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Genival Lacerda 
receberá o título de 
cidadão guarulhense 
em festa neste sábado
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Votação do Plano Diretor é
adiada, mais uma vez, 
no plenário do Legislativo

HOMENAGEM: O cantor Genival Lacerda, que está completando 88 anos,  receberá o título 
de cidadão guarulhense em grande festa no Campo do Alemão, no Taboão
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REAJUSTE DOS SERVIDORES

Economistas ouvidos pelo HOJE avaliaram que, do ponto de vista 
fi nanceiro, é praticamente impossível conceder reajuste salarial se não tem 
caixa; o Stap (sindicato da categoria) convocou greve para o próximo dia 22

Economistas
dizem que dar
aumento é quase
um ato heróico
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HOMENAGEM
de cidadão guarulhense em grande festa no Campo do Alemão, no Taboão

‘
A questão não é só 
econômica. Temos famílias 
e servidores que cuidam da
cidade, então vamos dar o 
reajuste Prefeito Guti

Mais de 135 mil pessoas ainda 
não se vacinaram contra a gripe
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Detran.SP irá leiloar 
quase 700 veículos em 
Guarulhos, via online, 
na próxima terça-feira
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Suspeito de matar a 
própria fi lha de 3 anos 
e a enteada de 8 será 
transferido ao CDP
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LOTERIAS:
Deu sorte hoje?

 Troca do calçamento

A Prefeitura de São Paulo começou a fazer a troca do calçamento do piso do centro históri-
co. Em vez de pedra portuguesa, estão sendo instalados blocos de concreto pré-moldado. A 
obra começou pela rua Doutor Miguel Couto. O principal motivo é a acessibilidade
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PANCADAS DE 
CHUVA

Dorival Lima
Uma vergonha a atitude 
do nosso Supremo Tri-
bunal Federal (STF) ao 
fazer retornar a censura 
contra a imprensa. Para 
piorar, ainda temos um 
presidente que, até o 
momento, nada fez pelo 
nosso país: basta vermos 
o alto número de desem-
pregados. Estamos iguais 
a caranguejos, andando 
de ré.

Sinara A. Fialho
Quer dizer que agora os 
passageiros que forem 
embarcar no aeropor-
to de Guarulhos terão 
que pagar uma taxa de 
poluição ambiental? De 
que foi essa magnífica 
ideia? Além de pagarmos 
passagens caras, ainda 
temos que bancar por 
um problema que não é 
nosso. Por que o prefeito 
Guti não cobra isso das 
empresas aéreas que são 

responsáveis pela polui-
ção ambiental? 

Odinei Fote Bezerra
Considero esdrúxula 
esse projeto que a Pre-
feitura de Guarulhos está 
preparando 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 encare-
cer mais as passagens. 
Não somos nós que polu-
ímos o ar, mas os aviões 
que são das empresas 
aéreas. Elas é que devem 
arcar com esse proble-
ma. Se o projeto for apro-
vado, usarei ao máximo o 
aeroporto de Congonhas, 
na zona sul de São Paulo.

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 ofe-
recido em suas escolas 
de origens. 

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

Deborah Sales
Lamentável observamos 
que o desemprego no 
país, em especial na re-
gião metropolitana de 
São Paulo, está crescen-
do a cada mês que pas-
sa. O governo de Jair 
Bolsonaro, presidente 
que depositei meu voto, 
ainda não conseguiu es-
tancar a sangria da falta 
de vagas no país e, ape-
sar do pouco tempo de 
governo, estou perden-
do as esperanças de que 
isso vá acontecer a curto 
e médio prazos. Não sei 
o que será de nós.

Professora foi condenada por 
não prestar contas a Fapesp
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EA professora de ensino téc-

nico Joana D’Arc Félix de Sou-
sa, que fraudou o currículo ao 
incluir um pós-doutorado na 
Universidade Harvard, (EUA), 
foi condenada pela Justiça 
em 2014 a devolver R$ 369,2 
mil para a Fundação de Am-
paro à Pesquisa do Estado de 
São Paulo (Fapesp) por uma 
pesquisa que ela não compro-
vou ter feito. Procurada, Joana 
afirmou ter documentos que 
comprovam a prestação de 
contas e disse que não foi 
notificada sobre o processo 
judicial, apesar de a sentença 
ter sido emitida há cinco anos.

O contrato com Joana foi ce-
lebrado em maio de 2007 na 
modalidade Pesquisa Inova-
tiva em Pequenas Empresas 
(Pipe), que tem como objetivo 
apoiar empresas de pequeno 
porte de São Paulo no desen-
volvimento de tecnologia.

Beneficiada, a professora 
recebeu financiamento de R$ 
278.166,19 para um projeto em 
que dizia ser possível reapro-
veitar, via manipulação quími-
ca, resíduos de couro como 
corantes, mistura de óleos de 
engraxe e cromo.

A Fapesp entrou em 2012 
com ação no Tribunal de 
Justiça de São Paulo contra 

Joana, alegando que ela não 
informou o que foi feito com o 
dinheiro.O valor que ela seria 
obrigada a ressarcir foi reajus-
tado para R$ 369.294,42 - a 
atualização era até junho da-
quele ano. 

Procurada, a Fapesp disse 
que não se manifesta sobre 
processos judiciais. Por tele-
fone, Joana, primeiro, afirmou 
que ainda iria enviar a docu-
mentação com prestação de 
contas à fundação. “Estou até 
marcando reunião com a Fa-
pesp para enviar tudo, essa 
documentação.” Depois, após 
ser questionada que o proces-
so já tinha sentença, afirmou 
que não foi notificada. “Não 
recebi nenhum documento.”

A Universidade Virtual do 
Estado de São Paulo (Uni-
vesp) está com inscrições 
abertas para o vestibular 
2019 até o dia 21 de junho, 
às 15h. São 5.120 vagas para 
os cursos de Licenciaturas 
em Letras (novo curso), Ma-
temática e Pedagogia. As 
vagas são destinadas a 183 
polos de 155 municípios do 
Estado (capital, litoral e inte-
rior), o maior processo sele-
tivo em extensão territorial.

As inscrições devem ser 
feitas pelo site vestibular.
univesp.br. O início das au-
las está previsto para 12 de 
agosto. O custo da inscrição 
é de R$ 49. Para participar 
basta ter concluído o Ensino 
Médio ou estar cursando, 
com a conclusão até o perí-
odo da matrícula.

“O vestibular do 2º se-
mestre de 2019 será o de 
maior alcance territorial. A 
atual gestão está pautada 

em garantir uma educação 
de qualidade. Com a nova 
reformulação da Univesp, a 
partir de 2020, a oferta de 
vestibular será em todos os 
330 polos. A universidade 
ampliará o leque de cursos 
e haverá crescimento de 
forma planejada e organiza-
da”, afirma o presidente da 
Univesp, professor Rodolfo 
Azevedo.

O exame será realizado 
em 14 de julho, às 13h, de 
forma presencial em cida-
des de diversas regiões do 
Estado de São Paulo. A lista 
completa dos locais de pro-
va estará disponível no site 
do vestibular da Univesp 
em 10 de julho. O gabarito 
oficial da prova será divulga-
do a partir das 23h59 do dia 
do exame, também no site. 
Para saber detalhes das va-
gas, dos cursos e os polos 
da Univesp, acesse vestibu-
lar.univesp.br.

Univesp está com as inscrições abertas 
para o vestibular 2019 até 21 de junho

Mega Sena
Concurso n° 2151
15/05/2019
02 - 14 - 18 - 29 - 36 - 38

 
Lotofácil
Concurso n° 1814
15/05/2019 
01 - 02 - 03 - 05 - 07
12 - 14 - 15 - 16 - 18
19 - 21 - 23 - 24 - 25

Lotomania
Concurso n° 1969 
14/05/2019
01 - 08 - 10 - 16 - 17
20 - 22 - 35 - 38 - 48
56 - 59 - 62 - 64 - 67
80 - 81 - 84 - 94 - 98

Dupla Sena
Concurso n° 1936
16/05/2019
Primeiro sorteio 
05 - 08 - 16 - 22 - 44 - 50
Segundo sorteio
23 - 33 - 38 - 39 - 40 - 47

Federal
Extração n° 05388
15/05/2019

Prêmios Principais
Prêmio Bilhete  Valor (R$)
1º   2716             500.000,00
2º  65001             27.000,00 
3º  27675            24.000,00
4º  87895             19.000,00
5º  57036             18.329,00
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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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Wellington Alves
Free São Paulo

Os servidores de Guaru-
lhos ameaçam realizar gre-
ve, a partir do dia 22, caso 
a prefeitura não conceda 
reajuste salarial. Entretan-
to, economistas avaliam 
que atender a vontade 
dos funcionários públicos 
pode ser ruim para o caixa 
da gestão municipal, que 
acumula défi cit de 66% 
somente neste ano. 

Segundo o Tribunal de 
Contas do Estado (TCE) de 
São Paulo, a Prefeitura de 
Guarulhos empenhou, até 
o momento, R$ 2 bilhões 
em gastos em 2019. A 
arrecadação, no entanto, é 
de somente R$ 1,2 bilhão. 
A situação é semelhante 
a do governo federal, que 
precisou contingenciar 
investimentos e foi alvo de 
greve na última quarta-
-feira, 15, pelos cortes na 
educação.

A prefeitura oferece 

aos servidores reajuste 
progressivo de 2%, sendo 
1% imediato e 0,5% em 
setembro e novembro, 
além de aumento de 4% na 
cesta básica e no vale-re-
feição. Em assembleia no 
Sindicato dos Servidores 
(Stap), a categoria rejei-
tou a proposta e marcou 
paralisação no dia 22, com 
votação de greve, às 10h, 
em ato na frente do Paço 
Municipal, no Bom Clima.

Para o economista Anto-
nio Azambuja, a prefeitura 
precisa conceder o que 
está previsto no orçamen-
to, caso contrário, pode 
infringir a Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal. Ele 
afi rma que os funcionários 
públicos podem requerer 
um aumento maior na 
discussão do orçamento 
de 2020, na Câmara Mu-
nicipal. “Uma arrecadação 
menor do que o previsto 
gera um grande problema. 
É como o fi lho que pede 

aumento de mesada para 
o pai desempregado”, 
afi rmou.

O presidente do Sindi-
cato dos Economistas de 
São Paulo, Pedro Afonso 
Gomes, recorda que, por 
lei, os governos não são 
obrigados a conceder 
reajustes salariais aos ser-
vidores. “Houve uma falha 
no cálculo do orçamento 
por parte da prefeitura. Do 
ponto de vista fi nanceiro, é 
impossível dar aumento se 
não tem caixa”, explicou. 

Na avaliação de Gomes, a 
prefeitura pode dar aumen-
to, mas terá que cortar em 
outras áreas, como paga-
mento de dívidas à União 
ou investimentos em obras. 
“A administração de uma 
prefeitura é semelhante ao 
de uma casa ou uma em-
presa. Tem que equilibrar 
receita e despesa”. 

O presidente do Stap, 
Pedro Zanotti, não atendeu 
as ligações da reportagem.

Economistas dizem que reajuste dos servidores 
é ‘impossível’, do ponto de vista financeiro
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Apesar do fl uxo de caixa 
ruim do governo municipal, 
o prefeito Guti (PSB) afi rmou 
que vai manter a proposta 
apresentada aos servidores. 
“A questão do reajuste não é 
só econômica. Temos famílias 

e servidores que cuidam da 
cidade, então vamos dar o re-
ajuste. Vou ter que readequar 
em outras áreas”, afi rmou.

De acordo com a prefeitu-
ra, 11.996 servidores terão 
reajuste superior a infl ação, 

que foi de 4,47%, segundo 
o Dieese, por conta da im-
plantação do Regime Próprio. 
Os aumentos signifi carão 
um acréscimo mensal de 
R$ 3.894.502,74 na folha de 
pagamento da Prefeitura.  

Guti mantém a proposta de aumento
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Antônio Boaventura

O impasse existente 
entre parlamentares da 
situação e oposição na 
Câmara Municipal, mais 
uma vez, impediu que a 
proposta do Plano Diretor, 
elaborada pelo Executivo, 
pudesse ser votada em 
uma sessão plenária nesta 
quinta-feira (16). Agora, o 
projeto teve sua votação 
marcada para a próxima 
terça-feira (21). 

Um dos pontos de 
maior polêmica daquela 
proposta está voltado 
para o número de áreas 
sociais a serem destina-
das para serem ocupadas 
por populares com baixa 
renda. De acordo com o 
vereador Edmilson Souza 
(PT), líder da oposição, o 
município conta com um 
défi cit habitacional de 
aproximadamente 150 mil 
moradias e o Plano Diretor 

contempla cerca de 11 mil. 
Ou seja, menos de 10%.

A sessão desta quinta 
contou com a presença 
de um número consi-
derável de integrantes 
de movimentos sociais 
ligados aos Sem Terra. Os 
mesmos entendem que 
é necessário ampliar o 
número de áreas sociais 
na proposta para reduzir 
o défi cit habitacional do 

município. 
“O que nós achamos 

prejuízo não é não votar 
hoje [ontem], mas sim vo-
tar da forma que está. Não 
adianta fazer no afogadi-
lho e votar onde tem tanta 
gente reclamando que 
o projeto não contempla 
as funções de um Plano 
Diretor que terá duração 
de dez anos”, explicou o 
petista

A composição do 
projeto traz análises do 
macrozoneamento, dos 
elementos estruturadores 
do território, do amorte-
cimento e qualifi cação 
urbana, do sistema de 
gestão de águas pluviais, 
da reestruturação urbana 
e ambiental e do sistema 
de esgotamento sanitário. 
Ele também contempla 
diretrizes para lidar com 
as áreas de risco, tais 
como encostas, áreas de 
inundações, enxurradas e 
deslizamentos de terra. 

“O Plano Diretor já está 
atrasado e ele é muito im-
portante, até por que uma 
cidade como Guarulhos, 
pelo crescimento que tem, 
é importante nortear de 
que forma pode ter um 
crescimento mais organi-
zado”, observou o líder do 
governo, vereador Eduar-
do Carneiro (PSB). 

Novamente sem consenso, votação 
do Plano Diretor é adiada na Câmara
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Com a possibilidade de 
retornar ao cenário político 
depois de 54 anos, a União 
Democrática Nacional 
(UDN) pretende lançar 
candidatura para disputar 
o posto maior do Executivo 
em Guarulhos nas eleições 
de 2020. O partido, que 
também pode contar com 
o presidente Jair Bolsonaro 
em seus quadros, aguarda 
a homologação da sigla 
pelo Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE). 

“A UDN foi um dos par-
tidos mais importantes da 
história do Brasil e fi camos 
muito felizes em resgatá-
-lo com a mesma ideologia 
conservadora de direita, 
que preza o conceito da 
família e do liberalismo eco-
nômico. A gente vai traba-
lhar incansavelmente para 
que a [Operação] Lava Jato 
não pare”, disse Marcus 
Alves de Souza, presidente 
nacional da UDN. 

Para participar do próxi-
mo pleito eleitoral, a sigla 

precisa do aval do TSE, 
que segundo Souza, deve 
acontecer nos próximos 15 
dias. O presidente contou 
que o partido está organi-
zado em dez estados - San-
ta Catarina, Ceará, Amapá, 
Acre, Rondônia, Tocantins, 
Maranhão, Espírito Santo, 
Piauí e São Paulo. 

“A gente tem pretensão 
de lançar uma candidatura 
própria para prefeito e 
uma chapa completa de 
vereadores. Nós queremos 
escolher um candidato a 
prefeito que tenha conhe-
cimento da cidade e saiba 
quais são as difi culdades 
do povo”, explicou. 

Marcus também ressaltou 
que espera surpreender 
na próxima eleição para 
que possa alçar voos altos 
no pleito de 2022, que 
elege deputados estadu-
ais e federais, senadores, 
governadores e presiden-
te, além de afi rmar que o 
partido não será barriga de 
aluguel. (A.B.)

UDN pretende lançar candidatura 
a prefeito em Guarulhos em 2020

Rodado
Como quem não 

quer nada , Eduar-
do Kamei - ex-
-vereador tucano, 
ex-vice pelo PTB, 
ex-assessor do 
deputado federal 
Eli Correa Filho 
(DEM), ex-diretor 
na gestão Almeida 
(PT) e ex-secretário 
do Guti (PSB) - 
tenta se aproximar 
do prefeiturável 
Wilson Paiva e do 
NOVO…

Sem coleguismo
O deputado estadual Jorge Wilson Xerife (PRB) e o 

presidente do SindiLotação, Cícero Mossoró, se estra-
nharam nos bastidores do programa Radar. Mossoró 
é 1º suplente de vereador pelo PRB; e o vereador 

João Barbosa (PRB) até hoje não abriu a vaga. Xerife 
é o presidente do partido...

Chumbo trocado
Irritado com críticas 

de comissionados 
ligados ao prefeito 
Guti (PSB) no Face-
book, o vereador 
Laércio Sandes subiu 
à Tribuna e desceu a 
lenha. Principalmente 
em Andréa Viegart, 
diretora do Departa-
mento de Proteção 
Animal…

Sintonizando?
No mesmo dia em 

que o deputado Már-
cio Nakashima (PDT) 
reclamou no “Radar” 
da falta de atenção 
do prefeito Guti 
(PSB), seu secretário 
de Governo, Peter-
son Ruan, foi visitar o 
parlamentar em seu 
gabinete na Assem-
bleia Legislativa…

Pequeno demais
Impressionante 

com o ex-presi-
dente da Câmara 
Eduardo Soltur 
anda criticando o 
prefeito Guti pelos 
bastidores. Ambos 
são do PSB. Pro-
vável a saída de 
Soltur do partido…

Desmotivante

Perceptível que 
o secretário 
Rodrigo Barros 
(Desenvolvi-
mento) não está 
conseguindo 
desenvolver boa 
comunicação. Es-
pécie de coach 
do governo, seus 
vídeos motivado-
res no Facebook 
não estão atin-
gindo nem 200 
visualizações…

Reticências...

Pedro Notaro
pedronotaro@gmail.com
whatsapp: 99 507 6900
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V E S T I B U L A R  •  I N S C R E VA - S E

claretiano.edu.br

Con�ra também, os cursos de 2ª Graduação e Pós-graduação.

Claretiano
mais

por você.A faculdade
que é

GUARULHOS
POLO

N O  C O L É G I O  V I R G O  P O T E N S
R U A  S A N T O  A N T Ô N I O ,  2 3 6  –  C E N T R O
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(11) 3820 0084 • (11) 94523 2111 Atendimento
via WhatsApp

PROGRAMA
DE BOLSAS

CLARETIANO

Conheça alguns cursos:
• Administração • Análise de Dados (NOVO) • Artes • Biologia
• Ciências Contábeis • Computação • Pedagogia • Educação Física
• Música • Gerontologia • Marketing Digital (NOVO) • Museologia (NOVO)
• Recursos Humanos • Serviço Social (NOVO) • Serviços Jurídicos e Notariais

São mais de 30 opções, escolha a sua.

CONFIRA

DESCONTOS
ESPECIAIS NA SUA 

MENSALIDADE*

NO ENADE **

CONSECUTIVOS6ANOSM
EL

HOR  FACULDADE  EAD

A 15 dias do encerramen-
to da Campanha Nacional 
de Vacinação contra a 
Infl uenza (gripe), mais de 
135 mil pessoas ainda 
não se vacinaram contra 
a doença em Guarulhos. 

Segundo a prévia divulga-
da nesta quinta-feira (16) 
pela Secretaria de Saúde, 
desde o início da campa-
nha até o momento foram 
administradas 175.510 
doses entre o público-alvo 

do município que integra 
os oito grupos prioritários 
defi nidos pelo Ministério 
da Saúde, o que corres-
ponde a uma cobertura 
vacinal de 56,47%.

A meta é vacinar pelo 

menos 90% das pesso-
as desses oito grupos: 
crianças menores de seis 
anos (com idade entre seis 
meses até cinco anos, 11 
meses e 29 dias); gestan-
tes; mulheres que tiveram 
fi lho nos últimos 45 dias 
(puérperas); profi ssionais 
de Saúde; professores das 
redes pública e privada; 
pessoas com idade igual 
ou superior a 60 anos; po-

vos indígenas; e pessoas 
portadoras de doenças 
crônicas, mediante prescri-
ção médica.

Também devem ser 
imunizados os jovens de 
12 a 21 anos sob medidas 
socioeducativas; popula-
ção privada de liberdade; 
funcionários do sistema 
prisional; bem como os 
policiais civis, militares, 
bombeiros e membros ati-

vos das Forças Armadas, 
os quais devem procurar 
uma unidade de saúde 
com documentos que 
comprovem o exercício da 
função. Somando as doses 
administradas para esses 
demais grupos que não 
entram na contabilização 
da cobertura vacinal, o 
total de vacinados contra 
gripe no município sobe 
para 179.718 pessoas.

Mais de 135 mil pessoas ainda não 
tomaram a vacina da gripe na cidade
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A Campanha contra a 
Infl uenza termina no próximo 
dia 31 e a vacinação é uma 
das medidas mais efetivas 
para a prevenção da forma 
grave da doença e de suas 
complicações. As doses 
utilizadas nas campanhas 
nacionais são trivalentes e 
protegem contra três tipos 

de vírus: A H1N1, A H3N2 e 
B. A composição da vacina 
é estabelecida anualmente 
pela Organização Mundial de 
Saúde (OMS), de acordo com 
as informações recebidas de 
laboratórios de referência so-
bre a prevalência das cepas 
dos vírus em circulação.

Em 2018, foram confi rma-

dos 1.381 óbitos por infl uenza 
no Brasil, sendo 917 por A 
H1N1; 129 pelo vírus A não 
subtipado; 78 por pelo B; e 
257 pelo A H3N2. Em Gua-
rulhos, foram confi rmados 10 
óbitos por infl uenza em 2018, 
sendo nove decorrentes do 
vírus A H1N1 e um pelo vírus 
A não subtipado.

Prevenção de casos graves e óbitos
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Tiago Ortaet
É arte/educador, artista e ativista 
social, atualmente está professor 
universitário e diretor de cultura 
da cidade de Guarulhos
www.tiagoortaet.com

A desconstrução de mitos
Ideias cristalizadas não criam raízes, não germinam rela-

ções com outras ideias; elas se encrostam, se por um lado, 
podem no máximo, virar afronta de rede social, “memes” de-
bochados de internet, amparados em um papel de rótulos e 
frases prontas, sem permitir aos seus interlocutores se quer 
oportunidade de embate; por outro, podem virar devoção 
gratuita, obscurantismo contemporâneo e dogmas criados 
por uma legião.

Legiões também se desencantam ao constatarem o com-
passo da realidade.

O conceito de mito só tem alguma serventia se for objeto 
de estudo em pesquisas culturais sobre o folclore, por exem-
plo, já na condição política é um rótulo fadado ao fracasso.

No último dia 15 de Maio aconteceu um dia histórico na luta 
pela educação pública brasileira em resposta aos recentes e 
ostensivos ataques à ciência, à pesquisa, às universidades, 
aos cursos de humanidades, aos educadores e pasmem; 
agora também aos estudantes que foram considerados, em 
discurso público do presidente como “massa de manobra... 
idiotas úteis... imbecís” é difícil de acreditar, mas assim é a 
retórica do “líder” da nação diante dos legítimos protestos da 
sociedade.

Uma avalanche de cartazes expressavam o tom do mani-
festo popular, refl exo do período que vivemos. Dentre as inú-
meras frases; destaco “Um país que persegue professores 
e artistas como pode dar certo?” “O brasileiro não precisa 
ser estudado, precisa ser estudante” “Sou educadora, pós-
-graduada, mestre, doutora, PHD, escritora de livros e mãe; 
então quem é o idiota da história?”  “Eu me armo de livro e 
me livro de armas” “minha iniciação científi ca não é balbúrdia 
senhor presidente”  “é tanta tristeza que não cabe em um 
cartaz” “sem educação já basta o presidente” “É greve por 
que o caso é grave”...

Os atores dessa manifestação são cidadãos em seu direito 
fundamental de manifesto, são trabalhadores exercendo seu 
direito constitucional de greve, são indignados que cons-
troem um capítulo novo num gigante levante popular pela 
educação.

Em diversos outros governos aconteceram paralisações 
por motivos também graves, por negligências, inefi ciências, 
mas o mérito principal desse ato em mais de 170 cidades em 
todas as regiões do país é para dar um basta no triunfo da 
ignorância; que teima em celebrar cortes na educação, que 
confunde o patrimônio intelectual do país com cores partidá-
rias; seria tão claro entender que educação pública não tem 
partido político, mas tem consequências gravíssimas para o 
nosso presente e desastrosas para nosso futuro.

O que faz de nós homens e mulheres honrados perante os 
nossos pares, tendo como marca a seriedade naquilo que 
fazemos é a maneira como nos comportamos frente aos 
desafi os; principalmente aos desafi os, ninguém que tentou 
se estabelecer pelo viés da couraça alheia reinou por muito 
tempo. Aliás, por falar em reinado, algumas mentes possuem 
essa tarimba monárquica que pouco contribui com uma vi-
são plural e coletiva, seja nas relações pessoais, profi ssionais 
ou naquilo que estabelecemos como cerne de nossas vidas.

A educação deveria ser defendida por absolutamente 
todos os brasileiros; quem sabe um dia... Enquanto isso que 
nosso escambo moral seja assim; nós lhe damos ensino e 
luta por um mundo melhor e vocês nos dão bom senso.

[ artigo ][ bloco de notas ] [ bloco de notas ]

O Departamento Esta-
dual de Trânsito de São 
Paulo (Detran.SP) leiloa, 
na  terça-feira (21), 671 
veículos removidos por 
infrações de trânsito em 
Guarulhos. Desses, 13 têm 
direito a documentação e 
podem voltar a circular. O 
restante será destinado a 
reciclagem e desmanches 
credenciados. 

O leilão será realizado 
online no site (www.chui-
leiloes.com.br) a partir das 
10h. Pessoas físicas, a par-
tir dos 18 anos, só podem 
adquirir os veículos com 
direito a documentação. 
O pagamento deve ser 
feito à vista.

Após o arremate, os 
débitos são baixados e é 
necessário que o com-
prador efetue a transfe-
rência do veículo para o 
seu nome, emitindo um 

novo documento para o 
veículo. Cabe salientar, 
contudo, que se o valor 
da venda não for sufi cien-
te para cobrir as dívidas, 
o antigo proprietário 
continuará responsável 
por quitá-las. 

As fotos dos veículos 
estarão disponíveis no 
site do leiloeiro. 

O número de lotes a 
serem leiloados está 
sujeito a alterações, pois 
os proprietários podem 
regularizar a situação de 
seus veículos e retirá-los 
do pátio antes da realiza-
ção do evento. 

Os interessados no lei-
lão podem fazer inspeção 
visual dos veículos no 
pátio no dia 20 de maio, 
das 9h às 12h e das 13h 
às 16h. O pátio fi ca na rua 
Soldado Antônio Martins 
Oliveira, 100.

Detran.SP leiloa 671 veículos em
Guarulhos na terça-feira, via online

Divulgação

O grupo da ofi cina de 
teatro da unidade Santa 
Mena do Centro de Con-
vivência do Idoso (CCI), 
formado por oito pessoas 
com mais de 60 anos, re-
alizou nesta quarta-feira, 
dia 15, o ensaio geral da 
peça “Contos e Poesias”, 
no Anfi teatro da Biblio-
teca Monteiro Lobato. A 
apresentação será neste 
sábado, dia 19, às 14h, no 
mesmo local e a duração 
é de aproximadamente 
40 minutos. A entrada é 
a doação de uma prenda 

que será utilizada na 
Festa Junina do CCI.

A peça se baseia na 
releitura do conto “Um 
caso perdido”, de Nelson 
Rodrigues, e inclui poe-
sias de um dos partici-
pantes, Ivo de Souza, que 
é membro da Academia 
Guarulhense de Letras, e 
também uma música de 
autoria de Nádia Maria 
Couraceira, integrante 
da peça. Os ensaios vêm 
sendo realizados desde 
fevereiro na unidade do 
CCI.

Grupo de teatro do CCI apresenta 
“Contos e Poesias” neste sábado

Vila Rio, Carmela e Uirapuru são 
as UBS que abrirão neste sábado

O Programa Saúde Agora 
colocará em funcionamento 
neste sábado (17) três Unida-
des Básicas de Saúde: UBS 
Vila Rio, UBS Carmela e UBS 
Uirapuru. Assim como no 
último dia 11, elas oferecerão 
assistência à população, das 
8h às 16h, bem como desen-
volverão ações de promoção 
à saúde, especialmente 
de prevenção à dengue e 
à tuberculose. Dentre os 
atendimentos assistenciais 
que serão realizados pelas 
UBS, estão incluídos exames 
de prevenção ao câncer do 
colo de útero (papanicolau), 
consultas médicas, aplicação 
de vacinas e testes rápidos 
para a detecção do HIV, sífi lis 
e hepatites B e C. 

Além disso, a população 
também poderá aproveitar 
a data para regularizar os 
compromissos do programa 
Bolsa Família, do cadastro 
E-SUS e outras questões 
administrativas. Na UBS 
Uirapuru, as pessoas 
ainda poderão participar de 
palestras sobre câncer de 
colo de útero e mama, so-
bre infecções sexualmente 
transmissíveis e de ações 
promoção à saúde bucal. 
Por conta da adesão do 
Programa Movimenta Saú-
de à Campanha Nacional 
Maio Amarelo, a UBS Car-
mela também vai promover 
atividades de sensibilização 
para prevenir os acidentes 
de trânsito.

Divulgação

Entre os próximos dias 
27 de maio e 6 de junho, 
estarão abertas as inscri-
ções para jovens e adultos 
interessados em concluir 
o Ensino Fundamental, do 
1º ao 9º ano, na Educação 
de Jovens e Adultos (EJA) 
da Prefeitura de Guaru-
lhos. As inscrições para 
as aulas que começarão 
no 2º semestre de 2019, 
devem ser realizadas nas 
escolas-polo da EJA, com 
apresentação da Certidão 
de Nascimento ou RG, 
comprovante de residên-
cia e, em caso de candida-
tos menores de 18 anos, 
RG do responsável.

O público-alvo da EJA 
são adultos e jovens com 
idade a partir dos 15 anos 
completados até 31 de de-
zembro de 2018 e que não 
tiveram a oportunidade de 
concluir o ensino funda-
mental na idade adequa-
da. O curso oferecido pela 
Prefeitura é semestral e 
as aulas são oferecidas no 
período noturno.  Mais in-
formações podem ser obti-
das em todas as escolas 
da Prefeitura de Guarulhos 
ou pelo telefone: 2475-
7361. Para conferir a lista 
de endereços das escolas-
-polo de da EJA, acesse: 
http://bit.ly/2W0IIbd

Prefeitura abre inscrições para 
Educação de Jovens e Adultos
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Coleção Puro - Cecilie Manz

Coleção In Your Dreams. In Your Home. 

Uma caixa de ferramentas para a criatividade. Do nosso olhar para os seus sonhos. 
Materiais essenciais da arquitetura. Grandes superfícies. Acessórios. 
Matéria prima particular para personalização. Curadoria para ambientes únicos.

Portobello Shop - Av. Salgado Filho, 1883

(11) 2461.8080

Portobello Shop - Av. Salgado Filho, 1883

(11) 2461.8080

Tudo em Até

10X
*

*Consulte condições na loja.

NOVA COLEÇÃO

A Quarta Seção do Tribu-
nal Regional Federal da 4ª 
Região (TRF4) negou nes-
ta quinta-feira (16) um re-
curso do ex-ministro José 
Dirceu, que buscava a 
reversão de sua segunda 
condenação na Operação 

Lava Jato, e determinou 
que ele comece de ime-
diato a cumprir a pena de 
8 anos e 10 meses pelos 
crimes de corrupção e la-
vagem de dinheiro.

Ele terá que se apresen-
tar à PF em Curitiba, até às 

16h desta sexta-feira (17).
Ao fi nal do julgamento, 

foi determinada a notifi ca-
ção à 13ª Vara Federal de 
Curitiba para que provi-
dencie a prisão de Dirceu, 
tendo como base o enten-
dimento atual do Supremo 
que permite o cumprimen-
to de pena após o fi m da 
tramitação do processo na 
segunda instância.

A segunda condenação 
de Dirceu na Lava Jato 
foi proferida pelo então 
juiz federal Sergio Moro 
em março de 2017, quan-
do o ex-ministro foi con-
siderado culpado por ter 
recebido R$ 2,1 milhões 
em propina proveniente 
de contratos na Petrobras, 
entre 2009 e 2012.  

Segundo a denúncia do 
Ministério Público Federal 
(MPF), parte desse valor 
foi recebido por meio de 
118 voos em táxis-aéreos. 
A pena inicial estipulada 
foi de 11 anos e três meses 

de reclusão.  
A condenação foi confi r-

mada pela Oitava Turma 
do TRF4 em setembro do 
ano passado. 

A pena, porém, foi abran-
dada, sendo reduzida para 
oito anos e 10 meses. Em 
seguida, a defesa do ex-
-ministro apresentou di-
versos recursos em forma 
de embargos, prolongan-
do o desfecho do caso na 
segunda instância.

Nesta quinta, por unani-
midade, os sete desembar-
gadores da Quarta Seção 
do TRF4 negaram o último 
desses embargos, no qual 
a defesa buscava a pres-
crição dos crimes dada a 
idade avançada do ex-mi-
nistro, hoje com 72 anos. 

Também foi determina-
do que o irmão de Dirceu, 
Luiz Eduardo de Oliveira e 
Silva, condenado no mes-
mo caso, comece a cum-
prir sua pena de 8 anos e 
9 meses de reclusão.

TRF4 determina prisão de José Dirceu 
em segunda condenação na Lava Jato
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Bolsonaro recebe prêmio, 
bate continência à bandeira 
dos EUA e erra bordão

Após boicotes e protes-
tos, o presidente Jair Bol-
sonaro recebeu o prêmio 
de personalidade do ano, 
oferecido pela Câmara de 
Comércio Brasil-Estados 
Unidos, em Dallas, no Te-
xas. O evento de duas 
horas contou com um dis-
curso de 11 minutos do pre-
sidente, uma continência 
prestada por Bolsonaro à 
bandeira americana e o 
bordão de governo refeito: 
“Brasil e Estados Unidos 
acima de tudo”.

Na segunda parte do slo-
gan governamental, contu-
do, Bolsonaro errou a frase. 
No lugar de “Deus acima 
de todos”, o presidente 
brasileiro emendou: “Brasil 
acima de todos”.

O evento no Texas foi um 
almoço preparado para 
cerca de 100 empresários 
organizado às pressas de-
pois que Bolsonaro cance-
lou ida a Nova York, onde 
receberia a premiação, 

diante críticas, inclusive do 
prefeito nova-iorquino, Bill 
de Blasio, que classifi cou 
Bolsonaro como “perigo-
so” e preconceituoso. O 
Itamaraty articulou a agen-
da no Texas, um Estado 
conservador, e a organiza-
ção World A� airs Council 
aceitou receber o evento.

“Lamento muito o ocorri-
do nos últimos dias. Eu não 
posso ir na casa de uma 
pessoa onde alguém da 
sua família não me queira 
bem, mas meu amor por 
todo os Estados Unidos, 
inclusive os nova-iorquinos, 
continuará da mesma for-
ma”, afi rmou Bolsonaro, que 
disse ainda que o Brasil de 
hoje é “amigo dos EUA, res-
peita os EUA e quer o povo 
americano, os empresários 
americanos, ao nosso lado”.

Bolsonaro classifi cou 
como um “milagre” sua 
chegada ao poder. Ele fez 
críticas à mídia brasileira e 
a governos anteriores. 
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Ulisses Carvalho 

Na tarde desta quinta-feira  
(16), após audiência de cus-
tódia, o açougueiro Clayton 
Almeida de Jesus, 34, acu-
sado de matar a fi lha de três 
anos, Priscila Beatriz Tavares 
Almeida, e a enteada, de oito 
anos, Edmilly Geovana Tava-
res, teve a prisão preventiva 
decretada e será transferido 
para um Centro de Detenção 
Provisória (CDP) da cidade, 
de acordo com o delegado 
do Setor de Homicídios 
e Proteção à Pessoa de 
Guarulhos (SHPP), Wagner 
Coimbra Terribilli. 

Segundo a Polícia Civil, 
após cometer o crime, por 
volta das 5h de quarta-feira 
(15), no apartamento onde 
o casal morava, no aparta-
mento de um condomínio, 
na rua Brasília, n° 78, no 
bairro da Vila Carmela, Jesus 
pegou uma quantia de R$ 
70 do cofre de moedas das 
meninas, trocou o dinheiro 
em um mercado na região e, 
logo em seguida, se dirigiu 
à estação Armênia do metrô 
de São Paulo. 

De lá, acusado se deslocou 
até a estação Jabaquara 
onde, no terminal rodoviário, 
comprou uma passagem 
com destino a Santos, no 
litoral paulsita. Por volta das 
12h, ele enviou a foto das 
crianças mortas para a espo-
sa Priscila Tavares, além de 
publicá-la nas redes sociais, 
de acordo com o delegado. 

“A esposa saiu para traba-
lhar e ele sozinho se dirigiu 
para o quarto das crianças, 
onde na parte superior do 

beliche dormia a mais velha. 
Ele pegou a menina no colo, 
levou até o quarto do casal 
e começou a estrangulá-la, 
pressionando a cabeça dela 
contra o colchão até que 
ela parasse de se mexer”, 
destacou o policial durante 
entrevista coletiva na Dele-
gacia Secional de Guarulhos, 
na região central.

Após matar as duas crian-
ças, ele colocou as meninas 
abraçadas na cama do casal 
e sobre elas uma camiseta 
com a foto de Jesus e Prisci-
la juntos. 

Segundo Terribilli, o 
acusado teria saído do 
condomínio por volta das 
10h. Após chegar a Santos, 
ele procurou abrigo em uma 
igreja evangélica e chegou a 
assistir ao culto e conversar 
com um pastor. Os policiais 
civis do DHPP de Guarulhos 
chegaram ao local e deram 
voz de prisão ao suspeito.

Jesus irá responder por 
duplo homicídio qualifi cado. 
“Ele confessou e basica-
mente cometeu o crime por 
vingança. Foram poucos 
que eu vi com tamanha 
frieza como a dele”, revelou 
o delegado. O casal estava 
junto há dez anos e na tarde 
do último domingo, Dia das 
Mães, a mãe das meninas 
teria confessado uma traição 
a ele, com um colega de 
trabalho.

As informações ainda dão 
conta que Jesus tinha planos 
de assassinar os fi lhos do 
suposto amante da espo-
sa, mas não sabia com ele 
morava. 

Homem que matou a própria filha de três anos e 
enteada de oito tem prisão preventiva decretada
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O corpo das duas meninas 
foi sepultado no Cemitério 
da Vila Rio de Janeiro, às 
16h30 desta quinta-feira. 
O HOJE chegou às 12h ao 
velório, que foi realizado no 

Atendimento Especial ao 
Esquife (Aespe), localizado 
na rua Muhidin Ibrahim 
Hawache, n° 76, no bairro do 
Picanço. A família não falou 
com a imprensa. 

Corpo das crianças é sepultado no 
Cemitério da Vila Rio de Janeiro 

A morte do jornalista e pro-
fessor Artur Carlos Rocha, 39, 
não teve motivação política, 
de acordo com a Polícia Civil. 
Um homem suspeito, não 
teve o nome divulgado,  está 
preso preventivamente. Se-

gundo informações, ele mora-
va junto com Rocha e dividia 
as despesas da casa, porém, 
após desejo do professor de 
morar sozinho, o suspeito não 
teria aceitado a decisão e, 
assim, teria praticado o crime. 

A Polícia Civil não informou 
quando ocorreu a prisão, po-
rém, destacou que o suspeito 
foi preso em Guarulhos, após  
fi car foragido e inclusive, 
ter o carro guinchado no 
Parque Cecap. O suspeito se 

apresentou ao lado de dois 
advogados na Delegacia 
Seccional de Guarulhos. 

Rocha chegou a ser can-
didato a vereador no ano 
de 2016 pelo Partido dos 
Trabalhadores (PT), porém, 
não foi eleito e acabou 
como suplente. O corpo do 
professor foi encontrado por 
policiais militares no dia 18 de 
fevereiro, na altura do n° 3837, 
da Marginal Tietê, no bairro 
da Ponte Grande, sentido São 
Paulo. 

De acordo com a Polícia 
Civil, o corpo estaria envolto 
em um cobertor e amarrado 
com fi os. O carro de Rocha 
também foi encontrado dias 
após o crime, próximo à 
Rodoviária do Tietê, em São 
Paulo. Rocha foi enterrado 
na cidade de Berinal, região 
norte de Minas Gerais, onde 
nasceu. (U.C).

Morte de jornalista na Ponte Grande não 
teve motivação política, diz Polícia Civil 
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O cantor e compositor nor-
destino Genival Lacerda é o 
novo cidadão guarulhense. O 
projeto de decreto legislati-
vo, de autoria do vereador 
Laércio Sandes, foi aprovado 
por todos os vereadores du-
rante sessão extraordinária 
da Câmara Municipal de Gua-
rulhos, desta terça-feira (14).

O autor do título de cidadão 
ao artista paraibano, nascido 
em Campina Grande, justifi -
cou a homenagem lembran-
do os relevantes serviços 

prestados por Genival Lacer-
da à cultura brasileira através 
de sucessos que já fazem 
parte da música brasileira, 
em especial a nordestina, 
como Severina Xique-Xique, 
Radinho de Pilha, De quem é 
este jegue?, entre outros.

A Câmara Municipal de 
Guarulhos vai entregar o 
pergaminho para o novo 
cidadão guarulhense neste 
sábado (18), a partir das 13h, 
no Clube do Ponto (Campo 
do Alemão), na avenida Sil-

vestre Pires de Freitas, 2011, 
no Jardim Acácio, região do 
Taboão, durante as come-
morações do aniversário de 
88 anos do forrozeiro. 

Além da solenidade, não 
vai faltar forró. O próprio 
Genival, o fi lho dele João 
Lacerda e o cantor Max 
Mello vão comandar a festa, 
que terá também a parti-
cipação de várias duplas 
sertanejas, tudo regado a 
chope e churrasco, com 
entrada franca.

Genival Lacerda recebe 
título de cidadão 
guarulhense aos 88 anos

Dilvulgação

A cantora Ludmilla não se 
apresentará mais na Virada 
Cultural. De acordo com 
a Secretaria Municipal de 
Cultura, o cancelamento se 
deu por orientação médica. 
O show de Ludmilla estava 
programado para este do-
mingo (19), às 17h, no Palco 
São João, e será substituído 
por apresentação de Vanes-
sa da Mata. 

Ludmilla já havia cancela-
do dois shows no estado de 
São Paulo no último fi m de 
semana. Também deixou de 
participar do quadro Dança 
dos Famosos, do Domingão 
do Faustão, por causa de 

uma lombalgia. Com fortes 
dores na lombar, Ludmilla foi 
socorrida por uma ambulân-
cia do Serviço de Atendi-
mento Móvel de Urgência 
(Samu) e levada para a 
Santa Casa de Cruzeiro.

A Virada será nos dias 18 e 
19 de maio, com o subtítulo 
de “o festival 24 horas da 
Capital da Cultura”. Dentre 
os nomes da programação 
de destaque aparecem Sean 
Kuti (fi lho da lenda nigeriana 
Fela Kuti), Anitta, Ira!, Pablo 
Vittar, É o Tchan, Baco Exu 
do Blues, Maria Rita, Criolo, 
É o Tchan, Nação Zumbi, 
Anavitória, Caetano Veloso e 

fi lhos, Emicida e Sepultura, a 
maioria deles com potencial 
de aglutinar massas na pla-
teia, apontando para a volta 
das Viradas de grandes con-
centrações. Ao todo serão 
250 pontos de espetáculos 
com 1,2 mil atrações.

A expectativa é de receber 
5 milhões de pessoas 
no que os organizadores 
chamam de “a maior edição 
da história do evento”. As 
novidades são um palco 
para a música sertaneja, um 
palco gospel no Centro e 
o uso da Avenida Paulista 
como novo foco de shows 
por 24 horas.

Ludmilla cancela a participação 
na Virada Cultural de São Paulo

Horário de funcionamento: Seg. à sexta das 8h às 18h
   Sábado das 8h às 17h

Av. Pedro de Souza Lopes, 255
Vila Galvão - Guarulhos

Fones: 2304-1383 | 99632-0282

Pneus aro 13
165/70/13
175/70/13

A base de troca.

À vista ou débito* À vista ou débito*

À vista ou débito* À vista ou débito*

A partir 

R$ 89,99

Pneus aro 14
175/65/14
175/70/14
185/65/14

A base de troca.
A partir 

R$ 99,99

Pneus aro 15
195/55/15
195/60/15

A base de troca.
A partir 

R$ 109,99

Pneus aro 16
235/60/16

A base de troca.
A partir 

R$ 129,99

VALORES VALIDOS SOMENTE PARA AQUISIÇÃO DO COMBO DE INSTALAÇÃO NA LOJA 
, MONTAGEM , BALANCEAMENTO E TROCA DE BICO DE AR
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Conselho fiscal aprova por unanimidade 
contas do 1º trimestre da ACE-Guarulhos

APROVAÇÃO: A reunião dos conselheiros da ACE-Guarulhos foi realizada na tarde desta terça-feira (14), na sede da entidade, no Bom Clima; balanços foram analisados
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EO Conselho Fiscal da 

Associação Comercial e 
Empresarial de Guaru-
lhos (ACE-Guarulhos) 
aprovou por unani-
midade as contas do 
primeiro trimestre de 
2019 da entidade, que 
abrangem as receitas 
e despesas dos meses 
de janeiro, fevereiro e 
março. A reunião acon-
teceu na tarde desta 
terça-feira, 14/05, na 
sede da ACE, no Bom 
Clima.

O Conselho Fiscal 
analisa os balanços 
trimestrais da ACE, bem 
como a maneira como 
os recursos arrecada-
dos são reinvestidos 
em benefício dos asso-
ciados. Os membros do 
órgão verificam a entra-
da e saída de recursos, 
solicitam relatórios e 
tiram dúvidas durante 
as reuniões periódicas.

“Nessas reuniões nós 
verificamos, além das 
contas propriamente 
ditas, o trabalho que a 

entidade realiza para 
evitar a inadimplência 
ou reinvestir os valores 
em serviços para os as-
sociados, por exemplo”, 
explicou o conselheiro 
Luiz Magno.

Participaram da 

reunião desta quinta-
-feira, além de Magno, 
os demais conselheiros 
fiscais (Milton Brazan e 
Umberto Baccelli), os 
tesoureiros João Junio 
e Gustavo Prado, o 
diretor administrativo 

Silvio Simões, o su-
perintendente Maurici 
Dias Gomes, o contador 
Antônio Duran, da Capi-
tal Contábil, e a gerente 
administrativo e finan-
ceiro Rita Semensin.

“A transparência é 

uma de nossas maiores 
preocupações, já que 
os verdadeiros donos 
dessa entidade são os 
associados. Eles preci-
sam saber como está 
sendo investido o valor 
com o qual contribuem 

todo mês. Por isso, as 
reuniões do Conselho 
Fiscal são trimestrais e 
preservam esse traba-
lho em benefício dos 
associados”, afirmou 
o presidente William 
Paneque.
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• 4 dormitorios sendo 1 suíte 
• Sala, cozinha, banheiro, 
dependência de empregada, 
lavanderia
• Piscina
• Salão de jogos
• Garagem para 4 carros 
privativa 
•  170 m²

Contato:  
Rosemiro - Fone: 13 99727-6666

Apartamento praia da enseada 
2 quarteirões da praia

Guarujá

Oportunidade!
Apenas 

R$ 650 mil
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[ horóscopo ]

School Dance – Desventuras Escolares

As Viagens De Gulliver

SBT, 23h15 Scho-
ol Dance. EUA, 2014. 
Direção: Nick Can-
non. Com Bobb’e J. 
Thompson, Luennel. 
Jason enfim chega ao 
Ensino Médio e lá se 
depara com Anastá-
cia, uma bela e popu-
lar líder de um grupo 
musical, por quem é 
apaixonado desde 

pequeno. Ele acredita 
que o único meio dela 
notar sua existência 
seria fazer parte dos 
Rangers, considera-
do o melhor grupo 
de dança da escola. 
Jason se arma de co-
ragem… Mas será que 
conseguirá cumprir 
todas missões até se 
tornar um Ranger?

Globo, 13h59 
Gulliver’s Travels. 
EUA. Aventura. Dire-
ção Rob Letterman. 
Com Jack Black, Emi-
ly Blunt. Lemuel Gulli-
ver trabalha há 10 
anos como entrega-
dor de correspondên-
cia de um jornal de 
Nova York, mas sonha 
ser algo maior. Um dia 
é enviado para rea-
lizar uma matéria no 

Triângulo das Bermu-
das. Só que, ao che-
gar lá, seu barco é 
tragado por uma for-
te tempestade, que o 
leva à cidade de Lilli-
put, onde as pessoas 
são bem pequenas. 
Inicialmente, Gulliver 
é considerado uma 
ameaça, mas, aos 
poucos, conquista a 
simpatia dos morado-
res locais.

Fotos: Divulgação

[ filmes ] 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 39

Os movi-
mentos do
nado sin-
cronizado

Aturdido; 
perturbado

Prende
com nó

Atuação
dos bom-
beiros em
acidentes

Decorar
enxoval

com agu-
lha e linha

"Mundial",
na sigla

OMS

Ave da
Ação de
Graças e
do Natal

Despertar
o (?):

função da
abrideira

Estrutura
da rede 

de esgoto

Satélite
que

influencia
as marés

Atitude do
exibido pa-
ra chamar
a atenção

Período a-
proximado
do ciclo

menstrual

Código que
identifica
doenças
(sigla)

"This is
(?)", série
premiada
no Emmy

O corpo de 
professo-

res da
escola

Cenário 
remanes-
cente de 

Petra (Ant.)

Tecnologia
da Infor-
mação
(sigla)

O maior
mamífero
herbívoro
do Brasil

Defende a
liberdade 
jornalística

(sigla)
Altar-(?):
lugar do
padre, na

missa

Imitações
satíricas 

de famosos

Letra no
uniforme
do Robin

(HQ)

Cidade
mais cara
do mundo

(2017)

Veículo de
escolta da

Polícia 
Rodoviária

Entidade inspiradora
de artistas (Mit.)

Freira conhecida como
Anjo Bom da Bahia

Azeite de
(?), óleo

rico em gordura
monoinsaturada

Área do mercado com
maior taxa de rotativi-

dade de em-
pregados

Itens listados no
inventário do falecido
Tempero
marinho

Incubadora
do pintinho

Ganha-(?):
trabalho

Choramin-
gar (pop.)

Coelho, 
em inglês
Pronome

do coletivo

Age como
Calabar 
Sentar, 

em inglês

Radiano
(símbolo) 

Colher, 
em inglês

Método de 
tratamento
psíquico
baseado

em
estudos de
Sigmund

Freud

Fazer ver
Visitante
do Pão de

Açúcar

Músculo
autônomo
do coração

Sílaba de "pente"
Monitora o 
desmata-

mento

MAS
SIMULTANEOS

RESGATELE
MARABBIT

OÃPNAOVO
DEMONSTRAR

TURISTADAD
LUAALARDE
CRADPUS

MESDOCENTE
PENITOR

MIOCARDIOV
BOUUTRAI
ANALISENÇ
MBNIMOTO

CARICATURAS

2/us. 3/sit. 5/spoon. 6/luanda — rabbit.

[ novelas ] 

virgem

Seus instintos estão 
certos, algumas mu-
danças positivas estão 
chegando e você vai 
ser apoiado. Você vai 
ser alimentado com a 
sua vida fora do tra-
balho e vai sentir uma 
forte necessidade de 
passar algum tempo 
ao ar livre. Não resista 
a esse desejo, ele vai 
lhe fazer bem.

O clima é construtivo 
e gratificante no aspec-
to emocional e a sorte 
está com você para o 
estabelecimento de no-
vos contatos. Você está 
desperdiçando tempo 
demais com assuntos 
triviais e isso o está 
desgastando. Você 
não precisa olhar muito 

Você vai encontrar 
um apoio útil que en-
trará em sua vida no 
mês que vem. É um 
bom momento para 
fazer contatos! O seu 
bem-estar interior se 
beneficiará se você 
se concentrar mais no 
conforto de sua casa, 
assim a sua vida 
diária melhorará.

Você terá que se 
fazer perguntas e 
pensar de forma mais 
flexível para poder vi-
ver com seus desejos. 
Seu amor pela comi-
da está fazendo você 
comer coisas que são 
muito gostosas. Seria 
sensato pensar sobre 
seu físico para ter 
mais energia.

Você vai ser capaz 
de concluir um 
projeto financeiro 
ligado a uma compra 
essencial. Você está 
recarregando bate-
rias por um influxo de 
novas forças. Você 
tem mais resistência 
e está particularmen-
te inclinado a se con-
centrar no essencial.

Você vai obter um 
retorno positivo dos es-
forços do mês passado. 
Há festas em todos os 
lugares. Existem motivos 
para comemorar! As do-
enças psicossomáticas e 
distúrbios leves que está 
sofrendo são causados? 
pelas suas frustrações. 
Seria uma boa ideia 
admitir que elas existem 

Você não terá 
problemas ao argu-
mentar seu ponto de 
vista. Não exagere, 
é tudo a mesma 
coisa. Seja diplomá-
tico. Sua atividade 
cerebral efervescen-
te poderia levá-lo a 
fazer coisas demais 
fisicamente.

Seu otimismo vai ga-
nhar a admiração das 
pessoas ao seu redor 
e nada vai atravessar 
o seu caminho. Seja 
tolerante, nem todos 
serão capazes de 
acompanhar seu ritmo. 
Cuidado com o fígado 
e não exagere nos 
prazeres da mesa.

Você vai descobrir 
os lados inesperados 
das pessoas próximas 
a você. É um dia para 
surpresas. Você está 
pensando em muitas 
coisas ao mesmo tem-
po e a sua mente está 
cheia de novas ideias. 
Planeje suas atividades 
em longo prazo, mas 
sem entrar em pânico.

Esta é uma boa 
hora para trabalhar 
em equipe. Colabore 
sem reservas ou 
preocupação. Você 
não será capaz de 
trabalhar em seu 
próprio ritmo e vai 
precisar compensar 
isso descansando um 
pouco. Sessões de 
relaxamento seria o 
ideal.

Você vai se esforçar 
para preparar melhor o 
seu entorno. Você preci-
sa resolver suas coisas. 
Não se afunde em suas 
emoções, isso lhe suga 
energia. Você precisa 
falar abertamente para 
levantar sua moral.

Você deveria seguir 
a sua intuição e não 
questionar tudo sem-
pre. Dê-se pausas 
durante o dia. Você 
precisa voltar atrás 
considerando o seu 
estado nervoso.

áries

libra

escorpião

sagitário

capricórnio

aquário

peixes

touro

gêmeos

câncer

leão

Malhação -
Toda Forma de 
Amar

Rita avisa a Filipe 
que não poderá haver 
nenhum envolvimento 
entre eles. Lara conven-
ce Lígia a desistir da 
aproximação com 
Rita, contrariando 
Filipe. Peixoto observa 
Anjinha com Cléber 
e alerta Marco. Neide 
cancela a permissão 
para o evento de rap 
na escola, e Tatoo 
confronta Marquinhos. 
Mirtes vê Cléber entrar 
em seu prédio e diz a 
Anjinha que o menino é 
um bandido. 

Órfãos da Terra
Camila hesita em 

aceitar a proposta 
de Paul. Missade 
repreende Laila por 
sua proximidade com 
Bruno. Dalila orienta 
Paul a pedir Camila em 
casamento. Missade 
tem uma crise nervosa, 
e Laila, Elias e Jamil 
ficam consternados. 
Zuleika discute com 
Almeidinha por causa 
de Latifa.  

 Verão 90
Manu diz a João que 

deixará o celular de 
Jerônimo na sala dele 
na PopTV. Macedo 
conta para Larissa que 
o habeas corpus de 

Candé, pedido por 
Diego, foi concedido. 
Candé fica decepciona-
do ao ser afastado da 
PopTV por Mercedes. 
João encontra recibos 
suspeitos na lixeira de 
Jerônimo. Jerônimo 
consegue furtar a 
carteira de Herculano. 
Mercedes despede Li-
diane da função de sua 
assessora pessoal. 

O Sétimo Guardião
Sexta, 17 de maio
Não serão divulga-

dos pela emissora.

Jezabel
Obadias e Barzilai 
ficam revoltados e 
vão para dentro do 
palácio. Barzilai chega 
ali, transtornado, 
prestes a perder o 
controle e interrompe 
Acabe. Barzilai diz a 
Acabe que ele precisa 
prender Hannibal, 
pois foi ele quem 
matou os profetas. 
Acabe não se abala. 
Barzilai encontra com 
Samira no corredor e 
chora. Barzilai, ainda 
abatido, brinca com 
Baruch, enquanto 
conversa com Samira. 
Uma grande comi-
tiva fenícia chega à 
Samaria, os israelitas 
se aglomeram ao 
redor da comitiva. Um 
homem grita que são 
provisões de comida 
e água. Os soldados 

tem dificuldade de 
conter o povo. 

As Aventuras 
de Poliana

Brenda tenta consolar 
Jeff, ficando incomo-
dada por que ele não 
contou com ela para 
esse momento tão difí-
cil. Arlete nota algumas 
mudanças em Lindo-
mar após o acidente. 
Nanci tenta vender 
seus doces na padaria 
de Durval, mas é bar-
rada e fica chateada.  

 Minha Vida
Beyza diz para Hulya 

que tem algo para 
contar sobre Efsun. 
Bahar diz a Ates que 
nada do seu passado 
terá espaço nessa 
nova fase, incluindo 
ele. Salih pede a 
mão de Mucella em 
casamento para Ylias. 
Hulya relembra que Ef-
sun passou o telefone 
de Edibe para Hasan. 
Ismail diz a Bahar que 
Ates não é o único 
problema e que ela 
esconde algo.

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

Para anunciar
nos classifi cados 

ligue: 
2823-0828
2823-0829
2823-0830
2823-0836
2823-0837

   EMPREGOS 
 PRECISA-SE 

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

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

 MOTORISTA CARRETEIRO 
 P/ trabalhar c/ prancha. Trans-
porte de máquinas. Salário 
R$2.500,00. F:94768-6544 

 IMÓVEIS 
 ALUGA-SE 

 JARDIM PORTUGAL 
 Proximo ao terminal de onibus, 
4 comd, c/ garagem R$680,00 
F:2468-9271 / 99976-9738 

 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 

 SITIOS E CHÁCARAS 

 NORTE-MG 5 HECTARES 
 Plana,reg de soja e café. R$25mil. 
F:94400-3211/95617-0323 

 NEGÓCIOS 
 OPORTUNIDADE 

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

 RAPAZ MADURO 
 Procuro moça católica que se 
guarde p/ o casamento,30 a 
38anos p/ compromisso sério. 
F:97268-5121 

 SERVIÇOS 
 ESOTERISMO 

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

 MÃE M.LUIZA 
 Amarração amorosa e consultas. 
F:96307-3956 

     

   

PARA ANUNCIAR
NOS CLASSIFICADOS 

CHAME NO WHATSAPP:

95127-3215

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

ADVOCACIA PREVIDENCIÁRIA
E CÍVEL

APOSENTADORIA ESPECIAL
(VIGILANTES,METALURGICOS, ENFERMEIROS,

ENTRE OUTROS)
APOSENTADORIA POR TEMPO
APOSENTADORIA POR IDADE

 DIVÓRCIO E INVENTÁRIOS -  DIREITO IMOBILIÁRIO
Lisiane Ernst – OAB/SP: 354.370

Endereço: Rua José Bonifácio, 278, 7º andar, Sala 704, Sé

 3101-1744 /    (11) 96548-0504 3101-1744 /     3101-1744 /    

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

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

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

Grelhados de segunda a sexta
Apenas R$ 39,90
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