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Filme sobre Wilson 
Simonal tem o seu 1º 
trailler divulgado
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Governo estuda liberar saques do FGTS em contas ativas, diz Guedes
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Secretários vistoriam obras
de ampliação e reforma
da futura UPA Paulista
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FILME: A biografi a do cantor e compositor Wilson Simonal ganhou o primeiro trailer 
nesta quarta-feira, 29; Confi ra no www.youtube.com/watch?v=0Vd7zgqPj1Q

Os funcionários da administração pública aceitaram a proposta do prefeito Guti (PSB), que prevê acréscimo de 2%, parcelados 
em três vezes, nos vencimentos e anunciaram, no início da noite desta quinta (30), o fi m do movimento grevista na cidade

Servidores aceitam proposta da 
prefeitura e encerram a greve

GH  Pág. 3
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A biografi a do cantor e compositor Wilson Simonal ganhou o primeiro trailer 

GH Pág. 4

GH Pág. 5

Elói Pietá sofre novo 
revés nos tribunais 
por ação de Natal

Vacina contra gripe
estará disponível 
para toda população
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Os servidores decretaram 
a greve na quarta-feira (22)
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[ cena do dia ] William Moreira/AE [ tempo ]

LOTERIAS:
Deu sorte hoje?

 Processo suspenso

O Tribunal de Contas do Município (TCM) suspendeu nesta quinta-feira, 30, em medida cau-
telar, o edital de concessão da Zona Azul na capital paulista. A abertura da concorrência 
estava prevista para esta sexta-feira.
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PANCADAS DE 
CHUVA À TARDE

ENCOBERTO

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° 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° 1942
30/05/2019
Primeiro sorteio 
02 - 06 - 16 - 31 - 37 - 46
Segundo sorteio
08 - 17 - 19 - 24 - 35 - 48

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

Governo estuda liberar 
saques em contas ativas 
do FGTS, diz Guedes

Tiago Queiroz/AE

O governo estuda liberar 
saques de contas ativas do 
Fundo de Garantia de Tem-
po de Serviço (FGTS), numa 
medida similar à implemen-
tada pelo governo Michel 
Temer no caso de contas 
inativas. A informação foi 
confirmada nesta quinta-
-feira (30) pelo ministro da 
Economia, Paulo Guedes.

O objetivo é o mesmo: 
injetar recursos capazes 
de alavancar a volta do 
crescimento. A medida, en-
tretanto, ainda segue em 
estudo, e só deve ser im-
plementada após a even-
tual aprovação da reforma 
da Previdência. “Nós temos 
que começar pelas coisas 
mais importantes”, disse 
Guedes.

“As coisas devem se ace-
lerar nas próximas três ou 
quatro semanas”, disse o 
ministro, em referência à 
tramitação da reforma da 
Previdência no Congresso

 Ao citar medidas de 

estímulo ao crescimento 
que devem ser anuncia-
das após a aprovação da 
nova Previdência, Gue-
des mencionou a nova 
rodada de liberação dos 
saques nas contas do 
FGTS. “Inativas e ativas. 
Ativas também”, afirmou 
ele, sem dar mais deta-
lhes sobre a medida.

O governo cogita a li-
beração dos saques em 
contas ativas ante o es-
gotamento dos recursos 
disponíveis nas contas ina-
tivas, que já tiveram o sa-
que liberado pelo governo 
Temer. Guedes ressalvou, 
porém, que a medida se-
gue em estudo, e que ainda 
“não foi batido o martelo”.

Hoje, o saque nas contas 
ativas do FGTS só é permi-
tido em situações específi-
cas, como no caso do tra-
balhador ser demitido sem 
justa causa ou se for para 
utilizar os recursos na aqui-
sição de casa própria.

Um médico de 40 anos, 
que não teve a identidade 
revelada pela Polícia Civil, foi 
preso enquanto estava tra-
balhando no Hospital Geral 
de Guarulhos (HGG), no Par-
que Cecap, após ser suspei-
to de estuprar uma jovem de 
18 anos na região do Butan-
tã, zona oeste de São Paulo. 

A prisão foi realizada pela 
Polícia Civil e ocorreu na tar-
de de quarta-feira (29). O sus-
peito foi encaminhado para a 
carceragem do 51° Distrito 
Policial, onde foi registrado o 
caso; o acusado teria manda-
do de prisão temporária por 
cinco dias expedido.  O caso 
teria ocorrido no dia 5 deste 
mês, quando o acusado teria 
abordado a vítima em via pú-
blica. 

Segundo o relato da jo-
vem, o médico que estaria 
de carro, teria questionado a 
vítima se ela conhecia algum 
Banco 24 Horas na região. A 
jovem teria passado as infor-
mações para o médico, que 
mesmo assim, solicitou que 

ela entrasse no veículo para 
acompanha-la até o local. 

Segundo a polícia, após 
o suspeito sacar dinheiro 
no banco, o indivíduo teria 
afirmado à vítima dentro 
do veículo que precisava 
examiná-la. Após levar a jo-
vem de carro para um lugar 
mais afastado, o homem a 
teria estuprado. A vítima teria 
afirmado a polícia, que após 
crime, o médico seguiu até 
a farmácia, obrigando a ado-
lescente a tomar uma pílula 
abortiva. 

Em nota enviada ao HOJE, 
a Secretaria de Segurança 
Pública do Estado de São 
Paulo (SSP), confirmou a pri-
são. “A Polícia Civil cumpriu, 
na tarde de quarta-feira (29), 
um mandado de prisão tem-
porária expedido contra um 
médico, de 40 anos, autor de 
um estupro a uma estudante 
de 18 anos, ocorrido no do-
mingo 05 de maio, na zona 
oeste. O homem foi levado 
ao 51º DP onde a captura foi 
formalizada”. 

Médico é preso em serviço no 
HGG após suspeita de estupro 
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O impasse envolvendo 
entre os servidores públicos 
e a prefeitura em relação 
ao reajuste salarial teve seu 
desfecho nesta quinta-feira 
(30). Os funcionários da 
administração pública acei-
taram a proposta do prefeito 
Guti (PSB), que prevê acrés-
cimo de 2%, parcelados em 
três vezes, nos vencimentos. 
Assim, o movimento grevista 
foi encerrado. 

No TJ-SP, o governo mu-
nicipal fez sua 4ª proposta 
desde a última quarta-feira 
(22), quando o movimento 
grevista teve início. 

Nela, a gestão propõe 
aos servidores públicos o 
reajuste salarial de 2%, em 
três parcelas [1% no ato, 
0,5% em setembro e 0,5% 
no mês de novembro]. Além 
do percentual nos venci-
mentos, a prefeitura oferece 

5% de aumento nos vales 
alimentação e refeição e 
abono de R$ 80 para os 
funcionários que ganham 
até R$ 2.502,00. 

“Esse enfrentamento que 
tivemos com o governo Guti 
serviu muito como lição: 
até quando nós servidores 

temos que fi car fazendo 
selfi e com político?”, afi rmou 
o presidente Sindicato dos 
Trabalhadores da Adminis-
tração Pública de Guarulhos 
(Stap), Pedro Zanotti.

Entretanto, na assembleia 
da quarta-feira (29), os 
funcionários da administra-

ção pública aprovaram e 
apresentaram ao prefeito 
Guti (PSB) uma proposta 
para reajustar os salários em 
3,5%, 10% nos vales alimen-
tação e refeição, 21% no va-
lor da cesta básica e abono 
de R$ 100 para aqueles que 
ganham até R$ 2.200,00. 

Eles também pediam 
para não descontar os dias 
daqueles que aderiram à 
greve. Mas, terão de com-
pensar os dias parados até 
dezembro. 

“Grande parte dos servido-
res vai se tornar estatutário 
no dia 1º de junho. Para 

aqueles que virarem esta-
tutário, o que vai valer é o 
julgamento do Tribunal de 
Justiça do Estado de São 
Paulo (TJ-SP). E para aqueles 
que não viraram a decisão 
do TRT-SP. A divisão é essa”, 
observou o advogado do 
Stap, Marcelo Pereira.

Servidores municipais aceitam proposta 
da administração e greve chega ao fim
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V E S T I B U L A R  •  I N S C R E VA - S E

claretiano.edu.br

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

Claretiano
mais

por você.A faculdade
que é

GUARULHOS
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(11) 3820 0084 • (11) 94523 2111 Atendimento
via WhatsApp

PROGRAMA
DE BOLSAS

CLARETIANO

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

São mais de 30 opções, escolha a sua.

CONFIRA
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MENSALIDADE*
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Uma campanha publicitária 
de Natal elaborada pela Se-
cretaria de Comunicação, em 
2007, deixou o ex-prefeito Elói 
Pietá (PT) em maus lençóis. 
O petista sofreu novo revés 
nos tribunais em ação popular 
movida pelo ex-vereador Ri-
cardo Rui (Cidadania) e pode 
ter de ressarcir os cofres 

públicos pelos banners de 
“Boas Festas” instalados em 
postes pela cidade. 

Neste processo que se 
arrasta por dez anos, o ex-
-prefeito teve nos últimos dias 
sua terceira condenação. Rui 
ingressou com a ação popular 
por entender que Pietá, que 
não foi encontrado pelo HOJE 
para comentar o assunto, 

utilizou desta ação para pro-
moção própria, além da insta-
lação do aparato publicitário 
em locais considerados proi-
bidos [postes de iluminação 
pública]. O ex-parlamentar 
também acredita que a ação 
não tinha fi nalidade pública. 

Desde, então, Elói vem 
recorrendo das decisões do 
Tribunal de Justiça do Estado 
de São Paulo (TJ-SP), mas 
sem conseguir nenhum êxito. 
Entretanto, nesta ação popu-
lar não é discutida o crime de 
improbidade administrativa e 
a possibilidade de suspensão 
dos direitos políticos. Tanto, 
que ele participou do último 
pleito eleitoral e obteve mais 
de 60 mil votos na eleição 
para deputado federal. 

A primeira condenação, 
em 2009, foi assinada pelo 
juiz da Vara da Fazenda 
Pública de Guarulhos, Rafael 
Maltez. O material em ques-
tão foi afi xado nos postes de 
iluminação pública, o que é 

proibido segundo o artigo 
223 da Lei Municipal número 
3.573/90. Para a Justiça, 
houve prejuízos aos cofres 
públicos. Agora, o valor a ser 
ressarcido será contabiliza-
do pela própria Justiça.

Naquela ocasião, Pietá, ao 
se defender, negou o crime 
de improbidade administra-
tiva, informando que os ban-
ners fi zeram parte de uma 
campanha institucional da 
prefeitura e admitiu a irregu-
laridade em afi xar o material 
nos postes, porém enfatizou 
que “não determinou que 
os banners devessem ser 
colocados nos postes”. 

“Na época o PT podia 
tudo e não tinha limite para 
as coisas, e era aquela 
gastança de dinheiro. Eles 
achavam que na verdade 
a cidade e o país eram 
do PT. Então, entrei com 
esta ação e foi feito justiça 
nesta situação”, observou 
o ex-vereador.

Impacto visual
Na quarta-feira, dia 5 de junho, será come-

morado o Dia Mundial do Meio Ambiente. A 
Prefeitura poderia aproveitar a data e desa-
tivar vários outdoors - dela, inclusive! - que 
poluem a cidade…

Pergunta no ar
A sede brasileira da Decolar.com fi ca em Guaru-

lhos. Quanto será que ela recolhe de ISS para a 
Prefeitura?...

Elói Pietá volta a sofrer derrota nos 
tribunais por campanha de natal 2007 O Fundo Social de Soli-

dariedade da Prefeitura de 
Guarulhos distribuiu caixas 
coletoras da Campanha do 
Agasalho 2019 “Um gol de 
placa contra o frio” em 389 
pontos em diversos bairros 
da cidade, incluindo todas 
as secretarias municipais, a 
Câmara Municipal, no Centro, 
em 152 escolas munici-
pais, CEUs,  e também em 
escolas particulares, lojas, 
condomínios residenciais, 
empresas, shopping centers 
e faculdade (confi ra a relação 
completa no link: https://bit.
ly/2QxEanq).

Cerca de 30 unidades 
básicas de saúde também 
foram incluídas como pontos 
de coleta de agasalho e 
começaram a receber as 
caixas coletoras. A Campa-
nha do Agasalho prossegue 
até o dia 27 de agosto. A 
presidente do Fundo Social 
de Solidariedade, Elen Farias, 
destacou o caráter solidário 
dos guarulhenses. “Estamos 
fazendo a entrega das caixas 

coletoras até atingir cerca de 
419 locais de arrecadação. 
Contamos com a solidarie-
dade dos guarulhenses e 
também com o apoio de em-
presas e do comércio para 
fazermos um “gol de placa 
contra o frio” neste inverno. 
Agradeço a todos que estão 
colaborando e lembro que 
o Fundo Social disponibi-
liza essas roupas, sapatos 
e cobertores também aos 
desabrigados nos casos 
de calamidade”, afi rmou a 
presidente.

As roupas doadas atendem 
durante o ano todo às soli-
citações dos CRAS - Centro 
de Referência da Assistência 
Social, Serviços de Acolhi-
mento Institucional, ONGs e 
da Subsecretaria de Política 
para Mulheres..
Serviço:
Campanha do Agasalho 2019 

“Um gol de placa contra o frio”
Informações: Fundo Social de 

Solidariedade (Alameda Tutóia, 
534, no Gopoúva)

Telefones: 2472-5175 
e 2472-5178

Caixas coletoras da Campanha do 
Agasalho estão por toda cidade

Reticências...

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

Tolerância zero!
Irritado com a presidência da Assembleia 

Legislativa, que não lhe designou gabinete 
para a liderança 
do PDT, o deputa-
do estadual
Márcio Nakashi-
ma improvisou 
(ou protestou?) 
em salão da Casa. 
Piada pronta: 
tinha de ser de 
Guarulhos…

Do bolso
Sobre críticas às suas diversas viagens inter-

nacionais, o secretário Rodrigo Barros (Desen-
volvimento) afirma que todas foram às suas 
custas. Está ganhando bem, hein?...

Virando a página
Sobre o fim da greve dos servidores, prevale-

ceu a máxima; “Antes um mal acordo que uma 
boa briga”. Os dois lados estavam desconfortá-
veis com a situação…

Márcio Nakashi-
ma improvisou 
(ou protestou?) 
em salão da Casa. 
Piada pronta: 
tinha de ser de 

Controle de danos
Inegável que sobra 

para o prefeito Guti (PS) 
operação rescaldo para 
não se queimar politica-
mente com o funcio-
nalismo público. 
O impacto do 
Regime Próprio 
(RP) e planos 
de ascensão 
de determina-
das carreiras 
deverão ser 
mensurados 
em outubro…

Sopa de letrinhas
O presidente da 

Câmara, Jesus, 
deverá retornar para 
o DEM. A vereadora 
Carol Ribeiro deverá 
migrar do MDB para 
o PSDB. E o vereador 
em exercício Jorginho 
Tadeu do MDB para o 
Cidadania…
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Secretários realizam vistoria em obras de 
reforma e ampliação da futura UPA Paraíso

As obras de reforma e 
ampliação do PA Paraíso, 
que será transformado 
numa UPA (porte III), 
foram alvo de vistoria pela 
Prefeitura de Guarulhos 
nesta quinta-feira (30). Os 
trabalhos estão na fase 
de fundação e devem ser 
finalizados até fevereiro 
do ano que vem, segundo 
o cronograma da obra. 
Contudo, a expectativa é 
de que o espaço possa ser 
entregue até o fim do ano.

Quando entrar em 
funcionamento, essa nova 
unidade de saúde passará 
a ter atendimento 24 
horas, um pedido antigo 
da comunidade e que 
também beneficiará vários 
bairros, como Primavera, 
São Domingos, Jardim 
Silvia, Santa Inês, Mikail, 
Acácio, Cabuçu e Jardim 
Nova Taboão. 

Orçada em R$ 2,1 mi-
lhões, a obra conta com 
execução da empresa 
Teorema Engenharia 

e Construções Ltda e 
contempla num pavimento 
único as alas de Atendi-
mento e Urgência, com 
sala de atendimento de 
urgência e observação, 
pronto atendimento e 
exames, farmácia, salas 
de classificação de risco, 
atendimento social, entre 

outros. Inclusive um posto 
da Guarda Civil Municipal 
(GCM) será implantado.

Já a ala de Apoio Diag-
nóstico e Terapêutico terá 
salas de eletrocardio-
grama (ECG), de sutura/
curativo, de gesso, de 
inalação, de aplicação de 
medicamentos/reidrata-

ção e sala de Raios-X.  
A visita ao canteiro de 

obras foi realizada pelos 
secretários Peterson 
Ruan (Governo) e Ana 
Cristina Kantzos (Saú-
de), pelos técnicos da 
Secretaria de Obras e por 
representantes de mora-
dores da região.

Todas as pessoas com 
mais de seis meses de 
idade, mesmo as que não 
fazem parte dos grupos 
de risco da Campanha de 
Vacinação da Influenza 
(gripe), poderão tomar a 
vacina contra a doença em 
todos os postos de saúde 
do país, a partir da próxima 
segunda-feira (3). A medida, 
anunciada pelo Ministé-
rio da Saúde no final da 
tarde desta quarta-feira (29), 
permanecerá em vigor até 
acabarem as doses.

A Campanha começou no 
dia 10 do mês passado e 
tinha como meta imunizar, 
até esta sexta-feira (31), 90% 
do público-alvo composto 
pelas crianças menores 
de seis anos; gestantes; 
mulheres que tiveram filho 
nos últimos 45 dias; idosos; 
profissionais de Saúde; 
professores; indígenas; e 
pessoas portadoras de do-
enças crônicas. No entanto, 
como a cobertura vacinal no 
país ficou abaixo do espe-
rado (75,08%), o Ministério 

da Saúde decidiu liberar as 
doses a toda a população 
para aumentar a proteção, 
uma vez que quanto mais 
gente imunizada, menor é a 
circulação do vírus.

Em Guarulhos, foram vaci-
nadas 226.231 pessoas até 
o momento, sendo 218.243 
dos oito grupos de risco, o 
que corresponde a uma co-
bertura vacinal de 70,22%, 
conforme prévia divulgada 
pela Secretaria de Saúde 
nesta quinta-feira (30). As 
doses, que protegem contra 
três tipos de vírus: A H1N1, 
A H3N2 e B, estão disponí-
veis em todas as Unidades 
Básicas de Saúde (UBS) da 
cidade.

No ano passado foram 
confirmados 1.381 óbitos por 
influenza no Brasil, sendo 
917 por A H1N1; 129 pelo 
vírus A não subtipado; 78 
por pelo B; e 257 pelo A 
H3N2. Em Guarulhos, foram 
dez óbitos por influenza em 
2018, sendo nove decor-
rentes do vírus A H1N1 e um 
pelo vírus A não subtipado.

Vacina da gripe estará disponível 
para toda população de Guarulhos 
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Divulgação

[ bloco de notas ]

Os 100 casais inscritos para 
o Casamento Comunitário 
2019 de Guarulhos iniciaram 
nesta quarta-feira (29), a 
prova de trajes (vestido de 
noiva, terno e vestido da 
daminha), na sede do Fundo 
Social de Solidariedade, 
no Gopoúva.  Promovida 
pela Prefeitura de Guaru-
lhos, a festa de casamento, 
totalmente gratuita, será 
realizada no Nosso Clube 
Vila Galvão, em duas datas: 
a primeira no próximo dia 18 
de agosto, e segunda em 

data a ser defi nida.
Acompanhada da mãe, 

do avô, das sobrinhas e do 
noivo, Claudia Félix Ferreira, 
22 anos, moradora da Vila 
Barros, compareceu para es-
colher o vestido que irá usar 
no matrimônio coletivo. Aliás, 
o Casamento Comunitário 
da Prefeitura não é novidade 
para a família, pois a irmã 
se casou na edição de 2017. 
“Foi tudo muito lindo no 
casamento dela. Fiquei de 
olho para ver quando abriria 
inscrição”, explicou a noiva.

Casais realizam prova de trajes para 
o Casamento Comunitário 2019

Em continuação aos 
eventos da agenda do 
Maio Amarelo, a Prefeitu-
ra de Guarulhos reali-
zou nesta quarta-feira 
(29) ação educativa na 
avenida Paulo Faccini, 
altura do Bosque Maia. 
Em parceria com a Escola 
do Mecânico, 227 mo-
toristas e motociclistas 
foram orientados sobre a 
importância da realização 
de check-ups periódicos 
nos veículos para evitar 

acidentes provocados 
por falhas mecânicas.

Além da orientação 
realizada por agentes do 
Departamento de Trânsi-
to da Secretaria Transpor-
tes e Mobilidade Urbana 
(STMU), foram realizados 
gratuitamente testes 
preventivos que incluíram 
verifi cação das luzes, dos 
limpadores de pára-brisa, 
do estado dos pneus, do 
nível dos lubrifi cantes e 
da água do reservatório.

Maio Amarelo prossegue com ações 
educativas sobre segurança no trânsito

[ bloco de notas ]

Escolas da prefeitura realizam 
ações de acolhimento às famílias

Incentivar o cuidado e a 
proteção das crianças, bem 
como a importância do 
acompanhamento da apren-
dizagem a fi m de fortalecer 
os laços familiares foram os 
objetivos do evento “Dia de 
quem cuida de mim”, na Es-
cola da Prefeitura Guarulhos 
“Selma Colalillo Marquesem”, 
realizado na segunda sema-
na de maio. A parceria entre 
pais e responsáveis com a 
unidade escolar proporcio-
nou momentos de refl exão e 
acolhimento. 

“O evento nasceu da 
necessidade de atendermos 
todas as famílias sem qual-

quer distinção. Cada criança 
necessita de cuidados que 
muitas vezes não podem 
ser oferecidos pelos pais 
biológicos, mas são supri-
dos pelos avós, tios, irmãos 
mais velhos e até mesmo 
por pessoas com quem não 
têm laços de sangue. Essas 
pessoas também  merecem 
todo o nosso carinho e aten-
ção. Cada família é única 
e todas devem ser valori-
zadas, resgatando valores 
como amor, respeito ao pró-
ximo e honestidade”, explica 
a coordenadora pedagógica 
da unidade escolar, Priscila 
Nascimento. 

ações de acolhimento às famílias
Divulgação

Em parceria com a 
Cummins do Brasil, nesta 
terça-feira (28) a Prefeitu-
ra de Guarulhos plantou 
110 mudas de árvores na-
tivas da Mata Atlântica, no 
cruzamento das avenidas 
Natália Zarif e Monteiro 
Lobato, região do Parque 
Cecap. Junto aos técnicos 
da Secretaria de Meio 
Ambiente (SEMA), 50 
jovens participantes do 
Formare, projeto de for-
mação de mão-de-obra, 
e funcionários da multi-
nacional participaram do 
plantio de mudas de ipê 
roxo, pau-ferro, ingá, gua-
puruvu, jequitibá, arueira, 

entre outras espécies.
O local foi escolhido 

pela equipe do programa 
Ilhas Verdes (PIV), por ser 
uma das ilhas de calor 
existentes na cidade 
localizada via satélite ter-
mal, em parceria com a 
Universidade Guarulhos. 
O objetivo é amenizar 
a temperatura no local 
que costuma se manter 
alguns graus acima de 
outras regiões menos 
quentes da cidade. A 
maioria das ilhas de 
calor de Guarulhos estão 
localizadas no eixo entre 
os bairros de Cumbica, 
Bonsucesso e Pimentas.

Prefeitura planta 110 árvores 
nativas da Mata Atlântica no Cecap

11 95995-8000

Envie sugestões de pautas 
para o nosso WhatsApp:

Coronel Álvaro Camilo

Artigo
Deputado estadual por São Paulo

[ opinião ]

A capacidade de se 
adaptar às mudanças 
traz para a nossa a vida 
experiência de lidar com 
problemas, enfrentar e 
aceitar desafios, superar 
obstáculos e resistir 
às pressões do dia a 
dia. Faz parte do ser 
humano. Muitas vezes 
enfrentamos momentos 
traumáticos e sequer 
conseguimos tomar uma 
decisão. Nesta hora, 
familiares e amigos com 
um pouco mais de calma 
são aliados para auxiliar 
nos momentos difíceis.

Colaborar com o 
cidadão é um gesto 
meritório. Quando entrei 
para a Polícia Militar, em 
1978, eu tinha uma real 
intenção, assim como 
meu pai que era sar-
gento, de colaborar com 
as pessoas, mediar pos-
síveis brigas e apaziguar 
os ânimos exaltados em 
determinadas ocorrên-
cias policiais. Ser um 
militar é uma grande sat-
isfação de não somente 
zelar pela segurança, 
mas também por cuidar 
das pessoas.

Quando eu estava no 
serviço operacional, era 
extremamente gratifi-
cante observar o recon-
hecimento das pessoas 
cuidadas por nós, poli-
ciais. Às vezes parecia 
que os casos não iriam 
se resolver facilmente, 
mas quando o des-
fecho acontecia - e era 
positivo - e quando as 
partes se entendiam, eu 
voltava para a casa com 
o sentimento de missão 
cumprida. Ter resiliência 
é um dom especial.

Precisa ser dito que 
o atrito e a confusão 
são questões naturais 

e inevitáveis na nossa 
sociedade e estimulam, 
sim, o amadurecimento. 
Prepara o jovem para ser 
um adulto melhor e com 
uma experiência vasta 
de vida. Depois, poderá 
ser repassado todo esse 
ensinamento a outro 
amigo ou familiar.

Devemos priorizar a 
cultura de paz e levá-la 
para adultos e crianças 
focando no incentivo 
da cidadania, o senso 
democrático, solidar-
iedade e enfatizar os 
direitos e deveres. Para 
muitos, essas ‘lições’, em 
tese, foram passadas na 
escola, no ensino infantil, 
porém podem ser perder 
ao longo da vida adulta.

Desde muito moço 
prezo pela ordem, 
valores éticos e morais 
e pela coisa certa, sem 
querer levar vantagem 
em tudo, pois é sabido 
que isso só prejudica a 
educação e denigre a 
imagem. Esses princípios 
foram passados pelo meu 
avô, cabo da antiga Força 
Pública, depois pelo meu 
pai, que era sargento.

Quando entrei para 
Instituição Polícia 
Militar, recebi outras 
importantes atividades 
voltadas a fazer o bem e 
a ajudar o próximo sem 
querer nada em troca. É 
desta forma que precisa-
mos levar a vida, com 
menos estresse, menos 
violência e sem temer o 
aperfeiçoamento.

Mantenho meus va-
lores, tradições e respei-
to a autoridade familiar. 
É uma busca incessante: 
é nosso dever evidenciar 
a importância da família 
como célula base da 
sociedade.

Um ambiente 
equilibrado
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Antônio Boaventura

Em sua retomada às 
atividades educacionais, a 
Faculdade Torricelli inau-
gurou nesta quinta-feira 
(30) um moderno Centro 
de Eventos, batizado de 
Evangelista Torricelli, com 
capacidade para receber 
mais de 200 pessoas. A 
instituição tem como pro-
pósito revolucionar a apli-
cação de conceitos atuais 
de mercado com utilização 
da tecnologia para ampliar 
e capacitar os alunos para 
as mais diversas situações 
do cotidiano profi ssional.

Sua proposta é a pro-
dução de conteúdo por 
meio de casos apresen-
tados pelas empresas. 
Neste momento, ela abre 
turmas para Administração, 
Engenharia de Produção, 
Engenharia Mecatrônica 
e Contábeis. Longe do 
mercado educacional 

desde 2011, Paulo Ces-
so, mantenedor daquela 
instituição, ressaltou que 
esta iniciativa passa a ser 
pioneira no município. 
As regras para utilização 
do espaço podem ser 
consultadas no site www.
espacotorri.com.br. 

“Hoje [ontem] estamos 
inaugurando mais um 

importante equipamento 
para nossa instituição, bem 
como para a cidade de 
Guarulhos. Temos como 
objetivo servir para even-
tos externos e internos, 
que precisem de um local 
adequado as suas exigên-
cias. Trata-se de um espa-
ço moderno com recursos 
de informática e multimídia 

atualizados”, disse Paulo 
Cesso, mantenedor da 
Faculdade Torricelli. 

Ele destaca que é ne-
cessário mudar a conduta 
e o planejamento para a 
transmissão de conteúdo 
para os alunos. O dirigente 
também revelou que ainda 
necessita da aprovação 
do Ministério da Educação 

(Mec) para a viabilidade 
do curso de Engenharia 
Elétrica. Entretanto, reduzir 
a distância entre a teoria 
da prática parece ser 
o grande desafi o nesta 
retomada. 

Para conquistar o resulta-
do almejado, Paulo Cesso, 
presidente da instituição 
de ensino, entende que a 

integração com o mercado 
de trabalho é o melhor 
caminho para aproximar 
o conhecimento adqui-
rido em sala de aula do 
cotidiano profi ssional. Para 
o desenvolvimento desta 
proposta, a instituição 
revelou que foi preciso 
adaptar os profi ssionais 
envolvidos neste projeto.

Faculdade Torricelli inaugura moderno Centro
de Eventos com capacidade para 200 pessoas
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Ao menos, 22 capitais 
brasileiras e o Distrito 
Federal registraram mani-
festações nesta quinta-
-feira, 30, contra o con-
tingenciamento de 30% 
do orçamento dos gastos 
discricionários para a 
educação proposto pelo 
ministro da Educação, 
Abraham Weintraub. 

É o segundo ato dos 
estudantes contra a pro-
posta do governo de Jair 
Bolsonaro, reiterando as 
pautas apresentadas no 
último dia 15 de maio e 
uma resposta às mani-
festações a favor das 
reformas realizadas no 
domingo, 26.

Em algumas capitais os 
atos aconteceram duran-
te a manhã. Em Brasília, a 
manifestação aconteceu 
por volta das 10h e reuniu 
1,5 mil pessoas segundo 
a Polícia Militar e dez mil 
pessoas nas estimativas 
da organização. 

Estudantes também 

se reuniram no centro 
de Salvador para pas-
seata que saiu do Largo 
do Campo Grande às 
10h40 e chegou à Praça 
Castro Alves por volta 
das 12h30. A organização 
estimou 70 mil pessoas 
participando do ato na 
capital baiana. A PM não 
fez estimativa.

Na capital paulista, a 
concentração ocorreu 
no Largo da Batata, em 
Pinheiros. Alunos, profes-
sores e representantes 
de união de estudantes e 
centrais sindicais partici-
param do protesto.

O ato bloqueou o trânsi-
to na Avenida Faria Lima 
sentido Rebouças. Os 
manifestantes também 
fecharam a rua Teodoro 
Sampaio. Os manifestan-
tes abriram uma grande 
faixa com a frase “O Bra-
sil e une pela educação”. 
A Polícia Militar acompa-
nhou o ato.

Às 15h começou uma 

aula aberta organiza-
da pela Faculdade de 
Educação da USP e da 
PUC. Durante a aula, 
foi discutido o papel da 
universidade pública e da 
importância da pesquisa 
por Bia Lopes, da Asso-

ciação Nacional de Pós-
-Graduandos (ANPG).

A concentração au-
mentou ao final da 
tarde. Às 18h, os orga-
nizadores anunciaram 
que o protesto seguiria 
em marcha subindo a 

Avenida Rebouças até a 
Avenida Paulista. Este é o 
segundo dia de protestos 
em São Paulo contra os 
cortes anunciados pelo 
governo federal para o 
setor. 

O primeiro ato foi 

realizado no dia 15 na 
Avenida Paulista.

No último domingo (26), 
foi realizado um ato de 
apoio ao governo do 
presidente Jair Bolsonaro 
(PSL) também na Avenida 
Paulista.

Manifestantes retornam às ruas em 
protestos contra cortes na educação
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O governo federal deve 
apresentar mudanças no 
programa Minha Casa Minha 
Vida na semana que vem, 
segundo informou nesta 
quinta-feira (30) o minis-
tro do Desenvolvimento 
Regional, Gustavo Canuto. 
Entre as alterações está a 
ampliação das atuais quatro 
faixas de fi nanciamento e a 
troca de nome do progra-
ma habitacional, criado em 
2009.

“É um novo governo, um 
novo programa, ele está 
sendo reformulado. Então, 
não apenas mudar o nome 
por mudar. É uma nova 
visão”, disse o ministro após 
participar da cerimônia 
de lançamento da Política 
Nacional de Desenvolvimen-
to Regional, no Palácio do 
Planalto, em Brasília. 

Pelo Minha Casa Minha 
Vida, famílias com renda 

mensal de até R$ 1.800 
estão contempladas pela 
faixa 1, que tem zero de 
juros, fi nanciamento de até 
120 meses, com prestações 
mensais que variam de R$ 
80,00 a R$ 270,00, confor-
me a renda bruta familiar. 

A faixa 1,5 contempla famí-
lias com renda bruta mensal 
entre R$ 1.800 até R$ 2.600, 

com taxa de juros de 5% ao 
ano, prazo de até 30 anos 
para pagar e subsídios que 
podem chegar a R$ 47,5 mil. 
A faixa 3 compreende famí-
lias com renda até R$ 4 mil, 
com taxas de juros que va-
riam de 6% a 7% e subsídios 
de até R$ 29 mil. Já a faixa 
3 atende famílias com renda 
máxima de R$ 7.000.

A Prefeitura de São Paulo 
homologou nesta quinta-fei-
ra, 30, o tombamento de 32 
imóveis modernos, assinados 
por arquitetos como Lina Bo 
Bardi e Franz Heep. Dentre 
eles, estão o prédio do Co-
légio Porto Seguro, a antiga 
sede da MTV, a Assembleia 
Legislativa, a estação Santo 
Amaro e o Edifício Lausanne.

O despacho destaca 
o “valor arquitetônico, 
urbanístico, paisagístico, 

histórico e ambiental” das 
edifi cações para a capital. Os 
tombamentos haviam sido 
decididos em março de 2018 
pelo Conselho Municipal de 
Preservação do Patrimônio 
Histórico, Cultural e Ambien-
tal da Cidade de São Paulo 
(Conpresp), em meio a uma 
maratona de reuniões que 
determinou a preservação de 
centenas de edifi cações.

A resolução de tombamen-
to destaca que “a produção 

da arquitetura moderna 
de diversos autores detém 
caráter emblemático, ex-
presso em diferentes tipos 
de programas arquitetônicos 
com intensa relação com a 
paisagem urbana hoje con-
solidada”. Aponta, ainda, “o 
relevante valor arquitetônico 
destes edifícios construídos 
entre 1927 e 1980, parte 
integrante dos processos de 
transformação e moderniza-
ção da cidade de São Paulo 
no século 20 “

Além disso, a resolução 
ressalta que os imóveis foram 
projetados “com programas 
de usos diversifi cados por 
escritórios de arquitetos e 
que possuem importância do 
ponto de vista do uso racional 
dos espaços e da complexi-
dade estrutural, resultado de 
criativa concepção caracteri-
zada pelos sistemas de estru-
turas originais de concreto”. 

Governo federal quer ampliar faixas 
do programa Minha Casa Minha Vida

Antiga sede da MTV, Alesp e outros 
30 imóveis são tombados na capital
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A família está no centro da 
renovação promovida pela 
rede Lopes Supermerca-
dos, empresa que atende 
20 milhões de clientes por 
ano em suas 30 lojas na 
Grande São Paulo e Soro-
caba.  Uma escuta estrutu-

rada dos clientes motivou 
a evolução do layout da 
marca, o seu reposiciona-
mento e, como consequên-
cia, a ampliação dos canais 
de relacionamento. A rede 
agora tem compra online, 
Whatsapp de ofertas e o 

app Meu Desconto Lopes.
Uma pesquisa com con-

sumidores mostrou que os 
clientes valorizam a oferta 
de produtos de qualidade 
e o atendimento acolhedor 
recebido nas lojas. Caracte-
rísticas que transparecem no 

posicionamento da marca 
como “superfamília”.

“Assumir esse mote super-
família é ir ao encontro da 
essência da marca, revelada 
pela voz dos clientes. É mais 
que um slogan, é a tradu-
ção dos valores que já são 
praticados pela empresa e 
percebidos pelo cliente”, ex-
plica Fabiana Mourão, head 
de marketing da rede.

A identidade visual da 
Lopes Supermercados reju-
venesceu. O layout ganhou 

contornos circulares, numa 
referência clara à mesa onde 
as famílias se reúnem para 
conversar, comer, se divertir. 
E na rede social os clientes 
se identifi cam e interagem.

“A marca se revitalizou 
para atender a uma deman-
da do cliente, cada vez mais 
antenado e conectado. Im-
plantamos a compra online 
e queremos estar mais próxi-
mos, por isso investimos em 
entender as necessidades e 
atender as expectativas des-

se consumidor que anseia 
por serviços diferenciados, 
valorização do seu tem-
po e conexões reais”, diz 
Fabiana.

A marca ainda prepara 
outras ações relacionadas 
com o seu posicionamento, 
entre elas o lançamento de 
um novo conceito de loja, 
que foi pensando em todos 
os pontos de contato com 
o cliente para oferecer uma 
experiência de compra dife-
renciada e acolhedora.

Lopes Supermercados renova marca e 
canais de comunicação com clientes
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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 primeiro Lopes Super-
mercado foi inaugurado em 
Guarulhos, na Região Metro-
politana de São Paulo, em 
1974. Hoje são 30 lojas no 
Estado. A rede tem mais de 
400 produtos com a marca 
Lopes, gera 3.500 empregos 
diretos e atende cerca de 20 

milhões de clientes por ano.
O Cartão Lopes, que pode 

ser solicitado no site ou 
pelo telefone (11) 2423-
2886, traz uma série de 
vantagens para o consumi-
dor. Além de economizar 
com ofertas exclusivas, o 
cliente ainda tem condições 

especiais de parcelamento. 
O aplicativo Meu Descon-
to Lopes, com download 
gratuito para IOS e Android, 
oferece ofertas exclusivas, 
com descontos de até 50%. 
A rede tem canais de rela-
cionamento no Instagram, 
Facebook e YouTube.

Primeira unidade surgiu em Guarulhos, em 1974
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O cantor Agnaldo Timóteo 
segue internado no Hospital 
Geral Roberto Santos, em 
Salvador, na Bahia. 

De acordo com boletim 
médico divulgado nesta 
quinta-feira, 30, pela manhã, 
ele segue em coma indu-
zido. Seu estado de saúde 
permanecia grave até a 
conclusão desta edição.

Apesar do estado grave, 
os médicos avaliam que o 
cantor apresenta uma boa 

resposta a terapia com 
medicamentos e não tem 
febre. Agnaldo Timóteo 
recebe alimentação pela via 
venosa e está na unidade 
de terapia intensiva (UTI).

No último dia 20 de maio, 
ele deu entrada em uma 
Unidade de Pronto Atendi-
mento (UPA) de Barreiras, 
no interior da Bahia. Na 
ocasião, Timóteo estava 
com pressão alta, vômito e 
glicemia baixa.

O filho do artista, Márcio 
Timóteo, disse que o músi-
co havia sido diagnosticado 
com AVC. O problema de 
saúde fez com que Agnaldo 
Timóteo precisasse cance-
lar o show marcado para as 
23h daquele dia, na cidade 
baiana Santa Rita de Cássia. 

Dois dias depois, já no 
Hospital Geral Roberto 
Santos, Aguinaldo Timó-
teo passou por exame de 
cateterismo.

Agnaldo Timóteo segue em 
coma induzido em UTI de 
hospital da cidade de Salvador

Blogbraga

Em iniciativa inédita, a 
Prefeitura de Guarulhos 
busca aproximação com 
a Confederação Brasi-
leira de Futebol (CBF), 
visando firmar parcerias 
para desenvolver a mo-
dalidade na cidade. 

Nesse sentido, na úl-
tima quarta-feira (22), o 
secretário de Esporte e 
Lazer, Rogério Hamam, 
esteve reunido com Val-
ter Feldman, secretário-
-geral da CBF, na sede 
da entidade, no Rio de 
Janeiro, para estudar a 
viabilidade da implanta-

ção do projeto “Gol do 
Brasil” em Guarulhos.

A ideia é utilizar o 
futebol como ferramen-
ta complementar para a 
educação, a saúde e a 
promoção da cidadania. 
Ainda em fase de adap-
tação, o “Gol do Brasil” 
deverá ser inserido 
em alguns campos do 
município, com dois trei-
namentos por semana, 
atendendo alunos entre 
7 e 17 anos. 

“O projeto é inovador, 
por isso, nossa intenção 
é tornar a cudade de 

Guarulhos uma referên-
cia para outros municí-
pios. 

Além disto, queremos 
aumentar a participação 
no futebol de crianças e 
adolescentes que vivem 
em situação de vulnera-
bilidade”, disse Hamam.

Os profissionais de 
Educação Física envol-
vidos na atividade vão 
receber treinamento a 
distância (EAD), com 
feedbacks e avaliações, 
todas oriundas da enti-
dade máxima do futebol 
no país.

Prefeitura e CBF estudam parceria 
para desenvolver futebol na cidade
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[ horóscopo ]

Roubo nas Alturas

Negócios Fora de Controle

Globo, 13h59 Tower 
Heist. EUA. Comédia. 
Com Casey Affleck; 
Alan Alda. Josh Kovacs 
era um funcionário 
exemplar de um dos 
prédios mais badalados 
de Nova York, conhe-
cido como A Torre. Lá, 
ele é uma espécie de 
chefe de uma equipe 
de profissionais “mais 
ou menos” qualifica-
dos, como Lester, Cole 
Howard, Odessa e Rick, 
entre outros. A vida de 
todos vira de cabeça 

para baixo quando Ar-
thur Shaw, o bilionário 
ocupante da cobertura, 
é preso pelo FBI por ter 
cometido uma fraude, 
transformando o fundo 
de pensão de toda a 
equipe em pó. Dispos-
to a recuperar a grana 
deles, Josh convida um 
vizinho para ajudá-lo a 
descobrir aonde foi pa-
rar esse dinheiro para 
pegá-lo de volta e fazer 
justiça, tendo em vista 
que nem o FBI sabe do 
destino da fortuna.

SBT, 23h15 Unfini-
shed Business. EUA, 
2015. Comédia. Dire-
ção: Ken Scott. Com 
Vince Vaughn, Tom 
Wilkinson. Dan Truck-
man, pai de duas crian-
ças, após um desgaste 
profissional pede de-
missão de uma empre-
sa de minerais e se ar-
risca como executivo 
por conta própria! Seus 

dois sócios são curio-
samente escolhidos: 
o experiente Timothy 
de 67 anos e o jovem 
Mike. O trio parte para 
a Europa para fechar 
um importante negócio 
mas, a atitude dos con-
correntes exigirá muita 
criatividade deles, além 
de muita sorte para dri-
blar todos aconteci-
mentos inesperados.

Fotos: Divulgação

[ filmes ] 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 37

Atitude da
criança 

respondona

Quarteto 
hostilizado
em partidas
de futebol

Direção
apontada 
pela bússo-
la (abrev.)

(?) batismal,
bacia do
primeiro 

sacramento

Representa
o aplica-
tivo de
celular

Formato
do saca-
rolhas

Exame uni-
versitário 
substituído
pelo Enem

Band-(?),
curativo
adesivo

(?)-
poderoso, 
designação
de Deus

O homem
que desa-
fia o con-
vencional

Objeto
Direto

(abrev.)

O menor
conjunto
instru-
mental

Grande ave
brasileira
que come

pedras
Levam o

sangue do 
corpo para
o coração

Final de 
frase seme-
lhante a 

"entende?"

Severa;
austera

"(?) macaco
no seu
galho",

dito

Autora de "O Quinze",
foi a primeira mulher
a receber o Prêmio

Camões

Aparelho usado na
fiscaliza-
ção da Lei 
do Silêncio

Raio
(abrev.)

Órgão que
registra

marcas e
patentes
(sigla)

Local que
oferece
rodada

dupla de
bebidas

O tempo
passado
Anseio

do órfão

Habitat da
lagosta
Título

espanhol

Sentimento
do "olho
gordo"

Manifesta-
ção cultural
controlada
durante a
ditadura

Extensão
do Word

Desejo do
devoto

Some (fig.)
Indicador 
econômico

(sigla)

Respostas
usadas
em uma

discussão
quando
não se

tem argu-
mentos

Exame importante no
diagnóstico
de câncer

Em grande
(?), forma
de venda

por
atacado

Tempo de 
vida

Animal 
com chifres
oriundo

do Ártico

Arma de
fogo, em

inglês

AC
ARBITRAGEM

AIRRUED

ICONEINPI
HPVBIDO

VESTIBULAR
LIMARAD

IDADEARTE
EONIOD
QUANTIDADE

OUDONDOC
VEIASVOAI

RZPERCEBE

ORIJAMI
ZOMBARIAS

3/aid — doc — don — gun. 4/inpi. 6/caribu. 7/biópsia.

[ novelas ] 

virgem

Movimentos plane-
tários reacenderão 
seu próprio otimismo 
e o das pessoas ao 
seu redor. Você está 
em boa forma, man-
tenha o esforço que 
você fez com a sua 
dieta e as coisas vão 
ficar ainda melhor.

Se você conseguir 
deixar de ser tão apres-
sado, tudo vai dar certo. 
Você está dotado de 
um poder que é maior 
do que imagina, mas 
é impedido pelas suas 
dúvidas, que, por sua 
vez, são infundadas.

Tente não negli-
genciar a papelada 
se você quiser evitar 
complicações inúteis 
e dispendiosas. 
Porém, seria bom ser 
mais cuidadoso com 
a sua dieta. Isso só 
contribuiria para o 
seu bem-estar.

Sua atitude para 
perspectivas futuras 
amadureceu de for-
ma realista e isso é 
evidente para as pes-
soas que o rodeiam. 
Você está em boa 
forma para se lançar 
na cena social. Talvez 
seja necessário um 
pouco de ar fresco, 
afinal.

Você é otimista e 
sociável e está no 
caminho certo para 
a realização pessoal. 
Certifique-se de 
manter uma dieta 
equilibrada. Seria 
uma boa ideia assu-
mir uma atividade de 
lazer ligada à arte.

Não hesite em 
se liberar. Suas 
dúvidas atuais estão 
absolutamente bem 
fundamentadas. 
Seria uma boa ideia 
mergulhar em algo 
que você realmente 
gosta. Isto lhe daria 
o relaxamento que 
você precisa para se 
sentir melhor sobre 
as coisas.

Não tente ser outra 
pessoa, seja aberto e 
original. Relaxe! Hoje 
é um dia pefeito para 
começar a fazer uma 
dieta e praticar um 
esporte diferente. Faça 
um esforço para ter 
um estilo de vida mais 
saudável.

Você está mais 
impulsivo hoje. Não 
basta fazer qualquer 
coisa, pense nas con-
sequências. Um surto 
de apatia em relação 
ao final do dia será um 
sinal de que você pre-
cisa sair da sua rotina! 
Preste atenção em sua 
ingestão de gordura.

Não tome nenhuma 
decisão irreversível 
hoje, você precisa 
ver as coisas mais 
claramente em primeiro 
lugar. Você está em 
excelente forma e será 
capaz de transformar 
isso em um trunfo. Nem 
todos serão capazes de 
segui-lo.

Use suas conexões 
para que você tenha 
a chance de ver 
as mudanças que 
pretende fazer. Ajude 
os outros. Não seja 
orgulhoso demais 
para ouvir as neces-
sidades básicas do 
seu corpo, você tem 
razão em pensar 
que precisa relaxar. 
Durma mais.

Marte está traba-
lhando com você e lhe 
promete momentos 
inesquecíveis com as 
pessoas próximas. A 
felicidade está ao seu 
alcance. Você estará es-
gotado até o final do dia 
e seria uma boa ideia 
descansar e tomar um 
pouco de ar fresco.

Você está fazendo 
exatamente o que 
quer e é hora de se 
concentrar em seus 
assuntos pessoais. 
Há sinais de trégua, 
o que permitirá que 
você recarregue suas 
baterias ao escapar 
da rotina. Não se 
isole.

áries

libra

escorpião

sagitário

capricórnio

aquário

peixes

touro

gêmeos

câncer

leão

Malhação -
Toda Forma de 
Amar

Filipe afirma a Marti-
nha que não quer mais 
ver Rita. Marco conver-
sa com Cléber e pede 
que o rapaz se afaste 
de Anjinha. Carla, 
Raíssa e Nanda exigem 
que Thiago fale com 
Graveto para assumir 
suas responsabilidades 
com Mari. Rita confessa 
a Carla que gosta de Fi-
lipe. Meg desconfia do 
namoro de Guga com 
Rita. Mari afirma a Nan-
da e Raíssaque Graveto 
não quer falar com ela. 
Thiago conversa com 
Graveto.

Órfãos da Terra
Almeidinha e Tomás 

interrogam a mãe do 
rapaz que ajudou Paul. 
Sara aceita se casar 
com Abner. Latifa ma-
nipula Ali, com a ajuda 
de Mamede. Camila 
questiona Paul sobre o 
rapaz para quem deu 
dinheiro. Dalila ameaça 
Paul. 

Verão 90
Galdino pede a Va-

nessa que o ajude a fa-
zer com que Jerônimo 
o aceite de volta. Manu 
fica nervosa quando 
Jerônimo lhe avisa que 
os dois irão juntos ao 

Grande Prêmio de TV, 
como o casal PopTV. 
Janaína e Raimundo 
concordam em fingir 
uma rivalidade para 
aumentar a clientela 
dos restaurantess.

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. Amadeu mar-
ca uma entrevista de 
emprego para Gilda 
na construtora de 
Agno e Otávio. Maria 
vai com Kim e Josiane 
ao shopping.

Jezabel
Sidônio se faz de 
vítima e Joana revela 
que Barzilai vai ajudar 
Queila a fugir. Barzilai 
oferece sua casa para 
Levi morar e ele acei-
ta. Baltazar angustia-
do, conversa com Dov 
e diz que não confia 
em Jezabel e Acabe 
quando elem dizem 
que não irão mais 
perseguir os profetas. 

Uriel diz a Acabe que 
um de seus cavalos 
morreu de fome. 

As Aventuras 
de Poliana

Poliana, Luigi e Yas-
min se mobilizam para 
encontrarem Kessya. 
Enquanto isso, a pro-
dutora resolve maquiar 
Filipa para substituir a 
menina. Joana se or-
gulha de Sérgio por 
ter dado tudo certo 
na apresentação de 
seu projeto. Roger re-
clama com Otto por 
sempre ficar sabendo 
por último sobre as 
decisões da empresa.  

 Minha Vida
Sultan vai até o quar-

to de Hulya e a mulher 
começa a chamar por 
Beyza. Sakine está 
com problemas com 
seu inquilino, pois o 
homem não paga o 
aluguel. Efsun vai até 
a casa de Ismail e 
encontra Bahar e Ates. 
Bahar diz para Efsun 
que não sente nada 
pela irmã.

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

(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!

IMPERDÍVEL
BAZAR WIZO 2019

roupas
calçados
lingerie

Rua Minas Gerais nº36 Pertinho da Estação Paulista e 
Consolação – Higienópolis
INFORMAÇÕES: 3257-0100

Artigos para o lar e uma deliciosa 
pracinha de alimentação

cosméticos
bijoux
brinquedos

Tudo para você e seu lar a preços irresistíveis!

EsperamosVOCÊ

2 de junho das 10h às 17:30
3 de junho das 10h às 16:30

NOVO 

ENDEREÇO

   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 
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