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O escritor Euclides 
da Cunha será 
homenageado na 
Flip 2019
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Competições de atletismo
podem contar com cotas 
para atletas de baixa renda
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HOMENAGEM: O escritor Euclides da Cunha (1866-1909) será o homenageado na Flip 
(Festa Literária Internacional de Paraty) 2019, que acontece entre 10 e 14 de julho
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Adesão ao PDV do 
Saae termina na 
próxima sexta-feira

Temer deixa prisão 
em batalhão da PM 
na capital paulista

Pai é suspeito de matar fi lha de três anos e 
enteada de 8 na Vila Carmela; ele foi preso
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EM DEFESA DA EDUCAÇÃO

O presidente Jair Bolsonaro (PSL), que está em Dallas, nos EUA, enfrentou a 1a grande manifestação do seu governo após 
anunciar cortes de verbas na educação; professores de Guarulhos participaram do ato na avenida Paulista, nesta quarta (15)

Governo Bolsonaro enfrenta 
o 1o grande protesto no país

GH  Págs. 2 e 4
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LOTERIAS:
Deu sorte hoje?

 Em solo americano

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) desembarcou na manhã desta quarta-feira (15), em 
Dallas, deixando o país em meio a um furacão de protestos contra os cortes na área da 
Educação, anunciados pelo seu governo. Ele chamou os manifestantes de ‘idiotas úteis’
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PANCADAS DE 
CHUVA

NUBLADO

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° 2151
15/05/2019
02 - 14 - 18 - 29 - 36 - 38

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

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

Dupla Sena
Concurso n° 1935
14/05/2019
Primeiro sorteio 
11 - 13 - 16 - 23 - 24 - 39
Segundo sorteio
12 - 18 - 24 - 30 - 39 - 50

Federal
Extração n° 05388
15/05/2019

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

Ministro da Educação é ouvido pelos deputados
Pelo menos 75 das 102 

universidades e institutos 
federais do país convoca-
ram protestos em resposta 
ao bloqueio de 30% dos 
orçamentos determinado 
pelo Ministério da Edu-
cação (MEC). Eles terão 
apoio de universidades pú-
blicas estaduais de diver-
sos Estados - incluindo São 
Paulo, onde os reitores de 
USP, Unicamp e Unesp 
convocaram docentes e 
alunos para “debater” os 
rumos da área. 

Um dos alvos do protes-
to, o ministro da Educação, 

Abraham Weintraub, disse 
nesta terça-feira, 14, que 
as universidades precisam 
deixar de ser tratadas 
como “torres de marfim” 
e não descartou novos 
contingenciamentos.

Weintraub, afirmou nesta 
quarta (15) no plenário da 
Câmara dos Deputados, que 
está disposto a conversar 
com todos os parlamentares 
e reitores das universida-
des. “O que a gente pede: 
venham ao MEC, mostrem 
os números. Se a gente não 
chegar a um acordo, a gente 
abre as planilhas”.

Uma série de protestos con-
tra os cortes do governo Jair 
Bolsonaro (PSL) na educação 
básica e no ensino superior 
ocorreram nesta quarta-feira, 
15, no país. Em capitais como 
São Paulo, Belo Horizonte e 
Salvador, os atos contra os 
bloqueios do Ministério da 
Educação (MEC) começaram 
pela manhã, mas no período 
da tarde ela tomou contas das 
ruas de forma mais efetiva. 

Além das manifestações, 
algumas universidades e 
escolas cancelaram as aulas. 

Os protestos foram registra-
dos em mais de 200 cidades 
brasileiras.

Foi a primeira grande onda 
de manifestações durante o 
governo do presidente Jair 
Bolsonaro, pouco mais de 
quatro meses após ele ter 
tomado posse. Em Dallas 
(EUA), Bolsonaro classificou 
os manifestantes de “idiotas 
úteis” e “imbecis”. 

Segundo o Sindicato dos 
Professores de São Paulo 
(Sinpro-SP), ao menos 32 
escolas privadas da capital 
aderiram à paralisação. 

Dentre elas, está o Colégio 
Equipe, de Santa Cecília, 
região central, que divulgou 
um comunicado. 

“Aderimos à paralisação 
em defesa da educação, da 
pesquisa, do trabalho dos 
professores e professoras de 
todo o país, do nível básico 
às pós-graduações das redes 
pública e privada”, diz o 
texto. Além disso, a Pontifícia 
Universidade Católica de São 
Paulo (PUC-SP) e a Faculdade 
Paulus de Tecnologia e Co-
municação (Fapcom) também 
cancelaram as aulas desta 
quarta. 

Desde as 6h, estudantes, 
professores e servidores da 
Universidade de São Paulo 
(USP) protestam na Cidade 
Universitária. A partir das 14h, 
a manifestação se concentrou 
no vão livre do Masp, no cen-
tro expandido de São Paulo. 

Os dois sentidos da via 
foram bloqueados. Depois 
os manifestantes marcharam 
em direção à Assembleia 
Legislativa de São Paulo. Poli-
ciais reforçaram a segurança 
durante o protesto.

Cidades brasileiras têm 
atos contra cortes federais 
na área da Educação

Nilton Fukuda/AE
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R$86.990
C O N S U LT E  V E R S Õ E S

A PARTIR DE

O SUV DOS SUVs
ORGULHO DA CAOA CHERY.

VENCE OS DOIS PRINCIPAIS COMPARATIVOS DE 2019.

FONTE: REVISTA QUATRO RODAS - EDIÇÃO 721 -  
MAIO 2019 - PÁGINAS 26 A 35.

CONQUISTA 5 ESTRELAS
SUPERANDO HONDA HR-V, HYUNDAI CRETA, 

JEEP RENEGADE E OS OUTROS.

AVALIAÇÃO DE 12 MODELOS DE SUVs ATÉ R$ 95.000

FONTE: JORNAL DO CARRO - O ESTADO DE S. PAULO -  
8 DE MAIO DE 2019 - ANO 37 - Nº 1864.

NOTA 86,0 NOTA 80,5
SUPERA AUDI Q3

COMPARATIVO CONFIRMA:

1. Tiggo 5X 1.5T TXS (NAC) ano/modelo 2018/2019: R$ 96.990,00 à vista. 2. Tiggo 5X 1.5T T (NAC) ano/modelo 2018/2019: R$ 86.990,00 à vista. 3. Campanha Tabela Fipe válida para os modelos Tiggo 5X 1.5T TXS e Tiggo 5X 1.5T T. Serão aceitos na troca, no valor da Tabela Fipe, os veículos que estiverem com o seu Documento Único de Transferência – DUT – no 
nome do comprador do veículo 0 km ou em nome de parentes de 1º grau (pais, filhos e cônjuges), desde que comprovado o parentesco por meio de documentação oficial. Consulte a lista de veículos elegíveis para a Campanha Tabela Fipe para o seu veículo usado nas concessionárias D21 Motors, os quais devem obrigatoriamente também reunir as seguintes 
condições cumulativas: 1ª – Garantia de fábrica ativa. 2ª – Registro de revisões realizadas dentro do prazo estipulado pela montadora e com quilometragem limitada a 15.000 km por ano sem registro de sinistro, queixa de roubo e furto e/ou avarias de grande monta. 3ª – Enquadramento do veículo nas condições acima por laudo de vistoria cautelar pericial, 
com aprovação do veículo sem restrição, em empresa de vistoria indicada pela concessionária D21 Motors. 4ª – Chave reserva em perfeitas condições de uso, manual do proprietário, certificado de garantia com as revisões realizadas dentro do prazo determinado pela montadora nos termos do manual do proprietário. 5ª – O veículo deve estar em perfeitas 
condições de uso, sem a necessidade de reparo e troca de peças. Caso haja a necessidade de pequenos reparos, como pequenos riscos, amassados, trinca no para-brisa, substituição de pneus, etc., a avaliação estará sujeita ao desconto do serviço conforme tabela de preço das revendas D21 Motors. Os carros elegíveis nessa campanha devem ter ar-condicionado, 
vidros e travas elétricos e direção hidráulica/elétrica. 4. Taxa de 0,85% válida para modelo Tiggo 5X 1.5T TXS (NAC), ano/modelo 2018/2019, R$ 86.990,00 à vista, válido para cores sólidas, com entrada mínima de 50% (R$ 43.495,00) e saldo em 24 parcelas mensais de R$ 2.187,00, com simulação de taxa de 0,85% a.m. e 10,40,% a.a. Tarifa de Cadastro de  
R$ 2.300,00 (inclusa na parcela), valor total financiado de R$ 95.965,07. Consulte condições para os demais veículos e as versões nas concessionárias D21 Motors. 5. Recompra garantida: a D21 Motors garante a recompra do Tiggo 5X vendido exclusivamente por uma revenda D21 Motors, pelo valor correspondente a 90% do valor da Tabela Fipe vigente no 
momento da recompra. A recompra somente será válida para veículos vendidos entre o período de 01/01/2019 a 16/05/2019, após 12 meses de aquisição, a contar data da emissão da nota fiscal, admitindo-se a tolerância de 30 dias antes e 30 dias após esse período. Para que o veículo seja elegível a essa campanha, deve seguir as seguintes condições:  
1ª – Garantia de fábrica ativa. 2ª – Registro de revisões realizadas dentro do prazo estipulado pela D21 Motors e com quilometragem limitada a 15.000 km por ano, sem registro de sinistro, queixa de roubo e furto e/ou avarias de grande monta. 3ª – Enquadramento do veículo nas condições acima por laudo de vistoria cautelar pericial, com aprovação do veículo 
sem restrição, a ser realizado por empresa de vistoria indicada pela concessionária D21 Motors. 4ª – Chave reserva em perfeitas condições de uso, manual do proprietário, certificado de garantia com as revisões realizadas dentro do prazo determinado pela D21 Motors nos termos do manual do proprietário. 5ª – O veículo deve estar em perfeitas condições de 
uso, sem a necessidade de reparo e troca de peças. Caso haja a necessidade de pequenos reparos, como pequenos riscos, amassados, trinca no para-brisa, substituição de pneus, etc., a avaliação estará sujeita ao desconto do serviço conforme tabela de preço das revendas D21 Motors. 6ª – Serão aceitos na troca, no valor da promoção, os que estiverem com 
o seu Documento Único de Transferência – DUT – no nome do comprador do veículo 0 km ou em nome de parentes de 1º grau (pais, filhos e cônjuges), desde que comprovado o parentesco por meio de documentação oficial. As promoções constantes deste anúncio não são cumulativas entre si e com nenhuma outra promoção que venha a ser veiculada no 
mesmo período. Consulte outras versões, outras cores e outros itens nas concessionárias autorizadas da marca Caoa Chery-D21 Motors. As promoções constantes deste anúncio não são cumulativas entre si nem com nenhuma outra promoção que venha a ser veiculada no mesmo período. Condições válidas até 16/05/2019 ou enquanto durarem os estoques.

PÓS-VENDA 
NOTA 10

109 CONCESSIONÁRIAS  
COMPLETAS, COM OFICINA E PEÇAS.0800-772 4379

WWW.D21MOTORS.COM.BR

FREIO ELÉTRICO COM AUTO HOLD E 
ASSISTENTE DE PARTIDA EM RAMPA 

Atua nas paradas em subidas, descidas e terreno 
plano. O motorista pisa no freio, o carro para e só 

volta a se movimentar pisando no acelerador. 
O motorista pode tirar o pé do freio que o carro não 

se movimenta, mesmo nas subidas e descidas de 
rampa. Ele faz tudo automaticamente. O máximo 

em conforto, dirigibilidade e segurança.

CENTRAL MULTIMÍDIA
COM TELA DE 9‘‘
Com espelhamento Android e Apple 
CarPlay, Bluetooth, controle de  
ar-condicionado e sistema de som.

AV. LINO ANTÔNIO NOGUEIRA, 10 - JARDIM SANTA FRANCISCA – TEL. (11) 2461-8008
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Ulisses Carvalho 

A manifestação con-
tra o corte de verba na 
Educação pelo governo 
federal, nesta quarta-
-feira (15), em Guarulhos, 
teve adesão de 80% 
dos professores da rede 
estadual de ensino, 
segundo o diretor do 
Sindicato dos Profes-
sores do Ensino Oficial 
do Estado de São Paulo 
(Apeoesp) e do Sindicato 
dos Professores e Pro-
fessoras de Guarulhos 
na rede privada (Sinpro), 
Ezio Expedito Ferreira 
Lima, 50.

De acordo com Lima, 
não houve nenhum ato 
em Guarulhos, porém, às 
12h30, os professores e 
o sindicato se reuniram 
em frente à Igreja Matriz, 
na região central, para 
seguir em um ônibus 
para a manifestação na 
Avenida Paulista, em São 
Paulo. “Estamos saindo 
de Guarulhos com 15 
ônibus. Nós temos um 
levantamento parcial de 
aproximadamente 80% 
dos professores na rede 
estadual de Guarulhos, 

Arujá e Santa Isabel 
aderiram ao protesto”, 
destacou Lima. 

De acordo com o 
diretor, houve adesão 
também de professores 
na rede municipal e tam-
bém na rede privada de 
ensino, porém, o sindi-
cato não tem números. 
“As diretorias de ensino 
orientaram os diretores 
das escolas para segurar 
os alunos no pátio, já 
que não podem dispen-
sar”, revelou. 

A Secretaria da Educa-
ção do Estado de São 
Paulo (Seduc-SP), des-
tacou a orientação para 
que todas as escolas es-
taduais ficassem abertas 
nesta quarta. 

“A pauta de mobiliza-
ção é nacional e não 
está direcionada à Se-
duc-SP. A pasta acredita 
no compromisso dos pro-
fessores com os alunos. 
Todas as 91 diretorias de 
ensino devem acionar, 
mediante necessidade, 
os professores even-
tuais do cadastro para 
substituição”, informou 
em nota.

Protesto tem adesão de 80% dos professores 
da rede estadual de Guarulhos, diz a Apeoesp
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A Secretaria da Educa-
ção de Guarulhos afi rmou 
ao HOJE que irá verifi car a 
possibilidade de garan-
tir aos alunos da rede 
municipal a reposição do 
dia letivo.  “No momento, 
a Secretaria de Educação 
registra o funcionamento 
das escolas e informa 
que está respeitando a 

decisão de cada um dos 
funcionários e servidores 
que aderiram à paralisa-
ção. A secretaria esclare-
ce ainda que, posterior-
mente, verifi cará a melhor 
maneira de garantir aos 
alunos a reposição do dia 
letivo”, informou.

A Apeoesp informou 
que, além das escolas, os 

professores da Unifesp 
de Guarulhos e o Instituto 
Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia de 
São Paulo (IFSP), também 
teriam aderido a greve. 

A reportagem questio-
nou a Unifesp e também 
o IFSP, porém, não houve 
resposta até a conclusão 
desta edição. 

A Subsecretaria da 
Igualdade Racial fi rmou, 
na última semana, parceria 
com a da Ordem dos Ad-
vogados do Brasil (OAB) 
para realização de ações 
de combate à intolerância 
religiosa.

Em reunião com a 
vice-presidente da ordem, 
Ivany Tavares, a diretora 
adjunta, Paula Moutinho, e 
a presidente da Comissão 
de Direito e Liberdade 
Religiosa do Departamen-
to de Direitos Difusos e 
Coletivos da 57ª Subseção 
da OAB, o subsecretário 
Anderson Guimarães e 
demais representantes da 
pasta, discutiram sobre 
a criação de políticas 
públicas para garantir a li-
berdade religiosa, além da 
organização e realização 
de ações conjuntas para 
estimular a discussão so-
bre o tema em sociedade.

De acordo com Ander-
son, “a atuação da OAB 
em nossa cidade tem 
sido de grande relevância 
para as políticas destina-
das às minorias, sendo 
importante a parceira que 
se estabelece para o en-
frentamento à intolerância 
religiosa”.

Prefeitura estuda reposição de dia letivo na rede municipal 

Igualdade Racial firma 
parceria com a OAB 
para combate à 
intolerância religiosa

Sem sintonia
Em entrevista ao Radar, o deputado estadual Márcio 

Nakashima (PDT) deixou claro seu distanciamento com 
o prefeito Guti (PSB). Se Nakashima não for candidato 
a prefeito em 2020, provavelmente irá apoiar algum 
opositor do Guti…

Mero acaso
O NOVO emitiu 

nota ofi cial - con-
forme eu publiquei 
ontem - que não 
indicará vice em 
hipótese alguma. 
Coincidentemente, 
Jorginho Mota 
(NOVO), elogiado 
para vice pelo pre-
feito Guti (PSB), foi 
visto ontem conversando com o prefeiturável Decinho 
Pompêo, arquiadversário dos gutistas...

Elevando o 
tom

Diretor do 
Ciesp, Maurício 
Colin vai adotar 
postura de maior 
visibilidade e 
questionamentos 
ao governo Guti. 
O Ciesp guaru é 

uma das poucas entidades que não estão alinha-
das com os gutistas…

Irregular
O prédio que abriga estúdio da Rádio TOP FM 

em Guarulhos - avenida Timóteo Penteado, 2267, 
Picanço - não tem AVCB, segundo site do Corpo 
de Bombeiros…

Pergunta no ar
O deputa-

do estadual  
Daniel Soares 
(DEM), ex-vere-
ador em Guaru-
lhos, pode ser 
considerado 
parlamentar de 
Guarulhos?...

Frase 
“A secretária 

Ana Cristina Kantzos (Saúde) deveria ter agenda 
pública”. Rogério Oliveira, presidente do Conselho 
Municipal de Saúde...

Reticências...

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

Depois de 35 dias de sua 
abertura, o Programa de 
Desligamento Voluntário 
(PDV) implantado pelo 
Serviço Autônomo de Água 
e Esgoto (Saae) deve ser 
encerrado nesta sexta-feira 
(17). Segundo a assessoria 
de imprensa da autarquia, 
até o momento, cerca de 
400 funcionários aceitaram a 
proposta. Os demais podem 
ser absorvidos pela Sabesp 
ou pela administração 
municipal. 

O Saae também ressalta 
que na época da assinatu-
ra do contrato entre Saae 
e Sabesp, a Prefeitura de 
Guarulhos e a companhia 
estadual se comprometeram 
a absorver todos os funcio-
nários que não aderirem ao 
PDV. Contudo, ainda não 
existe uma defi nição para 
esta situação. Antes do 
repasse dos serviços para 
a empresa de capital misto, 

a autarquia registrava um 
quadro de pouco mais de mil 
funcionários. 

Contudo, a mesma afi rma 
que até 30 de junho todos 
os funcionários que não ade-
rirem ao PDV continuarão 
trabalhando normalmente no 
período de transição entre 
Saae e Sabesp, que destinou 
cerca de R$ 50 milhões para 
a realização deste processo. 
Além desta perspectiva, o 
Saae informa que os valores 
desta operação ainda estão 
sendo contabilizados e 
serão divulgados ao fi nal do 
processo.

Estarão impedidos aqueles 
que respondam à sindicância 
ou processo administrativo 
disciplinar cuja pena pro-
posta seja a demissão por 
justa causas ou exoneração 
a bem do serviço público, e 
também quem responda a 
processo judicial ou esteja 
de licença por interesses 
particulares.

A lei sancionada pelo 
prefeito Guti (PSB) deixa 
claro que estarão extintos os 
cargos vagos em decor-
rência da aposentadoria de 
seus ocupantes. Atualmente 
o quadro de pessoal do 
Saae é de 1.045 servidores, 
sendo 345 estatutários 
e 700 celetistas, destes 
aproximadamente 200 estão 
aposentados pelo Regime 
Geral de Previdência Social 
– RGPS.

Os funcionários que 
preencham os requisitos da 
lei e queiram se aposentar, 
terão sete dias para adesão 
ao programa. O incentivo 
de adesão ao Programa de 
Aposentadoria Incentivada 
corresponde à indenização 
de 10% da remuneração 
mensal, para o cálculo do 
incentivo fi nanceiro, por ano 
de efetivo exercício na admi-
nistração pública municipal a 
serviço do Saae.

Adesão ao PDV do Saae termina
na 6a e já tem 400 interessados O líder da oposição na 

Câmara, vereador Edmil-
son Souza (PT), propôs 
ao Executivo a formali-
zação de parceria com o 
governo do estado para 
criar postos de trabalho 
para reinserção social 
de detentos que estejam 
cumprindo pena no regime 
semiaberto. A iniciativa 
será avaliada na sessão 
desta quinta-feira (16). 

De acordo com o petista, 
a mão de obra prevista na 
presente lei será utilizada 
para serviços de manu-
tenção da cidade, ações 
e campanhas sazonais 
de interesse público e 
atividades emergenciais e 
prioritárias para a munici-
palidade. 

As ações poderão ser 
encaminhadas através da 
Secretaria da Administra-
ção Penitenciária (Sap), 
da Fundação Professor 
Manoel Pedro Pimentel 
(Funap) e de outros órgãos 
do Governo do Estado de 
São Paulo.

“A cidade de Guarulhos 
conta com uma população 
carcerária de aproxima-
damente oito mil presos. 
Com a presente proposi-
tura, buscamos através do 
Programa de Reinserção 
Social, também incluir es-
tas pessoas em atividades 
de melhoria da qualidade 
de vida no município”, 
justifi cou Souza. 

A utilização da mão de 
obra dos presos deve 
seguir as observações 
previstas na Lei de 
Execução Penal. Souza 
também ressaltou que o 
trabalho a ser realizado 
pelos detentos devem ser 
destinados para aqueles 
que cumprem pena nos 
presídios da cidade.

A população carcerária 
atual das Penitenciárias 
e Centro de Detenção 
Provisória (CDP) alocados 
em Guarulhos é de pouco 
mais de 7.500 presos. Des-
tes, quase 400 cumprem 
pena no regime semiaber-
to. Ou seja, 5%. (A.B.)

Vereador propõe parceria com 
SP para reinserção de detentos
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Divulgação

[ bloco de notas ]

Embora as atividades alu-
sivas ao mês de prevenção 
aos acidentes de trânsito 
estejam norteando os traba-
lhos de promoção da saúde 
nos serviços da rede muni-
cipal desde o início do mês, 
a abertura ofi cial do Maio 
Amarelo na Secretaria de 
Saúde aconteceu na manhã 
desta terça-feira (14), com 
ofi cina de sensibilização 
para estudantes do ensino 
médio, roda de conversa e 
lançamento de vídeo criado 
especialmente para o even-
to realizado no Adamastor 
Centro, em conjunto com as 
secretarias de Transportes 
e Mobilidade Urbana, Aces-
sibilidade e Inclusão e pelo 
Instituto Mãos que Cantam.

O vídeo do Programa 
Saúde com Você sobre o 
Maio Amarelo, que será 
veiculado nos canais 
ofi ciais da Prefeitura a 
partir da próxima semana, 
mostra o depoimento de 
duas pessoas que tiveram 
membros amputados após 
se envolverem em aciden-
tes de trânsito, e que hoje 
fazem tratamento no Centro 
Especializado em Reabilita-
ção (CER II), da Secretaria 
de Saúde. O material traz 
ainda o testemunho e o 
alerta de especialistas da 
Secretaria de Transportes 
e Mobilidade Urbana sobre 
os principais fatores de 
risco que ocasionam essas 
ocorrências.

Estudantes participam de oficina e de 
lançamento de vídeo no Maio Amarelo

A PA 9ª edição da 
ação comunitária Islam 
Solidário realizada no 
último sábado (11) pela 
Federação das Asso-
ciações Muçulmanas 
do Brasil (Fambras), em 
parceria com a Prefei-
tura de Guarulhos, com 
o Consulado Geral dos 
Emirados Árabes Unidos 
e com o Colégio 24 de 
Março, atendeu cerca 
de 15 mil pessoas com 
serviços de saúde, ci-
dadania, cultura e lazer, 
durante a inauguração 
do Centro de Referência 
em Direitos Humanos, 

no CIC Pimentas.
Na ocasião, foram re-

alizados 2 mil aferições 
de pressão arterial, 1,2 
exames mil de diabetes, 
colesterol, hepatite C, 
além de exames oftal-
mológicos com confec-
ção de óculos na hora, 
também gratuitamente. 
Atividades como brin-
quedos infláveis, pintura 
facial e escultura de be-
xigas, apresentações de 
ballet, karatê, capoeira, 
distribuição de livros e 
gibis e a participação de 
tribo indígena também 
movimentaram a ação.

Ação comunitária Islam Solidário 
atende 15 mil pessoas no Pimentas

[ bloco de notas ]

Prefeitura oferece curso gratuito de 
artesanato com materiais recicláveis

A Prefeitura de Guarulhos 
está com inscrições abertas 
para o curso livre Artesana-
to com Materiais Recicláveis 
oferecido pela Secretaria de 
Cultura, no Centro Munici-
pal de Educação e Artes – 
Cemear. O curso é gratuito 
e exige idade mínima de 14 
anos para participação. Para 
se inscrever, os interessa-
dos devem comparecer à 
Secretaria de Alunos do 
Cemear, de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 17h, 
e apresentar cópias do RG, 
CPF, comprovante de ende-
reço e uma foto 3/4. As au-
las acontecem às segundas, 
quartas ou sextas-feiras, em 

dois horários: pela manhã, 
das 9h às 11h; e a tarde, das 
14h às 16h. Cada turma tem 
capacidade para 30 alunos.

O curso é ministrado pelos 
artistas Antonio Donizeti 
Vaz de Azevedo, mais 
conhecido por Cabelo, e 
Marly Akemi Soga. Cabelo e 
Marly são responsáveis pela 
exposição “O Mundo em 
1808”, que recriou escul-
turas de grandes monu-
mentos históricos, como o 
Panteão, a Basílica de São 
Pedro e o Coliseu de Roma, 
em sua maioria a partir de 
materiais recicláveis, como 
papelão, espetos de madei-
ra, tinta, argila, entre outros.

Divulgação/ Prefeitura 

A Prefeitura de Guarulhos 
busca famílias interessadas 
em participar do programa 
“Família Acolhedora”, cujo 
objetivo é viabilizar às crian-
ças afastadas do núcleo 
familiar por medida judicial 
protetiva, a continuidade da 
convivência familiar em um 
ambiente sadio e de caráter 
provisório, já que o intuito 
do serviço é o retorno da 
criança à sua família de ori-
gem ou encaminhamento à 
família adotiva.

No próximo dia 10 de 
junho, as instituições parcei-
ras da Prefeitura -  Instituto 
Forte e Casa Amor ao 
Próximo - que desenvolvem 
o programa, irão ministrar 

palestra de orientação e 
informações sobre o pro-
grama em dois horários: 15h 
e 19h, na rua Josefi na, 215, 
Vila Progresso. Interessa-
dos podem se inscrever 
pelos telefones 4803-6121 e 
4574-3727.

Coordenado pela Secre-
taria de Desenvolvimento e 
Assistência Social (SDAS), o 
serviço é oferecido a crian-
ças de zero a dois anos e 
serve como alternativa ao 
acolhimento institucional, 
ofertando aos contempla-
dos amparo, aceitação, 
amor e a possibilidade de 
convivência familiar e co-
munitária, a fi m de estimular 
o seu desenvolvimento.

‘Família Acolhedora’ busca interessados 
em participar do programa na cidade

[ transparência ]

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

JZ ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA
Contratação de empresa para execução da obra do CEU 
Bonsucesso – 28ª medição, com fornecimento de material 
e equipamento.
VALOR: R$ 607.306,53

PRONTO EXPRESS LOGÍSTICA S/A
Prestação de serviços de operação de logística de mate-
riais: recebimento, armazenagem, movimentação, gestão 
de estoques, processamento de pedidos, separação, con-
ferencia, embalagem, expedição, distribuição e entrega 
dos produtos e bens de posse ou propriedade da SS.
VALOR: R$ 585.770,25

LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI – EPP
Fornecimento de fraldas descartáveis.
VALOR: R$ 483.438,74

SISVETOR INFORMÁTICA LTDA
Serviços de fornecimento de licença de uso permanente 
de Sistema de Gestão Administrativa e Financeira.
VALOR: R$ 321.800,00

NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE 

BENEFÍCIOS EIRELI EPP
Fornecimento de combustível.
VALOR: R$ 319.446,36

NICKVALLE COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA – ME
Fornecimento de papel toalha interfolhas.
VALOR: R$ 121.440,00

RS MED LTDA – EPP
Fornecimento de espaçador para administração de aeros-
sóis inalatórios.
VALOR: R$ 48.662,50

KON TATO COMERCIAL LTDA-EPP
Prestação de serviços de manutenção preventiva e corre-
tiva mensal e fornecimento de peças para equipamentos 
raios-X clínico e processador de fi lme radiológico com 
estação de tratamento dos efl uentes químicos.
VALOR: R$ 35.626,00

G.S. COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 

LTDA EPP
Fornecimento de material de construção.
VALOR: R$ 25.105,30

L & S COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA – ME
Fornecimento de fórmula para uso oral para controle 
glicêmico e outros.
VALOR: R$ 20.268,11

DROGARIA POPULAR MELHOR PREÇO LTDA – EPP
Fornecimento de formulas liquida e terapia nutricional oral.
VALOR: R$ 16.321,45

FENIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
Fornecimento de proteína animal.
VALOR: R$ 11.002,80

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

pio publicado no dia 10 de maio de 2019.
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RUA TAPAJÓS, 56    |   RESERVAS�THEFIRE.COM.BR    |   TEL: �11� 2447�1582  |  FUNCIONAMENTO: 2ª A DOMINGO: DAS 12h ÀS 24h

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

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

Grelhados de segunda a sexta
Apenas R$ 39,90
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Ulisses Carvalho 

Duas crianças do sexo fe-
minino, com idades de três e 
oito anos, foram encontradas 
mortas em um apartamento 
de um condomínio localizado 
na rua Brasília, n° 78, no bair-
ro da Vila Carmela, no início 
da tarde desta quarta-feira 
(15). Os corpos foram encon-
trados por uma vizinha. De 
acordo com a Polícia Civil, o 
principal suspeito de cometer 
os crimes é o pai da menina 
de três anos, o açougueiro 
Clayton Almeida de Jesus. 

O HOJE apurou que as 
duas crianças teriam sido 
mortas por asfi xia, porém, so-
mente o exame de necrópsia 
irá indicar a causa da morte. 
Segundo informações, as 
vítimas foram encontradas na 
cama do quarto do casal já 
sem vida, deitadas juntas e 

com um bilhete que teria sido 
deixado por Jesus.

O suspeito teria enviado um 
áudio para a mulher, Priscila 
Tavares, de acordo com a po-
lícia, no qual estaria alegando 
que matou a própria fi lha e 
a enteada, após a mulher ter 
confessado uma traição. 

O casal morava no segun-
do andar no bloco A2 do 
condomínio, e de acordo 
com moradores, os dois não 
demonstravam sinais de 
briga e teriam se mudado há 
pouco tempo para o imóvel. 

A ocorrência foi atendida 
pela GCM e a perícia foi 
realizada no local às 16h. O 
Serviço de Verifi cação de 
Óbitos (SVO) recolheu o 
corpo das crianças pouco 
depois das 17h. 

“Era uma menina muito 
amorosa, adorava brincar e 

não gostava quando o Elias 
queria leva-la de volta para a 
casa, mas ela nunca revelou 
detalhes do que estava acon-
tecendo”, afi rmou o tio da 
menina de oito anos, Gicelho 
João, que trabalha como 
segurança. 

O prefeito Guti (PSB) esteve 
no local do crime. Questiona-
da a respeito, a assessoria de 
comunicação da prefeitura 
enviou nota à redação infor-
mando que ele foi ao local 
para prestar solidariedade 
para a família. 

“O prefeito Guti foi se so-
lidarizar com a família nesta 
tragédia, bem como acompa-
nhar o trabalho da GCM no 
local e colocar as forças de 
segurança do município em 
atenção para ajudar a prote-
ger os familiares ameaçados 
pelo criminoso”.

Pai é o principal suspeito de matar filha 
de 3 anos e enteada de 8 em Guarulhos

Iv
a

n
ild

o
 P

o
rt

o

Horas depois do duplo 
homicídio, o açougueiro 
Clayton Almeida de Jesus 
foi preso por uma equipe 
de policiais civis na cidade 
de Santos. 

A Polícia Civil não divul-
gou detalhes da prisão. O 
acusado seria transferidoi 
para Guarulhos ainda na 
madrugada desta quinta-

-feira (16).
De acordo com a nota 

enviada pela Secretaria 
de Segurança Pública do 
Estado de São Paulo (SSP), 
o duplo homicídio seria 
registrado no 7° Distrito 
Policial, no Jardim São João. 

“Conversei ontem [terça-
-feira] com minha fi lha às 
23h40 e ela me disse papai 

te amo muito, e hoje, quan-
do estava para almoçar, 
recebi essa notícia ruim”, 
revelou o pai da menina de 
oito anos, Elias Luiz da Silva, 
37, que trabalha como auxi-
liar de rampa no Aeroporto 
Internacional de São Paulo-
-Guarulhos, e está separado 
de Priscila há mais de cinco 
anos. 

Polícia Civil prende acusado em 
Santos horas depois dos crimes

Com oito edições reali-
zadas até o dia 10 deste 
mês, as blitze Integradas 
da Lei Seca “Tolerância 
Zero” fiscalizou 3.858 
condutores e realizou 
272 autuações por 
alcoolemia, 18 flagran-
tes criminais, 81 CNH 
apreendidas, 52 veículos 
recolhidos ao pátio, 240 
exames toxicológicos 
realizados, e entregou 
1.170 kits educativos. 

A ação integra a 
programação do Maio 
Amarelo, movimento 
nacional de conscienti-
zação sobre o alto índice 
de mortos e feridos no 
trânsito.

O secretário de Trans-
portes e Mobilidade 
Urbana (SMTU), Paulo 
Carvalho, parabenizou a 
equipe do Departamento 
de Trânsito e explicou 
que os resultados são 
um espelho do trabalho 

que está sendo feito 
para que o trânsito seja 
mais seguro para toda 
população da de Guaru-
lhos. 

“Atingimos as metas 
iniciais e os números já 
superam todas as expec-
tativas. 

Os casos de alcoolemia 
estão diminuindo com a 
implantação das blitze 
da Lei Seca. O objetivo 

principal é educar o 
cidadão para que vidas 
sejam preservadas”, 
disse.

As blitze contam com a 
participação das polícias 
Rodoviária Federal, Ro-
doviária Estadual, Militar 
e Civil, além da Guarda 
Civil Municipal (GCM), de 
agentes de trânsito da 
SMTU e de servidores da 
Secretaria da Saúde.

Blitz da Lei Seca no Maio 
Amarelo fiscaliza quase 4 mil 
motoristas em Guarulhos
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A Operação “Polícia 
Civil Por Elas”, defla-
grada nesta quarta-
-feira (15) para cumprir 
mandados de prisão e 
de busca e apreensão, 
resultou na prisão de 
21 pessoas, autores de 
crimes que envolvem 
violência contra a mu-
lher, de acordo com a 
Secretaria de Seguran-
ça Pública do Estado de 
São Paulo (SSP). 

Em Guarulhos, uma 

pessoa foi presa pela 
Polícia Civil. 

O trabalho foi coor-
denado pela Unidade 
De Inteligência Policial 
(UIP) do Departamento 
de Polícia Judiciária 
da Macro São Paulo 
(Demacro). Ao todo, 
participaram da ação 
131 policiais com o 
apoio de 59 viaturas. 

Do total de prisões, 
além de Guarulhos,  
três foram realizadas 

em Carapicuíba, três em 
Franco da Rocha, oito 
em Mogi das Cruzes, 
uma em Osasco, duas 
em Santo André, duas 
em São Bernardo do 
Campo e mais uma em 
Taboão da Serra. Foram 
detidos 20 homens e 
uma mulher.

A operação terá pros-
seguimento nos pró-
ximos dias em outras 
cidades do estado de 
São Paulo.

Operação de combate a violência contra a 
mulher prende uma pessoa no município
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Antônio Boaventura

Sejam eles classifica-
dos como profissional ou 
amador, os praticantes das 
modalidades do Atletismo 
podem contar nos eventos 
realizados em Guarulhos 
com cota destinada para 
aqueles considerados com 
baixa renda. O percentual 
a ser reservado é de 5% do 
total das inscrições, porém, a 
medida precisa da aprovação 
dos parlamentares para que 
possa entrar em vigor, além 
da sanção e regulamentação 
do prefeito Guti (PSB).  

A iniciativa do líder do 
governo, vereador Eduardo 
Carneiro (PSB), prevê a re-
serva de inscrições gratuitas 
para adeptos ou praticantes 
que consigam comprovar 
seu baixo poder econômico 
e a insuficiência financeira 
para arcar com os custos es-
tabelecidos para participação 
naquela competição.

O presidente da Comis-
são de Educação, Cultura, 

Esporte, Lazer e Turismo da 
Câmara, o vereador Lauri 
Rocha (PSDB), acredita que a 
medida proposta por Carneiro 
possa ampliar o leque de 
opções que possam colabo-
rar para reduzir os impactos 
sociais e promover a inclusão 
destes dentro do cotidiano da 
sociedade. “É importante à in-
clusão social já que, às vezes, 
as pessoas não têm como 
participar”, declarou Rocha.

Em abril de 2017, a prefei-
tura, anunciou o calendário 
de corridas do município. 
Oito corridas de rua integram 

o calendário oficial de 
provas pedestres da cidade 
de Guarulhos, além de duas 
etapas do duatlo - 2ª etapa 
(Tancredo Neves) e a 3ª 
etapa (Bosque Maia).

Entre as corridas estão: 
Corrida e Caminhada do 
Batom (Bosque Maia), Corrida 
Parque Shopping Maia (Sho-
pping Maia), Corrida do Fogo 
(Bosque Maia), Corrida Rotary 
Club (Bosque Maia) , Corrida 
Paróquia Santa Mena, Corrida 
Shopping Internacional (Sho-
pping Internacional), Corrida 
Internacional (Bosque Maia).

Competições de atletismo 
podem contar com cota para 
os atletas de baixa renda
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O prefeito Guti recebeu 
na manhã desta quarta-feira 
(15), na Secretaria de Cultura, 
os novos representantes 
do Conselho Municipal de 
Participação da Comunida-
de Nordestina da Cidade 
de Guarulhos, eleitos em 
dezembro do ano passado e 
empossados em abril. 

O encontro contou com 
a presença do secretário 
de Cultura, Vitor Souza, e 
também de representante 
do Legislativo Municipal.

Guti falou da regulamen-
tação da Lei Municipal 
nº 6.928, de 2011, para a 
criação de um polo cultural 
nordestino na cidade. “Fico 
satisfeito com o trabalho 
desenvolvido por esse 
conselho, a eleição dos 
novos representantes sem 
dúvida é o primeiro passo 
dessa grande retomada, 

mas temos ainda muito a 
fazer, temos que priorizar 
a criação de um espaço 
representativo da cultura 
nordestina, necessário ao 
desenvolvimento de ações 
globais e culturais que vão 
dar ainda mais visibilidade à 
identidade do guarulhense”, 
comemorou Guti.

O encontro também 
marcou a reeleição do atual 
presidente do conselho, 
José Herbert Seabra, que 
assume o mandato até 2021: 
“O trabalho deste conselho 
se faz essencial para dar 
voz a 25% da população 
guarulhense, cerca de 400 
mil descendentes diretos do 
povo nordestino, que se faz 
representada em encontros 
e iniciativas em parceria com 
a Secretaria de Cultura”, 
pontuou Seabra.

O secretário Vitor Souza 

observou a importância dos 
conselhos municipais no 
estabelecimento de uma 
relação direta com a socie-
dade civil. 

“Quando pensamos no 
impacto migratório que a 
cidade de Guarulhos viven-
ciou entre as décadas de 
1950 e 1970, damos outros 
sentidos a esse processo, 
encontrando em inúmeras 
manifestações culturais, na 
diversidade culinária, na 
música, usos e costumes, 
verdadeiro legado de um 
patrimônio que se perpetua 
e ganha força com a con-
solidação desse conselho”, 
vibrou o secretário, pontuan-
do dados do Censo do IBGE 
de 2010, segundo o qual 
a cidade de Guarulhos é a 
segunda maior do estado 
de São Paulo em número de 
migrantes nordestinos.

Prefeitura recebe membros do Conselho 
Municipal da Comunidade Nordestina
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SOBRADO JD. SÃO DOMINGOS 
SOBRADO VAGO 04 DORMITÓRIOS, 3 SALAS, E 2 BANHEIROS, 
100% REFORMADO (08 VAGAS DE GARAGEM), MURADO COM 
FRENTE PARA ESTRADA DO ELENCO, Nº 1416. CENTRO DO 

BAIRRO. EXCELENTE PONTO PARA CLINICA MÉDICA, DENTISTA, 
ETC. PREÇO R$ 330.000,00, ACEITO CARRO OU PARCELO COM 

60X FIXAS.
 

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

ITALICO SIRINGARDI, RUA COM TODOS OS MELHORAMENTOS 
PUBLICOS, DOC. OK, PREÇO R$ 145.000,00, ACEITO CARRO  E 
PARCELO COM 50% DE ENTRADA, SALDO EM ATÉ 72X FIXAS.

 
Apartamento Planalto Paulista

Apto 90 m, 1° andar, Planalto Paulista, reformado com 02 
Dormitórios, sala com 02 ambientes, 01 vaga de garagem, 

local: Rua Campina da Taborda, n° 703. Preço, R$ 490.000,00, 
aceito carro parcelo com 50% de entrada. Saldo em 60x � xas 

ou � nanciamento bancário.
 

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

LOCALIZAÇÃO, TERRENO MEDE 5x67, DESMEMBRADO E 
COM ESCRITURA REGISTRADA, VAGAS COBERTA COM LAJE E 
TELHA, ÁGUA E LUZ LIGADAS. PREÇO R$ 130.000,00. ACEITO 
CARRO COMO PARTE DE PAGAMENTO/PARCELO EM ATÉ 60X 

FIXAS.

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

COMERCIAL DE 48M², ERA SALÃO DE CABELEIREIRO COM 
EXCELENTE LOCALIZAÇÃO, ESTRADA DO SABOÓ, 358. PREÇO 
R$ 240.000,00 A VISTA OU COM 50% DE ENTRADA, SALDO 

EM 60 X FIXAS.

Cond. Spot
Vila Galvão, 1° andar, apto 54 m, 02 Dormitórios, 01 Vaga 
de Garagem, Fino Acabamento, Lazer Completo. Preço R$ 

95.000,00 + Saldo devedor de R$ 170.000,00, Prestação atual 
de 2080,00. Pode pagar 02 anos no nome.

 Casa Pq. Santos Dumont
Terreno 10x25, 02 casas no terreno de 03 cômodos e banheiro, 

casa plana murada atrás da igreja católica, Rua Rafael 
Fernandes, n° 196, Vale a pena ver! Está em reforma, entrego 

pronta, com a escritura registrada. Preço R$ 250.000,00 
parcelo com 130.000,00 de entrada, saldo em até 60x � xas. 

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

VAGAS DE GARAGEM, MURADA, PORTÃO AUTOMATICO FINO 
ACABAMENTO, RUA PEREIRA BARRETO, 51 JD. CAIUBI. PREÇO 
R$ 230.000,00, PARCELO COM 50% DE ENTRADA, SALDO EM 

60X FIXAS OU FINANCIAMENTO BANCÁRIO.
 

SOBRADO (VAGO) JD. REGINA, REGIÃO DO JD. SÃO JOÃO
OTIMO SOBRADO, CONTENDO 04 SUÍTES,  SALA, COZINHA 
(40M²), PISCINA, SALÃO DE FESTAS, FOGÃO A LENHA COM 

FORNO, ETC., 03 VAGAS DE GARAGEM, TERRENO MEDE 8X30 
COM ESCRITURA REGISTRADA. PREÇO R$ 450.000,00, ACEITO 

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

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

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

SALÃO DE FESTAS COM FOGÃO A LENHA E FORNO, 06 VAGAS 
DE GARAGEM, PORTÃO AUTOMÁTICO. RENDA PARA LOCAÇÃO 

GARANTIDA É DE R$ 4.500,00. PREÇO R$ 460.000,00. 
ACEITO CARRO OU PARCELO EM 36X FIXAS. LOCAL: RUA 

JACAREZINHO, 159
 

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

PISCINA, JARDINAGEM, 08 VAGAS DE GARAGEM, LOCALIZADA 
NO BAIRRO DOS PIRES, NA RUA DIAMANTE CALDERON, 

58, VALE A PENA VER, TEM MAIS BENFEITORIAS. PREÇO R$ 
750.000,00, ACEITO IMÓVEL, PARCELO EM 60 X COM 50% DE 

ENTRADA, OU FINANCIAMENTO BANCÁRIO

Comercial
Ao lado do 2º cartório de Cumbica

Conj. Res. Paes De Barros
Sobrado

Sobrado
J.d Santa Clara

Bonsucesso

Sobrado
Parque Uirapuru

Apartamento
Cocaia

Sobrado
Jardim Triunfo

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

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

R$1.500,00 (Fiador)
Cod.2106

Casa Térrea
Residencial Paes de Barros

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

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

R$1.200,00+IPTU
cod.2121

Salão comercial
Jardim Ottawa

Ideal P/ mini mercado, 
cabelereiro,147m², prox. a 

escola Maria Leda
R$ 1.500,00+IPTU

Cod.2088

Salão Comercial
Cidade J.d Cumbica

Pavimento térreo esuperior
Prox. Base Aérea.200m²

R$8.000,00 (Fiador, 
Seguro Fiança)

Cód.1761

Apartamento 
Bonsucesso 

45m², Prox. a Dutra, 
2Dorm, sala, cozinha, 1wc, 

1 vaga,semi-mobiliado.
R$800,00+IPTU+COND

Cod.1975

Apartamento 
Picanço

Apartamento
Jardim Cumbica 

58m², Prox. a Base 
Aérea,2dorm,sala 2ambi ,coz, 
1vaga coberta, todo planejado 

R$ 230.000,00 (Aceita 
Financiamento)

Cod.2090

Apartamento
Cidade Pq.  Alvorada

65m², fácil acesso a Dutra, 
3Dorm, sala, coz, 1wc, 

1vaga,vaga para visitante,lazer 
s/piscina R$180 MIL (Aceita 

Financiamento)
Cód.2117

Apartamento
Parque Uirapuru

43m², Prox. Mercado 
Nogumo 2 Dorm, sala, 

coz,1wc, 1 vaga coberta, 
lazer completo s/piscina

R$ 155 Mil (Financiamento)
Cód.1188 

Terreno
Água Azul

3100m²,Prox a ponto de 
ônibus, Escritura Registrada

R$ 130.000,00 (Estuda 
Proposta e Permuta em Auto 

de menor valor)
Cod.659

Apartamento
Água Chata

46m², Prox. Shopping 
Bonsucesso,2Dorm, sala, 

coz, 1 wc, piso frio,1 
vaga coberta, portaria 24 
Horas.R$180MIl(Aceita 

Financiamento)
Cod.2052

Apartamento
Centro

69m², 3Dorm(1suíte), sala,
coz, 2wcs, Lazer Completo

R$350 Mil (Aceita 
Financiamento)

Cod.2081

150m², 2wc, 4vagas rampa de 
acesso Sobrado 

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

Proposta)
cod.1666

Prox. Escola Cassiano 
Ricardo, 3Dorm (1Suíte 
com sacada), 2wcs,sala 
estar, sala de jantar, coz.

R$1.200,00+IPTU
Cod.2035

Lindo e Reformado. 
64m², 2Dorm,sala 

com sacada,coz, 1wc, 
1vg,Lazer Completo.

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

2 Dorm (1 planejado), sala 
ampla,coz planejada, área 
de serviço,churrasqueira, 

4vgs, 1wc.R$380 MIL 
(Financiamento)

Cód.1949

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

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

permuta em apto menor valor 
em Cumbica)

Cód.2125

300m²,Prox. Estrada Da 
Parteira, plano

R$200 Mil 
(Estuda Proposta) 

Cód.1108

Novo! 50m²,2 dormitórios, 
(1 suíte) prox.ao zoológico,
sala, coz mobiliada ,1 vaga
R$ 1.100,00+IPTU+COND

cod.1525

O ex-presidente Michel Te-
mer disse nesta quarta-feira 
(15), após deixar a prisão no 
Comando de Policiamento 
de Choque (CPChoque) da 
Polícia Militar, que aguardou 
“com serenidade”, a decisão 
da Sexta Turma do Superior 
Tribunal de Justiça que, por 
unanimidade, concedeu na 
terça (14) liminar para que o 
ex-presidente fosse solto. 

“Eu disse que aguardaria 
com toda tranquilidade e 
com toda serenidade a deci-
são do Superior Tribunal de 
Justiça [STJ], que se deu no 
dia de ontem”, disse ele em 
frente à sua casa, no bairro 
Alto de Pinheiros.

Temer estava preso pre-
ventivamente por suspeita 
de desvios de recursos na 
obra da usina nuclear de 
Angra 3, no Rio de Janeiro. O 
advogado do ex-presidente, 
Eduardo Carnelós, disse não 
acreditar em novas deten-
ções. 

“Não posso acreditar que 
depois da decisão proferida 

ontem pela Sexta Turma 
do STJ que haja uma nova 
determinação de prisão, 
obviamente sem que haja 
fato novo. E não há fato novo 
a ocorrer”, destacou.

A liminar concedida tam-
bém valeu para o coronel 
João Baptista Lima, amigo 
do ex-presidente e apontado 
pelo Ministério Público Fe-
deral (MPF) como operador 
fi nanceiro de Temer. 

A decisão unânime deter-
minou a soltura de Temer e 

Lima e defi niu que eles não 
podem mudar de endere-
ço, ter contato com outras 
pessoas físicas ou jurídicas 
investigadas ou deixar o país, 
além de ter de entregar seus 
passaportes à Justiça, caso já 
não o tenham feito.

Para a defesa do ex-presi-
dente, há uma perseguição 
política a seu cliente. “Isso é 
um fato. Não há dúvida que 
há uma evidente determina-
ção em perseguir o ex-presi-
dente Temer.”, declarou.

Após 6 dias preso, Temer diz que 
aguardou soltura ‘com serenidade’
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Resgate de uma Vida

Travessia Mortal

Globo, 13h59 The 
Way Home. EUA. Dra-
ma. Direção Lance W 
Dreesen. Com Dean 
Cain, Lori Beth Ed-
geman. Um homem 
sempre dividido entre 
a família e o trabalho 
passa por um momento 
trágico em sua vida. Ao 
tomar conta de seu filho 
Joe, de dois anos de 

idade, a pedido de sua 
esposa Christal, Randy 
se distrai e a criança de-
saparece. Atormentado 
pela culpa, Randy se 
junta a Christal e a cen-
tenas de outros mem-
bros da comunidade 
local em uma busca por 
seu filho desaparecido, 
mudando a vida de 
muitos dos envolvidos.

Band 22h HB Deadly 
Crossing. EUA, 2010. 
Ação. Direção: Keo-
ni Waxman. Com Ste-
ven Seagal, Sarah Lind. 
Quando um grande nú-
mero de traficantes de 
heroína, violentos e im-
placáveis, descem para 
Seattle, Elias Kane lide-
ra um esquadrão de eli-

te disfarçados de poli-
ciais para trazer de volta 
a justiça. Rasgando o li-
vro de regras, Kane e 
seu time de agentes da 
lei invadem as ruas da 
cidade para limpar os 
barões da droga utili-
zando quaisquer meios 
brutais que forem ne-
cessários.

Fotos: Divulgação

[ filmes ] 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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BANCO 31

Parte mais
funda da
pálpebra,
nos olhos

Não
(abrev.)

Nélson 
Gonçalves, 
compositor
brasileiro

Reduzir a 
filamentos 

Remune-
rada; 

recom-
pensada

(?)-fi,
drink com
suco de
laranja

A 4a

vogal

Semente 
oleaginosa

e ado-
cicada

Busca
constante
do desem-
pregado

Material
como para-
fina ou vi-
dro (Quím.)

Lugar sujo
e mal fre-
quentado

(?) a
corda:
desistir
(pop.)

(?) Bang,
teoria de

criação do
universo

Cada lado
cortante

da espada

Abençoa
com óleo

(Rel.)

Anda 
sem rumo

Drácula, por
sua nacio-
nalidade
(Folcl.)

"Acaba-
mento" da
cirurgia

Cálcio
(símbolo)

Situação
de quem
cai no os-
tracismo

Animal 
de abate-

douros

1.000, em 
algarismos
romanos

"(?) Lá",
canção gra-
vada por Na-
na Caymmi

A assistên-
cia dada na
compra com

garantia

Primeiro
verbete do
dicionário

Ele, em
francês

Com, em
francês

Noite, em
espanhol

Prensa 
(a cana-de-

açúcar)

(?) elizabetano: é
usado por animais

após cirurgias
Símbolo do sono (HQ)

Texto de opinião típico do 
caderno de cultura em jornais

Chamar,
em inglês

Resina usada no reves-
timento de madeira
Trava de
pistolas

(?) de 
mão dupla:

recipro-
cidade

Bebida de
piratas

O âmago

Conclusão;
desfecho

Teia; trama

"Muitos",
em polivi-
tamínico

Sambista
de "Papel
de Pão"

Parque
cearense
da duna do
Pôr do Sol

Sede do governo do
Estado do Rio de

Janeiro
Escolha voluntária dos
participantes do "BBB"

TCP
JERICOACOARA

POLINNGL
GRATIFICADA

GIIAVEC
EHCONVSI

FAIAAMORFO
RIMOBIG

PARDIEIROAU
GUMENERRA
ÃSUTURAN

ROMENOLACA
NGCÃOB

IRRELEVANCIA
EAILNR

ESPECIALIZADA

2/hi — il. 4/avec — call. 5/noche. 7/côncavo.

[ novelas ] 

Malhação -
Toda Forma de 
Amar

Filipe permite que 
Rita pegue Nina em seu 
colo. Nanda comemora 
o sucesso de sua apre-
sentação com Camelo. 
Raíssa sugere que 
Camelo fale com Neide 
sobre a roda de rap, e 
Nanda sente ciúmes. 
Thiago insinua que 
Filipe está interessado 
em Rita. Madureira fala 
sobre morar com Carla. 
Marco e Carla implicam 
um com o outro. Beto 
afirma que Filipe gosta 
de Rita. Martinha garan-
te a Meg que fará com 
que Filipe brigue com 
sua família.

Órfãos da Terra
Jamil se irrita com a 

proximidade entre Laila 
e Bruno. No centro de 
refugiados, todos 
acolhem Martin. Miguel 
comenta com Rania 
que pensa em procurar 
Camila. Jamil pede 
desculpas a Laila, que 
afirma ao marido que 
nada irá separar os 
dois. Paul garante a 
Dalila que conseguirá 
manipular Camila. Sara 
e Zuleika se incomo-
dam com o sucesso 
que Latifa faz entre os 
homens. Bóris repre-
ende Sara por ir à festa 
de Ali e Latifa. Cibele 
consegue se aproximar 

de Martin. Marie canta 
para Martin, e o menino 
abraça a mãe.

Verão 90
Candé recebe voz 

de prisão ao tentar 
fugir. Larissa implora 
para que Diego atue 
como advogado de 
Candé. Marta entra em 
pânico com a decisão 
de Lidiane de organizar 
o guarda-roupa de 
Mercedes. Candé não 
aceita que Diego o 
defenda. Janaína e 
Herculano discutem 
por causa de Jerônimo. 
Jerônimo procura 
Catraca para sondar 
informações sobre os 
negócios de Janaína.  

O Sétimo Guardião
Não serão divulga-

dos pela emissora

Jezabel
Queila diz à Jezabel 

que ela não pode levar 
seu filho. Queila pede 
para Jezabel que a 
deixe voltar para o pa-
lácio também e Jezabel 
nega. Queila chora. 
No palácio, Rebeca 
observa por uma fresta 
os profetas e discípulos 
capturados, sendo 
conduzidos as suas 
celas. Baltazar exausto, 
carrega pedras com 
dificuldade. Baltazar 

reclama de fome com 
Thanit e Pigmaleão. 
Barzilai vai aos apo-
sentos do rei Acabe 
interceder por Queila.

As Aventuras 
de Poliana

No hospital, Jeff diz 
à Kessya e Gleyce 
que eles precisam ser 
fortes. Poliana, aos 
prantos, dá a notícia 
para Luísa. Arlete tenta 
ajudar Gleyce. Ruth 
pede para que Bento 
durma em sua casa, 
diante de toda a 
situação. Passam-se 
dois dias.  

Minha Vida
Bahar pede para 

Ismail entregar uma 
carta dela para Ylias. 
Ates vai visitar o 
túmulo de Edibe e 
Hulya o vê. Beyza 
escuta Efsun dizendo 
que se não fosse por 
ela, Ates não teria con-
seguido colocar Edibe 
na prisão. Bahar diz 
que Efsun está usando 
Ismail para proteger 
os pais do crime.

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

[ horóscopo ]

virgem

Você vai surpre-
ender as pessoas 
que o rodeiam com 
a determinação que 
está mostrando para 
alcançar seus objetivos. 
Você precisa de 
relaxamento mental e 
físico. Tente imergir em 
uma atividade artística 
para recarregar suas 
baterias.

Você parece mais 
enérgico e determi-
nado do que nunca. 
Siga as suas novas 
prioridades. Você vai 
se sentir cansado 
e precisa de uma 
mudança para fugir 
da rotina.

Vai ser possível se 
aproximar de certas 
pessoas - ignore as 
aparências, você vai 
se surpreender. Você 
vai sentir os efeitos 
de uma falta de 
nutientes. Pense mais 
sobre o que é bom 
para os ossos.

A atmosfera calma 
de hoje lhe ajudará a 
ter discussões sérias. 
Concentre-se no que 
realmente importa. 
Evite debates acalora-
dos que gastarão sua 
energia em vão. Você 
pode fazer isso, não 
tenha medo, apenas 
pense sobre as coisas 
com calma.

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

Sua vida amorosa 
será o centro do palco, 
então saia de sua con-
cha, sem demora! Você 
precisa recarregar as 
baterias e conseguir 
dormir mais e melhor 
se quiser ser bem 
sucedido.

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

Você deveria passar 
mais tempo consideran-
do todos os fatores an-
tes de tirar conclusões. 
Há um erro que precisa 
ser corrigido antes que 
você possa julgar de 
forma clara. Você está 
em boa forma, mas evite 
qualquer agitação no 
final do dia para manter 
seus níveis de energia 
elevados.

Sua sede de vida o 
leva para os prazeres 
extremos e agora é a 
hora de saborear a vida 
em todo seu esplendor. 
Sua atitude otimista 
vai fazer a diferença e 
facilmente compensará 
sua falta de sono. Cer-
tifique-se de ter tempo 
suficiente para comer 
refeições adequadas.

Você oscila entre 
melancolia geral 
e alegria de viver, 
para o bem ou para 
o mal. Olhe para o 
futuro! Você se sen-
tirá em boa forma e 
inquieto. Fazer exer-
cício seria ideal para 
fortalecer as defesas 
do seu corpo.

Você está entu-
siasmado com novas 
possibilidades. Parece 
que o destino está lhe 
dando uma mãozinha 
com suas esperanças 
e expectativas. Seria 
uma boa ideia des-
cartar certos hábitos, 
diminua a quantidade 
de açúcar.

Você está amável 
e otimista e será o 
centro de atenções. 
Este é o momento 
para defender sua 
causa. Você acha 
difícil acompanhar o 
ritmo. Recarregar suas 
baterias ao ar fresco 
ajudaria, mas não se 
preocupe com isso.

áries

libra

escorpião

sagitário

capricórnio

aquário

peixes

touro

gêmeos

câncer

leão
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de linhaClassifi cados

Ligue e 

anuncie nos

classifi cados

PARA ANUNCIAR
NOS CLASSIFICADOS 

CHAME NO WHATSAPP:

95127-3215

www.lccandidoservicos.com.br

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

A empresa TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN LTDA, com sua filia na cidade de Guarulhos/SP, inscrita no CNPJ 00.214.121/0002-17, empresa 
que atua no ramo do transporte rodoviário, comunica que possui programa de contratação de pessoas com deficiência e reabilitados da Previdência 
Social.

Os interessados, deverão comparecer nas segundas-feiras, às 13 horas, portando Carteira de Trabalho, para participar do processo de seleção.

Maiores informações entrar em contato pelo telefone 11-3988-5096/3988-5090.

Endereço: Rua João Ranieri, 619, antigo 108, Bonsucesso, Guarulhos, SP, cep: 07177-120

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 /    

Enviar currículo e laudo médico para:

2468-7400
vagas@viacaourbanaguarulhos.com.br

Vagas:
COBRADOR

AGENTE DE FISCALIZAÇÃO

ESTAMOS CONTRATANDO
(Pessoas com Deficiência)

   EMPREGOS 
 PRECISA-SE 

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

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

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

 IMÓVEIS 
 ALUGA-SE 

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

 VENDE-SE 

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

 SITIOS E CHÁCARAS 

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

 NEGÓCIOS 
 OPORTUNIDADE 

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

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

 SERVIÇOS 
 ESOTERISMO 

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

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

     

   

F: 98148-0102 Robson

CASA TÉRREA 100m²
2dorms sendo 1 suíte, tds planejados e a suíte c/

ar-condicionado, wc, espaço gourmet planejada,

cozinha planejada, iluminação em led e possui 

2 vagas de garagem, portão eletrônico,

monitoramento com câmeras, churrasqueira.

Rua Rio Espera - Jardim Santa Clara - Guarulhos/SP

Agende uma visita e vivencie

uma experiência única!
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