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Estação Aeroporto da 
CPTM expõe réplicas 
de monumentos 
famosos em miniatura
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‘É o Cirrose’ volta a animar 
as noitadas de Guarulhos 
após pausa de seis anos
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Flamengo defende, neste 
domingo, invencibilidade
contra o GRU Guarulhos

Prefeitura promove o 1o

Encontro de Economia
Criativa na próxima terça
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CASA NOVA: A família de saguis-da-serra-escuro (Callithrix aurita), espécie ameaçada de extinção, vai estrear 
nesta terça-feira (23), às 12h, seu novo recinto climatizado no Zoológico de Guarulhos 

O Departamento de Águas e Energia Elétrica (Daee) anunciou investimento de R$ 5 milhões para os próximos 12 meses no 
serviço de manutenção do paisagismo, no trecho entre a Penha, na zona leste de SP, e o acesso ao aeroporto, em Cumbica

Trecho entre a capital e Guarulhos 
terá investimento de R$ 5 milhões
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GH Pág. 2

Estação Aeroporto da CPTM ganha 
réplicas em miniatura da Catedral de 
Notre-Dame e o Coliseu de Roma
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O espaço a ser revitalizado 
tem mais de mil árvores
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CASA NOVA: A família de saguis-da-serra-escuro (Callithrix aurita), espécie ameaçada de extinção, vai estrear 
nesta terça-feira (23), às 12h, seu novo recinto climatizado no Zoológico de Guarulhos 
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Expediente

[ cena do dia ] Ivanildo Porto [ tempo ]

LOTERIAS:
Deu sorte hoje?

 Débito no Poupatempo

Usar o cartão de débito para pagar as taxas de emissão de documentos pode reduzir pela metade 
o tempo de atendimento nos postos Poupatempo. Além evitar fila no caixa do banco, o uso do 
cartão também garante mais segurança ao usuário, que não precisa portar dinheiro vivo
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Dorival Lima
Uma vergonha a atitude 
do nosso Supremo Tribu-
nal Federal (STF) ao fazer 
retornar a censura contra 
a imprensa. Para piorar, 
ainda temos um presiden-
te que, até o momento, 
nada fez pelo nosso país: 
basta vermos o alto nú-
mero de desempregados. 
Estamos iguais a caran-
guejos, andando de ré.

Sinara A. Fialho
Quer dizer que agora os 
passageiros que forem 
embarcar no aeroporto de 
Guarulhos terão que pagar 
uma taxa de poluição am-
biental? De que foi essa 
magnífica ideia? Além de 
pagarmos passagens ca-
ras, ainda temos que ban-
car por um problema que 
não é nosso. Por que o 
prefeito Guti não cobra isso 
das empresas aéreas que 
são responsáveis pela po-
luição ambiental? 

Odinei Fote Bezerra
Considero esdrúxula esse 
projeto que a Prefeitura 
de Guarulhos está pre-
parando para enviar à 
Câmara e que obriga os 
passageiros que embar-
carem no Aeroporto In-
ternacional, em Cumbica, 
a pagarem uma taxa de 
poluição ambiental. Isso 
é absurdo e vai encarecer 
mais as passagens. Não 
somos nós que poluímos 
o ar, mas os aviões que 
são das empresas aéreas. 
Elas é que devem arcar 
com esse problema. Se o 
projeto for aprovado, usa-
rei ao máximo o aeropor-
to de Congonhas, na zona 
sul de São Paulo.

Clécius Rocha
Vi que a GCM recebeu 
225 pistolas semi-auto-
máticas para o policia-
mento da cidade e sou to-
talmente contra. A Guarda 
Civil Municipal não foi 

criada para imitar a Polí-
cia Militar. Os propósitos 
foram outros. E os guar-
das civis estão imitando a 
PM até no tratamento que 
eles oferecem aos cida-
dãos durante uma abor-
dagem: com arrogância e 
nariz empinado. Mas não 
é de se estranhar, pois o 
secretário de Segurança 
de Guarulhos, responsá-
vel pela GCM, foi um PM 
em tempos passados.

Gilmar Dias da Rocha
Lendo a matéria que a 
rede estadual em Guaru-
lhos conta com 660 alu-
nos nascidos em outros 
países, imagino que es-
ses jovens devem sentir 
saudade do ensino ofere-
cido em suas escolas de 
origens. 

Bruna Souza
A prefeitura abre vagas 
para médicos, mas nunca 
elas são preenchidas.

Mega Sena
Concurso n° 2142
13/04/2019
07 - 40 - 44 - 50 - 52 - 57

 
Lotofácil
Concurso n° 1801
15/04/2019 
01 - 04 - 05 - 07 - 10
12 - 13 - 15 - 17 - 18
19 - 20 - 22 - 23 - 24

Lotomania
Concurso n° 1961 
16/04/2019
08 - 09 - 11 - 12 - 13
17 - 26 - 33 - 37 - 41
51 - 58 - 63 - 65 - 68
77 - 80 - 86 - 89 - 90

Dupla Sena
Concurso n° 1924
09/04/2019
Primeiro sorteio 
18 - 22 - 26 - 30 - 34 - 41
Segundo sorteio
02 - 06 - 17 - 25 - 30 - 44

Federal
Extração n° 05380
17/04/2019

Prêmios Principais
Prêmio Bilhete  Valor (R$)
1º   39422          500.000,00
2º  25201              27.000,00 
3º  54871              24.000,00
4º  27945              19.000,00
5º  5318                   18.171,00

Amantes da aviação têm à disposição 
cinco ‘pontos de selfies’ na estação

Para os amantes da 
aviação que adoram guar-
dar uma bela recordação 
do aeroporto, a CPTM 
colocou pela estação Ae-
roporto cinco ‘pontos de 
selfies’, para as pessoas 
que desejam tirar fotos no 
local. Existem três pontos 
somente na plataforma 1, 
que possui uma excelente 
vista para a pista do aero-

porto, lado inclusive onde 
os aviões aterrissam. 

Os outros dois pontos 
para tirar uma foto são 
na saída da estação, no 
acesso ao Terminal 1 do 
aeroporto. Esses cinco es-
paços de fotografia estão 
na estação há um mês, que 
também conta com totens 
sobre a história da constru-
ção da Linha-13 Jade. 

Ulisses Carvalho 

No meio da pressa de 
quem passa pela estação 
Aeroporto da Linha-13 
Jade da Companhia 
Paulista de Trens Metro-
politanos (CPTM), poucas 
pessoas notam quatro 
esculturas expostas ao 
sair pelo esquerdo da 
estação sentido Terminal 
Taboão e também pelo 
lado direito, sentido ao 
Aeroporto Internacional 
de São Paulo-Guarulhos. 
Os trabalhos são réplicas 
em miniaturas da Igreja 
Notre-Dame, de Paris, na 
França, além da Basílica 
de São Pedro, no Vaticano, 
do Coliseu de Roma e do 
Panteão Romano. 

A exposição começou 
na estação no dia 2 deste 
mês e segue até o dia 2 
de maio, quando deverá 
ser levada para a estação 
Guarulhos-Cecap, tendo 
previsão de ser expos-
ta também na estação 
Engenheiro Goulart, todas 
da Linha-13 Jade. As 
esculturas são feitas de 
folha sulfite, papel machê 
e principalmente papelão, 
que compõe a maior parte 
do trabalho. 

Elas saíram das mãos 
dos artesãos Antônio 
Donizeti Vaz de Azevedo, 
58 e Marly Akemi Soga 
Alves, 55, que levaram 
um ano para concluir o 
trabalho. Azevedo elabo-
rou o Coliseu e o Panteão, 
enquanto Marly fez a 
Notre Dame (parcialmente 
destruída em um incêndio 
nesta semana, na capital 
francesa) e a Basílica de 
São Pedro. “Nossa meta é 
conscientizar as pessoas 

sobre a reutilização do 
material reciclável”, expli-
cou Azevedo, que trabalha 
em um ateliê da prefeitura 
junto com Marly. 

As esculturas chegam a 
quase dois metros. “Reali-
zamos o trabalho com um 
tamanho maior nas escul-
turas porque em uma vida 
muito corrida das pessoas, 
pensamos em chamar a 
atenção de quem passa 
diariamente pela estação”, 
observou Marly. 

Muitos usuários da linha 
também aprovaram a ideia 
do trabalho. “Foi muito 
bem escolhida colocar 
essa obra em plena Sema-
na Santa. Está bem feito, 
é meio rústica e exprime 
bem o que significa o cen-
tro da Igreja Católica”, in-
formou Sérgio Diniz, 72. Já 
o autônomo Nelson Bar-
bosa da Silva, 48, revelou 
que ficou impressionado 
com as esculturas. “Ficou 
muito bonito, inclusive pelo 
formato. Esses artesãos 
estão apresentando um 
pouco do que é mundo 
para nós”, destacou Silva. 

Estação Aeroporto da 
CPTM reúne esculturas 
como a Notre-Dame 
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Antônio Boaventura

Apesar de a prefeitura 
iniciar na última sexta-feira 
(12) o pagamento dos 
salários de seus quase 26 
mil servidores públicos 
no Bradesco, cerca de 5% 
ainda não fi zeram a mi-
gração de contas-salários 
para a nova instituição 
fi nanceira. Ou seja, quase 
1.300 funcionários. 

O Bradesco antecipou 
para o dia 12 o pagamento 
dos funcionários previs-
tos para o dia 15, além 
de afi rmar que 95% dos 
servidores públicos – Pre-
feitura, Serviço Autônomo 
de Água e Esgoto (Saae), 
Ipref e Progresso e Desen-
volvimento de Guarulhos 
(Proguaru). 

Para atender a demanda, 
o Bradesco confi rmou 
a realização de ações 
internas e os servidores 
serão contatados para re-
ceber informação sobre as 

ofertas à disposição. Além 
disso, o site continuará 
ativo para que os servi-
dores possam consultar 
as agências nas quais as 
contas estão alocadas. 

O horário de atendimen-
to das 28 agências foi 
alterado, agora será  das 
8h às 18h. O processo de 
formalização começou 
no dia 8 dde março e se 
encerrou no último dia 3. 
Neste período, o Brades-

co montou uma estrutura 
com 500 funcionários para 
atendimento exclusivo no 
Parque Shopping Maia.

A Secretaria Municipal 
de Gestão informou que a 
migração é obrigatória e 
as contas salário já foram 
abertas para todos os 
servidores, e que desde 
o dia 15 de abril, todos os 
servidores receberão seus 
vencimentos já na conta 
Bradesco.

95% dos servidores públicos 
concluíram a migração das 
contas para o Bradesco
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Além da busca pela 
reabilitação no Cam-
peonato Paulista da 4ª 
Divisão, o Flamengo 
defende neste domingo 
(21), ás 10h, no está-
dio Antônio Soares de 
Oliveira, a invencibili-
dade de 19 anos contra 
o rival GRU Guarulhos. 
Em seis jogos disputa-
dos entre as equipes, o 
Corvo venceu em duas 
oportunidades e houve 
ainda quatro empates.

Apesar de obter vanta-
gem neste retrospecto, 
o Rubro-Negro guaru-
lhense também não ven-
ce o Índio guarulhense 
pelo mesmo período. As 
duas vitórias ocorreram 
no ano de 2000 durante 
a disputa da extinta 
Série B1 do Campeona-
to Paulista. As equipes 
voltaram a se enfrentar 
depois de 18 anos pelo 
último nível do futebol 

estadual no ano passa-
do e nos quatro duelos 
o resultado fi nal foi o 
empate em 1 a 1.

“Tivemos uma semana 
boa e de muito trabalho 
e sabemos que clássico 
não tem favorito. Mas, 
temos que fazer preva-
lecer o fator campo e 
casa. Nós conhecemos 
nosso gramado e temos 
que fazer a diferença”, 
disse João Batista, téc-
nico do Flamengo. 

Com uma vitória e 
uma derrota, o Corvo 
ocupa a vice-liderança 
do grupo 6 com 3 
pontos conquistados 
em 2 jogos realizados. 
Em contrapartida, o 
time azul e branco da 
cidade ainda busca 
seu primeiro triunfo 
na competição, e por 
isso figura nas últimas 
posições daquela chave 
com apenas 1 ponto. 

Classificam-se para a 
segunda fase do certa-
me estadual os quatro 
primeiros colocados de 
cada grupo.

“Trabalhamos o time 
de maneira correta 
taticamente e esta-
mos cientes da nossa 
responsabilidade neste 
domingo. E se Deus 
quiser iremos fazer 
uma grande partida”, 
declarou o confiante 
Edu Miranda, técnico do 
GRU Guarulhos.

Na rodada anterior, 
o Flamengo visitou 
o União Suzano, em 
Suzano, e foi derrotado 
pelo placar de 2 a 0. Já 
a AD Guarulhos recebeu 
o Grêmio Mauaense e 
também conheceu o seu 
primeiro revés na com-
petição ao ser superado 
pelo time do Grande 
ABCD, em Guarulhos, 
pelo placar de 1 a 0.

Flamengo defende invencibilidade 
de 19 anos contra o GRU Guarulhos
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Antônio Boaventura

O Departamento de Águas 
e Energia Elétrica (Daee) 
anunciou investimento de 
R$ 5 milhões para os próxi-
mos 12 meses no serviço de 
manutenção do paisagismo 
das margens do rio Tietê, 
no trecho entre a barragem 
da Penha, bairro da zona 
leste de São Paulo, e o 
acesso para o Aeroporto 
Internacional de São Paulo–
Guarulhos, em Cumbica. 

O espaço com 380 mil 
metros quadrados, ao longo 
das duas pistas da rodovia 
Ayrton Senna, foi inaugura-
do em dezembro de 2012. 
O projeto paisagístico foi 
desenvolvido pelo arquiteto 
Ruy Ohtake e conta com 
mais de mil árvores da flora 
da Mata Atlântica, entre 
elas palmeiras de várias 
espécies, macaúba, ipê, 
quaresmeiras e jerivás; e 
218 mil mudas de arbustos, 

como sálvia, bela emília, 
jasmin-amarelo e ligustro.

O serviço inclui a poda de 
árvores, arbustos e grama; 
reposição de árvores e 
arbustos danificados; 
adubação; controle de 
pragas e espécies invasoras 
e irrigação por caminhão-
-pipa. O trabalho também 
prevê remoção de lixo e 
entulho, que serão envia-
dos para aterros sanitários 
credenciados pela Se-
cretaria Estadual do Meio 
Ambiente, manutenção das 
vias de serviço e sistema de 
iluminação paisagística. A 
área do Jardim Metropoli-
tano equivale a mais de 50 
campos de futebol.

Além de investir no visual, 
o Daee também investiu 
cerca de R$ 3,5 milhões 
para limpeza e remoção de 
dejetos no manancial, que 
não suportou o volume de 
água recebido e transbor-

dou no final do mês de 
janeiro. Máquinas remove-
ram um total 20 mil metros 
cúbicos de sedimentos de-
positados no fundo do canal 
e 3,6 mil toneladas de lixo 
depositado nas margens, 
combatendo as enchentes 
nos bairros próximos ao 
aeroporto.

O Daee informou ainda 
que está realizando a cana-
lização de 2,7 quilômetros 
do rio Baquirivu-Guaçu, 
no trecho entre a foz do 
rio até as proximidades do 
Parque Cecap, após a ro-
dovia Presidente Dutra, no 
município de Guarulhos. O 
órgão estadual destaca que 
concluiu em setembro de 
2017 o desassoreamento de 
cinco quilômetros do rio no 
município, no trecho de 100 
metros a jusante do córrego 
Taboão, até 300 metros a 
montante do córrego Cocho 
Velho.

Daee irá investir R$ 5 milhões para manter
o paisagismo entre a capital e Guarulhos
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FECHAMOS OUTRO ACORDO SUPERIOR A R$ 4 MIL

José Pereira dos Santos - Presidente

COLUNA DO

METALÚRGICO

FALTA DE MANUTENÇÃO MATA
O Sindicato dos Engenheiros do Estado de 
SP propõe aos governantes criar Secretarias 
específi cas de manutenção de obras. A 
ideia é prevenir e reduzir o impacto de 
enchentes e acidentes. Prevenir sempre 
será mais barato que consertar.

Fique sócio.
Vale a pena!

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

O pagamento da PLR é uma forma de aumentar a renda 
do trabalhador. Por isso, nosso Sindicato negocia esse 
benefício nas fábricas, permanentemente.

Foi o que ocorreu na Reydel (Cumbica). Consegui-
mos aumento de  5% na Participação nos Lucros e/ou 
Resultados aos cerca de 500 companheiros. Valor pode 
chegar a R$ 4.179,00, conforme metas. Primeira parcela 
pagará 40% do valor, em abril. Segunda sai em fevereiro.

PEPE - A assembleia foi conduzida pelo diretor Josete 

Machado Filho (Pepe), que é funcionário da empresa. As 
diretoras Roseli Lima, Raquel de Jesus e Márcia Aquino 
apoiaram. Pepe diz: “O Sindicato conseguiu obter avanço 
real na PLR. Agradeço o apoio dos companheiros”.

A assembleia teve também presença do economista 
Rodolfo Viana, do Dieese. Ele alertou os trabalhadores 
sobre os impactos negativos da reforma da Previdência, 
caso seja aprovada pelo Congresso. Mulheres serão as 
mais prejudicadas pela reforma bolsonarista.

A PEC 06 acaba com a 
aposentadoria especial, 
que a lei garante a quem 
trabalha com máquina 
perigosa, em ambiente 
eletrificado, se sujeita 
a agentes químicos e 
também a ruído alto. 

Quem faz o alerta é 
nosso diretor do De-
partamento de Saúde, 
Elenildo Queiroz. 

PEC ATACA APOSENTADORIA ESPECIAL20/4/2019

ASSEMBLEIA DECIDE - Pepe coloca proposta em votação. Acompanhado na Reydel pelas diretoras Roseli, Raquel e Márcia

FALTA DE MANUTENÇÃO MATA
O Sindicato dos Engenheiros do Estado de 
SP propõe aos governantes criar Secretarias 
específi cas de manutenção de obras. A 
ideia é prevenir e reduzir o impacto de 
enchentes e acidentes. Prevenir sempre 

CUIDADO NA HORA DE HOMOLOGAR
As verbas rescisórias devem

ser conferidas com rigor.

Portanto, só faça homologação

no Sindicato. Evite prejuízo. 

LIGUE 2463.5300. 

Nildo assina contra PEC 6/2019
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Serviço:
Abertura: segunda-

-feira (15), às 19h
Período:  Até 15 de 

julho
Horário: diariamente 

das 9h às 22h
Local: Salão de Expo-

sições do Adamastor 
Centro

Avenida Monteiro Lo-
bato, 734 – Macedo

Entrada gratuita
Classificação livre

Até o dia 15 de julho, 
diariamente das 9h às 
22h, o Salão de Expo-
sições do Adamastor 
Centro recebe a expo-
sição “Da Terra”, acervo 
do colecionador de 
obras de arte e empre-
sário, Roberto Vilela.  
A abertura oficial da 
exposição, que acon-
teceu na segunda-feira 
(15), às 19h, conta com 
vernissage e bate papo 
com o colecionador. A 
entrada é gratuita e a 
classificação, livre.

Sob curadoria de Anna 
Guerra, a exposição 
apresenta pinturas e 
esculturas que retratam 
o amplo repertório de 
cores, formas e hábitos 
distintos do Brasil.

De acordo com a 
curadoria, a exposição 
traz obras que variam 
do figurativo ao abs-
trato, do clássico ao 
contemporâneo, nas 
quais os artistas foram 
flagrados num mistério, 
enraizados pela pró-
pria natureza. “No que 
tange às manifestações 
artísticas, este trabalho 
é desde já uma home-
nagem à figura brasi-
leira, com sua força e 
delicadeza em perfeita 
harmonia”, diz Ana em 

seu texto de apresen-
tação.

Ainda, segundo ela, 
“essa terra dá de tudo, 
que se possa imaginar. 
Quem colhe fora do 
tempo, não sabe o que 
o tempo dá! Com um re-
pertório amplo, no país 
das cores, formas, e há-
bitos distintos, encon-
tramos um contraste de 
identidades semeados 
por diversos estados da 
pátria Amada. Ao olhar 
com um pouco mais de 
atenção, verá a identi-
dade pessoal de cada 
lugar em particular. 
Uma experimentação 
artística tendenciosa 
e em expansão. Va-
riando do figurativo ao 
abstrato, do clássico 
ao contemporâneo, os 
artistas foram flagrados 
num mistério, enraizado 
pela própria natureza. 
Inspirada no ontem, 
atenta ao hoje e com 
esperança no amanhã, 
a liberdade que conduz 
a mostra, numa terra 
onde a miscigenação é 
característica principal, 
conceitua a própria 
presença do colecio-
nador, em histórias que 
exalam a pura emoção 
humana em forma de 
cores”.

Além de reunir alguns 
dos principais empresá-
rios da cidade e demais 
interessados em artes 
visuais, a vernissage de 
abertura contou ainda 
com as presenças do 
secretário de Cultura, 
Vitor Souza, e do diretor 
do Departamento de 
Atividades Culturais, Tiago 
Ortaet. “Abrimos as portas 
do Adamastor para que 
a coleção do empresá-
rio Roberto Vilela esteja 
disponível também aos 
munícipes, garantindo, 
dessa forma, que a cultura 
se faça no encontro do 

artista com o público”, 
comemorou Vitor Souza, 
satisfeito com a grande 
circulação de pessoas 
pelo espaço. 

Com ares de galeria de 
arte, o espaço ganhou a 
atenção de um público 
seleto, como Fiammetta 
Emendabili, filha do escul-
tor ítalo-brasileiro Galileu 
Emendablin, responsável 
pela criação de diversas 
esculturas e monumentos 
artísticos na cidade de 
São Paulo, como o Obe-
lisco Mausoléu dos Heróis 
de 32, o Monumento a 
Luiz Pereira Barreto e o 

Monumento a Ramos de 
Azevedo.

Nesse ir e vir de perso-
nalidades, os visitantes 
tiveram a oportunidade 
de conhecer obras como 
“A Oferenda”, de Bento 
Moura; “A última ceia”, de 
Alberto Lacet; “Inocência”, 
de Nancy Szas; as telas 
que recriam o universo 
paulistano de André Cres-
po; a escultura “Silhueta 
Feminina”, de Bia Doria; 
além da estonteante “Dan-
ça Delirante no Teatro Li-
sérgico”, do carioca Walter 
Goldfarb, um dos artistas 
presentes no evento.

Roberto Vilela nasceu 
em Jacareí (SP) e, ainda 
sem completar o primei-
ro ano de vida, chegou 
à cidade de Guarulhos 
numa época em que 

um córrego cruzava a 
Avenida Paulo Faccini 
de uma ponta a outra. 
Presidente da RV Ímola 
e responsável pelo Es-
paço Cultural Alcedino 

Vilela, Roberto reúne na 
sede da empresa, que 
fica no bairro do Tambo-
ré, em São Paulo, um 
acervo com cerca de 2 
mil obras de arte.

Exposição no Adamastor Centro traz 
cores, formas e hábitos brasileiros
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Vernissage marca abertura da 
exposição ‘Da Terra’, no Adamastor

Sobre Roberto Vilela
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Ulisses Carvalho

O grupo de pagode 
guarulhense É o Cirrose 
está de volta aos palcos das 
principais casas de shows 
da cidade. O grupo é forma-
do por quatro integrantes, 
como Diego Freire Leite, 35, 
o Diego Paredão, vocalista, 
além de Eduardo Manzano, 
o Du Manzano, que atua na 
percussão geral junto com 
Eduardo Peck (Didu Peck), 
além de Flávio Henrique na 
bateria. 

Após seis anos sem tocar, 
o grupo irreverente retornou 
aos palcos da cidade no 
mês de dezembro do ano 
passado, e atualmente 
realiza shows sempre às 
sextas-feiras no Kabala, na 
avenida Paulo Faccini, n° 
205, na região central, e no 
Beco da Vila, aos domingos, 
na rua Tapajós, n° 238, no  
Macedo. 

A história do É o Cirrose 
começou em 2005, quando 
foi criada, chegando a 
realizar 30 shows por mês 
na cidade, além de apresen-
tações em São Paulo. “Já 
teve fi nal de semana que 
realizamos quatro shows em 
apenas um dia”, destacou 
Diego Paredão. Depois o 
grupo resolver parar. 

Agora, além da volta aos 
palcos, em maio o grupo irá 
gravar um DVD como nove 
músicas autorais novas, que 
será gravado em Guarulhos. 
Entre as músicas com direito 
autoral do É o Cirrose, o 
compositor Fábio Alencar 
destaca-se ‘Cheio de Dose’. 
A banda também irá regra-

var 15 músicas, entre elas 
destaca-se ‘Cachaça, Mulher 
e Gaia’, do grupo nordestino 
Cavaleiros do Forró. “O forte 
de nosso grupo é o pagode, 
mas sempre no fi nal de nos-
sos shows cantamos axé”, 
destacou Diego, informando 
que o É o Cirrose já tem con-
vites para outros projetos. 

Grupo de pagode É o 
Cirrose volta a animar as 
principais casas da cidade

A família de saguis-da-
-serra-escuro (Callithrix 
aurita), espécie ameaçada 
de extinção, vai estrear 
nesta terça-feira (23), às 
12h, seu novo recinto cli-
matizado no Zoológico de 
Guarulhos (avenida Dona 
Glória Pagnonceli, n° 344, 
Jardim Rosa de França). 
Na ocasião, os animais 
vão voltar à exposição, 
após um período longe 
do público.  No total, o 
parque abriga doze indiví-
duos da espécie.

Desde 2009 a equipe do 
zoo de Guarulhos integra 
um grupo multi-institu-
cional para conservação 

dos saguis-da-serra-escu-
ro, ano em que o parque 
recebeu os primeiros 
animais apreendidos em 
cativeiros ilegais, o que 
possibilitou a formação do 
primeiro casal.

Após anos de dedicação 
e aprendizado sobre a 
espécie muito delicada 
e de difícil procriação, 
entre 2014 e 2018, veio o 
resultado tão esperado: o 
parque guarulhenses foi 
o primeiro a reproduzir 
a espécie em cativeiro, 
com o nascimento de dez 
fi lhotes de três casais di-
ferentes, alguns dos quais 
transferidos para iniciar 

grupos em outros locais, 
o que conferiu ao parque 
o status de instituição de 
referência no manejo do 
sagui-da-serra-escuro.

O sucesso do trabalho 
garantiu ao Zoológico 
de Guarulhos o posto 
de coordenador do stu-
dbook da espécie, que 
gerencia toda a popula-
ção em cativeiro no país, 
trabalho realizado em con-
junto com a Associação 
de Zoológicos e Aquários 
do Brasil do Brasil (AZAB) 
e o ICMBio, órgão federal 
responsável pela gestão 
da fauna ameaçada no 
Brasil.

Zoológico de Guarulhos inaugura novo 
recinto de saguis ameaçados de extinção

(11) 2441-0915 / (11)99591-9539

CONDOMÍNIO FECHADO SENSACIONAL 
3/4 DORMS LAZER COMPLETO
PROX. AO SHOPPING MAIA 127M2/222M2.
ÚLTIMAS CASAS - CONSTRUTOR*
PROX.AO PORTAL DOS GRAMADOS VL.RIO

CONDOMÍNIO FECHADO

*CONSULTE CONDIÇÕES - FINANCIAMENTO DIRETO.

PRÉDIO PARA LOCAÇÃO
R. DOM PEDRO X LUIS GAMA 
CENTRO - 6 ANDARES
                (R$20/m2)

1.200M
2

ALUGA- APROX 1.500M2 
R. DARCI VARGAS/ESQUINA
1000M2 COBERTOS - CENTRO 
PROX.JUSTIÇA DO TRABALHO. 

ALUGA -PRÉDIO COMERCIAL
AV.TIMÓTEO PENTEADO
ALT. CENTRO 4 ANDARES 
2.000M2 PROX.AO EXTRA.
AO LADO DO COL.PROGRESSO
 

FLAT MERCURY (2UN)
R$3.500.00 (COND.INCL)
2 AMBIENTES / SALA SEPARADA
ESTUDA VENDA / PERMUTA

CENTRO - LOCAÇÃO 
SALAS R .15 DE NOVEMBRO
45M2 - 220M2 C/ ELEVADOR
R$20/m2

OUTRAS OPORTUNIDADES

CRECI:J20587

ALUGA TERRENO - R.PAULO LENK
280M. FUNDOS BURGER KINK 
AV.TIMÓTEO PENTEADO
 R$3.500,00

2000M
2

ESTAMOS COMPRANDO CARTEIRA
DE IMOBILIÁRIAS*.

* Mediante avaliação. Consulte-nos.
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Foto: Prefeitura de Arujá

Quinta do Olivardo (São Roque)

Fazenda Angolana (São Roque)

Fazenda do Chocolate (Itu)

Engenho do Salto (Guararema)

Com uma gastronomia 
inspirada em tradicio-
nais receitas da Ilha da 
Madeira, da cozinha do 
Quinta do Olivardo saem 
perfumados bolinhos de 
bacalhau, com casquinha 
crocante e textura cre-
mosa. O bacalhau, aliás, 
é um dos protagonistas 
do cardápio que, dentre 
outras opções, traz o deli-
cioso Bacalhau à Moda da 
Quinta (posta de bacalhau 
dourada no azeite, acom-
panha batatas douradas, 
brócolis, azeitonas, pimen-
tão vermelho, alho, cheiro 

verde e arroz). Aos fi nais 
de semana, os visitantes 
contam com uma atração 
à parte: uma pequena 
fábrica de pasteis de nata 
(Belém), além de um cafe-
zinho passado em coador 
de pano, preparado em 
um fogão a lenha. Uma 
tasca (lanchonete) serve 
lanches como o tradicional 
‘prego no pão’, pastel de 
bacalhau e outras iguarias. 

Localização: Estrada 
do Vinho, Km 4, Estância 
Turística de São Roque

Mais informações: (11) 
4711.1100

O local que conta com dois 
restaurantes é ótima opção 
para quem quer fugir da 
correria e agitação da cidade. 
Quem passa pela Fazenda 
Angolana pode escolher a 
típica comida, do Fogão à 
Lenha, preparada no fogão à 

lenha e se deliciar com pra-
tos saborosos como chuleta 
bovina, bisteca suína, lagarto 
assado, e coelho à milanesa. 
Mas se a preferência é pelo 
menu à la carte, o restaurante 
À La Carte oferece diversas 
opções como fi lés chapea-

dos na manteiga com alho ou 
ervas especiais, parmegianas 
e coelho ao molho de vinho 
com cogumelos. Os visitan-
tes têm a possibilidade de 
caminhar ao lado de pavões, 
coelhos, pôneis, galinhas e 
outras espécies.

A Fazenda do Chocolate 
conta com diversas atrações 
que nos remete ao passado 
e à vida no campo, além de 
ter um dos chocolates mais 
charmosos do Brasil. Aos fi -
nais de semana e feriados a 
casa funciona com estrutura 
completa de passeios e pra-

ça de alimentação caipira, 
com diversos tipos de sal-
gados, mini-pizzas, crepe de 
palito, sucos, refrigerantes, 
loja de chocolates, loja de 
artesanatos e restaurante. 
Para as crianças há opções 
de lazer como trilhas, roteiro 
do cacau, visita ao museu 

da colonização italiana, 
passeios de pônei, Show 
com palhaços e persona-
gens infantis, entre outros. A 
fazenda está localizada na 
Estrada Parque, km 90, s/n, 
no bairro Pedregulho, na ci-
dade Itu. Mais informações: 
(11) 4022-5492. 

Em uma extensa área verde em Guara-
rema, está instalado o aconchegante e 
simples restaurante Engenho do Salto. O 
estabelecimento oferece a típica comida 
da fazenda, feita no fogão à lenha, no 
sistema self-service ou à la carte. No car-
dápio estão inclusos pratos como leitão 

à pururuca, rabada, feijoada, dobradinha, 
dentre outras delícias caipiras. O local 
ainda oferece passeio por um alambique 
e passeios a cavalinhos para crianças. 

Localização: Estrada Brasílico Freire, 
1.400 – Salto. Mais informações: (11) 
99959-1985

Com a chegada da Se-
mana Santa, nada melhor 
do que desfrutar de uma 
bela gastronomia em 
família, em um restaurante 
aconchegante e próximo de 
Guarulhos. Foi pensando 
nisso, que o roteiro do HOJE 
escolheu estabelecimentos 
nas regiões de Guararema, 
São Roque, Fazenda do 

Chocolate, em Itu e Fazenda 
Angolana. 

Para quem aprecia um 
delicioso bacalhau, a dica 
é aproveitar e conhecer 
a Quinta do Olivardo, que 
tem este prato como um 
dos principais do cardápio, 
principalmente como o 
Bacalhau à Moda da Quinta, 
que acompanha batatas 

douradas, brócolis e azeito-
nas. Já para um passeio em 
crianças, a dica é a Fazenda 
do Chocolate, que além 
de praça de alimentação, 
também possui opções de 
lazer como trilhas e lojas de 
artesanato. 

Confi ra o roteiro da Sema-
na Santa para este fi nal de 
semana: 

Curta um almoço especial 
em família em cidades
próximas de Guarulhos

Divulgação

Divulgação

Divulgação
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Prefeitura promove o 1º Encontro de 
Economia Criativa na próxima terça
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Serviço:
1º Encontro de Economia 
Criativa de Guarulhos
Data: terça-feira, dia 23 
de abril
Horário: das 9h às 12h
Local: Biblioteca 
Monteiro Lobato
Rua João Gonçalves, 
439 – Centro/
Evento gratuito
Classifi cação livre

Na terça-feira (23), a 
prefeitura, por meio da 
Secretaria de Cultura, 
promove o 1º Encontro de 
Economia Criativa de Gua-
rulhos, evento que marca 
as comemorações do Dia 
Mundial da Criatividade, 
celebrado no dia 21. 

O encontro aberto ao 
público acontece das 9h às 
12h, na Biblioteca Monteiro 
Lobato,  na região Central.

Dentre os convidados 
para compor a mesa de de-
bates estão especialistas 
do setor criativo privado 
e estatal, que oferecerão 
aos participantes diferen-
tes pontos de vista sobre 
o tema. André Pomba, 
empreendedor cultural e 
ex-diretor do Proac-SP; 
Durval Parreira, coordena-
dor do APL (Arranjo Produ-
tivo Local); Everton Soares, 
Dj Pardal, da Consultoria e 

Marketing - Sunrise Digital, 
e Denise Antunes, coorde-
nadora do Projeto Tear, são 
alguns dos participantes já 
confi rmados.

O encontro tem como 
objetivo apresentar os 
principais resultados dos 
trabalhos relacionados 
à economia criativa no 
município e no Estado de 
São Paulo. 

Em Guarulhos, o Proje-
to Tear, serviço da rede 
de atenção psicossocial 
da Secretaria da Saúde, 
consolida¬-se como uma 
iniciativa pública de gera-
ção de trabalho e renda, a 
partir da aproximação com 
a economia solidária.

Economia criativa é o 
conjunto de negócios 
baseados no capital 
intelectual e cultural e na 
criatividade que gera valor 
econômico.

A indústria criativa esti-
mula a geração de renda, 
cria empregos e produz 
receitas de exportação, 
enquanto promove a 
diversidade cultural e o 
desenvolvimento humano.

Em 2018, a Organização 
das Nações Unidas (ONU) 
estabeleceu o dia 21 de 
abril como data ofi cial para 
celebrar o Dia Mundial da 
Criatividade.
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[ horóscopo ]

Olha Quem Está Falando Também

Inimigos de Sangue

Record, 15h 
[…] 1997. Co-
média. Com 
John Travolta, 
Kirstie Alley. 
O pequeno 
Mikey conse-
gue unir sua 
mãe ao taxista 
James Ubriac-
co e surpre-
ende-se com 

o resultado: 
a chegada 
da irmãzi-
nha, Julie. Os 
dois peque-
nos tagarelas 
e n f r e n t a r ã o 
diversos dile-
mas infantis 
e a tensão da 
rivalidade é 
tudo.

Band, 22h Welco-
me to the Punch. In-
glaterra, 2013. Ação. 
Com James McA-
voy, Mark Strong. 
Depois de seu en-
volvimento em di-
versas atividades 
criminosas, Jacob 
Sternwood refugia-

-se na Islândia para 
ficar longe dos poli-
ciais britânicos. Po-
rém quando seu fi-
lho se envolve em 
um sequestro mal-
sucedido, ele é obri-
gado a voltar a Lon-
dres para resolver a 
situação.

Fotos: Divulgação

[ filmes ] 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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BANCO 62

Desertos; 
descam-

pados

Confusão; 
desenten-
dimento
(bras.)

(?) Rosa:
o Poeta
da Vila

Peso do
caminhão

sem a
carga

O Amazo-
nas, por
suas di-
mensões

Conjectu-
ra; supo-

sição

Zomba-
vam; es-
carne-
ciam

A Águia de
(?), cogno-
me de Rui 
Barbosa

Passagem
seleciona-
da de um

livro 

Cerveja
inglesa

muito fer-
mentada

Aranha a-
mazônica
desprovi-
da de teia

(?) 
Mendonça,

cantora
sertaneja

Vocábulos
como

"ONU" ou
"Incra"

A favor de

Cama

Faixa de
rádios

Macaco,
em inglês

Exportação
cubana

Divisão de
artigos

Interjeição
telefônica
Capital da

Argélia

Flor-de-
(?): lírio
Átomo

eletrizado
Moeda

japonesa
Fixador de
penteados

Sentir me-
do (pop.)

(?) Lugosi,
ator 

Cora (?), poetisa
goiana

Caráter;
inclinação

Lante-
joulas

Nem, em
inglês

Conterrâneo
de Putin

Prêmio máximo
do Festival de 
Berlim (Cin.)

Benévola

Ônus que incide so-
bre con-
sertos te-
lefônicos
dentro da
casa do
usuário

Problema
ilustrado
pelos es-
cândalos

de corrup-
ção política

Rito
católico
Pronome
pessoal

Tipo de veículo sendo desen-
volvido pela Tesla Motors

Diz-se da pessoa que
não se importa de

desembolsar
dinheiro

3/ale — ape — nor. 4/bela — laca. 6/inciso — rio mar.

virgem

A sorte estará 
com você em seus 
passos hoje - é hora 
de considerar um 
investimento finan-
ceiro e repensar o 
seu orçamento. Seus 
exageros podem gas-
tar suas reservas de 
energia. Tente com-
pensar isso com uma 
dieta equilibrada.

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

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

Suas dúvidas vão 
desaparecer e isso vai 
levantar o seu espírito, 
você vai se sentir 
encorajado. Você vai 
ser invejado pelo seu 
dinamismo hoje. Você 
se sente muito mais 
à vontade consigo 
mesmo e deve isso a 
si mesmo e aos seus 
esforços para melho-
rar seu estilo de vida.

Você sabe que há 
força nos números 
e você tem um 
sentimento para as 
associações rentáveis. 
Faça um acordo. Você 
deve fazer um esporte 
de resistência para 
encontrar um melhor 
equilíbrio. Gaste sua 
energia de forma 
gradual.

Você é visto muito 
favoravelmente 
pelas pessoas que 
o rodeiam, então 
aproveite isso ao má-
ximo. Tenha especial 
cuidado para não 
comer demais. Você 
precisa desabafar 
fisicamente.

Enquanto tudo está 
acontecendo ao seu re-
dor, você sentirá neces-
sidade de relaxamento, 
use isso ao seu favor 
e deixe tudo para trás. 
Hoje há uma sensação 
interna de calma, que 
é favorável para recar-
regar as suas baterias 
psicologicamente.

Você vai ser menos 
paciente do que 
o que as outras 
pessoas querem, 
mude a sua tática e 
você pode chegar 
a um compromisso. 
Você também vai ser 
mais realista sobre 
as coisas do que 
antes. Aceite que 
você precisa de um 
descanso.

Você tem razão 
em não acreditar em 
rumores. Evite se mo-
lhar. O clima úmido 
é muito prejudicial 
para você. Cuide-se 
para não pegar um 
resfriado.

Algumas opções 
inesperadas para o 
futuro já estão aber-
tas para você. Esteja 
aberto para o que 
acontece e não deixe 
as oportunidades 
passarem por você. 
Você se sente cansa-
do e isso é sinal de 
que está exagerando. 
Descanse.

Você vai recuperar o 
seu otimismo uma vez 
que fizer uma escolha 
clara, não adie mais 
isso. Você não pode 
manter a forma evitan-
do todos os prazeres 
essenciais. Pense em 
suas necessidades 
básicas.

Você está bem psi-
cologicamente. Apro-
veite isto pedindo o 
que você merece, 
faça valer os seus 
direitos. Você precisa 
se ??mexer e tudo vai 
dar certo. A lentidão 
que você está sentin-
do é devido à falta de 
exercício.

áries libra

escorpião

sagitário

capricórnio

aquário

peixes

touro

gêmeos

câncer

leão

[ novelas ] 

Orfãos da Terra
Mamede passa mal, e 

Jamil e Ali o levam para 
o hospital. Missade 
se incomoda com o 
jeito como Elias fala de 
Helena. Laila encontra 
Padre Zoran falando 
com Youssef. Jamil 
vê Laila entrando no 
carro de Youssef e se 
desespera. Abner ouve 
a conversa de Sara e 
Ali. Jamil avisa a Zuleika 
que Youssef capturou 
Laila. 

Verão 90
Diego é preso ao 

brigar com Quinzinho. 
Quinzinho confessa 
ao pai que ama outra 
mulher. Ticiano pede a 
Dandara para pensar 
na possibilidade de 
os dois ficarem juntos. 
Larissa percebe que 
foi manipulada por Va-
nessa. Quinzão man-
da Horácio comprar 
uma joia para enviar 
a Lidiane. Larissa diz 
a Quinzinho que ama 
outra pessoa e se 
declara para Diego.

O Sétimo Guardião
Júnior briga com Luz. 

Sampaio interroga Mu-
rilo. Luz decide contar 
o que sabe para Júnior, 
mas é impedida de sair 
do casarão. Olavo con-
fabula com Eurico e vê 
os guardiães e Murilo 
indo para a igreja. Ri-
valda manipula Nicolau 

contra Diana. Murilo 
avisa aos guardiães 
que tentará marcar uma 
reunião com Gabriel

Segunda-feira
Malhação - Vidas 
Brasileiras

Joaquim e Filipe 
se espantam com a 
habilidade de Lígia 
com Nina. Jaqueline e 
Rita tentam convencer 
Thiago, Raíssa, Anjinha 
e Guga a irem até 
a delegacia. Vânia 
revela a Jaqueline que 
não queria que ela 
conhecesse o pai. Meg 
obriga Guga a levar sua 
suposta namorada para 
se encontrar com ela. 

Verão 90
Vanessa tenta afastar 

Larissa de Diego. 
Diego é preso ao 
brigar com Quinzinho. 
Quinzinho confessa 
ao pai que ama outra 
mulher. Ticiano pede a 
Dandara para pensar 
na possibilidade de 
os dois ficarem juntos. 
Otoniel busca Diego 
na delegacia, e Janice 
ampara o filho.

O Sétimo Guardião
Ondina pede que 

Murilo lhe dê infor-
mações concretas 
sobre sua filha. 
Gabriel manda Judith 
aumentar a seguran-
ça do casarão. Murilo 

questiona Sóstenes 
sobre a noite em que 
ele encontrou Luz. 
Luz conta o que sabe 
sobre a Irmandade 
para Júnior. Afrodite 
tenta explicar o 
comportamento de 
Nicolau para Bebeto.

Minha Vida
Em coma, Ates 

começa a sonhar 
com seus pais. Nos 
sonhos, eles dizem 
que Ates precisa ser 
forte e se recuperar. 
Mehmet discute com 
Hulya por cancelar 
o projeto do antigo 
hotel. Hulya revela 
que Efsun desviou 
150 mil euros. Efsun 
alega que o dinheiro 
foi dado a Salih.

As Aventuras de 
Poliana

Gui diz a Roger que 
vai voltar para casa. 
Kessya sente dores 
nos pés, por estar 
com muitas bolhas 
por conta das aulas 
de balé. Luísa vai 
à escola e diz que 
aceitará o empre-
go. Débora vê o 
clubinho MaGaBeLo 
conversando sobre 
Pendleton e se inte-
ressa pelo papo. 

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

Ligue e 

anuncie nos

classifi cados

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

   EMPREGOS 
 PRECISA-SE 

 VENDEDOR INTERNO 
 Salário fi xo, CLT, VT, VA + 
comissões.F: 3428-4000/99519-
3676. Email: guarulhos.centroco-
mercial@institutodaconstrução.
com.br 

 VAGA DE ELETRICISTA 
 de caminhões com urgência. 
Av.Otavio Braga de Mesquita, n 
380. F: 94791-0016/ 2463-2948 

 EMPREGADA DOMÉSTICA 
 Salário R$1.200,00. Não fuman-
te. Vl.Galvão seg á sex. F:94768-
6544/99606-2706 

 CONSULTORES/VENDEDORES 
 Planos de saúde, ótimas comis-
sões. F:2442-7878/96818-2998 

 IMÓVEIS 
 ALUGA-SE 

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

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

 VENDE-SE 

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

 NEGÓCIOS 
 OPORTUNIDADE 

 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 
 Atraves do copo de aguá. F: 
98285-0337/93049-9195 

     

   

O melhor custo-benefício
para publicar

Balanços e Editais Legais

Consulte: 2823 0841 ou 2823 0848
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