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Especial Educação traz
informações sobre o Enem
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ROCK IN RIO: A organização do festival informou que os ingressos para a noite de 5 
de outubro, que tem a cantora P!nk como headliner, estão todos esgotados
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Saúde alerta sobre os 
cuidados ao contratar 
uma casa de repouso

Bolsonaro tem a pior avaliação em 
começo de mandato, diz CNI/Ibope

GH Pág. 6

Saae não registra adesão de 
nenhum funcionário ao PDV
Foi encerrado nesta quarta-feira (24) o período de adesão ao Programa de Desligamento Voluntário (PDV), promovido 
pelo Serviço de Autônomo de Água e Esgoto (Saae), porém nenhum dos mil funcionário da autarquia aderiu GH Pág. 4
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William Paneque participa da sanção 
da Empresa Simples de Crédito
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Reintegração no Jardim 
Primavera não ocorrerá 
nesta quinta, diz governo
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A discussão será na EPG Carlos Drummond de Andrade, no Cidade Serodio, 

dentro do Seminário “A paz começa por cada um de nós”, na terça-feira (30)

Bullying é tema de palestra em escola municipal
GH  Pág. 12

Centros de Educação da cidade oferecem aulas grátis de teatro

Isenção e redução da taxa do Vestibular Fatecs vão até o dia 2

Prazo para renovar o Bilhete Único Escolar segue até fi nal do mês
GH  Pág. 10
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Alunos que tiveram o pedido de isenção no 

Enem negado podem entrar com recurso
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A palestra sobre Bullying deverá

envolver pais e alunos da escola

Paneque se reuniu com
Afi f Domingos, em Brasília
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Expediente
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LOTERIAS:
Deu sorte hoje?

 Ear Parade 2019

Orelhas gigantes chamam atenção para surdez e contra o preconceito. As obras são produzidas 
por artistas plásticos de todo o país. São cerca de 66 orelhas gigantes, com 2,40 metros cada, que 
em julho vão ganhar as ruas e praças de São Paulo. Hoje estão expostas no Shopping Frei Caneca
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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° 2145
24/04/2019
06 - 08 - 28 - 51 - 53 - 59

 
Lotofácil
Concurso n° 1805
24/04/2019 
01 - 02 - 04 - 05 - 06
09 - 10 - 14 - 15 - 16
18 - 20 - 22 - 23 - 24

Lotomania
Concurso n° 1963 
23/04/2019
08 - 09 - 19 - 30 - 36
40 - 42 - 53 - 54 - 55
59 - 62 - 63 - 66 - 71
74 - 87 - 88 - 97 - 99

Dupla Sena
Concurso n° 1926
23/04/2019
Primeiro sorteio 
06 - 08 - 26 - 35 - 39 - 44
Segundo sorteio
05 - 20 - 24 - 27 - 36 - 44

Federal
Extração n° 05382
24/04/2019

Prêmios Principais
Prêmio Bilhete  Valor (R$)
1º   38146           500.000,00
2º  59392            27.000,00 
3º  11566              24.000,00
4º  41959              19.000,00
5º  59312                18.171,00

O presidente da ACE-
-Guarulhos, William 
Paneque, participou, 
nesta quarta-feira, 24, 
de evento no Palácio do 
Planalto, em Brasília (DF), 
no qual o presidente da 
República, Jair Bolsona-
ro, sancionou o Projeto 
de Lei Complementar 
135/2018 que cria a Em-
presa Simples de Crédito 
(ESC).

Paneque, que também 
é o vice-presidente da 
RA3 (região administra-
tiva da Região do Alto 
Tietê) da Facesp (Fede-
ração das Associações 
Comerciais do Estado de 
São Paulo), cumprimentou 
pessoalmente o idealiza-
dor da ESC, o assessor 
especial do Ministério da 
Economia Guilherme Afif 
Domingos, ex-presidente 
da ACSP.

“A sanção da Empresa 
Simples de Crédito é uma 
vitória para a economia 
nacional e, principalmen-
te, para as locais. É um 
grande benefício para 

as pequenas e médias 
empresas brasileiras e o 
Afif foi o responsável por 
essa ferramenta ser con-
cretizada hoje”, afirmou 
Paneque.

O presidente da Fa-
cesp, Alfredo Cotait Neto, 
concorda. “A ESC atende 
à urgente necessidade 
de oferta de crédito sem 
intermediações, uma vez 
que intermediação eleva 
o custo do crédito”, disse. 
“Essa ferramenta vem no 
momento em que o Brasil 
mais precisa e ampliará 
a oferta de crédito, além 
de tornar mais favoráveis 
as condições de emprés-
timo”.

Na prática, a Empresa 
Simples de Crédito irá 
proporcionar, para quem 
tem reserva de recursos, 
a possibilidade de aplicar 
a reserva com rentabi-
lidade melhor do que a 
do mercado financeiro. 
“As duas partes ganham: 
quem adquire o crédito e 
quem empresta”, comple-
ta Paneque.

William Paneque participa 
da cerimônia de sanção da 
Empresa Simples de Crédito

Fotos: Divulgação
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com bônus de até

R$5.000,00
na versão Shine*

NOVO SUV CITROËN
C4 CACTUS

*Consulte a concessionária

Para a compra do Novo SUV Citroën Cactus, o valor do bônus é de R$ 3.000, independente da versão e cor escolhida. Nesse caso, o bônus será somado ao valor de avaliação do veículo usado. O veículo usado deverá ser utilizado na compra de um Citroën Cactus 0km. A avaliação do usado será realizada pela Concessionária 
participante e dependerá da marca, modelo, opcionais, estado geral do veículo e não estará vinculado à Tabela FIPE. O veículo usado deve estar no nome do comprador do veículo 0km, sendo elegíveis, também, pai, mãe, �lhos, cônjuge, mediante comprovação por RG, Certidão de Casamento e Declaração de União Estável. 
Pessoas Jurídicas com CNPJ também são elegíveis, desde que o comprador faça parte do contrato social da empresa. Acesse www.destracitroën.com.br.

Av. Tiradentes 1941 - Guarulhos - SP
Tel.: 11 2464-4001 - www.destracitroen.com.br

No trânsito, dê sentido à vida.
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Anuncio Abril CACTUS SHINE 246 x 140mm.pdf   1   12/04/19   16:23

Ulisses Carvalho 

A Prefeitura de Guarulhos 
desmentiu em nota que a 
reintegração das moradias 
nas ruas Xisto e Estagiários, 
no bairro do Jardim Primave-
ra, irá ocorrer nesta quinta-
-feira (25), como disseram os 
moradores, porém, a data de 
quando a ação será realizada 
não foi divulgada pela admi-
nistração municipal. Segundo 
o poder público a ação trami-
ta na Justiça desde  2011. 

O último levantamento 
realizado pela prefeitura 
aponta que aproxima-
damente 190 domicílios 
devem ser atingidos com a 
reintegração nas duas vias, 
em uma área de 35.800,00 
m². “Conforme estabelecido 
no Termo de Compromisso 
de Ajustamento de Conduta, 
a área deverá ser objeto 
de reparação ambiental”, 
destacou o governo sobre o 
que será feito com o terreno 
após a reintegração.

Segundo a administração 

municipal, além da equipe 
que realizou o levantamento 
das famílias das duas ruas, 
houve outro grupo tratando 
do Bolsa Família com os mo-
radores. “Importante salientar 
que nem todas as famílias 
possuem o mesmo tempo 
na área, cada situação deve 

ser analisada de maneira 
individual, o que determina-
rá o tipo de atendimento”, 
informou a prefeitura.

Na edição de terça-
-feira (23), o HOJE mostrou 
o drama dos moradores que 
temem pela desapropria-
ção, já que alegam não ter 

nenhum lugar para fi car em 
caso de reintegração. A área 
que seria da administração 
municipal, não é asfaltada 
e na rua tem uma linha de 
ônibus municipal, que realiza 
o trajeto entre o bairro do 
Parque Mikail até o Terminal 
Jardim São João. 

Prefeitura desmente reintegração no 
Jardim Primavera nesta quinta-feira
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O prefeito Guti entregou 
nesta quarta-feira (24) 
dois importantes servi-
ços para a população 
em situação de rua: o Se 
Pop - Rua “Bom Sama-
ritano” e o Serviço de 
Acolhimento Institucional 
Adulto Masculino “Beato 
João Marinoni”, na Ponte 
Grande (rua Isabel Spinna 
Perella, 46). Ambos são 
serviços de execução 
indireta em parceria 
com a Organização da 
Sociedade Civil (OSC), 
Associação SOS Família 
São Geraldo, selecionada 
no ano passado por meio 
de edital de chamamento 
público.

“A questão econômica 
do Brasil assola muita 
gente e muitas pessoas 
não têm outra opção e 
acabam perdendo o em-
prego, a casa. Aí o poder 
público tem que assistir e 
ajudar. Estes serviços são 
de extrema valia e neces-
sidade para Guarulhos”, 
disse Guti, destacando 

também a qualidade do 
trabalho da instituição. 
O secretário de Desen-
volvimento e Assistência 
Social, Alex Viterale, 
explicou o objetivo dos 
dois serviços. “Destaco a 
importância de ampliar-
mos os serviços voltados 
à população em situação 
de rua, pois as iniciativas 
visam resgatar e reinse-
rir os usuários que, por 
vezes, se encontram com 
os vínculos fragilizados, 
garantindo-lhes autono-
mia, dignidade e encami-
nhamento para vagas de 
emprego”, afi rmou.

Serviço:
Serviço Especializado 

para a População em 
Situação de Rua – Se Pop 
- Rua “Bom Samaritano” 
e o Serviço de Acolhi-
mento Institucional Adulto 
Masculino Beato João 
Marinoni

Endereço: Rua Isabel 
Spinna Perella, 460, Pon-
te Grande

Guarulhos ganha dois serviços para 
a população em situação de rua 
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Antônio Boaventura

Foi encerrado nesta 
quarta-feira (24) o período de 
adesão ao Programa de Desli-
gamento Voluntário (PDV), 
promovido pelo Serviço de 
Autônomo de Água e Esgoto 
(Saae). Entretanto, a autarquia 
informou não ter recebido 
nenhuma proposta de adesão 
por parte dos pouco mais de 
1.000 funcionários. A Sabesp 
se tornou responsável pelas 
atividades realizadas pelo 
Saae no primeiro dia deste 
ano.

A autarquia destacou que 
os funcionários serão chama-
dos, de forma, individual para 
que o valor a que têm direito 
lhes seja informado. A partir 
daí eles terão 24 horas para 
decidir se aceitam o PDV. 

De acordo com o Saae, um 
grupo, cuja número de pesso-
as ainda não foi defi nida, será 
cedido à Sabesp por um pe-
ríodo de dois a quatro anos. 
O restante irá migrar para a 

Prefeitura de Guarulhos. A 
adesão ao programa faz parte 
da transição administrativa 
entre a autarquia e a empresa 
de capital misto. A proposta 
foi aprovada pela Câmara 
Municipal no último dia 4.

Estarão impedidos aqueles 
que respondam à sindicância 
ou processo administrativo 

disciplinar cuja pena proposta 
seja a demissão por justa 
causas ou exoneração a bem 
do serviço público, e também 
quem responda a processo 
judicial ou esteja de licença 
por interesses particulares.

A lei sancionada pelo 
prefeito Guti (PSB) deixa 
claro que estarão extintos os 

cargos vagos em decorrência 
da aposentadoria de seus 
ocupantes. Atualmente o qua-
dro de pessoal do Saae é de 
1.045 servidores, sendo 345 
estatutários e 700 celetistas, 
destes aproximadamente 
200 estão aposentados pelo 
Regime Geral de Previdência 
Social – RGPS.

Com o prazo encerrado, Saae não 
registra nenhuma adesão ao PDV
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A Comissão de Educação, 
Cultura, Esporte, Lazer e 
Turismo da Câmara Muni-
cipal rejeitou a limitação 
proposta pela Comissão de 
Desenvolvimento Urbano e 
Econômico para a realização 
de eventos carnavalescos 
na cidade. A sugestão previa 
a promoção da atração 
cultural no perímetro entre 
as avenidas Paulo Faccini 
e Tiradentes e a rodovia 
Presidente Dutra. 

Mesmo parecer teve a 
proposta da Comissão de Fi-
nanças e Orçamento. Neste 
caso, os eventos carnavales-
cos em logradouros públicos 
deveriam ser realizados a 
uma distância mínima de 
cem metros de quaisquer 
templos religiosos, hospitais 
ou escolas. O vereador Lauri 
Rocha (PSDB), presidente da 
Comissão de Lazer, explicou 
que os vereadores são 
favoráveis à proposta do 
Executivo, mas discordam da 
imposição destes limites a 
sua realização. 

“Templos religiosos, 

hospitais e escolas há em 
diversos locais, fi caria im-
possível encontrar uma área 
adequada na cidade para 
um desfi le de carnaval. E por 
que não estender o desfi le 
ao trecho do Bosque Maia, 
na Avenida Paulo Faccini? 
Não faz sentido”, disse 
Rocha.

“O projeto em questão 
prevê que os organizadores 
solicitem autorização para 
a realização dos eventos 
aos órgãos competentes da 
municipalidade, de forma 
a garantir a ordem pública 
com o respectivo pagamen-
to do preço público pelos 
custos decorrentes do im-
pacto à livre circulação viária 
e ao planejamento opera-
cional dos serviços públicos 
correspondentes”, justifi cou 
o prefeito Guti.

De acordo com a proposta 
apresentada ao Legislativo, 
a autorização deverá ser 
requerida com antecedên-
cia mínima de 60 dias, na 
Central de Atendimento ao 
Cidadão - Fácil. (A.B.)

Comissão da Câmara rejeita limitação para
eventos carnavalescos na Paulo Faccini

Rixa de vizinhos
O vereador Geraldo Celestino (PSDB) e o comercian-

te Décinho Pompeo se estranharam na terça-feira, em 
eleição para o  condomínio em que moram. Celesti-
no impugnou Décinho, que tentava ser conselheiro. 
Se disputa para síndico já está assim, imaginem em 
2020…

Vai esperando
Novo truque de alguns políticos: foto de fi la de banco 

arquivada no celular. Se quiser se livrar de algum te-
lefonema, é só mandar a foto por WhatsApp dizendo 
que não pode atender e que ligará em seguida…

E agora?
Conforme eu desconfi ava: no site do Corpo de Bom-

beiros, não consta AVCB válido para o endereço da 
Rodoviária de Guarulhos, na Alameda dos Lírios, S/N, 
Parque Cecap…

Está explicado!
O prefeiturável Wagner Freitas afi rma que a nome-

ação do tesoureiro do PTB na Prefeitura teria sido 
indicação dos dois vereadores do partido. E que o 
PTB apoia o prefeito Guti (PSB). Ah, bom…

Efeito colateral
Com a migração de 25 mil funcionários da Prefeitura 

para o Bradesco, as agências da instituição estão mais 
cheias. Principalmente as duas Prime, exclusivas aos 
correntistas mais seletos. O banco vai ter de investir 
fi sicamente em novas agências…

Alguma sugestão?
Prefeiturável, o ex-prefeito Elói Pietá nem cogita sair 

do PT. Não é a favor de prévias em setembro. E deseja 
vice de outro partido, com perfi l de centro…

Sejam bem-vindas!
O prefeito Guti (PSB) conseguiu no Ministério da 

Saúde a doação de quatro ambulâncias SAMU para 
Guarulhos. No valor de R$ 690 mil. A data da entrega 
está para ser defi nida…

Reticências...

Pedro Notaro
pedronotaro@gmail.com
whatsapp: 99 507 6900
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250m² de salão, 180m² salão 
superior com 2 banheiros, 

Prox. Base Aérea.
R$8.000,00 (Fiador, Seguro 

Fiança)
Cód.1761

250m², Prox. Escola Zilda, 
2Dorm(1Suíte), sala, coz, 1wc, 

3 vagas,
Possui edícula.

R$380 Mil (Aceita Financiamento, 
Estuda Proposta)

Cod.1418

51m², Prox. Supermercado 
Nogumo, 2 dorm, sala 

ampla, cozinha, 
área de serviço, 1 vaga 

descoberta.
R$160MIL (Financiamento)

Cód.2108

300m²,Prox. Estrada Da 
Parteira, plano

R$200 Mil (Estuda 
Proposta) 
Cód.1108

58m²,Prox. Estrada 
Guarulhos Nazaré, 2 dorm, 

sala, cozinha, 1 wc, 1 vaga, , 
semi-mobiliado.

R$1.100,00+IPTU+COND
COd.2037

Casa Térrea
Residencial Paes de Barros

Lindo e reformado! 
90m²,Prox. base aérea, 2 

dorm, sala, cozinha, 
área de serviço, 1 vaga 

coberta.
R$1.200,00+IPTU

cod.2121

Sobrado 
Jd. Das Nações

120m² Constr. 250m² terreno 
,Prox. UBS Soimco, 3 dorm(1sac), 

sala, coz,
1wc, quintal amplo, portão aut., 

6 vgs
R$ 450 Mil (Aceita Financiamento)

Cód. 1987

Salão Comercial
J.d Presidente Dutra
200m², Excelente para 

pizzaria, restaurante, padaria, 
fácil acesso a Dutra.

R$3.800,00 
Cod.1766

Terreno
Bonsucesso

300m², Prox. ao Trevo e 
Céu de Bonsucesso, plano, 
Documentação 100% ok.

R$350 Mil (Estuda Proposta)
Cod.168

Apartamento 
Picanço

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

suíte),sala, coz,1 vaga
R$ 1.100,00+IPTU

cod.1525

Apartamento
Água Chata

43m²,Prox. Shopping 
Bonsucesso, 2 dorm, sala, 

cozinha, 
1 vaga coberta, todo apto 
com moveis planejados.

R$175 MIL (Financiamento).
Cód.2126

Sobrado
Jardim Triunfo

130m², Prox. Av. Paschoal 
Thomeu, 3 dorm(1Suíte), Sala 
estar, sala de jantar, coz, 2wcs,
área de serviço coberta, 2vgs 

cobertas.
R$1.500,00 (Fiador)

Cod.2106

Sobrado
Vila Rio de Janeiro

82m², prox. Av. Salgado Filho, 3 
dorm(1suite),

sala 2 ambientes, coz, 2wc, 2vgs.
R$380 Mil (financiamento, 

permuta em apto menor valor)
cod.2080

Apartamento
Cocaia

Lindo e Reformado. 64m², 2 
dorm, sala com sacada, coz, 

1wc, 1 vaga,
Lazer Completo.

R$1.000,00+cond+IPTU
Cod.2096

Terreno
Pq. Residencial Bambi
518m², Plano, Prox. a 
UBS Bambi, escritura 

registrada
R$200 Mil.
Cod.539

Apartamento
Vila Galvão

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

coz, 1vg coberta
R$1.500,00 IPTU e 
condomínio incluso.

cod.1654

Apartamento
J.d Ottawa

50 m²,Prox. Céu, 2 Dorm, 
sala, cozinha, banheiro com 

box, área de serviço,
1 vaga, lazer sem piscina 

R$170 MIL (financiamento)
Cód.2132

150m², 2wc, rampa de 
acesso, 4vgs

Sobrado fundos: 4salas, 
2wc.

R$ 7.000,00+IPTU
cod.1666

Salão Comercial
Cidade J.d Cumbica

Sobrado
Jardim Presidente Dutra

Apartamento
Parque Uirapuru

Terreno
Bonsucesso 

Apartamento
Jardim Cumbica

Imóvel Comercial
AV. Capitão Aviador Walter Ribeiro 455

Todo cuidado é pouco 
na hora de contratar uma 
ILPI - Instituição de Longa 
Permanência para Idosos 
(casa de repouso). 

O alerta é da Secretaria 
de Saúde de Guarulhos 
que, por meio uma ope-
ração conjunta com o Mi-
nistério Público Estadual, 
Polícia Militar e Secretaria 

de Desenvolvimento 
e Assistência Social, 
interditou no último dia 12 
uma unidade situada no 
Jardim Vila Galvão. Dos 
18 internos que estavam 
no local, quatro tiveram 
de ser hospitalizados, 
quatro retornaram para as 
famílias e os demais foram 
transferidos.

As condições encontra-
das no estabelecimento 
constam de um relatório 
que já está em poder do 
Ministério Público Esta-
dual. Idoso dormindo no 
chão ao lado de poças de 
urina, em cômodo com a 
luz apagada, trancado e 
sem acesso à chave; in-
ternos com amputação de 

membro e úlceras abertas 
sem material para efetuar 
curativo; alimentos com 
data de validade vencida 
desde 2014; e pessoas 
desnutridas que não 
sabiam relatar quando se 
alimentaram pela última 
vez. 

Esse foi o cenário que 
as autoridades envolvidas 

na ação se depararam 
quando adentraram na 
instituição.

No entanto, o problema 
não se restringe a essa 
casa de repouso. Segundo 
informações da Vigilân-
cia Sanitária Municipal, 
somente neste ano outras 
três foram interditadas 
na cidade por condições 

semelhantes. 
Ocorre que, por se tratar 

de instituições clandes-
tinas, os proprietários se 
mudam de endereço e 
até de cidade e continu-
am atuando da mesma 
forma com um agravante: 
cobram das famílias para 
manter os idosos nessas 
condições.

Saúde alerta sobre os cuidados na hora 
de contratar casa de repouso na cidade
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Por isso, a Secretaria de 
Saúde alerta a população 
para observar alguns cui-
dados na hora de contratar 
uma instituição como essa, 
tais como: exigir o alvará 
sanitário ou o protocolo de 
solicitação do alvará; verifi -
car as condições gerais de 
higiene e qual é o serviço 
de Saúde de referência 
para encaminhamento 
dos internos em caso de 

emergência, bem como 
fi car atenta a eventuais 
restrições de horário para a 
visita dos internos, uma vez 
que o acesso dos familiares 
deve ser livre.

Além disso, se faz ne-
cessário visitar todos os 
ambientes, incluindo corre-
dores, quartos e banheiros; 
verifi car a existência de 
barras de apoio, camas com 
grades de proteção, luz de 

emergência nos quartos 
para evitar queda caso o 
idoso queira se levantar à 
noite e ainda se há campai-
nhas próximas das camas. 
Na cozinha, deve-se ave-
riguar se a dispensa está 
abastecida de alimentos 
variados, garantindo dieta 
balanceada e se a quantida-
de de gêneros alimentícios 
condiz com número de 
internos.

Uma das orientações é visitar os ambientes
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O ministro Marco Aurélio 
Mello, do Supremo Tribu-
nal Federal (STF), disse 
nesta quarta-feira, 24, ter 
dúvida “seriíssima” sobre 
os crimes pelos quais foi 
condenado o ex-presiden-
te Luiz Inácio Lula da Silva 
(PT) no caso do triplex do 
Guarujá.

Na última terça-feira, 23, 
a Quinta Turma do Supe-
rior Tribunal de Justiça 
(STJ) confi rmou a condena-
ção de Lula no caso, mas 
reduziu sua pena para 8 
anos, 10 meses e 20 dias 
de reclusão.

A redução pode abrir ca-
minho para o ex-presiden-
te migrar no fi nal do ano ao 
regime semiaberto - desde 
abril do ano passado, o 
petista está preso na Su-
perintendência da Polícia 
Federal em Curitiba.

“Eu tenho uma dúvida se-
riíssima quanto aos dois cri-
mes. Aí está em discussão. 
Houve apenas a corrupção 
ou houve corrupção e lava-
gem”, disse Marco Aurélio 
nesta quarta-feira, 24, ao 

conversar com jornalistas.
No julgamento do STJ, os 

ministros da Quinta Turma 
rejeitaram as teses da de-
fesa de Lula, entre elas a 
de que o petista teria sido 
condenado duas vezes pe-
los mesmos fatos. “O que 
eu falo, eu tenho dúvidas, 
não estou me manifestan-
do porque eu nem vou jul-
gar o caso, dúvidas quanto 
aos dois tipos, a corrupção 
e a lavagem. Teria havido 

um procedimento do presi-
dente visando dar ao que 
ele ‘recebeu’ via corrupção 
a aparência de algo legíti-
mo? A lavagem pressupõe 
(isso)”, comentou Marco 
Aurélio.

O ministro reconheceu 
que “fatalmente” um re-
curso do petista contra a 
condenação no STJ chega-
rá ao Supremo, mas disse 
que acompanhará o julga-
mento da “arquibancada”.

O governo do presidente 
Jair Bolsonaro é mais bem 
avaliado entre homens, 
moradores do Sul do País 
e entre aqueles com renda 
mais alta, aponta pesquisa. 
Pelo levantamento, 35% 
das pessoas consideram a 
gestão de Bolsonaro ótima 
ou boa, enquanto 27% 
dizem que o governo é ruim 
ou péssimo.

Moradores da Região 

Sul são os que mais bem 
avaliam o governo: 44%. No 
Nordeste, por outro lado, 
a avaliação positiva desce 
para 25%. O índice é de 
35% no Sudeste e de 37% 
nas regiões Norte e Centro-
-Oeste.

A popularidade do gover-
no é maior entre os homens. 
Para 38% dos entrevista-
dos do sexo masculino, a 
gestão de Jair Bolsonaro 

está sendo ótima ou boa. 
O porcentual cai para 32% 
entre as mulheres.

Considerando o nível 
de renda, o porcentual de 
pessoas que avalia positi-
vamente o governo federal 
sobe de 27% entre aqueles 
que recebem até um salário 
mínimo na família por mês 
para 45% no grupo com ren-
da familiar superior a cinco 
salários mínimos mensais. 

Marco Aurélio afirma ter ‘dúvida’ sobre 
crimes atribuídos a Lula no caso triplex

Governo tem melhor avaliação 
por homens, sulistas e mais ricos

Bolsonaro tem pior avaliação entre 
eleitos em começo de 1º mandato

O presidente Jair Bolsonaro 
tem a pior avaliação entre 
presidentes eleitos em co-
meço de primeiro mandato, 
aponta pesquisa do Ibope di-
vulgada pela Confederação 
Nacional da Indústria (CNI) 
nesta quarta-feira, 24. 

O porcentual que considera 
o governo ótimo ou bom 
foi de 35% em abril, abaixo 
dos índices de presidentes 
anteriores, eleitos no período 
pós-redemocratização do 
país, em pesquisas enco-
mendadas pela CNI no 
primeiro trimestre: 45% de 
Fernando Collor, 41% de 
Fernando Henrique Cardoso, 
51% de Luiz Inácio Lula da Sil-
va e 56% de Dilma Rousse� .

De acordo com o gerente 
executivo de pesquisas da 
CNI, Renato da Fonseca, o 

resultado da pesquisa pode 
ser considerado normal para 
um começo de governo que 
ainda não teria atendido 
às expectativas de quem o 
elegeu. 

“O governo ainda não 
convenceu essas pessoas a 
achar que está seguindo em 
uma agenda que elas gos-
tariam”, observou Fonseca, 
para quem “pouca coisa de 
impacto” aparece em um 
início de administração, ape-
sar de avanços na indústria 
serem verifi cados.

Na opinião da CNI, a avalia-
ção está diretamente relacio-
nada à atividade econômica, 
que ainda não retomou um 
ritmo de crescimento. “Pro-
vavelmente, alguns dos elei-
tores votando no Bolsonaro 
achavam que a economia 

voltaria a crescer imediata-
mente, o que praticamente é 
impossível, e essas pessoas 
estão decepcionadas.” Com 
a melhora da economia, 
observou, a avaliação do 
governo pode subir.

Apesar da avaliação baixa 
em relação a governos ante-
riores, o governo Bolsonaro 
está melhor do que a gestão 
do ex-presidente Michel 
Temer, na opinião de 51% dos 
entrevistados. Outros 13% 
consideram que a adminis-
tração atual está pior, e 31% 
responderam que um gover-
no está igual ao outro.

O Ibope ouviu 2 mil pesso-
as de 12 a 15 de abril. A mar-
gem de erro da pesquisa é 
dois pontos porcentuais para 
mais ou para menos, com um 
nível de confi ança de 95%.
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Metade da popula-
ção brasileira aprova a 
maneira do presidente 
Jair Bolsonaro governar, 
mostra pesquisa do Ibope 
divulgada nesta quarta-
-feira, 24, pela Confedera-
ção Nacional da Indústria 
(CNI). Entre os entrevis-
tados, a aprovação é de 
51%, o mesmo porcentual 
do levantamento realizado 
pelo instituto em março. 
No início da gestão, em 
janeiro, a aprovação era 

maior: 67%. 
Para pesquisar esse 

índice, o Ibope perguntou 
aos entrevistados se estes 
aprovam ou desaprovam 
o governo, sem colocar 
avaliações de ótimo/bom 
ou ruim/péssimo - feitas 
em outra pergunta. 

Entre os consultados, 
51% dizem confi ar no 
presidente, ante 49% em 
março. Não houve altera-
ção do indicador fora da 
margem de erro, que é de 

dois pontos porcentuais 
para mais ou para menos.

A confi ança caiu em 
relação ao começo da 
administração: 62% diziam 
ter confi ança em Bolsona-
ro no mês de janeiro. Já o 
índice dos que não con-
fi am foi de 45% neste mês, 
ante 44% no mês anterior 
e 30% no primeiro mês do 
ano. Foram ouvidas 2 mil 
pessoas de 12 a 15 de abril. 
A pesquisa tem um nível 
de confi ança de 95%.

Aprovação da maneira de governar de
Bolsonaro é de 51%l, aponta CNI/Ibope
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Divulgação

[ bloco de notas ]

Prefeitura busca parcerias para 
ampliar vagas de emprego e cursos

A secretária do Tra-
balho, Telma Cardia, 
representou a prefeitura 
nesta terça-feira (23) em 
reunião no Sindicato das 
Empresas de Transporte 
de Cargas de São Paulo 
e Região (SETCESP), com 
o presidente da institui-
ção, Tayguara Helou e 
membros da diretoria.

O objetivo do encontro 
foi fi rmar novas parce-
rias para oferta de vagas 
nas unidades do Centro 
Integrado de Emprego, 
Trabalho e Renda (CIET), 
e obter subsídios para 

melhoria contínua dos 
serviços de intermedia-
ção de mão-de-obra e 
qualifi cação profi ssional, 
além de divulgar ações da 
pasta voltadas ao setor de 
transporte e logística.

Telma aproveitou a 
oportunidade para apre-
sentar ações e projetos 
desenvolvidos para 
incentivar a geração de 
emprego e renda na cida-
de, como as unidades do 
Ciet, cursos de qualifi ca-
ção profi ssional, a feira 
de economia solidária, 
entre outros.

[ bloco de notas ]

A Prefeitura de Guaru-
lhos completou as obras 
na ciclofaixa da avenida 
Ministro Evandro Lins e 
Silva, no Parque Cecap, 
nesta terça-feira (23). A 
intervenção, realizada pela 
Secretaria de Transpor-
tes e Mobilidade Urbana 
(STMU), atende aos pedi-
dos de ciclistas, pedestres 
e de pessoas com mobili-
dade reduzida. De acordo 
com a SMTU, mesmo com 
o intenso período de chu-
vas, as obras da ciclofaixa 
obedeceram ao cronogra-
ma pré-estabelecido.

A ciclofaixa conta com 
1.5 quilômetro de exten-
são e ganhou um retorno, 
e foram ampliados os 
rebaixamentos de guias 
que agora permitem 
a volta completa pelo 
circuito, com segurança 
aos usuários. A revitaliza-
ção também incluiu toda 
sinalização horizontal, com 
pintura do asfalto, além da 
construção de rampa de 
acessibilidade, que facilita 
o ingresso das pessoas 
com defi ciência ou mobili-
dade reduzida ao Hospital 
Geral de Guarulhos (HGG).

Prefeitura completa obras da 
ciclofaixa do Parque Cecap

Melhora no atendimento 
do CadÚnico/Bolsa Família

Um grupo de 28 servi-
dores da Secretaria de 
Desenvolvimento e Assis-
tência Social iniciou nesta 
terça-feira (23) capacitação 
para atendimento do Cadas-
tro Único para Programas 
Sociais (CadÚnico) e do 
Bolsa Família. A iniciativa da 
Prefeitura, em parceria com 
a Diretoria Regional de As-
sistência e Desenvolvimento 
Social (Drads) do governo 
estadual, prossegue até esta 
sexta-feira (26), no Centro 

de Referência da Assistên-
cia Social (CRAS) Sítio dos 
Morros.

Os funcionários estão reali-
zando o curso Entrevistado-
res do CadÚnico, cujo  obje-
tivo é  melhorar a qualidade 
na prestação dos serviços 
aos usuários dos 12 CRAS 
do município, dos Centros 
de Referência Especializa-
dos da Assistência Social 
(CREAS) e dos Centros de 
Atendimento à População 
de Rua (Centro Pop).

Divulgação

O mutirão de cadas-
tramento e atualização 
do Cadastro Único para 
Programas Sociais (CadÚ-
nico) e Bolsa Família para 
os moradores da região 
do Parque Residencial 
Bambi, que retiraram as 
senhas, será realizado 
neste sábado, dia 27, das 
9h às 14h,  no CEU Bambi. 
Na oportunidade, haverá 
apresentação de jiu-jitsu, 
ginástica, dança cigana, 
contação de histórias 
e pintura de rosto para 

crianças, além de pula-pu-
la e chute ao gol, brinque-
dos cedidos pela empresa 
Big Infl áveis.

A ação promovida pela 
Prefeitura, por meio da 
Secretaria de Desenvol-
vimento e Assistência 
Social, também irá orientar 
sobre os programas Tarifa 
Social de Energia Elétrica, 
Carteira do Idoso, Bol-
sa Família e BPC/LOAS 
(Benefício da Prestação 
Continuada/Lei Orgânica 
da Assistência Social).

A equipe do Programa 
Lixo Zero Guarulhos, em 
parceria com a Cen-
tral de Voluntariado da 
Prefeitura de Guarulhos, 
realiza no próximo dia 4 
de maio, mais uma edição 
do curso Voluntários do 
Planeta, das 9h às 12h, 
no  Adamastor Centro. A 
participação é gratuita e 
as inscrições podem ser 
feitas até dia 3, através 
do número 93228-3681 
(Whatsapp).

Com o tema Lixo Zero 

a formação abordará a 
importância da separação 
e destinação correta de 
resíduos recicláveis e 
orgânicos, como forma 
de diminuir o volume 
de material enviado ao 
aterro sanitário e caminho 
de cada tipo de resíduo, 
desde a sua geração nas 
residências e comércios, 
até o envio do chorume 
(liquido gerado pela 
decomposição do lixo) 
pra tratamento em outras 
cidades.

CEU Bambi recebe mutirão 
do CadÚnico/Bolsa Família

Curso Voluntários do Planeta 
está com inscrições abertas

11 95995-8000

Envie sugestões de pautas 
para o nosso WhatsApp:

[ transparência ]

O HOJE publica as terças-feiras e quintas-feiras, 
os maiores pagamentos efetuados pela Secreta-
ria de Finanças a empresas fornecedoras e pres-
tadores de serviços à Prefeitura de Guarulhos.

M ZAMBONI COMERCIO E REPRESENTACOES 
DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MERCADO-
RIAS EM GERAL EPP
Reconhecimento de dívida ref. aquisição de gê-
neros alimentícios (feijão carioquinha tipo 1), nos 
termos da súmula nº 08.
VALOR: R$ 299.227,50

IKE LOG TRANSPORTES, LOCAÇÕES E 
SERVIÇOS EIRELI EPP
Transporte com ônibus tipo rodoviário, com con-
dutor. 
VALOR: R$ 130.540,41

INSTITUTO DE FORMACAO E ACAO EM POLITI-
CAS SOCIAIS PARA A CIDADANIA – INFAP
Realização do projeto esportivo para a pessoa 
idosa, nos próprios municipais e praças públicas. 
VALOR: R$ 121.916,01

ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.
Serviços de atualização de licenças, manutenção 
e suporte técnico priorizado e estendido para os 
Softwares e Hardware Oracle.
VALOR: R$ 98.355,24

MENDES & FREITAS LOGISTICA LTDA -EPP
Locação de veículos com condutores, manuten-
ção e combustível por conta da contratada.
VALOR: R$ 72.275,04

MEMORIAL INDÚSTRIA DE ATAUDES LTDA ME
Fornecimento de urnas.
VALOR: R$ 71.977,00

NICKVALLE COMERCIO DE PAPEIS LTDA ME
Fornecimento de papel toalha.
VALOR: R$ 45.270,00

L & S COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA – 
ME
Fornecimento de luvas plásticas e tiras reagentes 
para diagnóstico de gravidez.
VALOR: R$ 39.280,72

LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES 
LTDA
Fornecimento de Vale-Refeição em cartão mag-
nético para os beneficiários do Programa Jovem 
Trabalhador e do Programa Bolsa Trabalho. 
VALOR: R$ 32.567,33

GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA 
LTDA
Fornecimento de gás liquefeito.
VALOR: R$ 21.053,94

*Dados extraídos da edição do Diário Oficial do 
Município publicado no dia 17 de abril de 2019.
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A discussão será na EPG Carlos Drummond de Andrade, no Cidade Serodio, 
dentro do Seminário “A paz começa por cada um de nós”, na terça-feira (30)

Bullying é tema 
de palestra em 
escola municipal

GH  Pág. 12

Centros de Educação 
da cidade oferecem 
aulas grátis de teatro

Isenção e redução 
da taxa do Vestibular 
Fatecs vão até o dia 2

Prazo para renovar o 
Bilhete Único Escolar 
segue até fi nal do mês

GH  Pág. 10

GH Pág. 10

Alunos que tiveram o pedido de isenção no 
Enem negado podem entrar com recurso
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A palestra sobre Bullying deverá
envolver pais e alunos da escola
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Fatecs oferecem isenção e redução 
da taxa do Vestibular até o dia 2

Bilhete Único Escolar deve ser 
renovado até dia 30 de abril

Centros de Educação de Guarulhos 
oferecem aulas gratuitas de teatro

Está aberto o período para 
solicitar a isenção total e a 
redução de 50% do valor 
da taxa de inscrição do 
Vestibular das Faculdades de 
Tecnologia (Fatecs) do Estado 
de São Paulo para o segundo 
semestre de 2019.

O prazo para fazer o pedido 
vai até 15h do dia 2 de maio. 
O valor integral da taxa é R$ 
70. São oferecidas seis mil 
isenções. É possível pleitear 
os dois benefícios, desde 
que o candidato atenda aos 
requisitos determinados para 
cada fi nalidade. Neste caso, é 
preciso fazer duas inscrições.

Os interessados devem pre-
encher o formulário disponível 
no site www.vestibularfatec.
com.br. O passo seguinte 
após o preenchimento é 
selecionar o link “Envio de 
Documentos”, disponível na 
seção “Documentos Compro-
batórios”, para encaminhar 
os documentos relacionados 
abaixo, que devem ser digita-
lizados com o tamanho de até 
500 kb, nas extensões pdf, 
png, jpg ou jpeg. 

As Fatecs vão disponibili-
zar computador e acesso à 
internet aos interessados em 
solicitar a isenção e redução 
da taxa do Vestibular. O candi-
dato deve entrar em contato 
com a unidade para saber o 
horário de atendimento para 
esta fi nalidade. A resposta à 
solicitação será divulgada no 
dia 23 de maio somente pela 
internet.

O candidato precisa ter con-
cluído integralmente o Ensino 
Médio ou concluir no primeiro 
semestre de 2019 o terceiro 
semestre da Educação de 
Jovens e Adultos – EJA (su-
pletivo) em escolas da rede 
pública (municipal, estadual 
ou federal) ou em instituição 
particular. 

Pode também estar con-
cluindo neste primeiro semes-
tre o curso no Centro Estadual 
de Jovens e Adultos (Ceeja). 
Além disso, é necessário ter 
renda familiar bruta mensal 
máxima de R$ 1.497 por pes-
soa. Se for independente, sua 
renda bruta máxima deverá 
ser nesse mesmo valor.

A Prefeitura de Guaru-
lhos, através da Secretaria 
de Transportes e Mobilida-
de Urbana, alerta a todos 
os estudantes e profes-
sores que fazem uso do 
Bilhete Único Escolar que 
é preciso fazer a renova-
ção do mesmo até a data 
limite de 30 de abril.

Para conseguir fazer 
o recadastramento é 
necessário ter o formulá-
rio específi co, que pode 
ser obtido através do site 
da Guarupass, na página 
Central do Bilhete, seção 
Escolar. Em Cadastre-se, 
clique no botão da opção 
desejada. O formulário 
deverá ser preenchido e 
carimbado pela escola nos 
três campos. Também é 
possível retirar o formu-
lário pessoalmente na 
Guarupass (Rua Silvestre 
Vasconcelos Calmon, 136).

Com o formulário ser 

preenchido, assinado e 
carimbado, basta compa-
recer à Guarupass com os 
documentos obrigatórios e 
fazer a recarga mínima de 
20 tarifas . Os documentos 
necessários para obter 
o Bilhete Único Escolar 
variam de acordo com a 
opção desejada.Para estu-
dantes, é necessário apre-
sentar: RG, comprovante 

de endereço recente em 
nome do titular / pai ou 
mãe, comprovante de ma-
trícula ou declaração esco-
lar referente ao ano letivo 
ou semestre. Estudantes 
de escolas estaduais 
devem levar RG escolar 
(mesmo que seja do ano 
anterior) ou documento da 
Prodesp correspondente 
ao ano letivo.

Para os professores: RG, 
comprovante de ende-
reço recente em nome 
do titular / pai ou mãe, 
último holerite, decla-
ração escolar referente 
ao semestre, carteira de 
trabalho e, para professo-
res cooperados, também 
o contrato de adesão com 
fi rma reconhecida pelos 
responsáveis.

A Prefeitura de Gua-
rulhos, por meio da 
Secretaria de Educação 
e em parceria com a 
Escola 360, oferece 
aulas gratuitas de teatro 
nas unidades dos CEUs 
Ponte Alta, Parque São 
Miguel e Rosa de França. 
Há vagas disponíveis 
para crianças com idade 
a partir de 6 anos, alunas 
da Rede Municipal de 
Ensino, e também para 
jovens e adultos. Inscri-
ções devem ser feitas 
nas respectivas unidades.

Nos CEUs Parque São 
Miguel e Rosa de França, 
as aulas são oferecidas 
somente para alunos re-
gularmente matriculados 
nas Escolas da Prefeitura 
de Guarulhos (EPG). No 
CEU São Miguel, as aulas 
acontecem às terças, às 
9h, e às quintas-feiras, 
a partir das 7h. Já no 
CEU Rosa de França, os 
encontros acontecem às 
terças e sextas-feiras, em 

diversos horários.
No CEU Ponte Alta 

as turmas são abertas 
ao público em geral e 
acontecem às terças e 
quartas-feiras, respectiva-
mente, às 10h30 e 13h.

Na última semana, os 
professores de Artes 
Fábio Viana Costa, 
ThaizSat’Ana e Ricardo 
Escobar fi zeram uma per-
formance para divulga-
ção nas EPGs do entorno 
dos CEUs Parque São 
Miguel e Rosa de França.

Serviço:
CEU Pq. São Miguel
Rua Joaquim Moreira, 

S/N - Parque São Miguel 
– Mais informações: 
2421-2445

 CEU Rosa de França
Rua Sergipe, S/N - 

Jardim Rosa de Fran-
ca - Mais informações:  
2304-7589

 CEU Ponte Alta
Rua Pernambuco, 836 

- Jardim Pte. Alta I - Mais 
informações:  2436-6813

Alunos que tiveram isenção no Enem 
negada já podem entrar com recurso

Os estudantes que tiveram 
o pedido de isenção da taxa 
do Exame Nacional do Ensi-
no Médio (Enem) negado, po-
dem entrar com recurso pela 
internet  no Sistema Enem. O 
prazo para que isso seja feito 
vai até esta sexta-feira (26). 
Para a solicitação de recurso, 
o participante deverá enviar 
documentação específi ca, 
prevista no edital do exame. 
Serão aceitos somente do-
cumentos nos formatos PDF, 
PNG ou JPG, com o tamanho 
máximo de 2MB. O resultado 
do recurso será divulgado 
também pela internet, a partir 
de 2 de maio.

Ao todo, 3.687.527 estu-
dantes solicitaram a isenção 
da taxa de inscrição do 
Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem) 2019, de acor-
do com o Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira 
(Inep). 

O prazo para pedir a 

isenção da taxa do Enem 
terminou no último dia 10. A 
taxa de inscrição deste ano 
é R$ 85. O resultado está 
disponível desde o dia 17 
na Página do Participante. 
Para consultar o resultado, 
é necessário informar o CPF 
e a senha criada na hora de 
fazer a solicitação. 

Para participar do exame, 
os estudantes - com ou sem 
isenção da taxa - devem 
fazer a inscrição no período 

de 6 a 17 de maio.
Têm direito à isenção da 

taxa os estudantes que 
estão cursando a última série 
do ensino médio em 2019 
em escola da rede pública; 
aqueles que cursaram todo o 
ensino médio em escola da 
rede pública ou como bolsista 
integral na rede privada, com 
renda, por pessoa, igual ou 
menor que um salário mínimo 
e meio, o que, em valores de 
2019, equivale a R$ 1.497.

São também isentos os 
participantes em situação de 
vulnerabilidade socioeconô-
mica, ou seja, membros de 
família de baixa renda com 
Número de Identifi cação So-
cial (NIS), único e válido, com 
renda familiar por pessoa 
de até meio salário mínimo 
(R$ 499), ou renda familiar 
mensal de até três salários 
mínimos (R$ 2.994). O Enem 
será aplicado nos dias 3 e 10 
de novembro. 
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SUA CHANCE ESTÁ AQUI!

www.cursinhodapoli.top
Tel.: 11 3197-8683 - Av. Guarulhos, 3999 

Prepare-se com quem entende
de Enem e Vestibulares2019Extensivo

MATRÍCULAS
       ABERTAS

NOVA UNIDADE
Lapa - 11 2145-7654 

Sto. Amaro - 11 5524-6404

Tatuapé - 11 2522-5554

Guarulhos - 11 3197-8683

Novidade em

GUARU
LHOS
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Na próxima terça-feira (30), 
às 10h, a EPG Carlos Drum-
mond de Andrade, no Cidade 
Serodio, promove a palestra 
sobre o Bullying, ministrada 
pelo doutor em Psicanálise 
e escritor, Jairo de Paula. A 
programação faz parte do 
Seminário “A paz começa por 
cada um de nós”, que visa 
compreender a problemática 
da violência escolar e propor 
estratégias de intervenções 
com alunos, professores e 
a comunidade. Além de pa-
lestras, a programação conta 
com dramatizações, música e 
brincadeiras.

“Com este projeto acredita-
mos que a paz não deve estar 
presente somente no âmbito 
escolar, mas sendo praticada 
por todos, ao longo da vida. 
É assim que se constrói um 
mundo melhor”, explica a 
diretora da escola, Maria de 

Deus E. Lopes Giannattasio, 
sobre a importância de abor-
dar valores como respeito, 
empatia e fatores psicosso-
ciais causados pelos bullying 
e o trabalho de prevenção 
realizado pela escola.

Na sequência, será abor-
dado o tema “Sentimentos 
e valores”, com o Padre 
César Augusto Campos; e 
“Afetividade familiar”, com o 
professor da Unifesp, Marcos 
Cézar de Freitas. Já no dia 7 
de maio, o evento conta com 
a participação do coordena-
dor pedagógico do GUARD, 
Washington Luiz de Santana, 
e a Psicopedagoga, Rita de 
Cássia Félix Evangelista.

Entre as ações pedagógicas 
desenvolvidas ao longo do 
mês de abril estão: formação 
de professores e funcionários 
da escola; rodas de conver-
sas; leituras de textos com 

gêneros diversos referentes 
à temática; dramatizações; 
apresentação de músicas; 
danças; sarau de poesias; e 

exposições de trabalhos.
O seminário tem por obje-

tivo promover uma refl exão 
que leve à compreensão do 

fenômeno da violência no am-
biente escolar, desenvolven-
do a resiliência, o equilíbrio 
emocional, o sentimento de 

confi ança em suas capacida-
des afetiva, a fi m de estimular 
atitudes democráticas nos 
alunos.

Escola municipal irá discutir Bullying
entre os alunos na próxima terça-feira
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[ horóscopo ]

O Clube De Leitura De Jane Austen

Quase Casadas

Globo, 2h05 The 
Jane Austen Book 
Club. EUA. Comédia. 
Direção Robin Swi-
cord. Com Maria Bello, 
Emily Blunt. Sofrendo 
com problemas sen-
timentais, Bernadette 
resolve criar o clube 
do livro “Sempre Aus-
ten, O Tempo Todo”, 
dedicado aos livros 

de Jane Austen. Jo-
celyn, Allegra, Prudie, 
Sylvia e Grigg juntam-
-se ao grupo, que se 
encontra uma vez por 
mês para discutir um 
romance da escritora. 
Em pouco tempo, eles 
compartilham seus 
sentimentos e perce-
bem importantes mu-
danças em suas vidas.

Globo, 13h59 
Nearlyweds. EUA. 
Drama. Direção 
Mark Griffiths. Com 
Steve Bacic, Britt Ir-
vin. Três amigas ti-
veram o casamen-
to dos sonhos, mas 
os anos passam, 
e elas começam 

a se perguntar se 
querem mesmo a 
vida de casadas. E, 
quando elas des-
cobrem que o pa-
dre que as casou 
faleceu sem apre-
sentar a documen-
tação necessária 
para formalizar.

Fotos: Divulgação

[ filmes ] 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 43

FFB
OLEAGINOSA
ROLIGFL

GONZAGUINHA
PANGARESN
ROIMSÇ

MIRRANAFTA
VESOONED
INTERJAVE
LAISPASEP

CENTEIONR
GERITROSE
IOGESPC
ABRIRELI
DRPIPERS

BOAREPUTAÇÃO

(?) cultu-
ral, tipo

de Teatro
de arena

"Errando
(?) que se
aprende"

(dito)

Os menores
estados 

da Região
Nordeste

Prefixo de 
"gigabyte"
(Inform.)

Desenho
da alta-
costura

A linhaça,
por seu
teor de
gordura

Zona 
Norte

(abrev.)

Cantor de
"O Que É, 
o Que É"
(MPB)

Letra a
que se

apõe til no
espanhol

Cavalos
ordinários

(bras.)

(?)
Calheiros,
senador
alagoano

Letra do
dígrafo de

"barro"

Cat (?),
cantor 

de "Wild
World"

Resina da
qual se
fabrica
incenso

Edgar
Duvivier, 

saxofonista
carioca 

Time
gaúcho 

na Série B
em 2017

Um dos
nomes de
Deus na
Bíblia

(?) Souza,
ex-ginasta
paulista

"O Apa-
nhador no
campo de
(?)", livro

Causa
transtorno
nas vias
públicas

Eu, em
italiano

Coloraçao
vermelha 

em doenças
de pele

Espanhol
(abrev.)

Tipo de
leite de

qualidade
inferior

(?) garra-
fas, fun-

ção do sa-
ca-rolhas

Juiz que
sucedeu
Sansão
(Ant.)

Conceito
positivo

sobre uma
pessoa

Curta-
metragem
da Disney

(2016)

Elemento
da chuva

ácida
(símbolo)

Direito da 
autoridade

pública,
estimula a 
impunidade

em um
judiciário

lento

Feitio do
bambolê

Sistema 
financiador
de imóveis

Aparelho para pesar
alimentos

Folha
(abrev.)

Carlos (?),
repórter

Orixá conhecida 
como Rainha do Mar

Iran Malfi-
tano, ator
Derivado 

do petróleo
usado na 

fabricação
de fertili-

zantes
Logo, em

inglês
Técnico da

Seleção

Recipiente
para água
Benefício 

trabalhista

Rasgar, 
em inglês
Plutônio

(símbolo)

Nelson Rodrigues,
dramaturgo

Obra como "Carmen",
de Bizet (Mús.)

2/io. 3/rip — sfh. 4/soon. 5/piper. 7/stevens. 8/eritrose.

[ novelas ] 

virgem

Você vai sentir que 
quer ficar longe de 
tudo. Evite ativida-
des agitadas e não 
assuma tarefas gi-
gantescas. Não tenha 
medo de pedir ajuda 
externa, você não é a 
pessoa certa para o 
trabalho hoje.

Um golpe de sorte 
vai permitir que você 
faça progressos no 
aspecto social. Não 
perca tempo com de-
talhes. Você vai estar 
em excelente forma. 
Tenha cuidado com o 
que come e você terá 
mais energia.

Não se preocupe 
muito com as coisas 
que você não pode 
fazer nada a respeito - 
você está pronto para 
realmente viver, para 
aproveitar ao máximo a 
vida. Respire mais pro-
fundamente, isso vai 
lhe ajudar a encontrar 
a calma que você pre-
cisa para as mudanças 
que está fazendo.

Você saberá 
como transformar 
as circunstâncias 
incomuns com as 
quais vai se deparar. 
O dia em que você 
for capaz de mover 
montanhas ainda 
não chegou, portanto 
modere suas ações e 
não se compare com 
os outros!

Você se sente 
pronto para corrigir 
a situação, tirar as 
conclusões certas 
e começar de novo. 
Problemas nos rins 
vão afetar a sua saú-
de, então beber mais 
líquidos seria uma boa 
ideia. Você precisa se 
livrar do supérfluo em 
todos os níveis.

Boas notícias estão 
no ar e uma atmosfe-
ra do presente cons-
trói a sua confiança. 
Aproveite ao máximo 
a paz e a tranquilida-
de do dia para dar 
atenção ao que pode 
estar faltando em sua 
dieta.

O ambiente hoje 
estará um pouco 
austero, mas você vai 
fazer de tudo para 
melhor isso. Você 
está sobrecaregado. 
Você precisa per-
ceber isso e tomar 
providências para 
resolver o problema.

Você está atraindo 
novas amizades que 
serão um trunfo para 
o futuro. Esteja aber-
to a novas ideias. 
Você sente a neces-
sidade de moderar 
suas ações e isso é 
bom. Ouça seus ins-
tintos mais profundos 
e recupere-se de 
vibrações negativas 
do passado.

Você vai ter uma 
grande satisfação em 
dedicar tempo a um 
amigo que precisa do 
seu apoio. Você sente 
a necessidade de de-
sacelerar um pouco 
para ouvir os seus ins-
tintos mais profundos 
e ter um descanso 
sem se sentir culpado 
- você não tem razão 
para isso.

Hoje você vai exijir 
suavemente. Lidar 
com a arte da persua-
são para reunir e mo-
tivar as pessoas não 
será um problema. 
Apesar de sensações 
fugazes de fadiga, 
você estará em boa 
forma. Beba água pra 
manter a sua energia.

Você quer derrubar 
barreiras. Não 
coloque a carroça 
na frente dos bois, 
faça a coisa certa. Há 
muito estresse em 
torno de você, mas 
você não pode fazer 
mais nada. Seria 
melhor procurar uma 
atmosfera calma e 
descansar.

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

áries libra

escorpião

sagitário

capricórnio

aquário

peixes

touro

gêmeos

câncer

leão

Malhação -
Toda Forma de 
Amar

Joaquim pede orien-
tação para Lara. Marco 
Rodrigo se irrita com 
comentários de Carla. 
Rita e Jaqueline fazem 
um retrato falado dos 
bandidos que levaram 
José Carlos. Martinha 
reclama com Meg do 
desinteresse de Filipe. 
Camelo questiona 
Raíssa sobre seus senti-
mentos por ele. Regina 
se preocupa com as 
novas amizades de 
Guga.

Órfãos da Terra
Bruno confessa 

a Valéria que não a 
ama mais. Aziz se 
descontrola e jura que 
trará Laila de volta. Áida 
registra quando Fairouz 
avisa a Soraia sobre 
um bilhete de Hussein. 
Jamil pede Laila em ca-
samento. Rania repre-
ende Camila e afirma 
a Miguel que dará uma 
lição na menina. Almei-
dinha e Tomás detêm 
Jamil, para desespero 
de Laila.

Verão 90
Manu conta a Kika 

sobre sua emoção 
com o fax de Manuel 
e avisa que deseja 
conhecer o diretor. 
Janaína conta a 
Janice e Otoniel que 

decidiu morar junto 
com Herculano. 
Quinzinho para-
beniza Herculano 
pelo programa com 
Manu. Jerônimo 
pede sociedade na 
Pop TV.Herculano 
avisa a João que se 
sentiu pressionado 
por Manu e acabou 
inventando que Ma-
nuel virá ao Brasil.

O Sétimo Guardião
Ondina descobre 

a identidade de 
sua filha. Lourdes 
Maria se despede de 
Geandro. Eurico é 
surpreendido pelos 
filhos ao sair de casa 
durante a madrugada. 
Mirtes caminha até a 
cabana onde Milu foi 
encontrada. Valentina 
comenta com Gabriel 
sobre as atitudes de 
Olavo para se apos-
sar do aquífero.

Jezabel
Acabe entra no 

quarto de Jezabel e vê 
Hannibal. Ela diz que 
eles estavam apenas 
conversando. Acabe vê 
uma roupa de Hannibal 
no chão e se retira. 
Hannibal entende que 
a intenção de Jezabel 
era provocar ciúmes. 
Enquanto Elias medita, 
um soldado fenício che-
ga por trás e quando 
vai golpeá-lo, o profeta 
diz para não fazer 
nada que se arrependa 
depois. 

As Aventuras 
de Poliana

Todos dançam no 
samba, que é canta-
do por Ciro. Verônica 
chama a atenção e 
Waldisney a convida 
para dançar. Fernan-
da e Raquel vão ao 
Samba e a menina 
coloca a mãe para 
cantar junto com o 
grupo. Afonso se 
interessa por Fer-
nanda.Sérgio, Joana, 
Claudia, Marcelo, Lu-
ísa de Durval conver-
sam sobre Pendleton 
e alguns segredos 
são revelados.

 Minha Vida
Ates quer saber 

por que Salih está 
junto com Ylias e 
sua família. Mehmet 
interna Hulya em 
um sanatório. Ates 
acusa Salih de ten-
tar incriminar Meh-
met e de sabotar 
seu veículo. Salih 
ouve a conversa de 
Mehmet e Ates sem 
que eles notem sua 
presença.

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

Para anunciar nos 
classifi cados 

ligue: 

2823-0828 / 2823-0829

 2823-0830 / 2823-0835

2823-0836 / 2823-0837

   VEÍCULOS 
 AUTOS 

 VENDE-SE 
 Fiat idea 2008 novo.  F:96194-
0683 

 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 fumante. 
Vl.Galvão seg á sex. F:94768-
6544/99606-2706 

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

 MECÂNICO ALINHADOR 
 Entregar curriculum no e-mail 
marciosaucer@hotmail.com ou 
Rua Cabo Antonio Pereira da Sil-
va, 681. Jd Tranquilidade. 

 IMÓVEIS 
 ALUGA-SE 

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

 CASA NO PICANÇO 
 Próx Timóteo Penteado. Dorm, 
sala, coz, wc e lavandeiria. Dir c/ 
prop. F:2459-2821/96939-6606 

 JARDIM PORTUGAL 
 Proximo ao terminal de onibus, 2 
dorms, c/s garagem F:2468-9271 
/ 99976-9738 

 QUARTOS 
 Para rapazes. F:99741-
6690/96194-0683 whats  

 VENDE-SE 

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

 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 

 CRÉDITO IMOBILIÁRIO 
 Para compra de imóveis e capital 
de giro. F: 11 99406-2450         

802 CLUB GIRLS 
CONTRATA 

 
Contrata meninas maiores 
de 18 anos com ou sem 

experiência.
LUCROS A PARTIR DE 5 MIL 

ÓTIMAS COMISSÕES
Moradia - Pagamento Diário 

- Motorista 
 

Maiores Informações
(11) 99590-5187 

 
www.clubgirls.com.br

Funcionamento das 10 às 20 
horas de segunda a sábado. 
 Av. Carlos Ferreira Endres

nº802 Vila Endres
Guarulhos/SP

(11)99590-5187
 

www.clubgirls.com.br

CLÍNICA PRIVÊ

VEJA NOSSAS MODELOS:

BONA FIDE

FORROS DE PVC 
INSTALADO OU MATERIAL

BO

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

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

ORÇAMENTO SEM COMPROMISSO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 06/05/2019

No pleito de suas funções a Diretora da empresa COOPER 
SIRIUS – COOPERATIVA DE APOIO AO TRANSPORTE DE 
CARGA a Sr.ª JANETE RODRIGUES DA SILVA, no uso dos 
poderes que lhe são conferidos pelo Estatuto Social, convoca 
os Senhores associados para comparecerem a ASSEMBLEIA 
GERAL EXTRAORDINÁRIA a realizar-se no dia 06 de MAIO 
de 2.019, nas dependências da sede Social da Cooperativa, 
sita a RUA ITAPOGIPE, 130 – JARDIM MONTE CARMELO – 
GUARULHOS / SP – CEP: 07195-220 nesta cidade, as 18:00 
horas em primeira convocação com a presença de 2/3 de seus 
associados as 19:00 horas em segunda convocação com a 
presença de metade mais um de seus associados ou as 20:00 
horas em terceira e ultima convocação com a presença de 
no mínimo 10 (DEZ) associados para deliberarem a seguinte:

ORDEM DO DIA

1) Preenchimento dos Cargos Administrativos de Diretor 
Presidente e Tesoureiro(a), tendo em vista a Renuncia dos 
hoje empossados;
2) Eleição do Conselho Fiscal para mandato de 2019/2020.

JANETE RODRIGUES DA SILVA
Presidente

R. JOÃO GONÇALVES, 275, CENTRO

www.cursonacional.com.br

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

g
mos a solução!

CURSONACIONAL

Matrícula
Grátis

Aulas 1 vez 
por semana

Curso
Rápido

SUPLETIVO
Curso preparatório para

ENEM, ENCCEJA E EJA

(11)  2408-4200

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!

Instalação e Manutenção
de Ar Condicionado

e Refrigeração

www.refrimaiaservicos.com.br
refrimaia@refrimaiaservicos.com.br

(11) 2303-2198 / 2484-6930

(11) 94783-3932

Enviar currículo e laudo médico para:

2468-7400
vagas@vilagalvao.com.br

ESTAMOS CONTRATANDO
(Pessoas com Defi ciência)

Vagas:
AUX DE PÁTIO
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


