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“It: A Coisa 2”, sucesso
de terror, tem seu
1º trailer divulgado
nesta quinta-feira
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Justiça determina 70% da frota de ônibus nas ruas em caso de greve
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Vereador quer cassar 
licença dos postos fl agrados 
com combustível adulterado

Iv
a

n
ild

o
 P

o
rt

o

R
e

p
ro

d
u

çã
o

TERROR: “It: A coisa 2”, continuação do sucesso de 2017 - que registrou maior 
bilheteria do gênero, teve seu primeiro trailer divulgado nesta quinta-feira (9)

O Planejamento Estratégico Intersecretarial para 2019, apresentado pelo prefeito Guti (PSB) nesta quinta-feira, é embasado em 
três frentes temáticas: Desenvolvimento Econômico e Urbano, Governança Municipal e Desenvolvimento Social e Humano

Governo Guti apresenta 117 metas 
para serem cumpridas neste ano

GH  Pág. 11

GH Pág. 2 GH Pág. 7

Ex-presidente Temer se entrega à
Polícia Federal e fi cará preso em sala
especial da superintendência em SP

Prefeitura de Guarulhos lança a 
Semana do Conhecimento, que será 
realizada entre 21 e 25 de outubro
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Secretário Rodrigo Barros
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Expediente

[ cena do dia ] Gabriela Biló/AE [ tempo ]

LOTERIAS:
Deu sorte hoje?

 Beldades na luta

As lutadora Irene Aldana e Bethe CorreIa se encaram durante o Ultimate Media Day na ma-
nhã desta quinta-feira (9) no hotel Windsor Marapendi, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. 
Elas se enfrentarão no UFC 237 que será realizado neste sábado (11), na cidade maravilhosa
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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.

Mega Sena
Concurso n° 2149
08/05/2019
21 - 23 - 37 - 44 - 46 - 48

 
Lotofácil
Concurso n° 1811
08/05/2019 
02 - 03 - 04 - 05 - 06
07 - 08 - 10 - 12 - 13
14 - 18 - 20 - 21 - 24

Lotomania
Concurso n° 1967 
07/05/2019
03 - 06 - 12 - 15 - 25
26 - 27 - 28 - 47 - 50
56 - 69 - 71 - 85 - 87
89 - 90 - 93 - 95 - 97

Dupla Sena
Concurso n° 1932
07/05/2019
Primeiro sorteio 
07 - 08 - 16 - 35 - 48 - 49
Segundo sorteio
12 - 15 - 18 - 38 - 43 - 44

Federal
Extração n° 05386
08/05/2019

Prêmios Principais
Prêmio Bilhete  Valor (R$)
1º   44743           
500.000,00
2º  6032               27.000,00 
3º  34302             24.000,00
4º  95262             19.000,00
5º  50650             18.329,00

Temer se apresenta à PF e 
fica preso na capital paulista

Tiago Queiroz/AE

O ex-presidente Michel Te-
mer (MDB) se entregou na 
tarde desta quinta-feira, 9, na 
superintendência da Polícia 
Federal em São Paulo, para 
o cumprimento da prisão pre-
ventiva no âmbito da Opera-
ção Descontaminação, braço 
da Lava Jato no Rio. 

O emedebista partiu em um 
carro, de sua residência, no 
bairro de Alto de Pinheiros, 
zona oeste, e seguiu rumo à 
sede da PF em São Paulo, na 
Lapa. Pouco antes da partida, 
chegou à casa o advogado do 
ex-presidente, Eduardo Car-
nelós.

Seus advogados pediram 
para que ele fique em uma 
Sala de Estado Maior no Quar-
tel General da Polícia Militar, 
em São Paulo. A juíza subs-
tituta da 7ª Vara do Rio de 
Janeiro, Caroline Figueiredo, 
havia dado até 17h para que 
o emedebista se entregasse 
e encaminhou o pleito sobre 
o local da prisão à PF e ao Tri-
bunal Regional Federal da 2ª 
Região.

O desembargador Abel Go-
mes, presidente da Primeira 
Turma Especializada do Tri-
bunal Regional Federal da 

2.ª Região (TRF-2), autorizou 
Temer e o coronel reformado 
da Polícia Militar, João Baptista 
Lima Filho, fiquem presos em 
São Paulo.

O ex-presidente ficará na 
sede da PF e ooronel Lima em 
um presídio militar.

Em despacho enviado à juí-
za Caroline Vieira Figueiredo, 
substituta da 7.ª Vara Criminal 
Federal do Rio, o desembar-
gador destacou que “a legis-
lação recomenda, em regra, 
a manutenção do custodiado 
(definitiva ou provisória) em 
carceragem no local de seu 
domicílio”.

A revogação da liminar que 
havia suspendido a prisão pre-
ventiva foi definida por 2 votos 
a 1 da turma de desembarga-
dores. No julgamento, foram 
analisados a liminar concedida 
por Athié em março e o pedi-
do, feito pelo Ministério Públi-
co Federal, para que a prisão 
fosse restabelecida. Athié, o 
relator, votou pela manuten-
ção da liberdade dos dois, 
mas o desembargador Abel 
Gomes, que é o presidente da 
turma, votou pela prisão. Paulo 
Espírito Santo acompanhou o 
voto de Gomes. 

O pedido de liberdade ex-
-presidente Michel Temer 
será apreciado pela Sexta 
Turma do Superior Tribunal 
de Justiça (STJ), na próxima 
terça-feira, 14, durante ses-
são ordinária do colegiado, 
com horário de início pre-
visto para as 14h. 

O pedido de defesa foi 
distribuído ao ministro An-
tonio Saldanha Palheiro. O 
emedebista se entregou 
nesta quinta, 9, à Polícia Fe-
deral em São Paulo, cidade 
onde permanecerá preso, 

após a Justiça Federal do 
Rio acolher pedido da de-
fesa.

Temer e seu amigo João 
Baptista Lima Filho, o co-
ronel Lima, são alvos da 
Operação Descontamina-
ção, desdobramento da 
Operação Lava Jato no 
Rio para investigar supos-
tos desvios em contratos 
de obras na usina Angra 
3, operada pela Eletronu-
clear. Os investigadores 
apontam desvios de R$ 1,8 
bihão.

STJ julga habeas corpus 
na próxima terça-feira
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Antônio Boaventura

Em meio à crise eco-
nômica que atravessa o 
país, tanto o prefeito Guti 
(PSB) quanto o secretá-
rio de Desenvolvimento 
Científi co, Econômico, 
Tecnológico e Inovação 
(SDCETI), Rodrigo Barros, 
apostam na aprovação 
da lei de incentivo, que 
utilizará parte da arreca-
dação do Imposto Predial 
e Territorial Urbano (IPTU) 
para custear projetos ou 
propostas apresentadas 
por empresas da iniciativa 
privada, para ampliar o 
salário médio da cidade, 
que é de R$ 2.700,00. 

“Investimentos em 
inovação serão feitos na 
cidade. O empresário da 
cidade irá ter parte do 
seu IPTU revertido para 
projetos de inovação que 
serão realizados na cidade 
já estamos aprovando a 

lei sem revelar o valor, por 
que depois a gente vai 
passar e regular o decreto 
junto com os vereadores”, 
explicou Rodrigo Barros.

Barros também destacou 
que a proposta tem como 
objetivo qualifi car a mão 
de obra e consequente-
mente ampliar o salário 
médio em até três vezes 
mais. No entanto, ele 
não revelou quando esta 

expectativa pode se tornar 
realidade e tampouco os 
valores que o governo mu-
nicipal pretende destinar 
para fi nanciar a proposta 
que, segundo ele, pode 
garantir uma remuneração 
de até R$ 8.100,00. 

“O importante é a quali-
fi cação do emprego, por 
que é um emprego quali-
fi cado. O salário médio de 
Guarulhos é R$ 2.700,00. 

Esse emprego é em média 
três vezes maior que a 
média do município. A lei 
de inovação já está sendo 
discutida em âmbito na-
cional e vamos conseguir 
dar um passo bastante 
importante na transfor-
mação de uma cidade da 
ferrugem da indústria de 
base pra uma cidade do 
conhecimento”, disse.

O secretário explicou 
que a iniciativa surgiu a 
partir do decreto assina-
do pelo ex-presidente 
Michel Temer (MDB), em 
fevereiro do ano passa-
do, que prevê medidas 
de incentivo, pesquisa 
científi ca e tecnológica 
no ambiente produtivo, 
com vistas à capacitação 
tecnológica, ao alcance 
da autonomia tecnológica 
e ao desenvolvimento do 
sistema produtivo nacional 
e regional. 

Prefeitura prevê a ampliação do salário
médio com aprovação da lei de inovação
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deve avaliar nos próximos 
dias a proposta elaborada 
pelo vereador João Dárcio 
(Podemos) para cassar a 
licença de funcionamento 
dos estabelecimentos que 
comercializar combustíveis 
adulterados no município. 

O parlamentar aponta que 
empresários usam desta 
prática para aumentar o 
lucro de forma criminosa.

Caso a lei seja aprovada, 
será considerado com-
bustível adulterado aquele 
que sofra alteração quanto 
ao padrão de qualidade 
e fraude metrológica a 
adulteração que altera a 
quantidade do combustível 
vendido ao consumidor, evi-
denciados em laudo emitido 
pela Agência Nacional de 
Petróleo (ANP), Ipem-SP ou 
entidade indicada por elas. 

“A adulteração de 
combustível é uma prática 
altamente prejudicial ao 

consumidor, seja pelos 
danos que causa ao motor 
do veículo e à saúde, em 
consequência do aumento 
da emissão de poluentes, 
ou mesmo pelo aumento 
do consumo, sem falar na 
sonegação de impostos”, 
disse parlamentar.

Os responsáveis pelo 
estabelecimento que tiver o 
seu alvará de funcionamen-
to cassado fi cam proibidos 
pelo período de cinco anos 
de obter novo alvará para o 
mesmo ramo de atividade. 

Após a cassação, serão 
encaminhadas cópias do 
processo administrativo e 
dos respectivos documen-
tos que o compõem ao 
Ministério Público Estadual 
(MPE) para as providências 
cabíveis.

“É necessário um efetivo 
combate à fraude e adul-
teração na quantidade de 
combustível vendida ao 
consumidor”, observou. (A.B.)

Postos flagrados com combustível 
adulterado podem a licença de 
funcionamento cassada na cidade

Vergonha alheia
Até hoje não foi aberta sindicância para apurar como 

53 multas no carro particular do então secretário Giuliano 
Locanto (Transportes) foram canceladas. Sim, parece 
deboche…

Eu, hein!
O deputado estadual Jorge Wilson Xerife (PRB) garante 

que nada tem a ver com a contratação do malfadado 
instituto Gerir para o HMU. “A decisão foi do prefeito Guti 

(PSB)”, afi rma…

Fogo duplo
O vereador Laércio Sandes (DEM) protocolou requeri-

mento questionando a TV 58, emissora de sinal aberto 
que deveria estar em operação em Guarulhos. O depu-
tado federal Eli Corrêa Filho (DEM) está questionando em 
Brasília…

Qual será?
O articulador político Rodolfo Machado, que em 2016 

elegeu dois vereadores pelo PRTB, está organizando 
novo partido para 2020. E está aglutinando possíveis 
candidatos a vereador…

Bola na caçapa
O cargo de novo procurador-geral da Prefeitura é alvo 

de disputa nos bastidores. A categoria elegeu Rafael 

Prandini e Leonardo Franco fi cou em 2º lugar. Na lista 
tríplice, para o prefeito decidir, estará também Cristian 
Gonçalves. Eu apostaria no 3º…

A conferir
Um vereador de oposição me confi denciou: “Se o Guti 

não escolher um procurador que lhe seja simpático, ele 
enfrentará sérios problemas”...

Eco do passado
O ex-vereador Heleno Metalúrgico (PDT) está descon-

tente com o prefeito Guti (PSB) porque teria recebido 
promessa em 2016 que seria o secretário do Trabalho. 
Há testemunha?...

Fogo amigo
O ex-presidente da Câmara Eduardo Soltur tem dito 

a interlocutores - sem fazer segredo - que não acredita 
na reeleição do Guti em 2020. Detalhe: os dois são do 
PSB…

Reticências...

Pedro Notaro
pedronotaro@gmail.com
whatsapp: 99 507 6900
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Ganhe uma armação (tarja amarela) de sua
escolha, ou mais um óculos solar

de brinde da vitrine

Todas as mães ganham presente

Dia das Mães

INAUGURAÇÃO DA NOVA LOJA NA AV. OTÁVIO BRAGA DE 
MESQUITA, 1751 VL. FLÓRIDA (AO LADO DO BRADESCO)

Nas Ótica Stella Maris 

Ser mãe é saber amar, saber se 
resignar e compreender. 

É não ter limites em sua in�nita 
proteção, com carinho e amor.

Homenagem da ótica 
Stella Maris à todas 

as mamães
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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

Essencialmente
Eu sempre quis ser pai, desde muito menino, sempre quis 

estar num lugar que fi cou vazio em minha vida durante tanto 
tempo. Tudo que fazemos carrega nossa visão de mundo; está 
impregnado em nossos atos muito do que somos; em nossas 
palavras, em nosso receptor humano de mensagens, em nosso 
olhar frente aos desafi os do cotidiano, nossa postura com nosso 
semelhante, com quem temos afi nidade ou com quem nutrimos 
divergências e até a maneira como encaramos uma crítica.

Somos muitos em um e somos um em muitos papéis sociais. 
De todos os meus papéis nesse mundo, ser pai é sem dúvida 
meu maior e melhor desejo de viver.

É muito comum vermos tantas semelhanças com nossos 
pais, assim como nos vemos desenhados em nossos fi lhos; 
não apenas pelo fator DNA, muito preponderante por sinal, 
mas principalmente pelo meio em que fomos criados, pelas 
vivências que fomos submetidos, pela formação familiar e social 
da qual tivemos a oportunidade de ter.

Há quem diga que aprendemos a ser fi lhos, quando nos tor-
namos pais. A vida é um boomerang que nos remonta o tempo 
todo, nos coloca diante do que somos e do que nos tornamos.

Cabem em nós inúmeros excessos e ausências; exageros 
e faltas, lacunas, hiatos, que metaforicamente como um copo 
d`água vamos nos completando ao longo de nossa passagem 
por esse mundo. Mas o enigma mais triunfante da vida humana 
é que esse copo não enche nunca, nós sempre estaremos 
diante de nossa incompletude; talvez essa seja o mais precioso 
start de nossas relações, por isso somos tão relacionais, pois 
procuramos sempre experiências com quem nos encanta; seja 
com o afeto de um bicho de estimação, seja com as aventuras 
de adolescentes com os amigos de escola, com parceiros do 
trabalho, àqueles que estimamos; seja com nossas raízes fami-
liares, nossa parceira conjugal ou com nossos fi lhos que são 
nossos maiores refl exos, não do que dizemos, mas principal-
mente do que fazemos.

Cabe em nosso âmago a incompletude mais latente que 
busca em conexões de alma, nosso passaporte para a principal 
experiência: o amor.  Eu amo demasiadamente.

Nos alimentamos o tempo todo dessas experiências e ao nos 
depararmos com pessoas essencialmente  expansivas e outras 
pareadas à introspecção; nos aproximamos mais de uns do que 
de outros, simplesmente por afi nidade ou complementaridade; 
isso muda muito ao longo das diferentes fases de vida. Mas a 
relação com nossos fi lhos só aumenta, não há espaço para o 
vazio, é o amor mais infi nito que se possa experimentar.

Quando um homem ou uma mulher se torna pai e mãe, a 
relação é tão inexplicável que o aniversário do seu fi lho passa 
a ser muito mais importante do que o seu próprio; é como se 
tivéssemos outra data de nascimento e de fato, naquele dia, 
nasceu sim outro ser, pois um fi lho nos desconstrói para nos 
fazer vida nova.

Hoje é aniversário desse meu nascedouro do maior sonho 
da minha vida, quem é pai, entende do que estou falando. 
Minha simbiose de tudo que sou, misturado a uma versão super 
moderna e tecnológica, um amor de olhar carismático e de fala 
inquieta, um ser capaz de me fazer chorar na porta da escola 
simplesmente por agradecer a Deus pela sua vida, pela sua 
oração inocente, pelo seu olhar ingênuo perante o mundo. Há 
tantos quesitos que são tão caros que não se compram em 
lugar algum. Assim se alimenta nossa história. Feliz aniversário 
Otávio; obrigado por ser propagador da essência que nos une.  

[ artigo ]

Divulgação

[ bloco de notas ]

Quem não gostaria de ter 
um médico de confi ança 
para cuidar de sua família 
por várias gerações? Pois na 
rede municipal de Saúde, 
alguns pacientes têm esse 
privilégio, como é o caso de 
Valéria Pereira de Oliveira 
(52 anos), que era acom-
panhada pela pediatra Mie 
Arisawa quando criança. 
Ela se casou, tornou-se 
mãe e seguiu a tradição de 
consultar seus fi lhos com a 
médica: Felipe Júnior Pereira 
de Oliveira, atualmente com 
31 anos, e Bárbara Pereira 
de Oliveira Brito (25). Hoje, 
é seu neto José Felipe de 
11 meses, fi lho de Bárbara, 

quem está sob os cuidados 
da doutora Mie.

“A doutora Mie nasceu 
para ser pediatra. Exerce 
a profi ssão por vocação e 
com amor. Minha família foi 
muito auxiliada por essa 
médica extremamente pro-
fi ssional e atenciosa. Não só 
eu, minha irmã, meus fi lhos 
e neto, mas também meus 
primos e parentes, todos 
pacientes dela. A confi ança 
é tanta que uma prima mi-
nha, que já nem mora mais 
em Guarulhos, teve bebê e 
chegou a trazê-lo há pouco 
tempo para passar em 
consulta com ela”, contou 
Valéria

Há 40 anos na mesma UBS, médica 
atende várias gerações na cidade

Uma equipe da Se-
cretaria de Segurança 
Pública (SSP) de Guaru-
lhos esteve na Central de 
Videomonitoramento de 
Mairiporã nesta quarta-
-feira (8). O objetivo da 
visita foi o de conhecer o 
trabalho desenvolvido no 
local, que tem apresenta-
do bons resultados.

A pedido do secre-
tário Gilvan Passos, o 

secretário-adjunto, Joel 
Bonfi m, e o comandante 
da Guarda Civil Municipal 
(GCM), Messias Pires de 
Carvalho, foram até a 
cidade vizinha entender 
sobre o funcionamento 
do sistema de comuni-
cação e gerenciamento 
de dados, visando trazer 
para Guarulhos mais 
tecnologia na área da 
Segurança Pública.

A Secretaria da Fazen-
da realizou uma audiên-
cia pública sobre a Lei de 
Diretrizes Orçamentárias 
para 2020. A LDO defi ne 
as metas e prioridades 
do governo para o ano 
seguinte, orienta a ela-
boração dos orçamentos, 
fi xa limites de gastos 
dos poderes Executivo e 
Legislativo municipais. As 
projeções foram enviadas 
à Câmara Municipal para 

análises do Legislativo.
O objetivo é ampliar os 

resultados positivos obti-
dos neste ano, em que o 
orçamento da Prefeitura 
de Guarulhos cresceu 
10%. Durante a reunião, 
os funcionários estabele-
ceram as estimativas das 
receitas líquidas e brutas, 
projeção de PIB e IPCA, 
além das despesas por 
instituição municipal para 
os próximos anos. 

Equipe da GCM faz visita técnica 
em central de videomonitoramento

Fazenda elabora Lei de Diretrizes 
Orçamentárias para 2020

[ bloco de notas ]

Atletas da cidade participam da 
inauguração do Sesc Guarulhos

Neste sábado (11) a partir 
das 10h, a equipe feminina 
da Apagebask-Guarulhos, 
representante da cidade no 
basquete, participará da inau-
guração do Sesc Guarulhos, 
no Jardim Flor do Campo, ao 
lado de Paula, Hortência e 
outras estrelas do esporte. As 
atletas do sub17 e sub19 da 
equipe guarulhense terão a 
oportunidade de bater bola 
com as campeãs mundiais 
de 94, além de ouvir belas 

histórias da conquista do 
título inédito para o Brasil, que 
completa 25 anos em junho 
deste ano.

“Elas estão extremamente 
felizes pela oportunidade de 
estarem perto de grandes 
nomes do basquete e 
aprender com cada conversa, 
passe, arremesso, enfi m, será 
uma linda festa que fi cará 
na memória de todos”, disse 
Vilma Bernardes, diretora da 
Apagebask-Guarulhos.

Divulgação

A Secretaria de Trânsi-
to e Mobilidade Urbana 
(SMTU) participa de mais 
uma edição do Maio 
Amarelo, movimento de 
conscientização da so-
ciedade quanto aos altos 
índices de mortes e feri-
dos no trânsito no Brasil e 
também em outros países, 
que acontece durante o 
mês de maio.

Entre as ações progra-
madas pelo Trânsito estão 
novas edições das blitze 
educativas para  moto-
ciclistas, segmento mais 
envolvido em acidentes; 
mobilização junto às 
empresas de ônibus com 
orientações aos pedes-

tres e distribuição de 
informativos aos usuários 
do transporte público, e 
intensifi cação das blitze 
integradas da Lei Seca. 
Haverá também uma 
ação nos terminais de 
ônibus, em parceria com 
o Programa Lixo Zero, 
mobilizações em todas 
as unidades básicas de 
saúde do município e 
campanha educativa so-
bre as vagas exclusivas 
de estacionamento para 
pessoas com deficiência, 
além de autuações com 
efeito educativo e refor-
ço das atitudes positivas 
batizadas como “Multa 
da Hora”.

Trânsito promove atividades 
educativas no Maio Amarelo
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A Secretaria de Desenvolvi-
mento Científi co, Econômico, 
Tecnológico e Inovação 
(SDCETI) de Guarulhos lançou 
na tarde desta quinta-feira (9), 

no Adamastor Centro, a Se-
mana do Conhecimento 2019. 
Com o tema “Bioeconomia: 
Diversidade e Riqueza para 
o Desenvolvimento Susten-

tável”, o evento compreen-
derá entre os dias 21 e 25 de 
outubro, a Feira de Ciência 
e Engenharia de Guarulhos - 
FECEG, a Semana Municipal 
da Ciência e Tecnologia - 
SEMCITEC, a Expo Criativida-
de e a Mostra de Economia 
Criativa.

Programada para acontecer 
no Adamastor Centro, a Se-
mana do Conhecimento tem 
como público alvo todos que 
estejam envolvidos com os 
setores acadêmico, científi co, 
cultural e empreendedor.  Em 
2018, o evento mobilizou 
mais de 10 mil pessoas de 
90 instituições e entidades, 
e recebeu a inscrição de 341 
trabalhos que foram apresen-
tados ao público e autorida-
des. Para se inscrever, acesse 
https://semanadoconheci-
mento.guarulhos.sp.gov.br. As 
inscrições vão até o dia 2 de 

setembro.
Para o secretário da SDCETI, 

Rodrigo Barros, a Semana do 
Conhecimento é importante 
também por incentivar a dis-
seminação do conhecimento. 
“A transformação de Guaru-
lhos e do Brasil passa pelo co-
nhecimento. Então conseguir 
fazer essa Semana, que antes 
eram dois eventos: a Feceg 

e a SEMCITEC, é uma vitória 
desta administração”. 

Para a estudante da 8ª 
série da E. E. Antônio de Ré, 
Samara Rosa, a participação 
na Semana do Conhecimento 
ajuda na preparação para ou-
tras apresentações importan-
tes. “A participação na Feceg 
é muito importante e nos 
deixa mais preparadas para 

apresentações de TCC, por 
exemplo”, concluiu. Estudante 
da mesma sala, Geovana Lys-
sa revelou o título do trabalho 
que será apresentado neste 
ano. “Essa é a terceira vez 
que apresentamos um traba-
lho na Semana do Conheci-
mento. Esse ano o tema será 
o acúmulo de lixo na órbita do 
planeta. Estamos confi antes”.

Prefeitura de Guarulhos lança a 
Semana do Conhecimento 2019
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A Semana do Conhe-
cimento é uma ótima 
oportunidade para que 
projetos importantes e 
inovadores conquistem 
espaço em outras feiras 
pelo Brasil. Em março deste 
ano, as estudantes Rafaela 
Alves e Tália Barbosa foram 
homenageadas durante 
Feira Brasileira de Ciências 

e Engenharia – Febrace, 
após se classifi carem em 
primeiro lugar na Feira de 
Ciências e Engenharia de 
Guarulhos – Feceg 2018, 
realizada durante a Semana 
do Conhecimento.

 O projeto é o desenvol-
vimento de um controle 
sensorial para que defi cien-
tes visuais possam caminhar 

de maneira mais autônoma, 
sem a necessidade de 
bengalas.

Outro vencedor da Sema-
na do Conhecimento 2018, 
Je� erson Cescon, CEO da 
Active Corp, empresa gua-
rulhense de 21 anos, falou 
como os empreendedores 
podem colaborar com o 
evento. 

Valorização e oportunidade



cidade quita-feira, 10 de maio de 20188

Ulisses Carvalho 

Após audiência de recon-
ciliação no Tribunal Regional 
do Trabalho (TRT-SP), na tarde 
desta quinta-feira (09),  o 
Ministério Público requereu a 
fixação de uma cota mínima 
de trabalhadores em caso de 
greve dos motoristas e cobra-
dores de ônibus em Guaru-
lhos nesta sexta-feira (10), com 
70% da frota trabalhando nos 
horários de pico, das 5h às 8h 
e das 17h às 20h, e 50% nos 
demais horários, de acordo 
com o termo de reunião pré-
-processual que o HOJE teve 
acesso. 

O sindicato afirmou à 
reportagem que continua em 
estado de greve. A audiência 
de reconciliação foi remar-
cada para esta sexta, às 10h, 
devido à falta do vereador 
e presidente do Sincoverg, 

Maurício Brinquinho (PT), que 
esteve presente na sessão 
da Câmara Municipal na 
tarde de quinta (9). 

De acordo com a ata da 
audiência, a paralisação 
irá afetar cerca de 1.200 
ônibus e 710 mil usuários por 
dia. “Pelo desembargador 
vice-presidente Judicial foi 
deferida a tutela cautelar 
requerida pelo Ministério 
Público, vinculando a conduta 
de manutenção dos serviços 
essenciais a cargo de ambas 
as categorias, trabalhadores 
e econômica, sob pena de 
multa de R$ 100.000,00 
(cem mil reais) à parte que 
descumprir”, destacou o vice-
-presidente judicial mediador 
Rafael Pugliese Ribeiro, sobre 
a multa em caso de descum-
primento em relação a manter 
a cota mínima de coletivos 

circulando na cidade. 
Os condutores guarulhen-

ses estão em estado de greve 
desde segunda-feira (6), após 
a assembleia realizada na 
sede do sindicato na Vila Pro-
gresso, no qual foi rejeitado 
uma proposta de aumento 
salarial de 4% e também os 
trabalhadores não admitiram 
a retirada da Participação nos 
Lucros (PLR). 

Em nota publicada no site 
oficial, o Sincoverg informa 
que está dialogando para 
obter uma melhor solução 
sobre o caso. “O Sincoverg, 
assim como a Guaruset e 
a Prefeitura de Guarulhos, 
também tem o interesse de 
encontrar uma solução, ade-
quada, para o conflito, respei-
tando o judiciário e o direito 
de greve dos trabalhadores”, 
destacou. 

Justiça determina que ônibus 
circulem com 70% da frota 
nos horários de pico na cidade

Ivanildo Porto

A Secretaria de Transpor-
tes e Mobilidade Urbana 
(STMU)de Guarulhos ela-
borou o Plano  de Atendi-
mento entre Empresas de 
Transporte em Situação de 
Emergência (Paese), que 
deve atender a grande par-
te dos 367 mil usuários que 
serão afetados pela greve 
prevista para a partir da 
zero desta sexta-feira (10).

Entre as medidas emer-
genciais, a frota de per-
missionários (microônibus) 
será reduzida e vai operar 
como ocorre aos sábados, 
exceto as linhas que terão 

funcionamento normal, 
como são os casos das 486 
– Soberana / Terminal São 
João;  480 – Parque Santos 
Dumont / Terminal Taboão; 
785 – Parque Piratininga 
/ Terminal Pimentas; 383 
– Recreio São Jorge / Termi-
nal Taboão;  488 – Circular 
Aeroporto; e 483 – Marme-
lo / Terminal São João.

No restante, toda a ope-
ração será regulada pela 
demanda de passageiros. 
Toda ela será dividida por 
eixos: Parque Continental/
Centro terá 11 carros (inter-
valo de 7 minutos); o Ter-

minal Pimentas/Cecap terá 
18 (7 minutos), enquanto 
Cocaia/Centro contará com 
12 (6 minutos de intervalo) 
, o Terminal São João/Ce-
cap terá 15 veículos para 
servir os usuários (intervalo 
de 6 minutos); o Terminal 
São João/ Centro terá  17 
(intervalo de 7’); o eixo Vila 
Galvão/Centro contará 
com 9 (intervalo de 6’); o 
Shopping Internacional/
Centro terá 10 (intervalo de 
7 minutos); e, para finalizar, 
Terminal Cecap/Centro 
contará com 11 veículos 
(intervalo de 4 minutos).

Operação emergencial da prefeitura 
visa a população nesta sexta-feira
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RUA TAPAJÓS, 56 � GUARULHOS � SP  ·  WWW.THEFIRE.COM.BR
AOS DOMINGOS NOSSO VALET FICA LOCALIZADO NA ESQUINA, DEVIDO À FEIRA DE RUA.

Venha comemorar o Dia das Mães no The Fire Steak & 
Burger e ganhe uma Soda Italiana por conta da casa*.

Além desse drink especial, as Mamães também podem 
aproveitar um almoço tranquilo graças ao nosso Espaço 
Kids, onde as crianças se divertem sob os cuidados dos 
nossos monitores.

Vem pro The Fire, a melhor opção para o seu almoço 
nesse dias das Mães.

* A promoção é válida apenas no dia 12/05/2019 para Mães acompanhadas dos �lhos.

FAÇA A SUA RESERVA 

�11� 93219�8871

#vemprothe�re
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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

O prefeito de Guarulhos, 
Guti, apresentou nesta 
quinta-feira (9) as 117 
ações do Planejamento 
Estratégico Intersecreta-
rial para 2019, embasado 
em três frentes temáti-

cas: Desenvolvimento 
Econômico e Urbano, 
Governança Municipal e 
Desenvolvimento Social 
e Humano. A divulgação 
do material, que pode ser 
acessado no portal da 

Prefeitura de Guarulhos 
(www.guarulhos.sp.gov.br/
plano-estrategico-interse-
cretarial-2019), ocorreu em 
coletiva de imprensa no 
Paço Municipal, no Bom 
Clima.

Prefeitura divulga Planejamento Estratégico 
Intersecretarial com 117 metas para 2019
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Desenvolvimento Econômico e Urbano
Um dos maiores destaques desse seg-

mento é a implantação do Passe Livre 
Estudantil, que irá permitir a gratuida-
de da tarifa para os munícipes que se 
deslocam com transporte público para as 
instituições de ensino. 

Os tópicos também elencam projetos 
de pavimentação e recapeamento; insta-
lação de 200 áreas de lazer (parquinhos 
e academias populares); fi m do rodízio 
de água; recuperação do Aterro Sanitá-
rio; Castramóvel; ampliação da coleta se-
letiva; reforma de mil pontos de ônibus; 
fi scalização das entradas da cidade com 
câmeras (Cerca Digital); entre outros.

Governança Municipal
Entre outros destaques, planeja-se uma 

força-tarefa de Zeladoria; a instalação 
de um aplicativo para que o munícipe 
protocole solicitações; a ampliação de 
medidas contra a corrupção; o plano de 
carreira para servidores e a moderniza-
ção do Canal de Atendimento ao Cida-
dão - Fácil. Outros temas citados na lista 
já foram implantados, como a conquista 
do Regime Próprio, criado em parceria 

com os funcionários públicos, o Procon 
On-line e o concurso para inspetores 
fi scais.

Desenvolvimento Social e Humano
A saúde é contemplada nessa divisão 

com grandes entregas, como as refor-
mas do PA Paraíso e das últimas alas e 
UTI do Hospital Municipal de Urgências 
(HMU); a inauguração da UBS Água 
Chata e o início das obras da Policlínica 
Paraventi.

A Secretaria do Trabalho terá a missão 
de lançar 11 novos cursos permanentes 
do Centro de Treinamento de Mão de 
Obra (CTMO); o programa Nova Chance 
- que irá instruir cinco mil pessoas -; e 
feirões de emprego com oferecimento 
de milhares de vagas. 

Já a Educação terá a inauguração 
de três CEUs (Itapegica, Continental e 
Bonsucesso); a entrega, construção e 
manutenção de creches (cinco novas e 
reforma de 16), edifi cação de três esco-
las, mais 20 conveniadas, o fi m das es-
colas de lata (EPGs Jean Piaget e Mário 
Lago), o reconhecimento de 50 escolas 
bilíngue pelo MEC, entre outros.
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[ horóscopo ]

Sexta-Feira Muito Louca

Viagem Selvagem

Globo, 13h59 
Freaky Friday. 
EUA. Comédia. 
Direção Mark S 
Waters. Com Ja-
mie Lee Curtis, 
Harold Gould. 
Tess e Anna são 
mãe e fi lha que 
vivem às turras. 
Decididas a aca-
bar com as brigas, 

elas repentina-
mente trocam de 
corpos. Agora, 
cada uma precisa 
aprender a lidar 
com a vida da ou-
tra, com as confu-
sões crescendo 
ainda mais pelo 
fato de Tess es-
tar de casamento 
marcado.

SBT, 23h15 Mark & 
Russell’s Wild Ride. 
Canadá. 2015. Aven-
tura/Comédia Dire-
ção: Jonathan A. Ro-
senbaum. Com Joey 
Bragg, Sean Giam-
brone. O jovem Mark 
é popular no depar-
tamento de trânsi-
to por suas repro-
vações nos exames 
práticos. Mesmo sem 
carteira de motorista, 
Mark aceita dar caro-

na a para a garota dos 
seus sonhos até uma 
badalada festa da es-
cola. Correndo contra 
o tempo, Mark pede 
ajuda do seu ami-
go inseparável, Rus-
sell. Assim os dois 
chegam ao instrutor 
Glenn, famoso por 
aprovar 92% de seus 
alunos! Será essa a 
chance de Mark se 
tornar um motorista 
habilitado?

Fotos: Divulgação

[ fi lmes ] 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 40

Os times
Flamengo
e Botafogo,

no Rio

Seção do 
churras-
queiro no
mercado 

Apelido de
"Eduardo"

Expressa 
discordân-
cia, na gí-
ria policial

Saudação
informal

Sinal de 
fonte 

sonora 

Ou, em
inglês

(?) de
Saturno,
conceito 

astrológico

Acompanha
a assina-
tura de

contratos

Memória
somente
de leitura
(Inform.)

Área de
provas da
Fórmula 1

Enche de
lixo (o
bueiro)

Bruno 
de Luca, 

apresenta-
dor da TV

 Estado das
Seringuei-
ras (sigla)

Cada
janela do

navegador
(internet)

Fruto com
baga que
tem efeito 
antioxidante

Marcha 
do carro
usada na

baliza

Erro em
"fiamça"

Alteração
no texto da 
Constitui-
çao (sigla)

A letra 
com

som de "S"

Marisco que produz
as pérolas
Esporte de

Robert Scheidt

(?) social,
transtorno
psicológico
É "enxuga-
da" com a
demissão
de funcio-

nários

Ferro, 
em inglês
Material

reciclável

Lente de
detetives
Macaco-
narigudo

Atrações de
festivais

de inverno
Alçada (fig.)

Sem (?):
incomum
Função 

do quadro

Adereço
valioso

Conjunção 
explicativa

Termos de (?), espécie
de acordo de serviços

Agentes da zika 
e da dengue

(?)-mate: é usada 
no chimarrão
Terreno não
urbanizado

Conexão
Tecido 

das pregas
de saias

(?) falho: expressão 
do incons-

ciente
(Psican.)

Momento de maior
ligação entre
mãe e bebê

Compõem
o "card" 
do UFC
Marca

deixada pelo arado

A mim

"É melhor
ser (?) que
ser triste",
trecho de

"Samba da
Bênção"

QORAF
JURISDIÇÃO
NEGATIVOBF

ITRAUDIO
JOIAIGUAL

POISOSUH
SMORERVA

RETORNOID
VEALEGRE

PISTAMELUPA

ENTOPENESGA

HENABAM
COMBATESRE

SULCOIRON
NHRPECMT

AMAMENTAÇÃO

2/or. 3/pet — rom. 4/iron — romã. 5/gleba — nesga.

[ novelas ] 

virgem

Você vai ouvir 
fofocas em torno de 
você e deve fi car 
completamente de 
fora para evitar dispu-
tas. Seria uma boa 
ideia descansar da 
turbulência ao seu 
redor. Admitir isso 
seria vantajoso.

O bom humor vai 
estar em todos os luga-
res e você vai ser mais 
compreensivo com as 
pessoas que o rodeiam. 
Descanse um pouco, 
você não está segu-
rando bem as coisas. 
Tenha cuidado com 
cãibras musculares e 
movimentos falsos.

As escolhas que 
fi zer hoje serão mais 
importantes do que 
nunca. Olhe para o 
futuro e sua constru-
ção. Você terá tudo a 
ganhar desenvolven-
do a sua resistência. 
Felizmente a sua 
moral é muito boa 
e compensa suas 
fraquezas.

Não se force a 
ser algo que você 
não é. Seja você 
mesmo e não fi nja. 
Você será capaz de 
acompanhar o ritmo 
imposto indiretamen-
te por aqueles que o 
rodeiam. Sentir-se útil 
lhe dá energia.

Você não vai ser 
muito inibido pela 
timidez hoje. É hora 
de se concentrar em 
uma tarefa difícil. As 
atividades em grupo 
não são recomenda-
das hoje. Você fi caria 
muito sobrecarrega-
do pelos outros.

Você está vivendo 
a vida ao máximo. 
Não se preocupe 
muito com os deta-
lhes! Respire mais 
profundamente e isso 
vai ajudar você a en-
contrar a calma que 
você precisa para as 
reorganizações que 
está fazendo.

Você será mais 
estratégico do que o 
habitual. As pessoas 
vão confi ar em você, 
então não abuse disso! 
Você vai se sentir ner-
voso e a razão é um 
grande desejo de mais 
liberdade. Certifi que-
-se de ter algum tempo 
para si mesmo.

Ideias claras e fi rmes 
estão na ordem do dia 
e elas varrerão as suas 
dúvidas. Seu bom 
humor é contagiante. 
Você vai ter que se 
apoiar em todas as 
suas habilidades de 
resistência. Felizmen-
te, você está em boa 
forma. Mantenha uma 
dieta equilibrada

O clima é construtivo 
e gratifi cante no que 
diz respeito às relações 
pessoais e a sorte vai 
permitir que você faça 
novos contatos. Você 
está desperdiçando tem-
po demais com assuntos 
insignifi cantes e isso é 
desgastante. Você não 
precisa olhar longe para 
encontra razões para o 
seu cansaço.

Superar sua impaci-
ência e controlar seu 
entusiasmo ardente 
será o seu desafi o de 
hoje. Vá mais deva-
gar. É absolutamente 
necessário para se 
livrar do estresse 
que você construiu. 
Dê-se um tempo para 
relaxar de verdade.

Pessoas muito agita-
das fazem você perder 
a paciência. Encontre 
um lugar isolado para 
trabalhar. Seu corpo 
precisa relaxar e você 
se sentirá melhor. Rela-
xe, antes que você se 
sinta muito tenso.

Seu senso de hu-
mor o torna mais po-
pular do que nunca e 
será muito bom para 
os relacionamentos. 
Respire fundo e isso 
vai ajudá-lo a en-
contrar a calma que 
você precisa para as 
reorganizações que 
está fazendo.

áries libra

escorpião

sagitário

capricórnio

aquário

peixes

touro

gêmeos

câncer

leão

Malhação -
Toda Forma de 
Amar

Rita afi rma a Lara que 
não sabe o nome do 
pai biológico de sua 
fi lha. Jaqueline pede 
ajuda a Bill Clinton 
para encontrar César. 
Raíssa aceita a parceria 
musical com Camelo, 
e Nanda sente ciúmes. 
Durante a audiência, 
Rita é acusada de estar 
envolvida em um crime 
de sequestro.

Órfãos da Terra
amil se sensibiliza 

com a morte de Aziz. 
Sara tenta se explicar 
para Ali. Almeidinha 
lamenta que Aziz tenha 
mantido segredo sobre 
a identidade de seu as-
sassino. Miguel descon-
fi a do comportamento 
de Rania. Norberto 
arma contra Teresa. 
Fauze é recapturado 
pela polícia. amil liga 
para Dalila e anuncia a 
morte de Aziz, e Laila 
questiona o marido. 

Verão 90
Lidiane fi ca surpresa 

ao perceber que 
Mercedes a contratou 
para prejudicar Janaína. 
João avisa a Vanessa 
que provará sua 
inocência. Herculano, 
Madá e Patrick apro-
vam o novo doce de 

Janaína. Álamo sente 
ciúmes do sucesso 
de Madá. Dirce avisa 
a Madá que muitas 
pessoas desejam 
se consultar com a 
vidente.

O Sétimo Guardião
Gabriel não conse-

gue ajudar Valentina e 
é expulso com Murilo 
do sobrado. Mirtes 
tenta consultar a bola 
de cristal. Aranha vê 
seu assassino antes 
de morrer. Eurico 
estranha o compor-
tamento de Marilda. 
Afrodite se preocupa 
com o fi lho. Bebeto 
desmaia nos braços 
de Nicolau.

Jezabel
Acabe faz um discur-
so antes do embate. 
Barzilai e Hannibal 
lutam e Jezabel disfar-
ça a tensão. Na luta, 
Barzilai consegue 
depois de uma 
sequência de golpes, 
desarmar Hannibal e 
o chuta, derrubando-o 
ao chão. Hannibal 
tenta alcançar sua 
espada, mas Barzilai 
a chuta para longe e 
aponta sua espada na 
garganta de Hannibal, 
vitorioso. 

As Aventuras 
de Poliana

RLorena diz para Dur-
val que está com dor de 

barriga, para ele des-
marcar o encontro com 
Claudia. Marcelo con-
vida Luísa para ir junto 
com ele ao coquetel na 
casa de Sr. Pendleton. 
Enquanto isso, Yasmin 
diz para a mãe que fi -
cou sabendo que Dur-
val e Fernanda estão 
se dando superbem. 
Raquel vai à casa de 
Mirela e leva Gui.  A me-
nina fi ca chateada, pois 
queria um tempo a sós 
com a amiga. O vídeo 
de Ruth surtando na es-
cola viraliza e Je� erson 
desconfi a que Luca Tu-
ber tenha o espalhado.

 Minha Vida
Mehmet fi ca furioso 

ao saber que as ações 
da empresa estão em 
baixa. Hulya diz que 
Efsun e Ates são dois 
sanguessugas. Mu-
cella pergunta a Salih 
sobre um suspeito que 
espreita Guleser. Onur 
explica a Mehmet 
como será feito o 
empréstimo. Ates se 
recusa a assinar o 
empréstimo.

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

Ligue e 

anuncie nos

classifi cados

PARA ANUNCIAR
NOS CLASSIFICADOS 

CHAME NO WHATSAPP:

95127-3215

EDITAIS LEGAIS
E PUBLICAÇÕES
JURÍDICAS

TEL. 2823-0800

   IMÓVEIS 
 ALUGA-SE 

 SALÃO COMERCIAL 
 Av.Emilio Ribas,n°2598. Primeiro 
andar. 140m² 7x20, 2 wc, c/ es-
critório,2 wc. R$950,00. F:2422-
4005 

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

 VENDE-SE 

 CASA PIMENTAS 
 3dorms, área de serviço e 4vgs. 
R$330mil. F:2484-2319 

 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 

 TERRENO PQ.CONTINENTAL I 
 Esquina da R Zélia E Alvarenga 
doc ok c/ prop F:99976-2880 

 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 

 SERVIÇOS 
 ESOTERISMO 

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

 RELAX 

 MASSAGEM SENSUAL 
 Com local, próx Centro, com fi na-
lizações, R$100,00. Info Whats; 
99947-6210.  

     

   

www.lccandidoservicos.com.br

-MARTELINHO DE OURO
-PEQUENOS REPAROS
-POLIMENTO E CRISTALIZAÇÃO

Faça seu orçamento sem 
compromisso.

Traga essa publicação e 
garanta o seu desconto 

de 10%.

(11) 99471-4756

AV.DR TIMÓTEO PENTEADO, 510

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

CHÁCARAS DE
1000m² EM PIRACAIA

Próximo a Atibaia e Bragança Pta

À partir de R$39,900 à vista

Ou entrada de 5x de 3 mil

E saldo em até 72x de R$555,55

Agende sua visita!

Ortega
(11) 96573-5615
(11) 94025-2734

COMISSÃO PRÓ-FUNDAÇÃO DA ONG: O.N.D.H.A.S. (Organiza-
ção não Governamental em Defesa dos Direitos Humanos para os 
Agentes de Segurança EDITAL DE CONVOCAÇÃO, CHAMAMEN-
TO E CONVITE PARA REALIZAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL OR-
DINÁRIA A COMISSÃO PRÓ-FUNDAÇÃO DA ONG (ONDHAS), por 
meio do seu representante Sr.º José Claudinei Ribeiro, residente e 
domiciliado no endereço Rua Das Árvores,182 - Parque Continental 
2 – Guarulhos/São Paulo, CEP 07084-070, torna público e CONVO-
CA, CHAMA e CONVIDA todos os integrante da categoria, colabora-
dores, para participarem da ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA para 
Criação da ONDHAS, que será realizada dia 23 de Maio de 2019, 
em primeira convocação, com quórum mínimo esperado no estatuto, 
em primeira convocação, às 14:00hs, e a segunda convocação as 
14:30hs com o mínimo de colaboradores. Local da reunião, com o 
quórum que houver, no Rua Das Árvores,182 - Pa que Continental 2 
- Guarulhos/São Paulo CEP07084-070 para deliberar os seguinte(s) 
assunto(s):

1 - DELIBERAR SOBRE A FUNDAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO;

2- ELEIÇÃO DA DIRETORIA, SECRETARIA E CONSELHO FISCAL;

3 – APROVAÇÃO DO ESTATUTO;

Poderão participar das votações, os colaboradores natos.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
PARA CRIAÇÃO DE ONG

Guarulhos, 09 de maio de 2019
JOSÉ CLAUDINEI RIBEIRO
Sub Ten PM RE 864332-6

CPF 086.737.128-58

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 /    
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Inauguração 
11.05.2019
A partir das 10h

um novo destino

Rua Guilherme Lino dos Santos, 1.200
Jardim Flor do Campo

sescsp.org.br/guarulhos

Cultura, esporte, lazer e bem-estar distribuídos em 34 mil metros quadrados.
Um espaço de encontro e convivência aberto a todos.
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