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Distribuição gratuitawww.guarulhoshoje.com.br

Melanie C estará em 
São Paulo durante a 
Parada do Orgulho 
LGBT no mês de junho
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Vacinação contra a gripe tem 
início em Guarulhos nesta 
quarta em todas as UBSs
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Após protesto de alunos na 
escola estadual Brotero,
diretor pede afastamento

Plano de contingência para 
atendimento de vítimas 
de desastre é apresentado

MUDANÇA NA LEGISLAÇÃO

O governo federal vai apresentar um projeto de lei para ampliar a validade da carteira de motorista, de cinco para 10 anos; a 
proposta também pretende alterar a pontuação máxima que cada condutor pode acumular ao longo de um ano 

Validade da CNH pode passar 
para dez anos, diz o governo
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Cidade tem mais de 11 mil títulos irregulares
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Prefeitura abre discussão para 
o novo plano viário no Centro
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SAMPA: Cantora Melanie C anunciou que virá ao Brasil em junho para 
apresentações no período da Parada do Orgulho LGBT em São Paulo
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LOTERIAS:
Deu sorte hoje?

 Fogo na 25

Um incêndio atingiu prédio de três andares na Rua 25 de Março, área de comércio 
popular no Centro da capital, na manhã desta terça-feira (9). Ninguém ficou ferido. No 
prédio, que fica perto da Avenida Senador Queirós, funciona um comércio de bijuterias, 
dizem os bombeiros.
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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.

Mega Sena
Concurso n° 2140
06/04/2019
17 - 20 - 26 - 36 - 42 - 54

 
Lotofácil
Concurso n° 1798
08/04/2019 
02 - 03 - 04 - 05 - 07
09 - 12 - 13 - 14 - 15
16 - 19 - 20 - 21 - 23

Lotomania
Concurso n° 1959 
09/04/2019
02 - 06 - 16 - 17 - 20
29 - 30 - 33 - 37 - 44
45 - 52 - 60 - 63 - 70
74 - 75 - 81 - 92 - 99

Dupla Sena
Concurso n° 1923
06/04/2019
Primeiro sorteio 
04 - 07 - 29 - 35 - 39 - 47
Segundo sorteio
07 - 08 - 18 - 25 - 30 - 45

Federal
Extração n° 05377
06/04/2019

Prêmios Principais
Prêmio Bilhete  Valor (R$)
1º   62522          500.000,00
2º  96937             27.000,00 
3º  27605            24.000,00
4º  82442             19.000,00
5º  26420                18.171,00

Validade da carteira de motorista 
no país pode passar para 10 anos

O governo federal vai 
apresentar um projeto de lei 
para ampliar a validade da 
Carteira Nacional de Habi-
litação (CNH) de cinco para 
10 anos. A proposta também 
deve alterar a pontuação 
máxima que cada condutor 
pode acumular ao longo 
de um ano por causa das 
infrações. Atualmente, o 
máximo é 19 pontos. A partir 
de 20 pontos na carteira, 
um processo de suspensão 
do direito de dirigir já pode 
ser instalado pelo órgão de 
trânsito.  

Segundo o porta-voz da 
Presidência da República, 
Otávio Rêgo Barros, os deta-
lhes do projeto foram apre-
sentados nesta terça-feira  
(9) pelo ministro da Infraes-
trutura, Tarcísio Freitas. Ele 
deve finalizar ainda netsa 
semana um projeto que será 

apresentado ao presidente 
da República para ser envia-
do ao Legislativo. 

A proposta de ampliar 
a pontuação máxima e o 
prazo de validade da CNH é 
uma promessa de cam-
panha de Jair Bolsonaro. 
Quando era deputado, ainda 
em 2011, Bolsonaro chegou 
a apresentar um projeto de 
lei com esse objetivo, mas a 
proposiçao não avançou no 
Congresso Nacional.   

De acordo com o gover-
no, o aumento na pontuação 
não vai flexibilizar a punição 
de motoristas infratores. 

“O ministro também 
destacou que o aumento do 
número de pontos não sig-
nifica leniência, ao contrário. 
As infrações graves serão 
mais duramente punidas 
pelo sistema”, afirmou Rêgo 
Barros

O ministro da Economia, 
Paulo Guedes, disse nesta 
terça-feira (9) que o governo 
pretende reduzir pela 
metade o preço do gás de 
cozinha no país em dois 
anos. De acordo com o mi-
nistro, para conseguir essa 
redução, é preciso quebrar 
o monopólio do refino e da 
distribuição.

“Daqui a dois anos, o 
botijão de gás vai chegar na 
metade do preço na casa 
do trabalhador brasileiro. 
Vamos quebrar esses mo-
nopólios e vamos baixar o 
preço do gás e do petróleo 
com a competição”, disse 
Guedes.

Ao participar da 22ª 
Marcha a Brasília em 
Defesa dos Municípios, em 
Brasília, Guedes disse que 
o monopólio da Petrobras 

no refino do gás torna o 
preço do produto mais caro 
no Brasil. O ministro afirmou 
ainda que a solução para 
a falta de recursos vem do 
petróleo, especificamente 
da exploração da camada 
do pré-sal.

Guedes defendeu junto 
aos prefeitos a aprovação 
da reforma da Previdência, 
ressaltando que a reforma 
vai liberar recursos para os 
entes municipais. “Todos já 
sabemos que a reforma da 
Previdência é importante 
também para municípios e 
estados”, afirmou. O ministro 
disse ainda que o governo 
trabalha para unificar ainda 
este ano até cinco tributos 
e que se a mudança for efe-
tivada a arrecadação será 
compartilhada com estados 
e municípios.

Governo quer reduzir pela 
metade o preço do gás 
de cozinha, diz Guedes

Marcello Casal Jr./ABr
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• 4 dormitorios sendo 1 suíte 
• Sala, cozinha, banheiro, 
dependência de empregada, 
lavanderia
• Piscina
• Salão de jogos
• Garagem para 4 carros 
privativa 
•  170 m²

Contato:  
Cristina - Fone: 11 99973-8024

Apartamento praia da enseada 
2 quarteirões da praia

Guarujá

Oportunidade!
Apenas 

R$ 650 mil
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Cidade lança Plano de Contingência para
o atendimento de vítimas de desastres

Guarulhos lançou ofi cial-
mente nesta terça (9) o 
Plano de Contingência para 
o atendimento de Desastres 
com Múltiplas Vítimas. O 
documento de 168 páginas, 
que foi publicado no Diário 
Ofi cial do Município de  8 de 
fevereiro último, contém as 
diretrizes para a assistência à 
saúde em toda a cidade em 
situações dessa natureza. 

Seu lançamento ocorreu 
durante a reunião ordiná-
ria da Rede de Urgência e 

Emergência, realizada no au-
ditório da Secretaria de Saú-
de (Gopoúva), onde foram 
distribuídos 60 exemplares 
aos setores envolvidos.

Além de estabelecer 
fl uxos para o atendimento 
de múltiplas vítimas, com 
previsão de medicamentos, 
insumos, leitos, transporte, 
alimentação, laboratório, 
vestuário, suporte social, 
entre outras coisas, o Plano 
de Contingência, elabora-
do pelo Departamento de 

Urgência e Emergência da 
Secretaria Municipal de 
Saúde, agrega o dicionário 
multilíngüe com 97 páginas. 
Criado pela Secretaria 
de Estado da Saúde, por 
ocasião da Copa do Mundo 
da Fifa 2014, o dicionário 
permite a consulta de 
termos e palavras-chaves 
relacionadas à saúde em 11 
idiomas diferentes.

O objetivo da construção 
deste plano é estabelecer 
regras de bom funciona-

mento em eventualidades 
deste tipo, respeitando as 
particularidades de cada 
instituição. Visa ainda pro-
teger pacientes e equipes 
multiprofi ssionais de Saúde, 
garantindo transporte 
seguro aos pacientes, trata-
mento adequado, conforto 
às famílias envolvidas com 
o provimento de informa-
ções fi dedignas e seguras 
sobre os acontecimentos, 

de forma a assegurar a 
credibilidade dos serviços 
de urgência e emergência 
da cidade.

Para tanto, o documento 
prevê a realização de simu-
lados de forma periódica, 
para a capacitação dos di-
versos setores que integram 
o Plano e que deverão ser 
acionados em uma situação 
de emergência, entre eles: 
os hospitais públicos, Samu, 

Cobom, Defesa Civil, Polícia 
Militar, serviços de pronto-
-atendimento 24 horas 
por dia e até unidades da 
Rede Básica de Saúde. No 
próximo dia 23, já aconte-
ce o primeiro teste, com a 
realização de um grande 
simulado de acidente aéreo 
na Vila Nova Bonsucesso, 
coordenado pela Defesa 
Civil e Samu, com participa-
ção da GRU Airport. 
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Uma das principais 
atrações do Experimenta 
Educação, evento acon-
tece entre os próximos 
dias 17 e 19 de maio, no 
Adamastor Centro, será 
o Hackathon, maratona 
tecnológica que reúne es-
tudantes do ensino médio, 
universitários, programa-
dores e demais profissio-
nais de tecnologia com o 
propósito de desenvolver 
soluções inovadoras 
para a gestão pública da 
educação e novas meto-
dologias tecnológicas de 
ensino.

No formato hackathon, 
os participantes se di-
videm em grupos multi-
disciplinares, buscando 
o desenvolvimento de 
soluções inovadoras em 
plataformas web, disposi-
tivos eletrônicos, equipa-
mentos de uso pessoal ou 

aplicativos para smartpho-
nes e tablets. O melhor 
protótipo será premiado 
e incubado no Centro 
de Inovação Tecnológica 
Innovation Guarulhos e 
também no Média Lab. 
Menores com idade a 
partir dos 14 anos podem 
participar, desde que 
autorizados pelos pais ou 
responsável.  

De acordo com o secre-
tário de Desenvolvimento 
Científico, Econômico, 
Tecnológico e de Inova-
ção, Rodrigo Barros, o 
Experimenta tem a missão 
de promover a cultura 
da inovação tecnológica 
na cidade de Guarulhos. 
“Além dos resultados e 
soluções práticas, trata-se 
de uma ação de politica 
pública para a ciência, 
tecnologia e inovação. É 
compromisso do governo 

Guti investir em medidas 
que colaborem para tornar 
Guarulhos uma cidade 
cada vez mais inteligente”, 
comenta.

Em seu terceiro ano, 
o Experimenta deve 
novamente mobilizar 
pesquisadores, profes-
sores, empreendedores, 
investidores e o público 
conectado à tecnologia. 
A cada nova edição, os 
participantes são chama-
dos a abordar um tema de 
relevância para a socieda-
de sob a perspectiva da 
inovação tecnológica.  As 
inscrições seguem abertas 
até 6 de maio, no site 
experimenta.guarulhos.
sp.gov.br/. O evento é 
organizado pela Secreta-
ria de Desenvolvimento 
Científico, Econômico, 
Tecnológico e de Inova-
ção SDCETI.

A prefeitura irá levar para a 
Associação Comercial e Em-
presarial (ACE) propostas para 
elaborar um novo plano de 
Circulação Viária na Região 
Central do município.

Depois de o plano ser 
submetido aos comerciantes 
da região central, a ideia 
inicial é promover um período 
de testes e adaptações pro-
vavelmente no mês de maio, 
em data a ser defi nida. Caso 
as implementações sejam 
aprovadas pela maioria, o 
Plano de Circulação Viária no 
Centro Histórico da cidade 
poderá vir a ser implantado 
de forma defi nitiva, em dife-
rentes fases com objetivo de 
causar o mínimo de impacto 
tanto aos comerciantes quan-
to aos motoristas que utilizam 
a região.

Em diversas cidades nos 
mais diferentes países do 
mundo, a circulação de auto-

móveis é restrita em regiões 
comerciais. Em Guarulhos, 
importantes vias, como a 
rua Sete de Setembro, por 
exemplo, elas são usadas 
como eixos de deslocamento 
entre bairros, contribuindo 
para o aumento do tráfego e 
congestionamentos, o que - 
muitas vezes - colabora para 
afastar os potenciais clientes 

do comércio, devido à difi cul-
dade para acessar as lojas.

Até poucos anos atrás, a 
rua Dom Pedro II era utilizada 
como corredor de ônibus, 
até que foi transformada em 
calçadão. Na ocasião, muitas 
pessoas criticavam a medida, 
apontando prejuízos ao 
comércio da via, o que não 
ocorreu.

Hackathon busca soluções tecnológicas 
durante o 3º Experimenta Educação 

Prefeitura abre discussão sobre novo 
plano viário para o Centro de Guarulhos
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Integram o plano os 
seguintes serviços de 
urgência e emergência: 
Samu; Hospital Munici-
pal de Urgências (HMU); 
Hospital Municipal da 
Criança e do Adolescente 
(HMCA); Hospital Munici-
pal Pimentas Bonsucesso 
(HMPB); Hospital Geral de 
Guarulhos (HGG); Com-
plexo Hospitalar Padre 
Bento; Hospital Stella Ma-
ris e Maternidade Jesus 
José e Maria.

Além desses, funcio-
narão como retaguarda 

para o atendimento das 
vítimas de traumas leves, 
moderados e graves 
os seguintes serviços 
de pronto-atendimento: 
UPAs Paulista, São João 
e Cumbica. Já para os 
casos classifi cados como 
leves e moderados 
estão destacados o PAs 
Bonsucesso, Alvorada, 
Dona Luíza, Maria Dirce e 
Paraventi.

Na região Centro foram 
escolhidos para integrar o 
Plano de Contingência o 
Ambulatório da Criança e 

as UBS Flor da Montanha, 
Cecap, Tranquilidade, 
Paraventi, Ponte Grande. 
Na região Cantareira, as 
UBS Palmira, Belvedere 
e Paulista. Na região São 
João Bonsucesso, as 
UBS Seródio, Marinópolis, 
Inocoop, além do Cemeg 
São João. Já na região 
Pimentas Cumbica foram 
elencadas as UBS Jacy, 
Marcos Freire, Santo 
Afonso e Jurema. Essas 
unidades darão suporte 
para atender os casos 
leves.

Suporte conta com hospitais e vários profissionais da saúde
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Antônio Boaventura

O Tribunal Regional Eleito-
ral de São Paulo (TRE-SP) in-
formou que Guarulhos conta 
com 11.662 eleitores com a 
possibilidade de terem seus 
respectivos títulos de eleitor 
cancelado por conta de 
irregularidades cometidas 
durante os processos eleito-
rais. Segundo o órgão, estes 
têm até o dia 6 do próximo 
mês para providenciar a 
devida regularização junto a 
Justiça Eleitoral. 

Caso a situação não seja 
regularizada até a data des-
taca pelo TRE-SP, o eleitor 
terá o seu título cancelado. 
Do total de eleitores com 
situação irregular com a 
Justiça Eleitoral, apenas 66 
realizaram a regularização 
até o final do mês de feverei-
ro. Ou seja, menos de 1%. 
Guarulhos possui atualmen-
te 835.928 pessoas aptas a 
participarem dos próximos 
processos eleitorais.

Para regularizar, basta 
comparecer ao cartório 
eleitoral correspondente a 
sua residência, apresentan-
do documento de identi-
dade oficial, comprovante 
de endereço recente, e o 
título eleitoral. Constatada 
qualquer pendência em 
seu cadastro, será emitida 
guia e ele terá de realizar o 
pagamento da multa. Neste 
caso não há multa específica 
para a biometria.

Progresso e Desenvolvimento
de Guarulhos S.A. - PROGUARU

(Sociedade de Economia Mista)
CNPJ/MF nº 51.370.575/0001-37 NIRE: 35.300.004.345

Edital de Convocação
Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos S.A. - Proguaru, CNPJ/MF nº 
51.370.575/0001-37. Ficam convocados os senhores acionistas desta sociedade a 
reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária que será realizada no dia 26/04/2019, 
às 10 horas, na sede social, sita à Rua Arminda de Lima nº 788 Vila Progresso, 
Guarulhos-SP, a fim de deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: a) Exame, 
discussão e votação do Relatório da Administração, Balanço Patrimonial e 
Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31/12/2018, 
acompanhados das Notas Explicativas e Pareceres dos Auditores Independentes e do 
Conselho Fiscal; b) Eleição ou Reeleição dos membros efetivos e suplentes do 
Conselho Fiscal e fixação de seus honorários; c) Outros assuntos pertinentes à matéria 
ordinária. Claudio Sérgio Ribeiro Dias - Presidente do Conselho de Administração.

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

Fone: 2422-6851

* I magens merament e ilust rat ivas. P reç os enq uant o durar os est oq ues.

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

Cidade conta com mais 
de 11 mil eleitores em 
situação irregular

Ivanildo Porto

Com a mudança na le-
gislação para circulação 
de veículos cadastrados 
nas empresas de trans-
porte por aplicativos, os 
mesmos devem ser iden-
tificados por adesivos 
das operadoras. Sem o 
adesivo de identificação, 
mais de 100 condutores 
se reuniram em frente ao 
condomínio que abriga a 
sede da Uber, na avenida 
Emílio Ribas, no bairro 
Gopoúva, para protestar.

O credenciamento de 
cada carro terá cinco 
anos de validade com 
renovação do vínculo a 
cada ano. Para circular no 
município, o veículo terá 
de ter identificação da 
empresa ao qual possui 
cadastro, placa de alguma 
cidade do estado de 
São Paulo, veículos com 
máximo de 8 anos de 

fabricação e capacidade 
para cinco passageiros 
e vistoria semestral rea-
lizada pela secretaria de 
Transportes e Mobilidade 
Urbana (STMU).

A partir do cadastro, 
essas empresas pas-
sariam a integrar um 
sistema denominado de 
Empresas Gestoras de 
Sistemas por Aplicativos 
(EGSAS). Cabe também 
aos prestadores de ser-
viço apresentar a relação 
dos condutores cadas-
trados em cada platafor-
ma de atendimento do 
sistema de transporte por 
aplicativo como Uber, 99, 
Cabify e outras, junto à 
administração pública. 

A Uber organizou uma 
nova operação de distri-
buição em um estaciona-
mento na Barra Funda, 
na capital paulista. (A.B.)

Motoristas de transporte por aplicativos 
protestam e fecham a av. Emílio Ribas
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Antônio Boaventura e
Ulisses Carvalho

O diretor da Escola 
Estadual Frederico de 
Barros Brotero, na região 
central, pediu afasta-
mento por licença saúde, 
segundo informação da 
Secretaria de Educa-
ção do Estado, que não 
informou qual o tempo 
previsto da licença.

O pedido de afasta-
mento do trabalho ocor-
reu quatro dias após os 
alunos organizarem um 
protesto contra a direção 

da escola, acusada de 
“linha dura”. 

Durante a manifesta-
ção, no início da noite de 
quinta-feira (4), a Polícia 
Militar foi acionada e um 
dos PMs empurrou uma 
aluna de 16 anos com o 
cano de uma espingarda.

A cena foi filmada 
e viralizou nas redes 
sociais. O governador de 
São Paulo, João Doria 
(PSDB), determinou ao 
Comando Geral o afas-
tamento do policial das 
atividades operacionais 

até que os fatos fossem 
apurados. Ainda durante 
o protesto, dois estu-
dantes foram apreendi-
dos e, posteriormente, 
colocados sob medida 
protetiva.

A Secretaria de Se-
gurança Pública (SSP) 
informou ao HOJE que 
o policial ficará afastado 
pelo período de 40 dias. 

A Corregedoria da Po-
lícia Militar e a Ouvidoria 
das Polícias do Estado 
de São Paulo também 
investigam o episódio.

A vereadora Janete 
Pietá (PT) apresentou 
uma moção de repúdio 
contra o diretor da Escola 
Estadual Frederico de 
Barros Brotero por conta 
do protesto da semana 
passada..

“Cheguei em casa e ao 
ver os vídeos fi quei apa-
vorada. Ela é uma jovem e 
como jovem estava exalta-
da. A escola é um templo 

do saber e ali tem que 
reinar diálogo, respeito e 
cidadania, e não se ensina 
cidadania com arma no 
peito. Eu fi z uma moção 
de repúdio e pedidos de 
informações ao secretário 
de Segurança Pública”, 
explicou Janete.

Para o vereador Ge-
raldo Celestino (PSDB), 
a ação da colega é 
descabida.  “A vereadora 

apresentou uma moção 
de repúdio sem ouvir os 
dois lados. Nós acom-
panhamos este caso e 
sabemos da idoneidade 
do diretor da escola e o 
cuidado que ele tem com 
os nossos fi lhos. Infeliz-
mente, hoje, o professor 
não consegue ter auto-
ridade na maioria das 
escolas para conter os 
alunos”, disse Celestino.
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Vereadora apresenta moção de repúdio no Legislativo

Após confusão na Escola Estadual Brotero, diretor pede afastamento

Bisturi político
Médico, o vereador 

Eduardo Carneiro 
(PSB) está estressa-
do com a situação 
do hospital Stella 
Maris, ligado à Igre-
ja Católica. “Vamos 
ficar injetando di-
nheiro público lá até 
quando”, questiona. 
Carneiro defende 
intervenção do 
Governo de SP. Com 
razão…

Barnabés
No final do mês, 

terá de ser anunciado o reajuste aos servidores 
municipais. Até agora, o Governo não cogitou 
nenhum percentual. Aposta-se que , a exemplo 
do ano passado, seja repassada a inflação do 
período medida pelo IPCA…

Pode isso, Arnaldo?
Uma lojista que ocupa box dentro do Extra 

Maia não está conseguindo licença de funciona-
mento. Motivo: o hipermercado está sem AVCB 
(Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros)...

Alazão ou Azarão?
O ex-vereador caubói Wagner Freitas (PTB) 

dá sinais que 
pretende dispu-
tar a Prefeitura 
pela terceira vez, 
em 2020. Em 
2012, chegou em 
terceiro lugar…

Calote
Há clima tenso 

entre os clubes 
Flamengo e AD 
Guarulhos. Tem 
a ver com dívida 
da Copa SP, rea-
lizada em janeiro. 
Se bobear, vai 
sobrar para a 
APAS (Associação Paulista de Supermercados), 
entidade que vem apagando “incêndios” no 
Esportes…

Bola na rede
Em recente entrevista ao Radar, o secretário 

Rogério Hamam (Esportes) deu a entender que 
o retorno do time de vôlei Guarulhos-Corin-
thians (patrocínio Nagumo) não é certeza…

Alguém me explica?
Recentemente a Proguaru pagou R$ 60 mil à 

banca paulistana Marcelo Figueiredo Advoga-
dos Associados. Causa estranheza, porque há 
advogados empregados na empresa pública…

Focado
Para alguns 

interlocutores, o 
deputado es-
tadual Márcio 
Nakashima (PDT) 
tem revelado que 
disputar a Prefei-
tura em 2020 não 
é prioridade. Ele 
pretende se dedi-
car ao combate à 
violência, princi-
palmente contra 
mulheres…

Perceptível
Eu não sei quem é o assessor de imprensa do 

vice Mourão, mas  o cara é bom…

Reticências...

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

advogados empregados na empresa pública…
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Ulisses Carvalho 

O projeto de lei n° 
(175/2018), do deputado 
estadual Jorge Wilson 
(PRB) - foto que propõe 
a mudança de nome da 
estação Guarulhos-Cecap, 
da Linha- 13 Jade da Com-
panhia Paulista de Trens 
Metropolitanos (CPTM), para 
Estação Cecap-Mamonas 
Assassinas, foi arquivado 
após não obter voto do 
deputado Professor Auriel, 
que é de Guarulhos, na CCJ 

(Comissão de Constituição 
e Justiça).

A informação foi repassada 
ao HOJE pela assessoria de 
Jorge Wilson. Ela informou 
que o parlamentar já pediu 
“para que o projeto seja rea-
berto e novamente submeti-
do a apreciação e votação”.

A reportagem teve acesso 
à proposta que tem como 
justifi cativa a inegável 
identidade da cidade com o 
grupo musical que marcou a 
década de 1990. “Os Mamo-

nas Assassinas é, ainda hoje, 
sinônimo e símbolo de ale-
gria em Guarulhos e em São 
Paulo”, diz o parlamentar. 

O acidente que matou a 
banda ocorreu no dia 2 de 
março de 1996, após o avião 
que transportava o grupo 
cair na Serra da Cantareira, 
que retornavam a Guarulhos 
após um show realizado em 
Brasília. O grupo vendeu 
quase três milhões de 
discos, além de alcançar a 
marca de 100 mil cópias em 

Em nota, a CPTM 
informou  que o custo 
para mudar o nome 
de uma estação é de 
2,5 milhões. “Não há 
previsão no momento de 
alteração do nome da 
estação Guarulhos-Ce-

cap. O custo para mudar 
o nome de uma estação 
é de cerca de R$ 2,5 
milhões já que é preciso 
alterar a comunicação de 
todo o sistema metrofer-
roviário”, informou.

A companhia ainda 

destacou que está a 
disposição para avaliar 
uma forma de home-
nagear a banda na 
estação Guarulhos-Ce-
cap dentro das ações 
culturais que desenvol-
ve regularmente. 
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CPTM diz que custo para mudar nome  
de uma estação é de R$ 2,5 milhões

Alesp arquiva o projeto que propõe mudar
nome de estação para Mamonas Assassinas
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A reforma errada
Bolsonaro errou. A primeira reforma a ser feita no 

Brasil é a tributária e não a previdenciária. Devemos 
começar por ela, pois é a única capaz de tirar a eco-
nomia da inércia, aquecer o mercado interno e gerar 
os empregos que necessitamos.

Tem mais: a reforma tributária encontra apoio na 
própria sociedade, por saber que o excesso de im-
postos sobre o setor produtivo enfraquece a indús-
tria e esfria o comércio. Portanto, inibe empregos e 
retarda o desenvolvimento tecnológico aplicado à 
produção.

Sugiro aqui três medidas:
1. Indústria - Baixar os impostos de setores es-

tratégicos, exigindo a contrapartida da geração de 
empregos, modernização tecnológica e aumento na 
produtividade.

2. Cesta básica - Listar os principais produtos da 
cesta das famílias (arroz, feijão, óleo, macarrão etc.). 
Hoje, a carga é: açúcar: 30,60%; arroz: 17,24%; carne: 
23,99%; farinha de trigo: 17,34%; feijão: 17,24%; fran-
go: 26,80%; macarrão: 16,30%; leite em pó: 28,17%; 
margarina: 35,98%; óleo: 22,79%; ovos: 20,59%; pão-
zinho: 16,86%. É muita coisa. A média poderia cair 
para 15% e chegar até 10%, gradativamente.

3. Imposto de Renda - Atualizar, já, as tabelas do 
Imposto de Renda sobre o salário. Hoje, a partir de 
R$ 1.903,98, o assalariado sofre desconto de 7,5%. 
Isso é um absurdo. O desconto do IR nos salários, 
pra ser razoável, deveria começar na faixa dos R$ 6 
mil, como acontece com os pagamentos de PLR.

Essas medidas que apontei são fáceis de aplicar. 
Sua lógica também é simples. Ou seja, em vez de 
mandar tanto dinheiro de imposto pra Brasília, os 
recursos ficariam nas mãos das empresas e dos cida-
dãos, fazendo girar a roda produtiva e aquecendo o 
mercado interno.

Bolsonaro tem sua caneta Bic e a utilizará pra liberar 
recursos a parlamentares dispostos a aderir à PEC 
06/2019, que visa mudar radicalmente a Previdência 
Social. A reforma previdenciária proposta aumenta 
a idade mínima e o tempo de contribuição e reduz o 
valor da aposentadoria. Ou seja, achaca o segurado.

Se o presidente tivesse bom senso, mas isso ele 
não tem, pois não nasceu para ser presidente, sus-
penderia a tramitação da PEC e chamaria entidades 
da sociedade e do Estado (Centrais, Confederações, 
Fiesp, CNBB, Dieese, IBGE, Fundação Getúlio Vargas 
etc.) pra definir um projeto de reforma tributária, com 
forte apoio social.

Mas bom senso ele não mostrou até agora. Portan-
to, o sindicalismo continuará levando informação às 
bases, à sociedade e a parlamentares progressistas, 
para barrar uma reforma madrasta, que não perdoa 
sequer idosos doentes.

Tolentino - Sábado (6), recebemos em nossa sede 
o dr. César Tolentino, especialista que já cuidou de 
mais de 56 mil aposentadorias. Ele deu uma aula 
lúcida sobre as perdas que a reforma trará. Informou, 
alertou e não deixou dúvidas. Obrigado Tolentino e 
os participantes.

[ 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 ]

Plano Verão minimiza problemas 
do clima extremo na cidade

Mesmo enfrentando um 
clima extremo nesta última 
estação, marcado por 
chuvas intensas e elevado 
número de tempestades, a 
Coordenadoria Municipal 
de Proteção e Defesa Civil 
(Compdec) avalia que con-
seguiu alcançar bom resul-
tado com o Plano Preventi-
vo de Defesa Civil (PPDC), 
denominado Plano Verão. 
As ações de prevenção rea-
lizadas, como limpeza de 
córregos e bueiros e moni-
toramento de áreas de risco 
possibilitaram minimizar os 
problemas à população. 
Segundo balanço do órgão, 
divulgado nesta segunda-
-feira (8), de 1º de novembro 
do ano passado até o últi-
mo dia 31 foram registradas 

858 ocorrências, totalizan-
do 7.871 pessoas atendidas, 
das quais 5.300 receberam 
doações. 

A Compdec recebeu 
4.360 pedidos de ajuda 
por meio do telefone 199. 
Durante esse período 
também foram registradas 
202 quedas de árvores e 
143 pontos de alagamento. 
As regiões com maiores 
índices pluviométricos 
registrados na cidade 
foram: Centro, 1.350,6 
mm; Cumbica, 1.314,8 
mm; Soberana, 1.126,4 
mm; Fortaleza, 1.075,1 
mm; Aracília, 1.046,4 mm; 
Bonsucesso, 968,7 mm; 
Lavras-Soberana, 950,2 
mm; Nova Cidade, 823,6 
mm; e Cecap, 524.9 mm.

[ bloco de notas ]

Janaina Abreu Freitas, 
de 29 anos, aluna da 
Academia da Saúde - Polo 
Cabuçu, conquistou na 
manhã deste domingo (7) o 
primeiro troféu do Pro-
grama Movimenta Saúde 
ao chegar em 5º lugar na 
segunda edição da Corrida 
Movimenta Saúde Guaru-
lhos, realizada por meio de 
parceria entre a Prefeitu-
ra e a da K10 Marketing 
Esportivo, no Bosque Maia. 
Frequentadora assídua 
das aulas de futsal, circuito 
funcional e de ginástica da 
Academia localizada em 
prédio anexo à Unidade 
Básica de Saúde (UBS) 
Cabuçu, ela diz não ter 
palavras para explicar a 
emoção que sentiu.

“Foi muito gratifi cante, 
porque não é a primeira 
vez que eu tento subir ao 
pódio. Na corrida No-
vembro Azul, no fi nal do 
ano passado, eu fi quei 
em quarto lugar, mas só 
houve premiação para os 
três primeiros colocados”, 
comemorou. Por meio da 
parceria celebrada com a 
Prefeitura, a K10 Marke-
ting Esportivo concedeu 
30 isenções na taxa de 
inscrição para alunos que 
frequentam assiduamen-
te as atividades físicas 
do programa Movimenta 
Saúde, desenvolvidas nas 
UBS, bem como em outros 
serviços da rede, sendo a 
Janaína uma das contem-
pladas com o benefício.

Aluna da Academia Polo Cabuçu 
sobe ao pódio do Movimenta Saúde

Prefeitura realiza cadastramento 
de moradores do Canto da Vitória

A Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento e 
Assistência Social de 
Guarulhos (SDAS) iniciou 
nesta segunda-feira (8) 
o cadastramento de mo-
radores na comunidade 
Canto da Vitória, loca-
lizada na rua Rolândia, 
na região de Cidade 
Soberana. O trabalho 
está sendo executado 
pela equipe da Tenda do 
Busca Ativa, que tam-
bém está atualizando as 

informações de famílias 
já beneficiárias.

A ação, que prossegue 
nesta terça (9) e quarta-
-feira (10), estima atender 
200 famílias em situação 
de vulnerabilidade social 
e incluí-las no CadÚ-
nico - Cadastro Único 
para Programas Sociais 
para que tenham acesso 
aos diversos programas 
sociais como o de trans-
ferência de renda (Bolsa 
Família), entre outros.

Divulgação

Para celebrar o Dia Mun-
dial do Autismo comemora-
do em 2 de abril, a Escola 
da Prefeitura de Guarulhos 
(EPG) Zulma Castanheira de 
Oliveira, no Parque Cecap, 
realizou entre os últimos 
dias 1º e 5, a Semana do 
Autismo. Além de refl exões 
com os professores, o even-
to contou com exposição de 
trabalhos dos estudantes e 
reuniu pais de alunos para 
discutir sobre o tema.

Para sensibilizar os visitan-
tes, foram construídos car-
tazes e painéis com infor-

mações sobre o Transtorno 
do Espectro Autista (TEA), 
de forma a problematizar a 
discriminação e o precon-
ceito acerca da defi ciência. 
Nicolle Amoresano, mãe 
do aluno Pedro Henrique, 
do 1º ano; Aline de Sá, mãe 
do aluno Vitor de Sá, do 5º 
ano; e Ellen Candido, mãe 
do aluno Yuri Barreto, do 
Estágio II, foram convida-
das para um diálogo sobre 
suas vivências, angústias, 
medos, alegrias e aprendi-
zados enquanto mães de 
autistas.

A Prefeitura recebe a partir 
do próximo dia 16, inscrições 
para 25 vagas no curso 
gratuito de eletricista. Para se 
inscrever, é necessário ter no 
mínimo 18 anos de idade, ser 
morador de Guarulhos e com-
parecer até o próximo dia 23, 
no CTMO Vila Augusta (ave-
nida Antonio Iervolino, 225) 
ou na Secretaria do Trabalho 
(avenida Monteiro Lobato, 
734 – anexo ao Adamastor), 
de 2ª. a 6ª. feira, das 9h às 
16h30. É necessário apresen-
tar RG, CPF e comprovante 

de residência com CEP.
As aulas serão ministradas 

no CTMO Vila Augusta, no 
período da manhã, das 8h 
às 12h, durante dois meses.  
Após as inscrições, os sele-
cionados passarão por uma 
avaliação de matemática, já 
que o curso exige conhe-
cimento especifi co nesta 
matéria. Para Telma Cardia, 
secretária da Pasta, cursos 
como este são essenciais 
para preparar a população 
para concorrer a uma vaga de 
emprego.

Escola da rede municipal 
realiza Semana do Autismo

Prefeitura abre inscrições para curso 
gratuito de eletricista; são 26 vagas
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Presidente Paneque entrega Filiações e 
Registros de Marca em reunião de diretoria

O presidente da ACE-
-Guarulhos, William Pane-
que, recebeu novos e anti-
gos associados na reunião 
de diretoria desta terça-
-feira, 9/04, na sede da en-

tidade, no Bom Clima, para 
a entrega de Certificados 
de Filiação e Registros de 
Marca. “É sempre bom 
ver a casa cheia para 
podermos discutir sobre 

o ambiente econômico da 
nossa cidade e apresentar 
o portfólio de produtos e 
serviços que a ACE ofe-
rece a seus associados”, 
disse Paneque.
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ASSOCIADOS: Novos e antigos associados foram recebidos na reunião semanal da Diretoria Executiva da entidade, na sede da ACE, no bairro Bom Clima

“Procurei me associar à ACE pela praticidade no serviço de registro de minha marca. Minha empresa cresceu rápido e tive 
problemas com outras pessoas usando indevidamente meu nome. E a ACE conseguiu registra-la em tempo recorde: apenas 8 

meses”, apontou Leonardo Santos, da Aquiles Suplementos. 

“Quando a gente se une, ganha mais conhecimento e se ajuda. A ACE é a entidade que mais representa o empresariado 
guarulhense e fazemos questão de estar aqui”, disse Mounir Fouad Karame, da Majestade Imóveis.

“Tenho uma agência de publicidade na região dos Pimentas, focada em pequenos 
empresários. Me associei para ter mais oportunidades de negócios por meio do 

networking”, explicou o jovem Lucas Felipe, da agência EDigital.

“Colocarei esse certificado na minha empresa com muito orgulho. Apesar de estar ‘na 
estrada’ há tempo, agora, na ACE, é que me vejo realmente como empresária”, afirmou 

Julia Costa, da Engajar-se.

A empresa Tecnomac recebeu o registro de marcas durante a reunião. “Quero agradecer à ACE por 
essa conquista. Foram mais de 3 anos para conseguir o registro. Tivemos vários problemas com o uso 

indevido de nossa marca, mas aqui conseguimos registra-la”, apontou Carlos Fernandes.
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BALANÇO PATRIMONIAL
Folha: 1

INSTITUTO SANTA ROSALIA

Periodo: 01/2018 a 12/2018

A T I V O 325.764,73

ATIVO CIRCULANTE 292.645,69

DISPONIBILIDADES 4.175,52

CAIXA 4.165,52

CAIXA 4.165,52

BANCOS CONTA MOVIMENTO 10,00

BCO ITAU - C/C 24299-8 10,00

VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO 288.470,17

CREDITOS DE APLICACOES FINANCEIRAS 286.437,71

APLICAÇÃO - BCO DO BRASIL -C/C 104217-3 131.164,31

APLICAÇÃO -BCO SANTANDER -C/C 13000132-3 121.765,43

POUPANCA  -BCO SANTANDER -C/C 13000132-3 9.500,00

APLICACAO - BCO ITAU - C/C 24299-8 24.007,97

ADIANTAMENTOS 2.032,46

ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS 2.032,46

ATIVO NAO CIRCULANTE 33.119,04

ATIVO PERMANENTE 33.119,04

IMOBILIZADO TECNICO 113.306,52

INSTALAÇÕES 2.880,00

VEÍCULOS 36.981,69

MÓVEIS E UTENSÍLIOS 33.769,00

EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 27.730,78

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 11.945,05

DEPRECIACOES ACUMULADAS -80.187,48

DEPR.ACUM.-INSTALAÇÕES -2.880,00

DEPR.ACUM.-VEÍCULOS -36.981,69

DEPR.ACUM.-MÓVEIS E UTENSÍLIOS -15.224,42

DEPR.ACUM.-EQUIP/OS DE INFORMÁTICA -13.156,32

DEPR.ACUM.-MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS -11.945,05

TOTAL - A T I V O 325.764,73

P A S S I V O 325.764,73

PASSIVO CIRCULANTE 73.893,11

VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO 73.893,11

OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS 73.068,64

SALARIOS A PAGAR 27.670,45

CONT.INSS A RECOLHER 4.495,63

FGTS A RECOLHER 5.491,60

CONT.ASSIST. E CONFED. A RECOLHER 13,83

PROVISÃO DE FÉRIAS 30.578,27

PROVISAO P/ENCARGOS SOCIAIS FÉRIAS 4.818,86

OBRIGACOES FISCAIS 824,47

IRF A RECOLHER 286,36

PIS A RECOLHER 538,11

PATRIMONIO LIQUIDO 251.871,62

RESULTADOS ACUMULADOS 251.871,62

RESULTADO DO EXERCICIO 251.871,62

SUPERAVIT E OU DEFICIT ACUMULADOS 251.871,62

TOTAL - P A S S I V O 325.764,73
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POUPANCA  -BCO SANTANDER -C/C 13000132-3 9.500,00

APLICACAO - BCO ITAU - C/C 24299-8 24.007,97

ADIANTAMENTOS 2.032,46

ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS 2.032,46

ATIVO NAO CIRCULANTE 33.119,04

ATIVO PERMANENTE 33.119,04

IMOBILIZADO TECNICO 113.306,52

INSTALAÇÕES 2.880,00

VEÍCULOS 36.981,69

MÓVEIS E UTENSÍLIOS 33.769,00

EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 27.730,78

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 11.945,05

DEPRECIACOES ACUMULADAS -80.187,48

DEPR.ACUM.-INSTALAÇÕES -2.880,00

DEPR.ACUM.-VEÍCULOS -36.981,69

DEPR.ACUM.-MÓVEIS E UTENSÍLIOS -15.224,42

DEPR.ACUM.-EQUIP/OS DE INFORMÁTICA -13.156,32

DEPR.ACUM.-MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS -11.945,05

TOTAL - A T I V O 325.764,73

P A S S I V O 325.764,73

PASSIVO CIRCULANTE 73.893,11

VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO 73.893,11

OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS 73.068,64

SALARIOS A PAGAR 27.670,45

CONT.INSS A RECOLHER 4.495,63

FGTS A RECOLHER 5.491,60

CONT.ASSIST. E CONFED. A RECOLHER 13,83

PROVISÃO DE FÉRIAS 30.578,27

PROVISAO P/ENCARGOS SOCIAIS FÉRIAS 4.818,86

OBRIGACOES FISCAIS 824,47

IRF A RECOLHER 286,36

PIS A RECOLHER 538,11

PATRIMONIO LIQUIDO 251.871,62

RESULTADOS ACUMULADOS 251.871,62

RESULTADO DO EXERCICIO 251.871,62

SUPERAVIT E OU DEFICIT ACUMULADOS 251.871,62

TOTAL - P A S S I V O 325.764,73

BALANÇO PATRIMONIAL
Folha: 1

INSTITUTO SANTA ROSALIA

Periodo: 01/2018 a 12/2018

A T I V O 325.764,73

ATIVO CIRCULANTE 292.645,69

DISPONIBILIDADES 4.175,52

CAIXA 4.165,52

CAIXA 4.165,52

BANCOS CONTA MOVIMENTO 10,00

BCO ITAU - C/C 24299-8 10,00

VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO 288.470,17

CREDITOS DE APLICACOES FINANCEIRAS 286.437,71

APLICAÇÃO - BCO DO BRASIL -C/C 104217-3 131.164,31

APLICAÇÃO -BCO SANTANDER -C/C 13000132-3 121.765,43

POUPANCA  -BCO SANTANDER -C/C 13000132-3 9.500,00

APLICACAO - BCO ITAU - C/C 24299-8 24.007,97

ADIANTAMENTOS 2.032,46

ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS 2.032,46

ATIVO NAO CIRCULANTE 33.119,04

ATIVO PERMANENTE 33.119,04

IMOBILIZADO TECNICO 113.306,52

INSTALAÇÕES 2.880,00

VEÍCULOS 36.981,69

MÓVEIS E UTENSÍLIOS 33.769,00

EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 27.730,78

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 11.945,05

DEPRECIACOES ACUMULADAS -80.187,48

DEPR.ACUM.-INSTALAÇÕES -2.880,00

DEPR.ACUM.-VEÍCULOS -36.981,69

DEPR.ACUM.-MÓVEIS E UTENSÍLIOS -15.224,42

DEPR.ACUM.-EQUIP/OS DE INFORMÁTICA -13.156,32

DEPR.ACUM.-MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS -11.945,05

TOTAL - A T I V O 325.764,73

P A S S I V O 325.764,73

PASSIVO CIRCULANTE 73.893,11

VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO 73.893,11

OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS 73.068,64

SALARIOS A PAGAR 27.670,45

CONT.INSS A RECOLHER 4.495,63

FGTS A RECOLHER 5.491,60

CONT.ASSIST. E CONFED. A RECOLHER 13,83

PROVISÃO DE FÉRIAS 30.578,27

PROVISAO P/ENCARGOS SOCIAIS FÉRIAS 4.818,86

OBRIGACOES FISCAIS 824,47

IRF A RECOLHER 286,36

PIS A RECOLHER 538,11

PATRIMONIO LIQUIDO 251.871,62

RESULTADOS ACUMULADOS 251.871,62

RESULTADO DO EXERCICIO 251.871,62

SUPERAVIT E OU DEFICIT ACUMULADOS 251.871,62

TOTAL - P A S S I V O 325.764,73

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO
Folha: 3

INSTITUTO SANTA ROSALIA

Periodo: 01/2018 a 12/2018

CONTAS DE RESULTADO
RECEITA BRUTA
RECEITAS
RECEITAS ORDINARIAS 72.955,83
RECEITAS EXTRAORDINARIAS 765.946,67

838.902,50Total - RECEITAS

= RECEITAS 838.902,50

DEDUCOES DA RECEITA BRUTA
DEDUCOES DA RECEITA BRUTA
DEVOLUCAO DE VERBAS DE PROJETOS -20.055,20

-20.055,20Total - DEDUCOES DA RECEITA BRUTA

DESPESAS TRABALHISTAS
DESPESAS TRABALHISTAS
DESPESAS COM PESSOAL -584.154,10

-584.154,10Total - DESPESAS TRABALHISTAS

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS
DESPESAS ADMINISTRATIVAS -159.723,00
DESPESAS FINANCEIRAS -2.816,95
/-/ RECEITAS FINANCEIRAS 9.665,05
DESPESAS TRIBUTARIAS -1.311,08

-154.185,98Total - DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

= SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO 80.507,22

NOTAS EXPLICATIVAS

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
 
EXERCÍCIO 2018
ORIGENS
SUPERÁVIT (OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO)..................R$  80.507,22
 
DEPRECIAÇÃO
VARIAÇÕES DO(S) RESULTADO(S) DE EXERCÍCIOS FUTUROS
AUMENTO DO PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
ALIENAÇÃO DE BENS DO IMOBILIZADO
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DA
TOTAL DE ORIGENS:....................................R$  80.507,22
APLICAÇÕES
AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO ............................R$   4.079,49
AUMENTO DO ATIVO PERMANENTE - INVESTIMENTO
AUMENTO DO ATIVO DIFERIDO
AUMENTO DO ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
REDUÇÃO DO PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
TRANSFERÊNCIAS ENVIADAS PARA A
TOTAL DE APLICAÇÕES
AUMENTO (OU REDUÇÃO) DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO
VARIAÇÕES DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO
(+) VARIAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE
(-) VARIAÇÃO DO PASSIVO CIRCULANTE
AUMENTO (OU REDUÇÃO) DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO
 
OBSERVAÇÃO: A EXIGÊNCIA DESTE DOCUMENTO ENCONTRA-SE NO INCISO VIII DO ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO N.º 177, DE 
10/08/2000, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL EM 15/08/2000.
 
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO
PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....................................EXERCÍCIO 2018
SALDO ANTERIOR:........................................R$ 171.364,40
(+) FUNDO DE VALORIZAÇÃO DE IMÓVEL
(-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
(+) TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
(-) TRANSFERÊNCIAS ENVIADAS
(+) ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO PATRIMONIAL...................R$  80.507,22
SALDO ATUAL............................................R$ 251.871,62
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DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO
Folha: 4

INSTITUTO SANTA ROSALIA

Periodo: 01/2018 a 12/2018

CONTAS DE RESULTADO

NOTAS EXPLICATIVAS
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - DFC
FLUXO DE CAIXA.....................................EXERCÍCIO 2018
 
ATIVIDADES OPERACIONAIS DA ENTIDADE
(+) RECEITAS DE DOAÇÕES, SUBVENÇÕES E DEMAIS  .......R$ 838.902,50
(-) DESPESAS TRABALHISTAS...........................(R$ 539.032,48)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS........................(R$ 151.991,87)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS............................(R$   1.331,08)
(-) DEVOLUÇÃO DE VERBAS DE PROJETOS.................(R$  20.055,20)
SUB.TOTAL............................................R$ 126.491,87
 
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
(-) IMOBILIZADO.....................................(R$   4.079,49)
SUB.TOTAL............................................R$ 122.412,38 
ATIVIDADES FINANCEIRAS
(-) BANCOS..........................................(R$ 124.948,71)
(-) DESPESAS BANCÁRIAS..............................(R$   2.816,95)
(+) JUROS RECEBIDOS..................................R$   9.665,05
(-) CONTAS A PAGAR .................................(R$   4.502,00)
SUB.TOTAL...........................................(R$     190,23)
 
TOTAL...............................................(R$     190,23)
  
SALDO INICIAL DE CAIXA...............................R$   4.355,75
CAIXA FINAL EM 2018...............................R$   4.165,52
 
 
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2018
I – CONTEXTO OPERACIONAL
NOTA 1
O Instituto Santa Rosália (Instituto), CNPJ 52.370.970/0001-82 constituído em 04 de setembro de 1964 é uma 
Associação Civil de direito privado, beneficente, de educação e de assistência social, sem fins econômicos, com 
prazo indeterminado de duração e tem por finalidade dar amparo, assistência, educação e formação humana e 
religiosa a infância, ao idoso e a comunidade carente e se rege pelo Estatuto Social e pela legislação vigente.
 
II – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS
NOTA 2
As demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as atuais Normas Brasileiras de Contabilidade e 
considerando também os aspectos a serem observados por entidades sem finalidade de lucro, em conformidade com a 
ITG 2002 – Entidade sem Finalidade de Lucros aprovada pela Resolução 1.409/12 do Conselho Federal de Contabilidade 
e NBC TG 1000. A moeda funcional e de apresentação das demonstrações contábeis é o real.
 
III – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS 
NOTA 3
As despesas e receitas em geral são registradas pelo regime de competência.
 
NOTA 4
Aplicações financeiras: O Instituto possui aplicação financeira simplesmente para correção da inflação, pois todo 
dinheiro recebido é aplicado em atividade educacional, assistência e filantrópica.
 
NOTA 5
O Instituto sempre que recebe donativos de pessoas físicas, bem como, através de convênios com pessoas jurídicas, 
fornece recibo aos doadores e os contabiliza e as subvenções recebidas de órgãos governamentais já os contabiliza, 
por meio da prestação de contas, que é obrigatório apresentar junto a estes órgãos, bem como de pessoas que 
prestam serviços voluntário em 2016, sem nenhuma remuneração, demonstrado contabilmente, cf. ITG 2002.
Donativos:
                                      2017                 2018
A)  Pessoas físicas....................R$  62.102,27        R$  72.955,83
B)  Pessoas jurídicas..................R$  10.614,78        R$      -
C)  Voluntariado.......................R$  11.500,00        R$  46.000,00 
Subvenções:
O Instituto recebeu os seguintes auxílios e subvenções do poder público:
                                          2017                 2018
A)  Federal............................R$       0,00        R$       0,00
B)  Estadual...........................R$       0,00        R$       0,00
C)  Municipal Creche Ed. Infantil......R$ 701.187,03        R$ 761.741,85
D)  Subvenção Governa/al indenizatória.R$       0,00        R$      -
O convênio municipal com a Prefeitura de Guarulhos é de educação infantil, ou seja, creche, abrangendo crianças de 
02 a 03 anos e 11 meses, sendo complementação do ensino público com atividades de recreação e de sociabilização.
Nota 6
Os recursos do Instituto foram aplicados em suas finalidades institucionais de conformidade com seu Estatuto 
Social, demonstrados pelas suas despesas e investimentos patrimoniais.
 

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO
Folha: 5

INSTITUTO SANTA ROSALIA

Periodo: 01/2018 a 12/2018

CONTAS DE RESULTADO

NOTAS EXPLICATIVAS
Nota 7
Gratuidade
Segregação do Balanço por área de atuação da entidade – Educação e Assistência Social. 
O Instituto é entidade preponderante na área de Educação e desenvolve atividades de assistência social. Em 
atendimento a Lei 12.101/09 – Artigo 29º, e Decreto 7.237/10 – Artigo 11º, demonstra adiante seu balanço segregado 
por área de atuação.
A entidade concede 100% de gratuidade, pois todas as suas atividades, conforme demonstrado no quadro abaixo são 
100% gratuita aos educandos e/ou usuários, seja na área da educação como da assistência social.
Nota 8
a)  Educação Infantil Creche
Objetivo: Tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até cinco anos, em seus aspectos físico, 
psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade em conformidade com a Lei 
9.394 de 20/12/1996.
Nº de atendidos                              Recursos aplicados
208 crianças de 02 a 03 anos e 11 meses        R$ 761.741,85
 
b)  Assistência Social – (proteção social básica, programa de atendimento familiar).
Objetivo: A família, hoje é reconhecidamente um dos espaços privilegiados para o desenvolvimento integral dos 
indivíduos, essencial à humanização, à socialização, transmitindo saberes, valores, hábitos e princípios que 
constroem e determina todo e qualquer individuo para viver em coletividade. A assistência social tem a 
matricialidade familiar como campo privilegiado de atuação na garantia dos mínimos sociais tendo como base legal a 
Política Nacional de Assistência Social (PNAS – 2004), a Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS/93 2011) e 
alterada pela Lei 12.435 de 09/07/2011.
Nº de atendidos                        Recursos aplicados
35 famílias                                R$ 18.000,00
Nota 9
Isenção Usufruída
O Instituto é isento da contribuição empresarial devida ao INSS sobre a folha de pagamento e sobre serviços 
tomados de autônomos.
                                           2017              2018
INSS-Cota Patronal........................R$  95.805,47    R$ 106.270,14
INSS-Cota Terceiros.......................R$  24.689,86    R$  30.818,34
INSS-SAT..................................R$   8.513,74    R$   9.580,54
 
TOTAL INSS................................R$ 129.009,07    R$ 146.669,02
 
 
COFINS (contrib.fin.seg.social)...........R$  24.075,12    R$  25.167,07
CSLL (Contrib.social s/lucro líquido).....R$   4.405,70    R$   7.245,64 
 
TOTAL DAS ISENÇÕES........................R$ 157.489,89    R$ 179.081,73
 
A CSLL seria calculada sobre o lucro líquido a base de 9% e a COFINS 3% sobre as receitas, diminuído do trabalho 
voluntário, porém, por lei, está isenta destes tributos.
 
            Guarulhos, 31 de dezembro de 2018.
       
 
 
___________________________________   _______________________________
Presidente: SANDRA MARA DE ASSIS      Contador: NILZA MARIA DA SILVA             

CPF: 169.810.028-09                   CRC/SP: 1SP202654/O-2                  
 

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO
Folha: 3

INSTITUTO SANTA ROSALIA

Periodo: 01/2018 a 12/2018

CONTAS DE RESULTADO
RECEITA BRUTA
RECEITAS
RECEITAS ORDINARIAS 72.955,83
RECEITAS EXTRAORDINARIAS 765.946,67

838.902,50Total - RECEITAS

= RECEITAS 838.902,50

DEDUCOES DA RECEITA BRUTA
DEDUCOES DA RECEITA BRUTA
DEVOLUCAO DE VERBAS DE PROJETOS -20.055,20

-20.055,20Total - DEDUCOES DA RECEITA BRUTA

DESPESAS TRABALHISTAS
DESPESAS TRABALHISTAS
DESPESAS COM PESSOAL -584.154,10

-584.154,10Total - DESPESAS TRABALHISTAS

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS
DESPESAS ADMINISTRATIVAS -159.723,00
DESPESAS FINANCEIRAS -2.816,95
/-/ RECEITAS FINANCEIRAS 9.665,05
DESPESAS TRIBUTARIAS -1.311,08

-154.185,98Total - DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

= SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO 80.507,22

NOTAS EXPLICATIVAS

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
 
EXERCÍCIO 2018
ORIGENS
SUPERÁVIT (OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO)..................R$  80.507,22
 
DEPRECIAÇÃO
VARIAÇÕES DO(S) RESULTADO(S) DE EXERCÍCIOS FUTUROS
AUMENTO DO PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
ALIENAÇÃO DE BENS DO IMOBILIZADO
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DA
TOTAL DE ORIGENS:....................................R$  80.507,22
APLICAÇÕES
AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO ............................R$   4.079,49
AUMENTO DO ATIVO PERMANENTE - INVESTIMENTO
AUMENTO DO ATIVO DIFERIDO
AUMENTO DO ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
REDUÇÃO DO PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
TRANSFERÊNCIAS ENVIADAS PARA A
TOTAL DE APLICAÇÕES
AUMENTO (OU REDUÇÃO) DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO
VARIAÇÕES DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO
(+) VARIAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE
(-) VARIAÇÃO DO PASSIVO CIRCULANTE
AUMENTO (OU REDUÇÃO) DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO
 
OBSERVAÇÃO: A EXIGÊNCIA DESTE DOCUMENTO ENCONTRA-SE NO INCISO VIII DO ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO N.º 177, DE 
10/08/2000, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL EM 15/08/2000.
 
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO
PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....................................EXERCÍCIO 2018
SALDO ANTERIOR:........................................R$ 171.364,40
(+) FUNDO DE VALORIZAÇÃO DE IMÓVEL
(-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
(+) TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
(-) TRANSFERÊNCIAS ENVIADAS
(+) ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO PATRIMONIAL...................R$  80.507,22
SALDO ATUAL............................................R$ 251.871,62
 

Vacinação contra a 
gripe começa nesta 
quarta-feira na cidade

Mais de 310 mil pessoas 
devem ser imunizadas con-
tra a gripe em Guarulhos, a 
partir desta quarta-feira (10) 
até o próximo 31 de maio, 
na 21ª Campanha Nacio-
nal de Vacinação contra 
a Influenza. Neste ano, a 
primeira etapa da cam-
panha priorizará crianças 
menores de seis anos (com 
idade entre seis meses até 
cinco anos, 11 meses e 29 
dias), além das gestantes 
e mulheres que tiveram 
filho nos últimos 45 dias 
(puérperas). As doses serão 
disponibilizadas em todas 
as Unidades Básicas de 
Saúde (UBS) da cidade.

No sábado (4 de maio) 

acontece o Dia D de Mo-
bilização Nacional, com a 
abertura de todas as UBS, 
das 8h às 17h, para reforçar 
a vacinação. A meta é 
imunizar pelo menos 90% 
de cada um dos grupos 
prioritários contra o influen-
za. Para tanto, neste ano, a 
campanha será realizada 
em duas etapas.

Na segunda fase, a 
partir de 22 de abril, serão 
imunizados os demais 
públicos contemplados: 
profissionais de saúde; pro-
fessores das redes pública 
e privada; pessoas com 
idade igual ou superior a 
60 anos; povos indígenas; 
jovens de 12 a 21 anos sob 

medidas socioeducativas; 
população privada de 
liberdade e funcionários 
do sistema prisional, além 
das pessoas portadoras de 
doenças crônicas mediante 
prescrição médica.

Nesta campanha, também 
serão disponibilizadas as 
demais vacinas do Calendá-
rio Nacional de Vacinação 
para atualização da cartei-
rinha dos públicos contem-
plados. Segundo o Minis-
tério da Saúde, a iniciativa 
tem por objetivo resgatar 
as pessoas não imunizadas 
e colocar em dias as doses 
em atraso, considerando 
o risco para as doenças 
imunopreveníveis.

Produzidas pelo Insti-
tuto Butantan, as doses 
utilizadas nas campa-
nhas nacionais contra a 
influenza são trivalentes 
e protegem contra três 
tipos de vírus: A H1N1, A 
H3N2 e B. A composição 
da vacina é estabelecida 
anualmente pela Organi-

zação Mundial de Saúde 
(OMS), de acordo com as 
informações recebidas de 
laboratórios de referên-
cia sobre a prevalência 
das cepas dos vírus em 
circulação.

As pessoas contem-
pladas com a vacinação 
contra a influenza pelo 

SUS integram os grupos 
considerados de risco 
para o agravamento da 
doença, segundo o Minis-
tério da Saúde. Por isso, a 
imunização deste público 
é uma estratégia adotada 
para reduzir internações, 
complicações e mortes 
em decorrência da gripe.

Vacina trivalente

Fábio Nunes Teixeira
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[ horóscopo ]

O Que Eu Fiz Para Merecer Isso?

O Amor é Cego

Band, 22h 
Une heure de 
tranquillité. Fran-
ça, 2014. Comé-
dia. Com Chris-
tian Clavier, 
Carole Bouquet. 
Michel com-
pra um vinil de 
jazz raro e de-
cide ouvi-lo so-

zinho em casa. 
Nada sai confor-
me planejado: 
o telefone não 
para, os vizinhos 
decidem fazer 
uma festa, o fi-
lho aparece sem 
aviso e a esposa 
faz uma revela-
ção bombástica.

Globo, 13h59 
Shallow Hal. EUA. 
Comédia. Direção 
Peter Farrelly; Bo-
bby Farrelly. Com 
Jason Alexander; 
Jack Black. Um ho-
mem que busca 
sempre namoradas 
de acordo com o 

tipo físico que elas 
possuem é hipnoti-
zado de forma a vi-
sualizar apenas a 
beleza interior de-
las. Até que ele se 
apaixona por uma 
mulher obesa que, 
aos seus olhos, é 
simplesmente linda.

Fotos: Divulgação

[ filmes ] 
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Sufixo
aumenta-

tivo de
"chorona"

Posição
de Danilo
e Marcelo
no futebol

Que
apresenta 

seme-
lhança

Local onde
se monta
o cenário
no teatro

Latitude
(abrev.)

Na hora 
apropriada

O número
3,1416
(Mat.)

Grupos de
alunos 

em uma
escola

(?) Jazz,
time de

basquete
dos EUA

Aliança
militar 

com sede 
na Bélgica

Tubérculo
muito cul-
tivado no
Nordeste

Lewis Hamil-
ton, quatro 
vezes cam-
peão (F1) 

Venda, 
em inglês

Alain
Resnais,
cineasta
francês

(?) Bolena,
rainha
inglesa 

decapitada
Medida 

de acidez
do líquido
(Quím.)

Classe
social

medieval 
dominante

"(?) 
mon île",
sucesso 

de Caetano

Abril
(abrev.)

Marco da 
vitória dos
Aliados na
2a Guerra

Sobre, em
francês

(?) na Rua,
grupo
teatral

brasileiro
Que vivem
afastadas
do conví-
vio social
Qualidade

do rei
Salomão
(Bíblia)

Acústica (abrev.)
O segundo melhor

Olá!
Explosivo

tóxico
amarelo

Deixa
preparado
Embria-

gada

Água potá-
vel (bras.)
Interjeição
de enfado

Planta que tem
propriedades
cicatrizantes

Cláudia Ohana, atriz

Áries, Escorpião,
Aquário e Sagitário
Momento maior do
jogo de handebol

Os grupos
como o
WWF

Podem derreter por
efeito do 

aquecimen-
to global

conceito, na
avaliação escolar

3/sur — tnt. 4/dans — maza — otan — sale — utah.

[ novelas ] 

virgem

Não se preocupe muito 
com as coisas que você 
não pode fazer nada a 
respeito - você está pron-
to para realmente viver, 
para aproveitar ao máxi-
mo a vida. Respire mais 
profundamente, isso vai 
lhe ajudar a encontrar a 
calma que você precisa 
para as mudanças que 
está fazendo.

Um fantasma do pas-
sado aparece na forma 
de um encontro, e-mail 
ou um telefonema. 
Você está mantendo 
as suas emoções sob 
controle e isso terá o 
efeito de fazer você 
se sentir em melhor 
forma, principalmente 
psicologicamente.

Você vai ter a 
oportunidade de rever 
o seu juízo sobre uma 
pessoa próxima. Você 
está mostrando mais 
seus sentimentos e tem 
a necessidade de se 
afirmar e de expressar 
seus pensamentos para 
se ??sentir mais pleno 
com você mesmo.

A sorte estará com 
você em seus passos 
hoje - é hora de consi-
derar um investimento 
financeiro e repensar 
o seu orçamento. Seus 
exageros podem gastar 
suas reservas de ener-
gia. Tente compensar 
isso com uma dieta 
equilibrada.

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

Você vai ouvir fofocas 
em torno de você e 
deve ficar completa-
mente de fora para evi-
tar disputas. Seria uma 
boa ideia descansar 
da turbulência ao seu 
redor. Admitir isso seria 
vantajoso.

Você será o centro 
das atenções e não 
terá dificuldade em 
convencer os outros 
a trabalhar com você. 
Evite discussões aca-
loradas, que gastam 
sua energia. Você vai 
ganhar, não tenha 
medo.

Hoje o dia será 
cheio de lições 
valiosas e você vai 
seguir o caminho para 
a maturidade. Você 
esconde seu cansaço 
admiravelmente bem, 
mas vai precisar recu-
perar o sono perdido.

Sua abordagem rea-
lista e pragmática fará 
com que você não seja 
pego em ideias tolas. 
Você estará em forma 
boa o suficiente para se 
concentrar nas tarefas 
difíceis. Ao mesmo 
tempo, certifique-se 
de não ir além de seus 
limites, apesar de seu 
otimismo.

Sua lucidez vai fazer 
com que você se sinta 
muito útil, por isso não 
hesite em expressar 
sua opinião, o seu 
realismo não falhará. 
Será fácil mergulhar 
em um trabalho que 
use o seu cérebro. 
Não se esqueça de 
seguir para outra coisa 
depois para refrescar a 
cabeça.

É hora de pensar em 
fazer uma grande mu-
dança. Suas ambições 
são saudáveis, então 
lute por elas. A sensa-
ção de que algo está 
faltando levará a um 
momento de cansaço 
passageiro. Cure-o com 
uma dose de vitaminas 
e mantenha seu corpo 
ativo.

Tenha cuidado para 
não ser impulsivo, você 
fala rápido demais. Os 
prazeres materiais vêm 
na hora certa. Você 
precisa recarregar suas 
baterias para manter o 
ritmo em torno de você. 
Passe algum tempo 
sozinho também. Você 
vai se sentir melhor com 
isso.

áries libra

escorpião

sagitário

capricórnio

aquário

peixes

touro

gêmeos

câncer

leão

Malhação -
Vidas Brasileiras

Getúlio aciona a 
polícia. A polícia 
cerca o local do 
cativeiro, e Rian 
ameaça a vida de 
Alex. Alex conse-
gue despistar Rian, 
e a polícia prende 
os bandidos. Ber-
nardo propõe que 
Gabriela e Marcelo 
assumam a coorde-
nação pedagógica 
do Sapiência. 

Órfãos da Terra
Laila se desespe-

ra com a notícia da 
gravidez. Missade 
chega ao hospital 
para resgatar Laila, 
e agradece Bruno. 
Aziz orienta Fauze 
a vigiar Hussein. 
Dalila rejeita Yous-
sef. Jean-Baptiste e 
Tião afirmam a Elias 
que indicarão sua 
contratação para 
Caetano. Missade 
conta a Laila que 
pediu a Jamil para 
se afastar da filha.

Verão 90
Manu diz a Jerôni-

mo que o relacio-
namento deles foi 
um erro e confessa 
que ainda ama 
João. Larissa não 
entende o motivo 
do afastamento de 
Diego e desabafa 

com Vanessa.. 
Quinzinho revela a 
Dandara que foi ele 
quem cancelou o 
programa de Ticia-
no. Vanessa incenti-
va Larissa a reatar 
com Quinzinho.

O Sétimo Guardião
Firmina despista 

Neide e procura 
Padre Ramiro. 
Olavo tenta invadir 
o casarão, mas 
Valentina, Murilo e 
Judith defendem 
a propriedade. 
Stella descobre a 
identidade do Tarja 
Preta e ameaça 
Mirtes. Valentina 
e Murilo voltam a 
ficar juntos. Olavo 
explica a Laura e 
Sampaio que tem 
um plano para 
tomar o casarão, 
mas precisa manter 
Gabriel vivo.

Jesus
Zelote desco-

bre que o irmão 
morreu. Soldados 
reviram a casa 
onde estão as 
mulheres e colocam 
uma espada no 
pescoço de Mirian. 
A hospedaria de 
Shabaka também é 
vasculhada. Os sol-
dados surpreendem 
os apóstolos com 
espadas em punho. 
Terencius prende 

Zelote e o leva até 
Petronius.

As Aventuras 
de Poliana

Poliana dá a ideia 
de o grêmio criar o 
projeto Escola dos 
Sonhos. Ruth ouve 
Bento tocar piano e 
pede para ele tocar 
a música que ela 
lembra do passado. 
Helô observa tudo 
da porta. João con-
ta à Poliana que leu 
o Livro da Alegria 
de Bento, e que lá 
tem várias coisas 
tristes escritas. 

 Minha Vida
Salih diz que 

Osman foi quem 
contou que Mehmet 
assassinou o Yus-
suf. Efsun e Hasret 
conversam sobre o 
Mehmet ter assassi-
nado Yussuf. Hulya 
pede para os segu-
ranças redobrarem 
atenção na mansão. 
Nuran ao chegar 
em casa vê Mucella 
saindo apressada. 
Efsun acha que foi 
Mucella quem de-
senterrou o corpo 
do Yussuf.   

  
O resumo dos 

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

PARA ANUNCIAR
NOS CLASSIFICADOS 

CHAME NO WHATSAPP:

95127-3215

BONA FIDE

FORROS DE PVC 
INSTALADO OU MATERIAL

BONA 

(11) 2729-7391
(11) 2729-7346

Rua Profª Maria José Barone Fernandes, 
84, Vila Maria, São Paulo-SP

ORÇAMENTO SEM COMPROMISSO

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

LITORAL SUL
Itanhaém, terrenos de 
300m2 e chácara de 

1000m2.
Peruíbe terrenos a partir 

de 125m2 doc 100%.
Pequena entrada e 

prestações que cabe no 
seu bolso.

F: 96451-9424 
2959-7707 

Você conhece o método de pilates?
Pilates é poderoso em sua eficácia 

no direcionamento de seu corpo inteiro 
em um único treino. 

Como não é uma atividade de alto 
impacto, qualquer um pode fazê-lo.

Rua Conego Valadão, 1.452 - 1º andar 
Gopouva

Tel: (11) 4307-2609
97424-5767

F: 98148-0102 Robson

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!

ADVOGADO (2 vagas)
° Atuar na área de Contencioso Civil 

de Massa, processos e petições.
° Ensino Superior completo em 
Direito, experiência na área.

C/ conhecimento em Processo Civil.
 

° BENEFÍCIOS: Estacionamento, 
Restaurante  na empresa.
° HORÁRIO: De seg a sex, 

das 9h às 18h.
° INFORMAÇÕES ADICIONAIS: 

C/ OAB Ativo  e salário a combinar.
Enviar currículo: 

ana@conpac.com.br

APTO COND MÁXIMO
Centro de Guarulhos. 

94m2, 2vgs de garagem,
3dorms, decorado, rico em 

armários, piso granito e etc...
R$ 590mil 

F:97164-9190/97543-5126

(11) 2843-6165 (11) 94240-3474INFORMAÇÕES

L

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

   EMPREGOS 
  PRECISA-SE 

  VENDEDOR EXTERNO 
  P/ venda de produtos naturais e 
suplementos alimentares c/ veí-
culo próprio(moto/carro) Salário, 
ajuda de custo + 10% comissão. 
P/ atuar em GRU. E-mail lean-
dro.oliveira@vitaflorais.com.br 
F:(11)98669-4223 

  MECÂNICO DE AUTOS 
  R. Francisco Zanzini, 192, Vila En-
dres. Próx. Shopp. Internacional 
F: 2422-5899/96113-8508. 

  IMÓVEIS 
  ALUGA-SE 

  SALÃO 
  140m², com 2wc, c/escritório. 
Primeiro andar. R$1.500,00. 
Av.Emílio Ribas,n°2598. F:2422-
4005 

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

  APTO STUDIO 
  Mob, pronto p morar, ideal p es-
tudante/ aeromoça 2440-9505 

  VENDE-SE 

  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 

  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 

  CARAGUÁ/MARTIN DE SÁ 
  Urgente! Apto mob. C/ pis-
cina e churrasq. Ac 44mil + 
42 de R$1.300,00 F:(12)3882-
2020/99774-8981 

  BAR E RESTAURANTE 
  Vende-se ou arrenda aceita car-
ro. F:4574-1085/96297-1784 

  SITIOS E CHÁCARAS 

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

  LITORAL 

  IMÓVEIS EM ITANHAÉM 
  Locação e venda de imóveis c/ e 
s/ piscina F:13 99723-4798 

  NEGÓCIOS 
  OPORTUNIDADE 

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

  VENDO BORRACHARIA 
  Completa, tratar c/ Sebastião 
Fone: 94517-2424/ 96053-8859 

  PASSANDO PONTO 
  Loja de auto-vidros. F:2382-
8286/ (11)97104-0673 Dilmar. 
Vl.Galvão- Guarulhos 

  VENDE-SE BARRACA DE PASTEL 
  Pode-se vender qlq produto 
nela. Semi nova, 1 ano de uso. 
R$1.000 F:98044-1287 

  LIMPE SEU NOME!!! 
  Junto ao SPC e Serasa de forma 
legal e aumente seu SCORE em 
15 dias. F:97046-4796 

  SERVIÇOS 
  ESOTERISMO 

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

  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 

  KIDS PROTEÇÃO 
  Redes de proteção, suporta até 
530Kg aprovado pela norma 
ABNT, Inmetro, Instituto Falção e 
Bauer 5 anos de garantia F:4810-
7148/ 95347-9449 Whats 

  MARTY FORROS 
  Forros de PVC instalado c/ iso-
lação térmica, estrutura metálica, 
mão de obra 5 anos de garantia 
3494-7433/99302-8413 

  SOFÁS RECLINÁVEIS 
  Conserto em sofás e poltronas 
reclináveis. Marca plenitude. 
F:95876-4925 whats 

  KING CONSTRUÇÃO REFORMA 
  Telhado de zinco, estrutura metá-
lica, pintura em prédio comercial, 
industrial e residencial, divisórias 
de drawal e de placa cimentí-
cia. F:99388-9875/96827-6034 
Email: gustavosb2011@hotmail.
com 

  MULT REDES DE PROTEÇÃO EM 
GUARULHOS 

  Orçamento sem compromisso. 
F:95116-3301/2541-2519 

     

  

Enviar currículo e laudo médico para:

2468-7400
vagas@vilagalvao.com.br

ESTAMOS CONTRATANDO
(Pessoas com Defi ciência)

Vagas:
AUX. DE MANUTENÇÃO

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

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

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

Grelhados de segunda a sexta
Apenas R$ 39,90
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