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Servidores em greve 
propõe reajuste de 
3,5%; governo vai 
avaliar nesta quinta

Polícia Civil procura 
novo imóvel para 
abrigar o 8o Distrito 
Policial, em Cumbica

SP gasta R$ 11 bi e não consegue limpar o 
Tietê; Guarulhos contribui para poluir o rio
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Guti se reúne com Ônyx para
liberação de acesso do Trevo 
O prefeito Guti (PSB) se reuniu, nesta quarta-feira em Brasília, com o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, para solicitar a 
liberação pelo governo federal do acesso à rodovia Presidente Dutra da última alça de acesso do Trevo de Bonsucesso. GH Pág. 3
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Expediente

[ cena do dia ] [ tempo ]

LOTERIAS:
Deu sorte hoje?

 Vacinação extra

Com 14 casos confirmados de sarampo, a capital paulista terá vacinação extraordinária para 
a população de 15 a 29 anos entre os dias 10 de junho e 12 de julho. Todas as unidades de 
saúde deverão abrir para a ação.
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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.

Líder no país, Bauru atinge 19,4 mil 
registros de dengue e 21 mortes

Ao menos 21 pesso-
as morreram este ano, 
vítimas da dengue, em 
Bauru, na região noro-
este do Estado de São 
Paulo. A cidade ocupa 
a liderança nacional em 
número de casos, com 
19.471 pessoas infectadas 
pela doença, confor-
me boletim divulgado 
nesta terça-feira, 28, pela 
Secretaria de Saúde do 
município. 

Embora a pasta afirme 
que o número de casos 
vem caindo, foram 
confirmadas 1.449 novas 
ocorrências. Segundo a 
secretaria, esses casos 
foram notificados de 
janeiro ao início de maio, 
mas só agora saíram os 
resultados dos exames.

A epidemia é a pior da 

história da cidade. Em 
2015, quando o Estado 
enfrentou a mais forte in-
cidência de dengue, Bau-
ru teve 8 482 casos, com 
seis mortes. Em 2013, 
foram 7.434 casos e 
duas mortes e, em 2011, 
a cidade registrou 4.384 
casos e seis mortes. Em 
outros anos, o número 
de casos foi significativa-
mente menor. 

A dengue se manifesta 
na cidade de forma epi-
dêmica na cidade desde 
2007, quando houve 
2.064 casos. A prefeitura 
informou que as ações 
de combate foram inten-
sificadas e resultaram 
em redução de 66% no 
número de notificações, 
este mês, em compara-
ção com abril.

Interessados em partici-
par do processo seletivo 
das Faculdades de Tecno-
logia (Fatecs) do Estado de 
São Paulo para o segundo 
semestre de 2019 podem 
fazer a inscrição até o 
dia 10 de junho, às 15h. A 
inscrição é feita exclusi-
vamente pelo site www.
vestibularfatec.com.br.

O candidato que quiser dis-
putar uma vaga do Vestibular 
precisa ter terminado ou es-
tar cursando o Ensino Médio 
ou equivalente, desde que 
no ato da matrícula compro-
ve a conclusão do curso.

Para se inscrever, é neces-
sário preencher a ficha de 
inscrição e o questionário 
socioeconômico. Depois é 
preciso imprimir o boleto 
e pagar a taxa no valor de 

R$ 70 (em dinheiro) em 
qualquer agência bancária 
ou por meio da ferramenta 
getnet (pagamento com 
cartão de débito e crédito), 
disponível na internet.

Cinco Fatecs vão am-
pliar os cursos oferecidos: 
Campinas e Itatiba: Gestão 
Empresarial (40 vagas cada, 
de manhã); Diadema: Gestão 
da Produção Industrial (40 
vagas, à noite); Santana de 
Parnaíba: Análise e Desen-
volvimento de Sistemas (40 
vagas, de manhã); e Zona 
Leste, na capital: Gestão 
de Recursos Humanos (40 
vagas, de manhã).

Outras informações pelos 
telefones (11) 3471-4103 
(Capital e Grande São Paulo) 
e 0800-596 9696 (demais 
localidades) ou pela internet.

Inscrições para o vestibular da 
Fatec vão até dia 10 de junho

Divulgação

Tomaz Silva/ABr

Mega Sena
Concurso n° 2155
29/05/2019
02 - 06 - 27 - 37 - 44 - 47

 
Lotofácil
Concurso n° 1820
29/05/2019 
01 - 04 - 05 - 07 - 10
13 - 14 - 16 - 17 - 18
19 - 20 - 21 - 22 - 25

Lotomania
Concurso n° 1973 
28/05/2019
00 - 09 - 10 - 18 - 19
21 - 29 - 37 - 41 - 43
49 - 56 - 58 - 59 - 61
65 - 73 - 90 - 91 - 94

Dupla Sena
Concurso n° 1941
28/05/2019
Primeiro sorteio 
03 - 08 - 10 - 19 - 23 - 38
Segundo sorteio
06 - 20 - 31 - 34 - 42 - 46

Federal
Extração n° 05392
29/05/2019

Prêmios Principais
Prêmio Bilhete  Valor (R$)
1º   28467          500.000,00
2º  24211               27.000,00 
3º  26934             24.000,00
4º  58221              19.000,00
5º  57503              18.329,00
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O prefeito de Guarulhos, 
Guti (PSB), esteve nesta 
quarta-feira em Brasília, 
onde se reuniu com o 
ministro-chefe da Casa 
Civil, Onyx Lorenzoni, para 
solicitar a liberação pelo 
governo federal do acesso 
à rodovia Presidente Dutra 
da última alça de acesso 
do Trevo de Bonsucesso. 

Na semana passada, 
a Justiça liberou para a 
prefeitura a área que faltava 
para a conclusão do empre-
endimento. No entanto, a 
ligação do último viaduto à 
rodovia precisa da União, já 
que se trata de uma rodovia 
federal sob concessão da 
CCR NovaDutra.  

Com a liberação da área 
pela Justiça, com a emissão 
de posse para a prefeitu-
ra, as obras de ligação do 
Viaduto que ligará o lado de 
Bonsucesso à pista Rio-São 
Paulo da Dutra serão retoma-

das nos próximos dias. 
A via chegará a uma pista 

marginal, próximo ao viaduto 
velho, que, atualmente, 
ainda não tem ligação com 
a pista lateral da rodovia. Ou 
seja, mesmo com a conclu-
são das obras de respon-
sabilidade do município, o 
acesso precisa da liberação 
por parte da concessionária, 
para que os veículos possam 
trafegar até próximo à entra-
da do Posto Sakamoto.  

Segundo Guti, Lorenzoni, 
homem forte do presidente 
da República, Jair Bolso-
naro, foi bastante solícito à 
reivindicação de Guarulhos. 
Imediatamente, ele agen-
dou para esta quinta-feira 
(30), uma nova reunião no 
Ministério da Infraestrutura 
para dar o andamento ne-
cessário para a liberação.  

Com 95% das obras 
do Trevo de Bonsucesso 
concluídas desde o fi nal 

do ano passado, a entrega 
fi nal do empreendimento, 
que estava paralisado no 
início da atual gestão, fi cou 
dependendo da liberação 
pela Justiça de uma área 
desapropriada. 

A prefeitura já havia feito o 
depósito judicial e espe-
rava apenas a emissão de 
posse para concluir o último 
viaduto, que permitirá a 
ligação direta da região de 
Bonsucesso à marginal da 

Dutra. Estima-se que em 
dois meses os trabalhos 
estejam fi nalizados.

Além de Onyx Lorenzoni, 
Guti - acompanhado do se-
cretário de Governo, Peter-
son Ruan, e do adjunto de 

Transportes e Mobilidade 
Urbana, Márcio Pontes – se 
encontrou com o ministro 
de Desenvolvimento Regio-
nal, Gustavo Canuto, para 
tratar de outros assuntos 
ligados a Guarulhos.

Guti se reúne com o  ministro Onyx para a
liberação de acesso do Trevo de Bonsucesso
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Reticências...

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

Estranho no ninho
Embora esteja morando em Guarulhos, o deputado 
estadual democrata Daniel Soares  (ex-vereador guaru 
e fi lho do missionário R.R. Soares), não tem nenhuma 
atividade política voltada para a cidade…

Piada pronta!
De quem foi a ideia de requerer cesta de natal 

para todos os servidores? Só para encher o saco do 
papai-noel?...

Animo, rapazes! O projeto está a caminho…
O secretário Adam Kubo (Gestão) prometeu projeto 

fi nal sobre ascensão da GCM em duas semanas. 
Na teoria, dará tempo de votar antes do recesso de 
julho. Mas, e na prática?...

Tempo ao tempo
Altas fontes gutistas estão menosprezando 

o movimento grevista dos servidores. “Nem 
piquete há”, gargalhou um. Eles apostam no 
cansaço dos que aderiram…

A conferir
O presidente do Cidadania, Rabih Khalil, co-

tado para assumir importante cargo na subpre-
feitura paulistana em Itaquera. Que está sob 
controle político da vereadora Sandra Tadeu 
(DEM). Deve haver dedo do prefeito Guti (PSB) 
nessa articulação…

Progresso e Desenvolvimento 
de Guarulhos S.A. - PROGUARU

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

Ata de Reunião do Comitê Estatutário (artigo 10 da Lei nº 13.303/16)
Às dezoito horas do dia vinte e dois de maio de dois mil e dezenove, reuniram-se na sede 
da Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos S.A. - PROGUARU, sita à Rua Arminda 
de Lima nº 788, Vila Progresso, Guarulhos, SP, os membros do COMITÊ ESTATUTÁRIO, 
a saber: Driele Siqueira Eugenio, Bruno Moreira Gersosimo e Roberto Olympio da Silva, 
sob a presidência da primeira. A Senhora Presidente do Comitê Estatutário esclareceu 
aos presentes que a reunião se realizava em obediência à Resolução nº 37/2018, a fim 
de apreciar os seguintes assuntos: 1) Conferência dos documentos originais e 
juntada das cópias: reuniram os membros do comitê citado acima para conferência dos 
documentos da Conselheira Barbara e para extrair cópias dos mesmos para juntadas no 
processo do Comitê Estatutário. Após análise e juntadas das cópias demos por encerrada 
a reunião. Guarulhos, 22 de maio de 2019.

Progresso e Desenvolvimento 
de Guarulhos S.A. - PROGUARU

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

Ata de Reunião do Comitê Estatutário (artigo 10 da Lei nº 13.303/16)
Às dezoito horas do dia vinte e quatro de abril de dois mil e dezenove, reuniram-se 
na sede da Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos S.A. - PROGUARU, sita à 
Rua Arminda de Lima nº 788, Vila Progresso, Guarulhos, SP, os membros do 
COMITÊ ESTATUTÁRIO, a saber: Driele Siqueira Eugenio, Bruno Moreira 
Gersosimo e Roberto Olympio da Silva, sob a presidência da primeira. A Senhora 
Presidente do Comitê Estatutário esclareceu aos presentes que a reunião se 
realizava em obediência à Resolução nº 37/2018, a fim de apreciar os seguintes 
assuntos: 1) Indicação dos nomes para compor o Conselho Fiscal da Progruaru: 
para membros efetivos a Dra. Bárbara Prado Alcântara Massoni; o Sr. Mario Sasaki 
e o Sr. Norberto Barbato Frazão Vital, e para membros suplentes a Sra. Roseli 
Robaina Luiz Fernandes, como primeira suplente; o Sr. José Luiz Ribeiro de Aguiar, 
como segundo suplente; e o Sr. Paulo Roberto de Araújo Santos, como terceiro 
suplente. Após análise de toda a documentação que será juntada no próximo mês, 
e também das declarações preenchidas, verificamos que todos os possíveis 
membros citados acimas preenchem os requisitos previstos na Lei nº 13.303 de 30 
de junho de 2016. Guarulhos, 24 de abril de 2019.

É o cara!
O secretário Rodrigo 

Barros (Desenvolvi-
mento) está de malas 
prontas para embarcar 
em breve para o Ca-
nadá. Deverá repre-
sentar a Prefeitura 
em evento de cida-
des inteligentes. Faz 
sentido: ele é muito 
inteligente…

Antônio Boaventura

Os servidores públicos 
construíram nesta quarta-
-feira (29) uma proposta 
para o reajuste salarial, 
que foi enviada ao pre-
feito Guti (PSB). Nela, os 
funcionários defenderam 
reajuste de 3,5%, além de 

abono e acréscimo nos 
benefícios. Eles também 
pedem para não descon-
tar os dias daqueles que 
aderiram à greve, iniciada 
na quarta-feira (22).

Caso a proposta seja 
aceita pela administração 
pública, os servidores 

terão reajuste de 3,5% no 
salário, 10% nos vales ali-
mentação e refeição, 21% 
no valor da cesta básica 
e abono de R$ 100 para 
aqueles que ganham até 
R$ 2.200,00. 

“A gente precisa sair com 
algo que contemple todo 
mundo. Nós precisamos 
não só do abono, que aju-
da principalmente, e muito, 
aqueles que ganham 
pouco. E nós também não 
podemos abrir mão de 
um índice. Nós já abrimos 
mão do índice da infl ação 
[4,45%]”, disse presidente 
do Sindicato dos Trabalha-

dores da Administração 
Pública de Guarulhos 
(Stap), Pedro Zanotti.

A prefeitura obteve 
liminar junto ao Tribunal 
de Justiça do Estado 
de São Paulo (TJ-SP), 
determinando que 70% 
dos servidores municipais 
permaneçam em ativi-
dade durante o período 
de greve ante os graves 
prejuízos que podem ser 
causados à população 
durante a paralisação. A 
Justiça determinou ainda 
que uma audiência de 
conciliação seja realizada 
nesta quinta-feira (30). 

Servidores propõem reajuste salarial 
de 3,5%; governo avaliará nesta 5a

Câmara discute a realização de 
eventos na avenida Paulo Faccini

A Câmara Municipal 
avalia nesta quinta-feira 
(30) a limitação de área 
para a realização de 
eventos carnavalescos na 
cidade. A sugestão prevê 
a promoção da atração 
cultural no perímetro 
entre as avenidas Paulo 
Faccini e Tiradentes e a 
rodovia Presidente Dutra. 

A Comissão de Finan-
ças e Orçamento da 
Casa de Leis entende 
que os eventos carnava-
lescos em logradouros 
públicos deveriam ser re-
alizados a uma distância 

mínima de cem metros 
de quaisquer templos 
religiosos, hospitais ou 
escolas. 

Já o vereador Lauri 
Rocha (PSDB), presidente 
da Comissão de Lazer, 
explicou que os verea-
dores são favoráveis à 
proposta do Executivo, 
mas discordam da impo-
sição destes limites a sua 
realização. 

O projeto do Executivo 
já tem pareceres favorá-
veis de várias comissões 
técnicas da Câmara de 
Guarulhos. (A.B.)
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Sinceridade elogiável
Ontem, no programa “Radar”, o secretário Adam 

Kubo (Gestão) deixou claro que não apoia a cria-
ção de Coordena-
doria de Saneamen-
to, conforme tramita 
na Prefeitura. Ele 
teme extrapolar a 
Lei de Responsabi-
lidade Fiscal…

doria de Saneamen-
to, conforme tramita 
na Prefeitura. Ele 
teme extrapolar a 
Lei de Responsabi-

O poder da caneta
No frigir dos  ovos, quem tem a palavra técnica fi nal 

sobre eventual acordo ou não sobre a greve dos 
servidores é o secretário Ibrahim Kadi, czar (ou que 
azar?) das fi nanças da Prefeitura …
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Ulisses Carvalho 

A Polícia Civil está 
procurando outro imóvel 
para instalar o 8° Distrito 
Policial, que atualmente 
está localizado em um 
galpão no bairro da Vila 
Nova Cumbica. A área da 
atual delegacia tem 800 
m², porém, a unidade sofre 
com pichações, fi ações 
expostas, além da entrada 
pombos e ratos, devido 
a proximidade com um 
córrego.

Em entrevista ao HOJE, o 
delegado titular do 8° Distrito 
Policial, Paul Henry Bozon 
Verduraz, 52, destacou 
os problemas do DP. “Nós 
chegamos aqui em janeiro 
deste ano, e já detectamos 
problemas na estrutura, e 
realizamos algumas melho-
rias pontuais como o cofre 

da delegacia, até por conta 
das ocorrências de furto de 
drogas”, informou. 

O galpão, de acordo com 
o delegado, é alugado pela 
prefeitura, porém, a procura 
para a nova sede não está 
sendo fácil. “Aqui é uma 
região onde nenhum imóvel 
tem habite-se. O Estado não 
consegue alugar nenhum 
imóvel se não tiver regulari-
zado. A difi culdade é enor-
me”, observou Verduraz.

Outro ponto é que na 
região, que tem muitas 
empresas em função do 
Aeroporto Internacional de 
São Paulo-Guarulhos, a maior 
parte dos estabelecimentos 
funciona em galpões. A 
única área de prédios seria 
próxima à avenida Santos 
Dumont, porém, o aluguel 
estaria mais caro. 

“Estamos somando 
esforços com a Delegacia 
Seccional, prefeitura e com 
o Conselho Comunitário de 
Segurança (Conseg) para 
procurar um novo imóvel”, 
destacou. O galpão foi 
alugado em 1989, para a 
criação da delegacia, porém, 
segundo o delegado, o 
proprietário não realizou as 
reformas necessárias. 

Em nota, a Secretaria 
de Segurança Pública do 
Estado de São Paulo (SSP), 
informou que a Delegacia 
Seccional de Guarulhos 
procura um imóvel apto para 
abrigar a delegacia, que está 
inserida no programa de 
reformas e modernização 
dos distritos policiais em an-
damento pelo Departamento 
de Administração e Planeja-
mento da Polícia Civil. 

Polícia Civil procura outro imóvel 
para abrigar o 8° Distrito Policial 

De acordo com o dele-
gado Paul Henry Bozon 
Verduraz, além do cofre 
e do arquivo, os vidros 
também foram trocados, 
além da abertura de três 
novas salas que estavam 
desativadas e cheias de 
entulho. “O serviço não 
está comprometido, a 
gente atende ao públi-
co, porém, no período 
noturno, a via carece de 
iluminação”, afirmou. 

A delegacia abrange 
as áreas da Vila Nova 
Cumbica, Vila Nova Bon-
sucesso e parte da ro-
dovia Presidente Dutra. 
O galpão é composto 
por 15 salas, com quatro 
banheiros, uma cozinha, 
três celas para presos 
temporários, além de 
estacionamento para 
seis vagas e uma ga-
ragem com sete vagas 
para as viaturas. 

A reportagem apurou 
também que o pro-
prietário do 7° Distrito 
Policial, localizado no 
Jardim São João, teria 
se comprometido a 
realizar as adequações 
necessárias ao imóvel. 
“Aqui 60% das deman-
das desse distrito são 
de presídios, porque 
todos os dias você tem 
uma ou duas apreen-
sões”, revelou. 

Enquanto não chega a mudança, 
DP faz serviços de manutenção 

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

Ivanildo Porto
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Wellington Alves
www.freesaopaulo.com.br

Há 27 anos, o Governo de 
São Paulo injeta dinheiro para 
despoluir o rio Tietê. Neste 
período, passaram sete go-
vernadores, além de milhares 
de prefeitos nas diversas 
cidades paulistas. Ao todo, a 
Sabesp injetou R$ 11,5 bilhões 
e, ainda hoje, existem mais de 
100 quilômetros de sujeira no 
rio, incluindo todo o trecho da 
capital paulista. E não há pers-
pectiva de quando o Tietê 

voltará às suas origens.
A cidade de Guarulhos, 

por sua vez, tem grande 
responsabilidade por essa 
sujeira. De acordo com o 
Serviço Autônomo de Água 
e Esgoto (Saae), 90% do 
esgoto na cidade não é tra-
tado. Os dejetos vão direto 
para o rio Tietê. 

O então governador Luiz 
Antônio Fleury Filho, que deu 
início às obras do Projeto 
Tietê, em 1992, afirmou que 

o rio estaria completamente 
limpo até 2005. A última 
promessa foi de Geraldo 
Alckmin que disse, em 2014, 
que o Tietê estaria despolu-
ído neste ano. Obviamente, 
ambos erraram. O atual 
chefe do executivo estadual, 
João Doria, sequer faz uma 
projeção neste sentido, mas 
indica a intenção de privati-
zar o tratamento de esgoto.

Para especialistas, houve 
avanços significativos no Tie-

tê, porém, o objetivo de tornar 
o rio limpo e navegável se 
torna impossível pela falta de 
investimento das prefeituras: 
construções inadequadas, fal-
ta de tratamento de esgoto e 
ausência de acordos políticos 
impedem o êxito da emprei-
tada e deixam a sensação 
que o dinheiro do contribuinte 
está sendo jogado no lixo.

Com o projeto Observando 
os Rios, a SOS Mata Atlântica 
monitora aquíferos em todo 

o país. No caso do Tietê, a 
mancha de poluição era de 
530 km – chegava a Barra 
Bonita - quando as interven-
ções do governo estadual 
começaram. Após quase três 
décadas, o rio está morto 
em 122 km, no trecho entre 
Itaquaquecetuba e Cabreú-
va. Em 2014, o rio alcançou 
o menor índice de poluição 
– 72 km -, mas o governo 
estadual alega que isso não 
foi natural e aconteceu pela 

baixa quantidade de chuvas 
naquele ano. 

Em nota, a Sabesp afirmou 
que trabalha fortemente com 
um plano de investimen-
tos que visa a implantação 
progressiva da infraestrutura 
necessária de esgotamento 
sanitário para a Região Metro-
politana de São Paulo. “São 
analisados vários tipos de 
ações, inclusive com parce-
rias com empresas privadas”, 
informou a companhia.

São Paulo gasta R$ 11,5 bilhões 
e não consegue limpar o rio Tietê

De acordo com a Sabesp, 
o Projeto Tietê é o maior 
programa de saneamento 
do Brasil. Executado desde 
1992, realiza investimentos 
em obras de coleta e trata-
mento de esgoto na Grande 
São Paulo. Nesse período, 
aumentou a coleta de 
esgoto de 70% para 87%, e 
o tratamento de esgoto de 
24% para 70%.

Já o Saae Guarulhos 

ponderou que o governo 
Guti, que assumiu a pre-
feitura em janeiro de 2017, 
conseguiu elevar o per-
centual de tratamento para 
cerca de 10% apenas com 
recursos próprios. Em 2016, 
de acordo com o Instituto 
Trata Brasil, esse índice era 
inferior a 3%. 

Em maio de 2018, a atual 
administração firmou um 
novo Termo de Ajuste de 

Conduta (TAC) com o Mi-
nistério Público do Estado, 
que prevê que 100% do 
esgoto produzido em Gua-
rulhos seja tratado até 1º de 
janeiro de 2026. O TAC an-
terior, assinado entre 2006 
e 2009 pelos ex-prefeitos 
Elói Pietá e Sebastião Al-
meida, ambos do PT, previa 
80% de tratamento até o 
final de 2017, mas ficou 
longe de ser cumprido.

Guarulhos terá 100% do esgoto tratado até 1º de 
janeiro de 2026, aponta TAC assinado com o MP

O rio Tietê nunca ficará 
limpo sem a coleta de 
esgoto na Região Metropo-
litana de São Paulo. Essa 
afirmação é do professor 
José Carlos Mierzwa, da 
Universidade de São Paulo, 
que atua na área de pro-
jetos de sistemas de trata-
mento de água. Ele culpa as 
prefeituras pelo despejo de 
resíduos nos rios paulistas.

“As prefeituras deixam as 

comunidades se instalarem 
em locais inadequados. 
Também mudam as leis de 
uso e ocupação de solo, de 
forma rápida, para expansão 
imobiliária. Muitas redes 
de esgoto construídas na 
década de 1990 já estão 
saturadas”, aponta.

Na opinião de Gustavo 
Veronesi, coordenador do 
projeto Observando os Rios, 
da SOS Mata Atlântica, a 

Região Metropolitana de São 
Paulo é a mais complexa 
do projeto Tietê. Somente 
na capital paulista, são 1,7 
mil rios e córregos, sendo a 
maioria concentrados nas 
zonas Sul e Norte. Se consi-
derar o Alto Tietê, o número 
sobe para 7 mil. “É preciso 
despoluir todos os rios que 
desembocam no Tietê para 
garantir que ele fique limpo 
mesmo”, explica.

Especialistas culpam as prefeituras da região 
metropolitana pelo descaso com o manancial

Fotos: Ivanildo Porto
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IMÓVEIS À VENDA
2463-2000 | 2440-2439 | 94014-5004C
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 CASA 03 CÔMODOS E BANHEIRO, 
BAIRRO SANTOS DUMONT.

LAGE, GARAGEM PARA 02 CARROS, TERRENO MEDE 5X25, 
PLANO E MURADO AO LADO DO SUPERMERCADO COM 

EXCELENTE LOCALIZAÇÃO. PREÇO 140.000,00, PARCELO 
COM 80.000,00 DE ENTRADA E SALDO EM ATÉ 60X FIXAS 

DOC. ESCRITURA REGISTRADA.

CASA BAIRRO DOS PIMENTAS, PQ DAS NAÇÕES.
02 CASAS DE 2  QUARTOS, SALA, COZINHA E BANHEIRO, 
CASA COM ÓTIMO ACABAMENTO TERRENO MEDE 12X30 

TOTALMENTE PLANO E MURADO, QUINTAL É GRANDE. VALE 
A PENA VER! DOC COM A ESCRITURA REGISTRADA. PREÇO 
330.000,00 OU PARCELO COM 180.000,00 DE ENTRADA E 

SALDO EM 60X FIXAS. 

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

RUA ITALICO SIRINGARDI, RUA COM TODOS OS 
MELHORAMENTOS PUBLICOS, DOC. OK, PREÇO R$ 

145.000,00, ACEITO CARRO  E PARCELO COM 50% DE 
ENTRADA, SALDO EM ATÉ 72X FIXAS.

 
 APARTAMENTO PLANALTO PAULISTA

APTO 90 M, 1° ANDAR, PLANALTO PAULISTA, REFORMADO 
COM 02 DORMITÓRIOS, SALA COM 02 AMBIENTES, 01 

VAGA DE GARAGEM, LOCAL: RUA CAMPINA DA TABORDA, 
N° 703. PREÇO, R$ 490.000,00, ACEITO CARRO PARCELO 

COM 50% DE ENTRADA. SALDO EM 60X FIXAS OU 
FINANCIAMENTO BANCÁRIO.

CASAS JD. CABUÇU – 03 CASAS
02 COMÔDOS CADA UMA E WC, ASFALTO E ÓTIMA 

LOCALIZAÇÃO, TERRENO MEDE 5x67, DESMEMBRADO E 
COM ESCRITURA REGISTRADA, VAGAS COBERTA COM LAJE 

E TELHA, ÁGUA E LUZ LIGADAS. PREÇO R$ 130.000,00. 
ACEITO CARRO COMO PARTE DE PAGAMENTO/PARCELO EM 

ATÉ 60X FIXAS.

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

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

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

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

VAGAS DE GARAGEM, MURADA, PORTÃO AUTOMATICO FINO 
ACABAMENTO, RUA PEREIRA BARRETO, 51 JD. CAIUBI. 

PREÇO R$ 230.000,00, PARCELO COM 50% DE ENTRADA, 
SALDO EM 60X FIXAS OU FINANCIAMENTO BANCÁRIO.

SOBRADO (VAGO) JD. REGINA, REGIÃO DO JD. SÃO JOÃO
OTIMO SOBRADO, CONTENDO 04 SUÍTES,  SALA, COZINHA (40M²), 
PISCINA, SALÃO DE FESTAS, FOGÃO A LENHA COM FORNO, ETC., 
03 VAGAS DE GARAGEM, TERRENO MEDE 8X30 COM ESCRITURA 
REGISTRADA. PREÇO R$ 450.000,00, ACEITO CARRO, CAMINHÃO 

OU PARCELO COM 50% DE ENTRADA E 60X FIXAS.

CIDADE SOBERANA – 04 CASAS
DE 02 QUARTOS, SALA, COZINHA E BANHEIRO CADA UMA. NA 

FRENTE SALÃO COMERCIAL DE 70m². O TERRENO MEDE 10X40, 
TOTALMENTE PLANO. TODAS AS CASAS TEM SUITE. SALÃO DE 

FESTAS COM FOGÃO A LENHA E FORNO, 06 VAGAS DE GARAGEM, 
PORTÃO AUTOMÁTICO. RENDA PARA LOCAÇÃO GARANTIDA É DE 
R$ 4.500,00. PREÇO R$ 460.000,00. ACEITO CARRO OU PARCELO 

EM 36X FIXAS. LOCAL: RUA JACAREZINHO, 159
CHÁCARA ATIBAIA

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

CHURRASQUEIRA, PISCINA, JARDINAGEM, 08 VAGAS 
DE GARAGEM, LOCALIZADA NO BAIRRO DOS PIRES, NA 
RUA DIAMANTE CALDERON, 58, VALE A PENA VER, TEM 
MAIS BENFEITORIAS. PREÇO R$ 750.000,00, ACEITO 

IMÓVEL, PARCELO EM 60 X COM 50% DE ENTRADA, OU 
FINANCIAMENTO BANCÁRIO

VENDAS JAGUAR IMOVEIS LTDA CRESCI J – 20387
WWW.JAGUARIMOVEISGUARULHOS.COM.BR
FONE  2451-8224  

DEU A LOUCA NO PATRÃO!
Apartamento com valor a partir de 

R$ 125 mil reais* 
Pronto para morar, mude já!
 Venha visitar o apto decorado, apartamentos com 

2 dormitórios sala cozinha e banheiro. ESCRITURA GRÁTIS!

• Portaria 24 hrs
• Quadra, playground, churrasqueira,
• Área bem arborizada, piscina 
• Financiamento Banco do Brasil

Próximo ao rodoanel Guarulhos 
acesso fácil a São Paulo pela 

rodovia Fernão Dias

VENDAS JAGUAR IMOVEIS LTDA CRESCI J – 20387

*Valor valido para unidades sem garagem

ULTIMAS 
UNIDADES

Em Junho ganhe o 
ITBI e o registro

Imóvel Comercial
Av. Cap. Aviador Walter Ribeiro

Sobrado
presidente Dutra

Apartamento
Jardim Cumbica 

Terreno
Bonsucesso

Sobrado
Jardim Triunfo

Apartamento
Vila Galvão

Casa 
Jardim Presidente Dutra

Prox. Av. Papa João Paulo I
2 Dormitórios, coz 

americana R$750,00
(Fiador,Deposito)

cód.2135

Apartamento
Jardim Cumbica 

58m²,Prox. Estr. Guarulhos 
Nazaré, 2Dorm, sala, coz, 1 
wc, 1 vaga, área de serviço, 

semi-mobiliado.
R$1.100,00+IPTU+COND

COd.2037 

Salão Comercial
Cidade Jardim Cumbica

250m², 2 wcs, pé direito 4M
em frente ao Santander 

R$5.000,00+IPTU
Cod.1021

Conjunto Comercial
Cidade Jd. Cumbica

Excelente Conjunto comercial 
composto por 3 salas e 

3 banheiros dentro das salas
R$1.800.00(Estuda Proposta)

Cod.1608

Casa Térrea
Cidade Serôdio 

Prox. Terminal São João,2 
Dorm, sala, coz, 1wc, área de 

serviço 2 vagas cobertas.
Residencial: R$ 1.200,00
Comercial: R$ 3.000,00

Cód.2150

Casa Térrea
Residencial Paes de Barros

Terreno
Pq. Residencial Bambi

518m², Plano, Prox. a 
UBS Bambi, escritura 
registrada R$200 Mil.

Cod.5039

Sobrado
Jd. Das Nações

181m², Prox. Av. Papa João 
Paulo I, 3Dorm(1Suíte), sala, 

copa, coz,2wcs, 4 vagas
R$350 Mil (Financiamento)

Cod.1582

Casa Térrea 
Cidade Jd. Cumbica
94m², prox. Av. Santos 

Dumont, 2dorm, sala, coz, 
área de serviço, 2 vagas 
R$350.000,00 (Estuda 

Permuta por Imóvel menor 
valor, Financ.)

Cód. 1868

Apartamento
Cidade Pq. Alvorada

65m², fácil acesso a Dutra, 
3Dorm, sala, coz, 1wc, 1 
vaga,vaga para visitante, 
lazer s/piscina R$180 MIL 

(Aceita Financiamento)
Cód.2117

Apartamento
Parque Uirapuru

51m², Prox. Supermercado 
Nogumo, 2 Dorm, sala ampla, 

cozinha, área de serviço, 1 
vaga descoberta.

R$160MIL (Financiamento)
Cód.2108

Apartamento
Jd. Flor Da Montanha
Prox. Shopping Maia, 

2Dorm(1Ste),sala 2 ambi com 
sacada e espaço gourmet.

1vg, Lazer Completo.
R$345 MIL (Financ, Estuda 

Proposta)
Cod.1940

150m², 2wc, 4vagas
rampa de acesso 

Sobrado fundos: 4salas, 2wcs
R$ 7.000,00+IPTU (Est. 

Proposta)
cod.1666

130m², Prox. Av. Paschoal 
Thomeu, 3Dorm(1Suíte), 

Sala estar, jantar, 
coz, 2wcs,,2vagas cobertas.

R$1.700,00 (Fiador)
Cod.2106

60m², Prox. ao Esporte Club 
Vila Galvão, 2dorm, sala 
cozinha, 1vaga coberta

R$1.500,00 IPTU+COND 
incluso.

cod.1654

125m², Prox. Av. Faria Lima, 
2Dorm(1c/sacada), sala 

ampla,cozinha planejada, 
2wcs, 2vagas.R$250.000,00 

(estuda permuta em apto 
menor valor em Cumbica)

Cód.2125

58m², Prox. Base Aérea, 
2dorm, sala 2ambi , coz, 
1vaga , todo planejado 
R$ 230.000,00 (Aceita 

Financiamento)
Cod.2090

300m²,Prox. Estrada Da 
Parteira, plano

R$200 Mil (Estuda 
Proposta) 
Cód.1108

Linda e reformado! 
90m²,Prox. base aérea, 

2Dorm, sala, coz, área de 
serviço, 1 vaga coberta.

R$1.200,00+IPTU
cod.2121
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Divulgação

[ bloco de notas ]

A operação “Carro Aban-
donado, Carro Guinchado” 
da Prefeitura de Guarulhos, 
retirou 600 veículos aban-
donados das ruas da cidade 
nestes primeiros cinco meses 
de 2019. No mesmo período, 
os agentes da Secretaria de 
Transportes e Mobilidade 
Urbana (STMU) realizaram 
mais de 1.150 vistorias.

Do total de automóveis reti-

rados, 540 foram removidos 
pelos respectivos proprietá-
rios após notifi cação, e outros 
60, recolhidos ao pátio da 
SMTU. O veículo é conside-
rado abandonado quando 
o proprietário não atende 
ao pedido para retirada do 
mesmo do espaço público 
em até dez dias após a no-
tifi cação fi xada nos próprios 
automóveis.

Operação da Prefeitura retira 660 
veículos abandonados das ruas

Servidores da Secreta-
ria de Assistência Social 
que trabalham com aten-
dimento ao público e 
representantes de 33 or-
ganizações da socieda-
de civil parceiras da Pre-
feitura na composição da 
rede socioassistencial do 
município, participaram 
na última quinta-feira, dia 
23, de capacitação sobre 
tuberculose ministrada 
pela equipe técnica do 

Programa Municipal de 
Controle da Tuberculose 
– PMCT - DTECCD, na 
Secretaria de Saúde.

Entre os assuntos 
abordados estiveram: 
sintomas, contágio e 
forma de tratamento. 
Profissionais do Consul-
tório na Rua, Regiões de 
Saúde, Fundação Casa 
e também do sistema 
prisional também partici-
param da aula.

Prefeitura capacita servidores da 
Assistência Social sobre tuberculose

[ bloco de notas ]

Prefeitura inaugura Eco Lounge 
no espaço na Casa do Jovem

Na próxima segunda-
-feira (3), às 19h, a Prefeitura 
inaugura o Eco Lounge, que 
passa a integrar a Casa do 
Jovem, iniciativa da Subse-
cretaria da Juventude, locali-
zada no Gopoúva (Rua Nadir, 
1.995). Para uso da juventude 
da cidade (15 a 29 anos), o 
novo espaço foi desenvolvido 
com materiais reutilizáveis e 

contará com um mini auditó-
rio, área de trabalho comparti-
lhada, espaço multicultural e 
uma cafeteria  colaborativa.

A proposta do projeto 
é proporcionar ao jovem 
um espaço sustentável e 
inspirador para realização de 
reuniões, ofi cinas, apresen-
tações, workshops, entre 
outras atividades.

Divulgação/ Prefeitura 

O comando geral da Guar-
da Civil Municipal (GCM) 
determinou a intensifi cação 
do patrulhamento preven-
tivo nas imediações do 
Estádio Municipal Arnaldo 
José Celeste, localizado na 
região da Ponte Grande.

O patrulhamento no 
período noturno foi inten-
sifi cado pela Coordenação 

e Fiscalização Operacional 
(CFO), em face das denún-
cias acerca de usuários 
de entorpecentes que 
estariam utilizando espaço 
público para prática de 
ilícitos. Serviço: A Central 
de Atendimento da Guarda 
Civil Municipal atende 24 
horas, por meio dos telefo-
nes: 2475-9444 e 153.

O basquete guarulhen-
se está em festa. A atleta 
Maristela Lima da equipe 
Apagebask/Guarulhos, 
representante do município 
na modalidade, foi convoca-
da para a Seleção Brasileira 
Sub-16 que vai disputar a 
Copa América em Aysen, 
no Chile. No último domingo 
(26) Maristela anotou 12 
pontos e ajudou o time de 
Guarulhos a vencer a equipe 
de Tupã por 86 a 63, no 
ginásio João do Pulo, em 
jogo válido pelo Campeona-
to Paulista sub-17.

Maristela se apresenta 
nesta sexta-feira (31), em 

Americana, interior do 
Estado, junto com todo o 
elenco da Seleção para um 
período de treinamento até 
o dia 16 de junho, data da 
viagem ao Chile e do início 
da competição. Para Vilma 
Bernardes, coordenadora 
da Apagebask/Guarulhos, 
a convocação é motivo 
de orgulho e fruto de um 
longo trabalho feito pela 
equipe. “Ela está conos-
co desde os sete anos. 
Quando soube da notícia 
fi quei extremamente feliz 
e ainda mais convicta de 
que estamos no caminho 
certo”, concluiu.

GCM intensifica patrulhamento nas 
imediações do Estádio Municipal

Atleta de Guarulhos é convocada pela 
Seleção Brasileira de Basquete Sub-16

[ transparência ]

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

SPDM ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O 

DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA
Gestão compartilhada em regime de cooperação 
técnica e fi nanceira mútua entre os convenentes nas 
atividades de assistência médica praticados no Hos-
pital Municipal Pimentas Bonsucesso.
VALOR: R$ 6.794.201,23

FUNDAÇÃO DO ABC
Gestão compartilhada em regime de cooperação 
mútua entre os partícipes, e integrar a UPA São João/
Lavras, Policlínica Maria Dirce e UPA Cumbica na rede 
regionalizada e hierarquizada de estabelecimentos 
de saúde que constituem o SUS Guarulhos.
VALOR: R$ 6.528.607,05

INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Fornecimento de Risperidona e Prednisolona.
VALOR: R$ 204.993,00

GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA 

LTDA
Fornecimento de gás liquefeito, botijão e cilindro.
VALOR: R$ 91.326,09

HOLD COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS RIBEIRÃO 

PRETO LTDA EPP
Prestação de serviço de publicidade.
VALOR: R$ 84.459,72

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO LTDA
Fornecimento de Oxcarbazepina e Blecometasona.
VALOR: R$ 76.713,20

ITAU UNIBANCO S/A
Despesa com execução de serviços, visando o 
recolhimento de preços públicos, tributos e demais 
receitas municipais.
VALOR: R$ 48.562,54

G.S. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 

LTDA EPP
Fornecimento de material de construção.
VALOR: R$ 47.769,40

GEOLAB INDÚSTRIA FARMACÊUTICA S/A
Fornecimento de Acetilcisteína.
VALOR: R$ 44.500,00

EMPORIO MEDICO LTDA –ME
Fornecimento de Cadeira de rodas adaptada e ou-
tros.
VALOR: R$ 23.230,00

ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 

HOSPITALARES EIRELI ME
Fornecimento de clindamicina.
VALOR: R$ 21.171,68

* Dados extraídos da edição do Diário Ofi cial do Mu-

nicípio publicado nos dias 24 e 28 de maio de 2019

11 95995-8000

Envie sugestões de pautas 
para o nosso WhatsApp:
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Vitórias de Uma Vida

Um Brinde à Amizade

Globo, 13h59 The Ga-
bby Douglas Story. EUA. 
Drama. Direção Gregg 
Champion. Com Gabby 
Douglas, Imani Hakim. A 
história da ginasta fenô-
meno internacional que 
superou todas as adver-
sidades para se tornar a 
primeira afro-americana 
em ginástica artística 
nos jogos olímpicos.

Um Brinde à Ami-
zade, Globo, 2h40 
Drinking Buddies. 
EUA. Comédia. Di-
reção Joe Swan-
berg. Com Jake 
Johnson, Anna 
Kendrick. Kate e 
Luke são funcio-
nários de uma fá-
brica de cerveja. 
Com gostos pare-
cidos, os dois sem-
pre flertaram um 

com o outro, mas 
nunca entraram em 
um relacionamento 
porque Luke está 
pensando em se 
casar com sua na-
morada, e Kate na-
mora um produ-
tor musical. Mas, 
quanto mais eles 
bebem, mais ficam 
abertos à possibi-
lidade de saírem 
juntos.

Fotos: Divulgação

[ filmes ] 
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BANCO 35

Intenção do
neoliberal
quanto a
estatais

O Maluco
Beleza
do rock

brasileiro

Aquela que
é suscetível
a vigaris-
tas (pop.)

Meme da
web que 
ironiza uma
afirmação

Recurso
poético de
Gregório
de Matos

(?) Manzan,
atriz de

"Caminho 
das Índias"

Mal-(?),
sensação
causada
pela azia

Invasor
da Terra,
em filmes 
de Cinema 

"Brasi-
leira", 

em ABL

Competição
motorizada

como o
Dakar

Triste,
em inglês

"(?) Aman-
te", suces-
so de Rober-
to Carlos
Compõe
55% do
volume

sanguíneo

Prescrição
técnica

feita pela
ABNT

De 
tamanho 
reduzido

Local que
atrai o 

consumista

(?) Bello,
atriz 

brasileira

O "outro
lado" do
disco de

vinil

Estado
brasileiro
da Ópera
de Arame

"Love Is
in the (?)",
hit de John
Paul Young

Ilumina-
ção das
barracas
de rua

Lao-(?), fundador 
do Taoismo

Intenção agravante
da pena (Dir.)

Local de Maceió 
com águas tranquilas
Cidade mais importan-
te da Grécia Antiga

Agem como o fiador
de um negócio

Material de móveis
de jardim

(?) amare-
la, doença

virótica
prevenida 
com vacina
Letra da
múltipla
escolha

Um dos amantes 
de Verona (Lit.)

Vade-(?), livro de refe-
rência de estudantes

A pena de
morte
Sala

(abrev.)
Lugar dos guardas
em torres de vigia
Indica o primeiro

inciso de leis

Cada item da grade
curricular 

de um curso

Página
(abrev.)

Símbolo da
dedicação

GOP
PRIVATIZAR
SATIRAATA

UMARAEI
ALIENIGENA

STASAD
FEBRETSE

IAMADAP
XLNORMA

CAPITALÃJ
SLROMEU

AMEIAINÇ
DISCIPLINA

MUOJAIR
GAMBIARRA

3/air — ata — sad. 5/ameia — mécum. 6/atenas — plasma.

[ novelas ] 

Malhação -
Toda Forma de 
Amar

Filipe decide 
conversar com Guga 
sobre Rita. Serginho 
aconselha Guga a 
contar a verdade para 
sua família. Rita planeja 
sustentar a mentira 
sobre seu namoro com 
Guga, para afastar 
Filipe. Nanda, Raíssa e 
Carla comentam sobre 
a situação de Mari, e a 
comparam a Rita. Rita 
beija Guga na frente 
de Filipe, que fica ar-
rasado.

Órfãos da Terra
Cibele e Benjamin 

garantem a Tomás 
que são vítimas de 
uma armação. Rania 
decide pagar a suposta 
promessa de Miguel 
ao lado do marido, que 
se desespera. Camila 
vê quando Paul dá 
dinheiro a um rapaz, 
e desconfia. Sara não 
reconhece Davi, e 
Eva sofre. Almeidinha 
identifica o homem 
que plantou a bomba 
na mochila de Cibele. 
Abner pede Sara em 
casamento.

Verão 90
João ameaça Jerôni-

mo depois de descobrir 
que o irmão prejudicou 
a mãe. Quinzinho fica 

impressionado com a 
atenção de Vanessa. 
Lidiane flagra João 
com Manu, que tenta 
esconder o namorado 
da mãe. Madá tem uma 
visão sobre Álamo e 
avisa ao ex-marido para 
ele não acreditar em 
um homem estranho.  

A Dona do Pedaço 
Maria ajuda Do-

rotéia e Eusébio a 
aceitarem Britney. Fa-
biana explica o plano 
de economia para as 
freiras no convento. 
Virgínia é entrevistada 
no programa de TV e 
mostra seu amuleto. 
Fabiana reconhece 
a irmã pela TV e se 
emociona. Britney vai 
à fábrica de bolos e 
Abel se encanta por 
ela. Maria contrata 
Britney. 

Jezabel
Barzilai diz que vai 

ajudar Queila a fugir do 
palácio. Temima per-
cebe que Baltazar está 
abatido. Queila conta 
para Joana que terá de 
fugir para não ser morta 
por Jezabel. Batnoam 
entra no quarto inter-
rompe a conversa das 
duas. Aisha vai conver-
sar com Acabe sobre 
Queila e Barzilai, mas 
ele se irrita e pede que 
ela não se intrometa 

nestes assuntos. Bal-
tazar se encontra com 
Dov e o leva para sua 
casa para lhe oferecer 
o que comer.

As Aventuras 
de Poliana

Mário, Luigi, Joana e 
Sérgio jogam Vetherna 
juntos. Kessya pede 
para Gleyce e Arlete 
pararem de brigar. 
Débora coloca a cade-
linha Vida na varanda, 
e Verônica fica furiosa. 
Bento conta a Poliana 
como foi ficar na casa 
de Ruth. Mário, Benício 
e Gael vão à casa de Sr. 
Pendleton para tirarem 
uma dúvida sobre o 
famoso fantasma.  

Minha Vida
Ates conversa com 

Bahar sobre o amor 
de Ylias por ela e a 
moça sabe que ele 
está tentando consolá-
-la. Mehmet diz para 
Sultan que ela pode 
ficar com a casa dos 
empregados. Bahar 
sonha com Nuran e 
Ates acalma a mulher.

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

[ horóscopo ]

virgem

Você tem ideias con-
cretas, especialmente 
para os seus projetos. 
A sorte estará do seu 
lado em todas as suas 
aplicações. Você está 
em melhor forma. 
Coma mais vegetais.

Um sentimento de 
frustração fará você 
se sentir melancólico, 
mas não se esqueça 
que tudo aconte-
ce mais cedo ou 
mais tarde. Se você 
continuar fazendo 
tantas perguntas, 
você só se sobrecar-
regará - você precisa 
descansar.

Sua crença em suas 
próprias ideias faz 
com que você seja 
teimoso do jeito certo! 
Isso será o resultado 
de algumas discus-
sões interessantes! A 
revisão que você está 
realizando é positiva, 
mas é mais cansativa 
do que você supunha.

Você vai ser mais sé-
rio do que de costume 
e sentirá necessidade 
de se concentrar 
no que é realmente 
importante. Não tenha 
medo de mostrar o seu 
talento para improvisar.

As pessoas vão 
admirar você hoje. 
Seu charme irá abrir 
as portas! Se você 
conseguir conter 
sua impaciência, vai 
ganhar com isso. Seu 
otimismo crescen-
te reforçará a sua 
energia.

Você vai avaliar a 
situação de forma 
mais objetiva e seu 
raciocínio lógico está 
lhe trazendo sorte. É 
o momento ideal para 
assumir o esporte. 
Você vai precisar de 
exercício físico e de 
um pouco de ar fresco 
em um contexto que 
leva você para fora da 
sua rotina.

Você vai conhecer 
pessoas interessan-
tes. Há algo ines-
perado no ar. Você 
estárá vulnerável a 
dedicar tempo para 
assuntos domésti-
cos básicos. Você 
estará em forma 
razoável, especial-
mente fisicamente.

Seus impulsos 
poderiam realmente 
levá-lo a um conflito. 
Tente ser discreto 
para evitar essas 
tendências. Você se 
sente capaz de en-
frentar esses obstá-
culos. Seu estado de 
ânimo estará bem e 
você definitivamente 
será eficaz.

Você vai ter que 
esperar antes de 
consolidar um proje-
to, mas não desista. 
Sua distração pode 
causar problemas 
digestivos. Consuma 
sempre produtos 
frescos.

Sua bondade lhe 
trará sorte, você se 
sente útil e o favor 
será devolvido. Você 
vai acabar tendo 
algumas conversas 
muito positivas, o 
que lhe trará o âni-
mo que você sentia 
que faltava.

O calor das pesso-
as ao seu redor será 
muito gratificante. 
Não se isole. Apro-
veite o máximo de 
hoje, tomando muitas 
vitaminas - você pre-
cisa cuidar mais de si 
mesmo.

Você vai achar 
difícil se comprome-
ter, mas vai sentir 
orgulho de fazê-lo 
no final. Você está 
mais calmo emo-
cionalmente e será 
capaz de gerenciar 
seus níveis de ener-
gia mais facilmente. 
Um descanso vai 
lhe trazer mais 
benefícios do que o 
habitual.

áries

libra

escorpião

sagitário

capricórnio

aquário

peixes

touro

gêmeos

câncer

leão
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(11)97469-6045 
Escritório

(11)2087-0001

Planos de Saúde

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

R. Claudino Barbosa, 643 Macedo

2229-5021 
96307-8833

ATENDIMENTO:
Diariamente das 8h às 18h

Sábado das 8h às 14h

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!

   EMPREGOS 
 PRECISA-SE 

 AGÊNCIA MARY HELP RECRUTA 
 Diarista com experiência. 
(11)96847-5711 whats. 

 PREPARADOR DE PRENSAS 
 Enviar CV p/ o email: uursich@
gmail.com 

 PREPARADOR DE INJETORA DE 
ZAMAC 
 Enviar CV p/ o email: uursich@
gmail.com 

 IMÓVEIS 
 ALUGA-SE 

 SALA COMERCIAL 
 A 50 metros do Shopping e Me-
trô Santa Cruz. 34m², 2 banhei-
ros, copa, terraço, vaga p/ 1 carro 
e estacionamento rotativo. What-
sapp: 99933-8282 

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

 ALUGO ( URGENTE ) 
 Galpão 300mts² c/ trifásico + 
dependências na Vl Galvão. 
F:94004-1714 whats. Dir c/ próp. 

 VENDE-SE 

 EXCELENTE OPORTUNIDADE 
 Sobrado novo, 2dorms c/ suíte, 
sala, lavabo, lavanderia, 3 vagas 
na garagem e churrasqueira. 
Localizado a 800m da Estação 
do metrô Vila Matilde. Whatsa-
pp:99933-8282 

 APTO VL AUGUSTA 
 2 dorms,1 suite, 1vaga 70mts va-
lor R$250 mil, aceito fi nancia-
mento e FGTSF.99850-8667 

 APTO ( URGENTE ) 
 Paraventi 2 dorms, Lindo!!! Eleva-
dor Lazer c/ Quadra, garagemSó 
R$ 125 Mil. Quitado ( doc ok) c/ 
escritura. F: 2814-9601/ 94004-
1714 whats 

 BAR E RESTAURANTE 
 Ótimo ponto. Salão 125m, tra-
tar c/ proprietário. F:93242-
5680/4574-1085 

 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 

 NEGÓCIOS 
 OPORTUNIDADE 

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

 SERVIÇOS 
 ESOTERISMO 

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

 FESTAS 

 DJ NANDO EVENTOS 
 Dj, som, iluminação profi ssional. 
Faça o seu orçamento F: 97712-
8571 Tim/ 2481-8717 

 SERVIÇOS 

 DISK GESSO LISO 
 Gesso liso a partir R$6,99m². 
F:95244-5009/95994-8230 Joel 

 

 PARA ANUNCIAR

NOS CLASSIFICADOS 

CHAME NO WHATSAPP:

95127-3215
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