empresa Metropolitana 
de Transporte Urbano 
(EMTU). A respectiva 
empresa tem 216 ônibus 
e atende em média 75 
mil passageiros por dia. 
Foram avaliadas a ga-

ragem, ofi cina, funilaria, 
área de higienização, ao 
ambulatório, ao centro 
de operações, e outros 
locais.

“Tínhamos boas refe-
rências da empresa e 
agora pudemos compro-
var pessoalmente que, 
pelo menos do ponto de 
vista dos funcionários, 
aqui dentro da empresa 
eles têm boas condições 
de trabalho. Vamos visi-
tar as outras empresas 
de Guarulhos e ver se 
a situação é a mesma”, 
disse o presidente da 
comissão, vereador Ro-
mildo Santos (DEM). 

Com esta incursão, a 
Comissão de Trânsito e 
Transportes deu início a 
uma nova forma de atu-
ar, conferindo de perto, 
fora das dependências 
do legislativo municipal, 
a situação desta área no 
município. A ideia surgiu 
a partir principalmente 
de reclamações dos tra-
balhadores do sistema 
de transporte público.

Comissão elogia condições de 
trabalho de empresa do transporte

Nova CEI do Aeroporto promete acionar a 
Justiça para convocação da GRU Airport

Câmara rejeita veto à 
implantação da casa de 
abrigo para mulheres

Apesar da conclusão em 
dezembro do ano pas-
sado de uma Comissão 
Especial de Inquérito (CEI), 
que teve como propósito 
analisar a postura do GRU 
Airport, gestor responsá-
vel pela administração do 
Aeroporto Internacional 
de São Paulo-Guarulhos, 
em Cumbica, em relação à 
legislação municipal, uma 
nova CEI foi aberta para 
tratar do tema. 

No entanto, os novos 
integrantes encontram di-
fi culdades para contar em 
suas reuniões com repre-
sentantes da concessioná-
ria e ameaçam acionar a 
Justiça para o compareci-
mento dos gestores.

Entre os pontos debati-
dos entre os vereadores 
está o acordo fi rmado na 
comissão anterior para 
que a Vigilância Sanitária 
municipal possa fazer a 
fi scalização dos estabe-
lecimentos comerciais 

existentes nas depen-
dências do aeroporto. Se-
gundo o vereador João 
Dárcio (Podemos) - foto, 
os agentes municipais es-
tão sendo impedidos de 
fazer o seu trabalho na 
zona aeroportuária. 

“O GRU Airport deve res-

ponsabilidades à cidade. Ela 
tem obrigatoriamente que 
cumprir as regras da nossa 
cidade. Ela se vale que não 
deve satisfação a cidade. Ela 
age com fl agrante desres-
peito a Guarulhos e nós 
não vamos deixar que isso 
aconteça. Já houve uma 

CEI e várias situações foram 
elencadas, acordos foram 
fi rmados e ela não cumpriu 
os acordos”, esbravejou 
João Dárcio. 

Na comissão anterior 
foram debatidos temas 
como o fechamento da 
ponte sobre o rio Baqui-
rivu-Guaçu e a falta de 
acessibilidade dos cadei-
rantes, qualidade da água, 
embaraço à fi scalização, 
licenças de funcionamento 
e Auto de Vistoria do Cor-
po de Bombeiros (AVCB); 
e ainda o Imposto Sobre 
Serviços (ISS) e o Imposto 
Predial e Territorial Urba-
no (IPTU) devidos pela 
concessionária e demais 
estabelecimentos na zona 
aeroportuária. 

“Eu acho que a relação 
do GRU Airport com a 
cidade já passou dos limi-
tes. É uma sensação de 
impotência”, disse o líder 
do governo, vereador Edu-
ardo Carneiro (PSB). (A.B.)

As últimas sessões da 
Câmara foram dominadas 
por discussões relaciona-
das a projetos rejeitados 
pelo prefeito Guti (PSB), 
que também tomou a pauta 
do legislativo na mesma 
proporção. Entretanto, na 
sessão desta terça-feira (2), 
os parlamentares reprova-
ram a avaliação do chefe 
do Executivo em relação à 
criação da casa de abrigo 
para mulheres. 

O município atualmente 
conta com uma unidade da 
Associação Brasileira de 
Defesa da Mulher, da Infância 
e da Juventude (Asbrad), 
localizada no Jardim Santa 
Mena.

“Fiz todos os esforços pos-
síveis para que o projeto pu-
desse exercer a sua função 
primordial, que é atender 
as mulheres do município. 
Não é ego e nem vaidade 
desta vereadora, mas é uma 
necessidade das mulheres. 

O meu compromisso é com 
a política pública e se as 
mulheres sofrerem alguma 
agressão possam se sentir 
protegidas”, disse a vereado-
ra Genilda Bernardes (PT).

A proposta da vereadora 
Genilda Bernardes (PT), que 
apesar de reprovada pela 
Comissão de Justiça e Le-
gislação Participativa (CJLP), 
contou com o apoio do vere-
ador Eduardo Carneiro (PSB), 
líder do governo. Carneiro 
revelou que esta também é 
uma preocupação do gover-
no, que prepara projeto com 
o mesmo intuito.

“Realmente o tema da 
agressão à mulher vem se 
tornando muito mais publico 
por conta da rede social e 
demais noticiários. È sem 
dúvida um fl agelo social, que 
vem de muito tempo. Com a 
comunicação esse problema 
vem muito mais a tona. Casa 
de Leis também é para discu-
tir o tema”, concluiu. (A.B.)

Avermelhou 
Contente com o 

líder do Governo, 
Eduardo Carneiro 
(PSB), que pro-
meteu ajudar a 
derrubar um veto, a 
vereadora Genilda 
(PT) tascou-lhe um 
beijão carinhoso na 
testa. Pense num 
Carneiro ruboriza-
do...

Instância superior
O vereador João Dárcio (PODE) fez discurso 

infl amado porque a direção da Gru Airport tem 
ignorado convites para se explicar no Legislati-
vo. O vereador democrata Romildo lembrou que 
o deputado federal Eli Corrêa Filho (DEM), presi-
dente da Comissão de Transportes na Câmara, 
pode convocar...

Vai saber
Interessante  observar: por que o deputado 

estadual Jorge Wilson (PRB), o xerife do consu-
midor, não faz reportagem na TV Record sobre 
o péssimo atendimento da EDP em Guarulhos? 
Falta de tempo, de interesse ou de coragem?...

Olho no lance
Há pessoas dentro 

do NOVO se cacifando 
para tentar ser vice 
do prefeito Guti em 
2020…

Subliminar
Se Guti for para o PR, 

poderá combinar o 
número do partido, 22, 
com o ano da eleição, 
2020…

Reticências...

Pedro Notaro
pedronotaro@gmail.com
whatsapp: 99 507 6900
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Padarias de Guarulhos deixam de vender 
cigarros após assaltos e altos impostos
Ulisses Carvalho 

Cerca de 30 padarias em 
Guarulhos já deixaram de 
vender cigarros e o motivo 
são os altos impostos, de 
acordo com o Sindicato 
dos Industriais de Pani-
ficação e Confeitaria de 
São Paulo (Sampapão). 
Ao todo, de acordo com 
o presidente do sindicato, 
Antero José Pereira, 600 
padarias, na capital e Gran-
de S. Paulo, já aderiram à 
decisão. 

Além da questão do im-
posto, outro motivo são os 
constantes assaltos, como 
no caso do panificador 
Hermínio Alonso Bernardo, 
de 49 anos, que já teve a 
padaria no bairro do Água 
Azul assaltada 18 vezes, 
sempre com os bandidos 
levando maços de cigar-
ros. Na outra padaria, no 
bairro Vila Carmela, foram 
registrado quatro assaltos. 

“Aderimos ao movimento 

de parar de vender cigar-
ros na segunda-feira (1o). 
Tem outra padaria no Jar-
dim Silvestre, que também 
aderiu e nunca mais foi 
roubada”, afirmou Bernar-
do em entrevista telefônica 
ao HOJE, destacando que 
a cada vez que o governo 
aumentava os impostos em 
cima do cigarro, a margem 
de lucro das padarias 
sobre a venda do produto 
diminui. 

O cigarro, de acordo 
com Bernardo, dá 6,9% de 
margem de lucro em média 
para as padarias, que 
estariam cadastradas no 
Simples nacional, um regi-
me que une os principais 
tributos e contribuições 
que existem no pais. 

“A primeira faixa no 
Simples Nacional cobra 
4,8% na venda bruta, e 
logo ficamos apenas com 
2,1% de lucro, porém, 80% 
das compras são efetua-

das em cartões de crédito 
ou débito, e as empresas 
de cartão tem uma taxa 
em média de 2% no valor 
da compra, e assim, não 
temos lucro com a venda 
de cigarro”, informou. 

Segundo Pereira, o 
objetivo do sindicato é 

melhorar a margem de co-
mercialização. “Já estive-
mos reunidos com a Souza 
Cruz, porém, ainda não 
chegamos a um acordo”, 
destacou o presidente. O 
movimento teve inicio na 
semana passada, porém, a 
adesão ficou maior a partir 

de segunda-feira. 
“O fato de você ter um 

cigarro na estante já te 
dá perda de 1% ou 2% no 
capital”. 

Ele disse que em 99% 
dos roubos em padarias, 
os bandidos levam sempre 
cigarro ou bebidas. 

Atleta da cidade 
fica entre os 
100 melhores 
do mundo no 
cross country

O atleta guarulhense 
Johnatas Cruz participou 
do Mundial de Cross 
Country, em Aarhus, na 
Dinamarca, e concluiu a 
prova com o tempo de 
35:34, terminando na 
96ª posição. O atleta, 
que representa a cidade 
no atletismo, teve o 
melhor desempenho 
da equipe masculina do 
Brasil na competição.

Aos 28 anos de idade, 
gari de profissão e pela 
primeira vez na Europa, 
Johnatas comentou o 
resultado. “Estou muito 
feliz. Só tenho que agra-
decer a todos os meus 
colegas de equipe e, 
claro, aos meus profes-
sores que dão o máxi-
mo para que eu possa 
chegar em lugares como 
este”, disse.

A competição reu-
niu 582 atletas de 67 
países.

Divulgação

Com um ano de operação, Linha-13 Jade 
já transportou 2,7 milhões de passageiros

Prefeitura reforça linha 383 com mais 15 partidas

Com apenas um ano de 
operação, completado no 
domingo (31 de março), a 
Linha-13 Jade, composta 
pelas estações Aeropor-
to, Guarulhos-Cecap e 
Engenheiro Goulart, já 
transportou 2,7 milhões de 
passageiros durante este 
período, segundo dados 
da Companhia Paulista 
de Trens Metropolitanos 
(CPTM). 

Sobre os novos horários 
do serviço Connect, que 
entrou em operação nesta 
terça-feira (2), a CPTM 
afirmou que só teria a 
quantidade de passageiros 
que utilizou a linha nesta 
quarta-feira (3). Atualmente 
o número de passageiros 
diários na linha é de 13 mil, 
sendo nove mil apenas no 
serviço Connect, diferente 
da previsão do Governo 
de São Paulo, que era da 
linha receber 120 mil usuá-
rios por dia. 

Além da ampliação 
do número viagens do 
serviço Connect, que 

liga a estação Aeroporto 
até a estação Brás, em 
São Paulo, está previsto 
para o segundo semestre 
deste ano, a operação 
dos novos trens na linha, 
fabricados pelo consórcio 
Temoinsa-Sifang, que ven-
ceu a licitação internacio-
nal para a fabricação de 
oito trens para atender os 
passageiros. 

Esses novos trens 
terão oito carros cada, 
totalizando 170 metros de 
comprimento, tendo como 
diferencial bagageiro e 
ar-condicionado. Na terça-

-feira, em comemoração a 
operação da linha, houve 
uma apresentação às 12h, 
com uma performance 
de hip hop na estação 
Aeroporto dos coletivos 
culturais Trupe Ortaética 
de Teatro Comunitário e 
New Squad. 

Para os usuários que 
preferem tirar selfies na 
estação, sete espaços 
permanentes foram cria-
dos na estação Aeropor-
to, com o objetivo dos 
passageiros tirarem fotos 
para publicar nas redes 
sociais. (U.C.)

A Prefeitura de Gua-
rulhos reforçou com o 
acréscimo de 15 partidas 
diárias a linha 383, que 
liga o bairro Recreio São 
Jorge ao Terminal Taboão. 
A medida foi tomada pela 
Secretaria de Transportes 
e Mobilidade Urbana, atra-
vés do Departamento de 
Transportes. O itinerário 
é considerado de alta de-
manda por possuir grande 

número de passageiros.
No sentido Recreio São 

Jorge até o Taboão, o 
acréscimo é de oito par-
tidas, subindo de 83 para 
91. No caminho inverso, 
são sete partidas a mais, 
aumentando o número de 
85 para 92. Para conseguir 
atender ao pedido dos 
moradores, a STMU acres-
centou mais um ônibus na 
rota, o que elevou o total de 

carros de seis para sete.
O número de partidas tam-

bém será maior aos sábados 
e domingos: “O objetivo é 
fazer com que os pedidos 
que cheguem à secretaria 
sejam atendidos o mais 
rápido possível. Esse é um 
desejo expresso do prefeito 
Guti, que temos procurado 
atender desde o início da 
nossa gestão”, disse o titular 
da pasta, Paulo Carvalho.
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Envie sugestões de pautas 
para o nosso WhatsApp:

Votar e cobrar
A democracia deve ser viva, ativa, propositiva e 

crítica. Sinceramente, um sistema em que você vota 
de quatro em quatro anos e o eleito não dialoga mais 
com o eleitor, dando as caras só na próxima eleição, 
pode ser tudo: mas não é um sistema democrático.

Assim estamos no Brasil. São raros os eleitos que 
dialogam com sua base política e dão satisfação de 
seus atos. Culpa de quem? Culpa dos políticos e dos 
partidos. Mas não só deles. Culpa também do eleitor, 
que vota num deputado no domingo e na segunda 
já nem se lembra mais do nome que escolheu para o 
representar.

Por isso, não basta só votar. É preciso votar e 
participar. Votar e cobrar. Votar e exigir fi delidade às 
promessas feitas durante o processo eleitoral. É o que 
o sindicalismo deveria ter feito sempre, mas muitas 
vezes, por várias razões, deixou passar batido. O elei-
to, ao não se sentir cobrado, vai se enrodilhando na 
trama político-partidária, distante da base social.

Por essas e por outras, o presidente Bolsonaro 
se sente no direito de querer mudar a Constituição 
escrita por um processo constituinte verdadeiramente 
popular e democrático. Por isso, talvez, deputados e 
senadores de sua base se sintam tentados a modifi -
car radicalmente a Previdência Social, cortar direitos 
(inclusive de velhos e pensionistas pobres), sem con-
sultar trabalhadores, profi ssionais liberais, servidores 
públicos e lideranças da sociedade.

Isso sim é política velha, que não pode mais perdu-
rar. Por isso, temos, agora, na tramitação da PEC da 
reforma previdenciária, oportunidade de sacudir essa 
acomodação e cobrar, desde já, de cada eleito qual 
será seu voto. Vai votar com os interesses do povo 
ou vai optar por uma reforma que exclui segurados e 
torna os pobres ainda mais pobres? Vai apoiar a Segu-
ridade Social escrita na Constituição ou vai endossar 
um regime que benefi cia bancos e especuladores? 

Guarulhos tem apenas dois deputados federais: 
Alencar, pelo PT, e Eli Corrêa, pelo DEM. O sindicalis-
mo quer saber qual será o voto de cada um deles e 
por que razão. As entidades de classe - independen-
temente da Central a que são fi liadas - vão enviar car-
ta a ambos, esperando que tenham o bom senso de 
votar com o povo. Lá atrás, nas eleições, a população 
os elegeu. Agora, é hora de cobrar. É o que faremos. 
É justo, é democrático.

[ artigo ]

José Pereira dos Santos
Presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de 
Guarulhos e Região e secretário nacional de 
Formação da Força Sindical
E-mail: pereira@metalurgico.org.br
Facebook: www.facebook.com/PereiraMeta-
lurgico
Blog: www.pereirametalurgico.blogspot.com.br

Divulgação

[ bloco de notas ]

Seminário de Segurança Viária
acontece dia 26 no Adamastor

ESAP realiza palestra com 
o tema ‘Conheça o Ipref’

No próximo dia 26 de 
abril, das 8h às 18h, no 
Teatro Adamastor (avenida 
Monteiro Lobato, 734), a 
Prefeitura de Guarulhos 
realizará  o 1º Seminário de 
Segurança Viária - Educa-
ção para o Trânsito. As ins-
crições são livres, gratuitas 
e podem ser feitas até o 
próximo dia 12 de abril, pelo 
link: https://goo.gl/1nWU7a. 
A idealização é da Secreta-

ria de Transportes e Mobili-
dade Urbana (STMU).

O seminário visa discutir 
maneiras de se reduzir 
o número de acidentes 
(principalmente os que 
apresentam alto índice de 
mortalidade) e também 
promover ações no sentido 
de garantir mais segurança 
para o trânsito com a for-
mulação de planos e ações 
integradas.

A Escola de Administração 
Pública Municipal (ESAP) 
realiza no próximo dia 17, mais 
uma palestra com o tema 
“Conheça o IPREF” (Instituto 
de Previdência dos Funcioná-
rios Públicos Municipais). Aos 
interessados em participar, 
as inscrições poderão ser 
realizadas até dia 16, pelo 
portal http://portaleducacao.
guarulhos.sp.gov.br/esap/
formulario/cadastro.php. Estão 
disponíveis 50 vagas para ser-
vidores da Prefeitura, Câmara 
Municipal, SAAE e IPREF. Mais 
informações: esapguarulhos@
gmail.com, esap@guarulhos.
sp.gov.br ou pelo telefone: 
2472-5423.

Ministrada pela diretora 

administrativa e fi nancei-
ra, Alessandra do Santos 
Semensato, e pela chefe de 
divisão administrativa, Raquel 
Viveiros, ambas servidoras 
da autarquia, a palestra irá 
fornecer conhecimentos 
sobre o Regime Próprio de 
Previdência,  gestão dos 
recursos previdenciários e 
sobre as regras de acesso 
aos benefícios previdenci-
ários, visando desmistifi car 
o IPREF dentro do contexto 
constitucional.  Além disso, 
serão abordados temas como 
a história do Instituto, direitos 
dos segurados do Regime 
Próprio de Previdência Social 
(RPPS), principais regras de 
concessão, entre outros.

[ bloco de notas ]

Mais de 750 participan-
tes; apresentação de 615  
propostas para melhorar o 
SUS, com priorização de 32: 
16 em âmbito estadual e 16 
para a esfera nacional; bem 
como 56 delegados eleitos 
para representar o município 
na etapa regional. Esse foi 
o saldo da 7ª Conferência 
Municipal de Saúde, que 
foi realizada nesta sexta-
-feira (29) e sábado (30), no 
Adamastor Centro.

Com o tema “Democracia 
e Saúde”, essa edição foi 
aberta pelo prefeito Guti; 
pela secretária de Saúde 
Ana Cristina Kantzos; e pelo 
presidente do Conselho 
Municipal de Saúde, Rogério 
Oliveira. A palestra inicial 
fi cou por conta da usuária 
Ana Célia  da Cunha, que 
falou da importância dos 
movimentos sociais para 
a construção de um SUS 
melhor.

Conferência de Saúde elege 32 
prioridades para a etapa regional

Feira de Troca de Livros e Gibis tem 
mais de 600 trocas e doações

A 3º edição da Feira de 
Troca de Livros e Gibis, 
evento promovido por meio 
de parceria entre a Central 
do Voluntariado de Guaru-
lhos – CVG, ligada à Chefi a 
de Gabinete da Prefeitura, 
e a ong Instituto Acervo, 
resultou em cerca de 620 
trocas e doações de livros. A 
feira foi realizada no último 
sábado (30), na Tenda Verde 
do parque Bosque Maia.

Sem custos aos cofres 
públicos, a ação tem o 
objetivo de estimular o gosto 
e facilitar o acesso à leitura. 
“É gratifi cante ver que esse 
projeto tão especial está dan-
do cada vez mais resultados 
assertivos. Recebemos diver-

sos elogios pela iniciativa e é 
justamente por essa e outras 
razões que nos motivamos a 
continuar”, afi rmou a asses-
sora da CVG, Mirela Ferraz.

A feira ocorre todo último 
sábado do mês e é desti-
nada ao público de todas 
as idades. “Tivemos um 
acréscimo de 40% sobre a 
última edição, sem contar as 
pessoas que levaram livros 
e não trocaram”, disse Juan 
Cacio Peixoto, presidente do 
Instituto Acervo. Nas duas 
primeiras edições, a Central 
contabilizou cerca de 900 
trocas e doações. A ong é 
a principal responsável pela 
logística, contagem e arma-
zenamento dos livros.

Divulgação

“Saúde Universal: 
para todas e todos, em 
todos os lugares”, esse 
é o tema escolhido 
pela Organização Pan-
-Americana da Saúde 
(OPAS) e Organização 
Mundial da Saúde (OMS) 
para a campanha do Dia 
Mundial da Saúde deste 
ano, celebrado em 7 de 
abril, e também tema do 
Abril Vermelho. Nesta 
data, as duas instituições 
internacionais chamam a 
atenção para a importân-
cia da saúde universal 
– que significa garantir 
que todas as pessoas 
e comunidades tenham 
acesso a serviços inte-
grais de qualidade, bem 

como os cuidados, quan-
do e onde precisarem.

Nesse sentido, para 
a abertura do Abril 
Vermelho, a Secretaria 
de Saúde realizará o I 
Seminário em Promoção 
da Saúde, no próximo 
dia 9 (terça-feira), das 8 
às 12h, no Salão de Artes 
do Adamastor Centro, 
localizado na avenida 
Monteiro Lobato, 734, 
no Macedo. O objetivo 
é promover espaços 
ampliados de reflexão 
sobre os determinantes 
socioambientais da saú-
de e práticas que reafir-
mam o direito à saúde no 
âmbito do Sistema Único 
de Saúde (SUS).

Prefeitura promove o Abril Vermelho 
dedicado à saúde universal
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Seminário de inovação com indiano Hitendra 
Patel cativa os empresários em Guarulhos

ACE-Guarulhos entrega certificados de 
filiação a novos e antigos associados

PARCERIAS: Evento foi realizado em uma parceria da ACE-Guarulhos, Eniac e consulado americano, na tarde desta terça-feira (2)

Guarulhos recebeu na tar-
de desta terça-feira, dia 2/04, 
um dos principais nomes 
mundiais quando o assunto 
é inovação e aceleração de 
micro e pequenas empresas: 
Hitendra Patel. Considerado 
o “guru da inovação”, Patel 
falou para uma plateia de 
empresários e interessados 
no assunto, no auditório 
do Centro de Inovação do 
Eniac, na região central de 
Guarulhos.

Em sua palestra, promo-
vida na cidade pela ACE-
-Guarulhos em parceria com 
o Eniac, Prefeitura, Ciesp e 
o Commercial Service, do 
consulado americano, Patel 
afi rmou que para ter uma 
ideia inovadora, não neces-
sariamente o empreendedor 

precisa ter muito dinheiro 
e comparou a afi rmação 
com o crescimento de uma 
macieira. “Primeiro, você 
planta. Em seguida, acompa-
nha o crescimento cuidando 
da árvore e, depois, colhe os 
frutos”, disse.

Na abertura do even-

to, o prefeito Guti deu as 
boas-vindas ao palestrante 
e lembrou da vocação da 
cidade. “Além da excelente 
localização, Guarulhos é uma 
cidade que trabalha para 
ser pioneira em inovação e, 
assim, se desenvolver cada 
vez mais”, reforçou.

Pouco antes do início da 
palestra, em conversa reser-
vada com William Paneque, 
presidente da ACE-Guarulhos, 
e José Vitorelli, diretor de Co-
mércio Exterior da entidade e 
principal articulador do even-
to, Patel disse que o Brasil 
ainda peca em uma questão 

fundamental para que possa 
ser ainda mais forte nas rela-
ções comerciais exteriores: 
a falta de domínio do inglês. 
“Hoje falar inglês não é só 
uma questão de conhecimen-
to. É necessidade comercial. 
O mundo todo fala inglês e 
percebo que os brasileiros 

ainda precisam melhorar 
nesse quesito”, afi rma.

Para Paneque, a palestra 
de Patel aconteceu num 
momento importante para a 
cidade. “Vemos o esforço do 
governo municipal e trazer 
novos parceiros comerciais 
para Guarulhos e nós, na 
ACE, estamos trabalhando 
para entregar um espaço 
que servirá como acelerador 
de empresas. Vamos ter 
um lugar, no prédio da ACE, 
onde a inovação seja valo-
rizada”, destaca, lembrando 
que o diretor José Vitorelli 
foi o principal organizador 
do evento. “É um orgulho 
para nós da ACE trazer um 
especialista do tamanho do 
Patel para a nossa cidade”, 
afi rmou Vitorelli.

Em reunião conduzida 
pelo presidente William 
Paneque na noite desta 
terça, dia 02, a ACE-
-Guarulhos celebrou a 

fi liação de novos e antigos 
associados, entregando 
certifi cados às quatro em-
presas que participaram 
do encontro. “Convido os 

empresários de Guarulhos 
a conhecerem a estrutu-
ra e o trabalho da ACE. 
Aqui, há um ambiente de 
negócios pensado para 

valorizar as boas práticas 
comerciais e o desenvol-
vimento das empresas. 
Todos são muito bem-vin-
dos”, afi rma Paneque.
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“Com a mudança no cenário trabalhista, temos formas e meios de auxiliar os 
associados, principalmente no que tange ao e-Social e à saúde do trabalho”, ressalta 

Richard Romera, da Clínica Mais Saúde.

“É bom ser associado devido ao tratamento que recebemos dos colaboradores 
durante o atendimento”, reforça Ary Espiridião, do jornal Guarulhos Metrópole.

“Espero fortalecer meu networking e, assim, gerar novos negócios para a empresa”, 
afi rma Marcos Barrio Filho, da Novo Mundo Soldas.

“Registramos nossa marca com a ACE e tivemos um ótimo respaldo, assim como é 
com a análise de crédito”, diz Alberto Melo, do Grupo Ideu.
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[ horóscopo ]

Voando Para o Amor

Grandes Garotos

Globo, 13h58 Bag-
gage Claim. EUA. Co-
média. Direção David 
E. Talbert. Com Pau-
la Patton, Derek Luke. 
Montana Moore é a 
mulher mais velha de 
sua família e a única 
que ainda não casou. 
Para não se apresen-
tar, mais uma vez, em 

uma cerimônia de 
casamento sem um 
acompanhante, a co-
missária de bordo or-
ganiza uma estraté-
gia para reencontrar 
durante 30 dias to-
dos os seus últimos 
ex-namorados, na es-
perança de se tornar 
noiva de um deles.

Band, 22h Les 
gamins. França, 
2013. Comédia. 
Com Alain Cha-
bat, Max Boublil. 
Thomas vai co-
nhecer os futuros 

sogros e o pai de 
sua noiva com cri-
se de meia-ida-
de convence-o a 
largar tudo para 
aprontarem todas 
juntos.

Fotos: Divulgação

[ filmes ] 
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BANCO 59

Senti-
mento

expresso
pelo luto

São rece-
bidas pe-
los atletas
no pódio
Produto
apícola

usado em
polimento

Estado
natal do
capixaba
(sigla)

Comunica-
do interno
de empre-
sas (pl.)

Banda de
rock que
se desfez
em 2011

Poema
lírico de
origem
grega

(?) Geral,
órgão deli-

berativo 
da ONU

Tipo de
cultura 

dos povos
ágrafos

Fragmen-
tos do

corte da
pedra

Criação 
de Ridley

Scott
(Cin.)

Lar da
preguiça
(Zool.)

Veículo 
urbano al-
ternativo

Prepo-
sição de

lugar

Oswald de
Andrade,

poeta
paulistano

"Federal",
na sigla 

DF 

Unidade
equiva-
lente a
100 m2

Ave insetí-
vora de

plumagem
negra

Som musi-
cal (p. ext.)

"Sereia" 
amazônica

Estrutura
do avião
Comer,

em inglês

Interrupção
do orador
Atividade

letiva

Realizarei

Pronome
feminino

Contudo
Desprovi-

da de
qualidade

Traje da
indiana

Brasileiris-
mo (abrev.)

E, em
francês
Estou
(pop.)

Tambor
de som 
abafado

Sovina
(fem.)

(?) Mari-
no, país
europeu Dotado de

habilidade
especial
Enfeitar

Defeitos
morais

Oferecer

Serviço essencial ao 
saneamento básico

Dado estatístico informado nas
pesquisas de intenção de voto

(?)-seca: 
a babá

Divindade
egípcia

Predileta
Erva

aromática
de sabor
amargo,

usada em
infusões 

medicinais

Meio para
atingir um
objetivo

(fig.)

Ambiente
das

primeiras 
apresenta-

ções de 
Clementi-

na de
Jesus

Orixá da
caça e da

fartura

O uso do slide em
reuniões 
corporati-

vas

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

[ novelas ] 

virgem

Seu otimismo é 
claramente sentido 
por aqueles que o 
rodeiam. Não hesite 
em espalhá-lo ao seu 
redor. Você está sau-
dável, terá reflexos 
melhores e se sentirá 
mais leve.

Você vai recuperar 
o seu otimismo uma 
vez que fizer uma 
escolha clara - não 
a desperdice. Você 
está em forma, mas 
seu corpo não está 
acostumado com 
suas novas ativida-
des. 

Seu dia será domi-
nado por discussões 
com os outros e 
este é o lugar onde 
você vai encontrar 
a sua chance! Você 
está em excelente 
forma hoje e vai gerir 
as suas tendências 
dinâmicas com mais 
cautela. 

Você terá tempo 
para se concentrar 
em um projeto pesso-
al, mas não comente 
nada ainda. Você vai 
rever a sua saúde e 
o seu estilo de vida 
diários e vai trabalhar 
em algumas mudan-
ças benéficas.

O seu excelente hu-
mor está estimulando 
as pessoas que o ro-
deiam. É hora de se 
concentrar em suas 
conexões próximas. 
Seria aconselhável 
se dar algum tempo 
para não ter de pen-
sar sobre assuntos 
em pauta. 

Você terá que definir 
um prazo para o pro-
gresso bem sucedido 
de seus projetos, 
pense em longo prazo. 
Você está sentindo 
os efeitos do esforço 
físico que tem feito 
recentemente. Vá com 
calma e relaxe.

Você terá grande 
prazer em se sentir útil 
e em fazer com que sua 
influência pareça útil. 
Você vai sentir que as 
coisas estão funcionan-
do. Seus recursos estão 
se esgotando e isso 
estressa você. Vá mais 
devagar.

Você terá uma ideia 
clara das intenções de 
algumas pessoas. Há 
conclusões úteis que 
podem ser tiradas aqui. 
Você precisa abandonar 
hábitos antigos e revê-
-los de antemão antes 
de se dirigir na direção 
certa.

Não duvide de si 
mesmo. Antes de que-
alquer coisa, mantenha 
os seus compromissos. 
Você está em muito 
boa forma e tem uma 
maneira mais criteriosa 
para gerenciar seus 
níveis de energia. Você 
vai resolver os detalhes 
importantes.

Um grande plano 
está prestes a ser re-
alizado, mas você vai 
ter que ter paciência 
para vencer. Você 
realmente precisa 
começar a cuidar mais 
do seu estilo de vida. 
Você não está dormin-
do o suficiente!

Sua vitalidade está 
fazendo com que você 
tenda a se afirmar de 
uma maneira aleatória. 
Pense antes de falar. 
Não se deixe ser subju-
gado pelas exigências 
dos outros. Você precisa 
de paz e tranquilidade, 
admita isso e não se 
sinta culpado.

A verdade de suas 
convicções será conta-
giosa, então expresse 
o que você pensa de 
forma clara e simples. 
A mensagem está 
chegando às outras 
pessoas. Cuidado com 
o sistema digestivo e 
dê uma olhada objetiva 
em sua dieta.

áries libra

escorpião

sagitário

capricórnio

aquário

peixes

touro

gêmeos

câncer

leão

Malhação -
Vidas Brasileiras

Pérola se vê 
impossibilitada 
de pedir dinheiro 
emprestado a Jade. 
Alex e Maria Alice 
chegam de viagem, 
e Gabriela revela 
sobre a opera-
ção de Rosália. 
Maria Alice e Pérola 
cuidam de Rosá-
lia. Orientado por 
Osvaldo e Solange, 
Cláudio acusa Ga-
briela de assédio.

Órfãos da Terra
Missade repre-

ende Laila por se 
aproximar de Jamil. 
A mando de Aziz, 
Fauze rouba o di-
nheiro de Elias. Os 
médicos afirmam 
que Kháled precisa 
ser transferido para 
um hospital parti-
cular. Laila diz que 
se casará com Aziz 
para salvar o irmão. 
A contragosto, Elias 
assina o contrato 
de casamento de 
Aziz com Laila.

Verão 90
Jerônimo se irrita 

ao ler a matéria 
sobre Janaína e 
João. Candé fica 
apavorado quando 
percebe que seus 
amigos demons-
tram interesse em 

ver os Tigres Sibe-
rianos. Mercedes 
pede a Onofre para 
impedir a inaugura-
ção do restaurante 
Sua Praia. Patrick 
esnoba Lidiane.

O Sétimo Guardião
Gabriel se deses-

pera ao saber da 
revelação de Euri-
co. Judith tem uma 
visão e recebe or-
dens de Egídio para 
proteger a fonte. 
Mirtes incita o povo 
a invadir o casarão, 
e Padre Ramiro ten-
ta impedir a beata. 
Guilherme revela a 
Stefânia que Mirtes 
é o Tarja Preta. 
Geandro se une 
a Aranha, Felicia-
no e Machado na 
porta do casarão. 
Valentina condena 
a atitude de Eurico 
e afirma que ele 
será enganado por 
Olavo. Laura pede 
que Sampaio tire a 
vida de Gabriel.

Jesus
Jesus é sepulta-

do. A terra começa 
a tremer e os 
sepulcros são aber-
tos. Mortos santos 
que dormiam são 
ressuscitados. 
Petronius entra 
no sepulcro e vê 
o local vazio com 
panos brancos pelo 

chão. Maria, Sula, 
Miriam, Madalena 
e Joana entram no 
sepulcro de Jesus 
e se deparam com 
o anjo Gabriel, que 
anuncia a ressurrei-

ção do Messias.    

As Aventuras 
de Poliana

Antônio começa 
a desconfiar de 
Waldisney. Vinícius 
vai a casa de Mirela 
pedir um casaco 
que encomendou 
com Branca para 
presentear Gabi. 
Vestidos de caça-
-fantasmas, o clubi-
nho vai a escola a 
noite para tentarem 
encontrar o “fantas-
ma do Vitinho”.

Teresa
Mariano diz a 

Luisa que não 
duvida que Teresa 
ame Arthur, mas 
para ela sempre 
foi e será muito 
mais importante o 
dinheiro, e como 
Arthur já não o tem, 
e Fernando sim, ela 
fará de tudo para 
conquistá-lo.

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

GUARULHOS
TEATRO ADAM ASTOR

DOMINGO 15H
14 DE ABRIL

BILHETERIAEXPRESS.COMCOMPRE ONLINE
GARANTA SEU INGRESSO

você acabou de ganhar
 30% DE DESCONTO VÁLIDO  SOBRE O

VALOR DA INTEIRA

PONTOS
DE VENDA
JOPACAR

2402-2929

STELLA MARIS
ÓTICA E FÁBRICA

2421-0896

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

F: 95743-2662  Dantas.

CASA TÉRREA 100m²
2dorms sendo 1 suíte, tds planejados e a suíte c/

ar-condicionado, wc, espaço gourmet planejada,

cozinha planejada, iluminação em led e possui 

2 vagas de garagem, portão eletrônico,

monitoramento com câmeras, churrasqueira.

Rua Rio Espera - Jardim Santa Clara - Guarulhos/SP

Agende uma visita e vivencie

uma experiência única!

   VEÍCULOS 
 AUTOS 

 VENDE-SE 
 Fiesta 2013 R$19.000/ Honda 
Fit 2008 R$21.000/ Sinc 2000 
R$7.500 F:97205-1857 

 EMPREGOS 
 PRECISA-SE 

 TÉCNICO EM INFORMÁTICA 
 Desejável conhecimento em im-
pressoras, salário a combinar, 
benefícios e vale transporte. 
F:2408-5297 

 IMÓVEIS 
 ALUGA-SE 

 CASA RENATO MAIA 
 Ótima casa, ao lado do Roldão. 
Tel: 99806-2562/ 2468-0330 

 CASA VILA PROGRESSO 
 Ótima casa, próx a proguaru. Tel: 
99806-2562/2468-0330 

 CASA/ VILA RIO 
 2 comô, próx. Mercado Sonda 
R$450,00 F: 2468-9271/ 99976-
9738 

 JARDIM NOVO PORTUGAL 
 Proximo ao terminal de onibus, 
3cmd, c/ garagem R$ 630,00 
F:2468-9271 / 99976-9738 

 SALÃO 
 7x20m, com 2wc, c/escritório. 
Primeiro subsolo. R$1.500,00. 
Av.Emílio Ribas,n°2598. F:2422-
4005 

 VENDE-SE 

 APTO CECAP 
 Ótm p/ investir, cond SP. 
R$165mil. F:98544-4475 

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

 SOBRADO JD ADRIANA 
 2dorms, cond fechado, 2vg co-
berta, arm. coz. R$260Mil ac. fi -
nan tr c/mauro F:99719-5160 

 APTO PRX. AV.EMILIO RIBAS 
 Quitado, 2°andar c/2 dor-
ms, gás canalizado da 
rua, 1vg. Cond R$105,00. 
R$125.000,00.F:2087-0465 

 NEGÓCIOS 
 OPORTUNIDADE 

 LIMPE SEU NOME!!! 
 Junto ao SPC e Serasa de forma 
legal. F:97046-4796 

 SERVIÇOS 
 ESOTERISMO 

 DESVENDO SUA VIDA 
 Atravéz do copo de água. 
F:93049-9195/ 982850337 

 FESTAS 

 BINHO LOCAÇÕES 
 Aluguel de brinquedos, decora-
ções e mesas. F:98558-9059 

 RELAX 

 RAINHA DA BATERIA 
 Morena linda, rainha da bateria e 
completa F:94295-5756 

 LOVE GIRLS DRINKS 
 Um bar diferente c/ lindas girls.
Show todas as sextas as 22hs. 
F:2488-6966/ 94295-5756 me 
add  

 SERVIÇOS 

 MULT REDES 
 Especializada em redes de prote-
ção. Faça orçamento s/ compro-
misso. F:95116-3301/ 2451-2519 

 MAGNUS TRANSPORTE 
 Mudanças e carretos, aceito car-
tões F:94905-7784 

     

   
PARA ANUNCIAR

NOS CLASSIFICADOS 
CHAME NO WHATSAPP:

95127-3215

Para anunciar nos
classifi cados ligue:

2823-0828 /  2823-0829
2823-0830/ 2823-0835
2823-0836 / 2823-0837
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Deliciosas opções grelhadas para a hora do seu almoço. 
Carnes, peixes, massas, saladas e muito mais.

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

Grelhados de segunda a sexta
Apenas R$ 39,90
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