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Filme Patrulha Canina: 
Super fi lhotes estreia 
nos cinemas do país 
nesta quinta-feira

* Oferta não acumulativa;
** Válido para as duas unidades de Guarulhos e a unidade de Vila Maria até 15/07/2019 ou enquanto durarem os estoques;
*** Condições exclusivas para os produtos anunciados. Até 12x sem juros com parcela mínima de R$50,00 (exceto promoções com 
parcelas mais baixas anunciadas). Parcelamento anunciado válido apenas para compras no cartão de crédito ou boleto;
**** Frete grátis nas compras acima de R$ 1.500,00 com entrega no estado de São Paulo;

PPara dúvidas sobre a promoção, reclamações, cancelamentos e informações adicionais, entre no site facebook.com/biglaroutlet ou 
compareça em uma de nossas unidades. 
Para mais informações acesse: biglaroutlet.com.br/biglar 

Imagens meramente ilustrativas. As ofertas anunciadas não são válidas para o portfólio online.

Sofá 2,00 metros Kivik

por 12x de R$ 119,99 sem juros

ou à vista por R$ 1.439,88

 Sofá-Cama Premium 

por 12x de R$ 79,99 sem juros

ou à vista por R$ 959,88

 Guarda-Roupa Bahia

por 12x de R$ 54,99 sem juros

ou à vista por R$ 659,88

 Guarda-Roupa Veneza

por 12x de R$ 59,99 sem juros

ou à vista por R$ 719,88

Conjunto de Mesa Luna 
180 cm com 6 Cadeiras 

por 12x de R$ 99,99 sem juros

ou à vista por R$ 1.199,88

Conjunto de Mesa Berlim 
120 cm com 4 Cadeiras

por 12x de R$ 79,99 sem juros

ou à vista por R$ 959,88

BIGGRU20
cupom

Utilize esse cupom e garanta
20% de desconto na hora!

Venha conhecer nossa segunda loja em Guarulhos.
Já são 19 unidades espalhadas pelo Brasil

 com grandes ofertas para a sua casa!
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www.biglaroutlet.com.br/biglar 

Nossas unidades:

BauruBauru Rua Antônio Alves, 06-31 - Vila Santa Tereza/SP  |  Caieiras Av. Paulicéia, 948 - Laranjeiras/SP  |  Campo Limpo Paulista Av. Dom Pedro I, 1850 - Jardim Guanciale/SP  |  Cotia Av. Ralphi Bolli, 11 - Galpão 2, Granja 

Carolina/SPGuanciale/SP  |  Florianópolis Rua Santos Saraiva, 157 - Estreito/SC  |  Guarulhos Av. Benjamin Harris Hunnicutt, 441 - Portal dos Gramados/SP | Rua Lídio Francisco de Santana, 135 | Avenida Presidente Tancredo 

de Almeida Neves, 1261 |  Mogi das Cruzes Av. Voluntário Fernando Pinheiro Franco, 848 - Centro/SP  |  Praia Grande Rua Limeira, 725 - Boqueirão/SP  |  Ribeirão Preto Rua São Sebastião, 342 - Centro/SP  |  São José do Rio 

Preto Preto Av. Antonio Marques dos Santos, 360 - Jardim Seyon/SP  |   São Paulo Av. Conselheiro Carrão, 2207  |  Av. Guarapiranga, 795 - Socorro/SP  |  Av. Morvan Dias de Figueiredo, 3177 - Vila Guilherme/SP  |  Rua Comendador 

Cantinho, 460 - Penha da França/SP  |  Suzano Rua Prudente de Moraes, 1327 - Vila Amorim/SP  |  Várzea Paulista Av. Fernão Dias Paes Leme, 2336 - Vila Santa Terezinha/SP | São Paulo Av. Antônio Estêvão de Carvalho, 1552  

|  Campinas Av. John Boyd Dunlop, 550.

Lorem  

Sofá 2,83 metros Retrátil - Bellagio

por 12x de R$ 129,99 sem juros

ou à vista por R$ 1.559,88

Sofá 2,00 metros New Passion

por 12x de R$ 69,99 sem juros

ou à vista por R$ 839,88

Sofá 2,40 metros Retrátil - Videira

por 12x de R$ 79,99 sem juros

ou à vista por R$ 959,88

Sofá Itaporã 2,90 metros

por 12x de R$ 159,99 sem juros

ou à vista por R$ 1.919,88

Sofá-Cama Amanda

por 12x de R$ 99,99 sem juros 

ou à vista por R$ 1.199,88

Sofá 2,50 metros Retrátil - Supreme

por 12x de R$ 149,99 sem juros

ou à vista por R$ 1.799,88

 Cama Box Casal 

por 12x de R$ 29,99 sem juros

ou à vista por R$ 359,88
Guarda-Roupa Havana

por 12x de R$ 69,99 sem juros

ou à vista por R$ 839,88

Conjunto de Mesa Maia 
1,80 Com 6 Cadeiras

por 12x de R$ 139,99 sem juros

ou à vista por R$ 1.679,88

Conjunto de Mesa Esmeralda 
1,80 Com 6 Cadeiras

por 12x de R$ 159,99 sem juros

ou à vista por R$ 1.919,88
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GH Pág. 8

Taxa de homicídios no Brasil cresce 4,2% em 2017, diz Atlas da Violência
GH Pág. 6

GH  Pág. 6

Programa Saúde Agora 
abre três Unidades de 
Saúde Básica no sábado

D
iv

u
lg

a
çã

o

D
iv

u
lg

a
çã

o

Iv
a

n
ild

o
 P

o
rt

o

CINEMA: Sucesso da Nickelodeon, os cãezinhos mais amados pela criançada vão 
invadir os cinemas nesta quinta-feira, 6, com o fi lme Patrulha Canina: Super Filhotes

Em encontro com a imprensa na Estação de Tratamento de Água do Cabuçu, nesta quarta (5), a superintendente da Sabesp, 
Débora Longo, ratifi cou a meta da Sabesp de zerar o rodízio de água na cidade até dezembro, e depois atacará o desperdício

Depois de zerar rodízio, meta da 
Sabesp é reduzir os vazamentos

GH  Pág. 5

GH Pág. 7

GH Pág. 4

GH Pág. 6

Cidade é vice-líder 
em tiroteios no 
estado de São Paulo

Projeto Escola Segura 
será discutido em 
sessão da Câmara

‘Por mim, botaria 60
(pontos), diz Bolsonaro
sobre projeto da CNH
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Superintendente da Sabesp, Débora 
Longo, em conversa com a imprensa
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Envie seus comentários para o e-mail: redacao@guarulhoshoje.com.br
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Expediente

[ cena do dia ]
Nelson Jr./STF

[ tempo ]

LOTERIAS:
Deu sorte hoje?

 Sessão suspensa

O Supremo Tribunal Federal (STF) suspendeu mais uma vez o desfecho do julgamento sobre a 
necessidade ou não de aval legislativo e de processo licitatório para que o Poder Público possa 
vender o controle de empresas estatais e de suas subsidiárias. A sessão será retomada hoje.

24º

21º

12º

11º

10%

10%

Amanhã

Hoje

07. Jun

06. Jun

Máxima

Máxima

Mínima

Mínima

ENSOLARADO

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.

A sociedade reage 
Toda crise impõe sacrifícios. As crises prolongadas 

agravam esses sacrifícios e sempre de forma injusta, 
pois a parte maior da fatura é paga pelos mais pobres 
e mais fracos. Desemprego, perdas salariais, cortes 
em direitos e arrocho no investimento público são as 
faces mais visíveis dessa situação.

Mas não são apenas os trabalhadores que sofrem. 
Profissionais liberais, pequenos comerciantes, donos 
de pequenas fábricas e microempreendedores em 
geral também são colocados na linha de tiro da re-
cessão persistente.

Ante essa situação, é natural que setores sociais 
reajam. Dia 15 de maio, o Brasil foi tomado por um 
tsunâmi cívico em defesa da Educação. Dia 30, houve 
outro movimento, forte e nacional, puxado pelos estu-
dantes. E, dia 14 de junho, será a vez do protesto por 
parte dos trabalhadores.

O País está completamente estagnado, o mercado 
interno perdeu muita força, o dinheiro não circula, 
empresas demitem e pequenos negócios fecham as 
portas. Nossas cidades viraram a terra do “passa-se 
o ponto”.

Portanto, a greve geral chamada pelas Centrais 
Sindicais para 14 de junho não deve ser vista apenas 
como uma reação dos assalariados. Ela, na verda-
de, deve refletir o descontentamento crescente em 
amplos setores sociais. Como na Argentina, onde a 
greve geral de 29 de maio reuniu todo o sindicalismo 
e os movimentos sociais contra a política econômica 
oficial.

Escolas, lojas e bancos não abriram e os hospitais 
atenderam apenas emergências. Espero que a greve 
no Brasil cumpra seu papel e também ajude a desper-
tar certos segmentos sociais que ainda acreditam na 
mágica neoliberal.

Lamento que setores do pequeno empresariado 
brasileiro ainda não acordaram para o desmantela-
mento da nossa economia, do nosso mercado interno 
e da própria ordem social. Lamento mais, ainda, que 
pessoas desse segmento vistam camisa da CBF e 
saiam às ruas em defesa de um governo indefen-
sável, sob todos os pontos de vista - econômico, 
político e moral.

Dia 14, o sindicalismo vai fazer a greve geral pos-
sível. Sinto que cresce entre os trabalhadores um 
forte sentimento de decepção, ante o desemprego 
em massa, a perda de poder aquisitivo e os seguidos 
ataques a direitos. Aliás, um dos pilares da greve é o 
combate ao atual projeto de reforma previdenciária, 
que tornará os pobres ainda mais pobres e desviará 
recursos da Seguridade para banqueiros e especula-
dores, por meio do regime de capitalização.

História - Nos principais momentos da história 
brasileira, os trabalhadores tomaram posição do lado 
certo. A greve geral dia 14 é uma nova tomada de po-
sição. Evidentemente que a classe trabalhadora pro-
cura defender seus interesses, o que é legítimo. Mas 
essa greve extrapola a fronteira classista. Trata-se de 
um movimento mais amplo, que defende o interesse 
nacional. Pense nisso e apoie uma luta justa.

[ artigo ]

José Pereira dos Santos
Presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de 
Guarulhos e Região e secretário nacional de 
Formação da Força Sindical
E-mail: pereira@metalurgico.org.br
Facebook: www.facebook.com/PereiraMeta-
lurgico
Blog: www.pereirametalurgico.blogspot.com.br

Mega Sena
Concurso n° 2157
05/06/2019
31 - 33 - 34 - 35 - 39 - 48

 
Lotofácil
Concurso n° 1823
05/06/2019 
03 - 05 - 06 - 07 - 08
09 - 10 - 12 - 13 - 15
16 - 17 - 18 - 19 - 22

Lotomania
Concurso n° 1974 
31/05/2019
06 - 11 - 18 - 19 - 31
34 - 35 - 52 - 53 - 57
69 - 72 - 76 - 77 - 82
90 - 92 - 93 - 96 - 97

Dupla Sena
Concurso n° 1944
04/06/2019
Primeiro sorteio 
07 - 20 - 21 - 23 - 26 - 29
Segundo sorteio
25 - 27 - 32 - 33 - 46 - 49

Federal
Extração n° 05394
05/06/2019

Prêmios Principais
Prêmio Bilhete  Valor (R$)
1º   52075          500.000,00
2º  32874             27.000,00 
3º  24454             24.000,00
4º  66124               19.000,00
5º  11757                18.329,00
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Antônio Boaventura

Com parecer favorável 
da Comissão de Segu-
rança Pública, a Câmara 
Municipal deve votar nos 
próximos dias o Projeto 
Escola Segura, que tem 
como objetivo aumentar 
a segurança dos alunos 
com ampliação do efetivo 
de policiamento das estru-
turas escolares em suas 
proximidades.  

Entre as atribuições do 
município, caso o projeto 
do vereador Maurício Brin-
quinho (PT) seja aprovado, 
estão à prevenção e o 
combate a situações de 
insegurança e violência 
escolar, o acompanha-
mento e a avaliação da 
efi cácia das medidas ado-
tadas em matéria de segu-
rança escolar e o desen-
volvimento de programas 
específi cos de formação 
na área de segurança 
escolar, voltadas para os 
dirigentes, docentes, dis-
centes e funcionários em 
geral das escolas.

“Toda e qualquer socie-
dade só evolui por meio 
da educação. Homens e 
mulheres formalmente 
contribuem mais para 
a comunidade em que 
vivem. Assim é importan-
te que o poder público 
garanta a segurança ne-
cessária para que nossos 

jovens possam frequentar 
suas escolas de forma 
tranquila e num ambiente 
propicio à educação e 
aprendizagem”, explicou 
Brinquinho.

A proposta também 
prevê a obrigatoriedade 
da delimitação de áreas 
como de Segurança Es-

colar pelo poder público 
com o objetivo de garantir, 
através de ações siste-
máticas e prenunciadas, a 
realização dos objetivos 
das instituições educa-
cionais, cuja fi nalidade é 
proporcionar a tranquilida-
de de alunos, professores 
e pais, compreendendo. 

Câmara analisará proposta para ampliar 
a segurança nas escolas da prefeitura
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Prefeitura referencia 
refugiados venezuelanos 
acolhidos em instituição

A Prefeitura de Guarulhos 
referenciou nesta terça-
-feira (4) um grupo de 15 
refugiados venezuelanos 
que estão vivendo na Casa 
Minha Pátria, conhecida 
como Cristolândia, localiza-
da no Centro. Na próxima 
terça-feira (11) a equipe da 
Prefeitura irá referenciar 
outros nove venezuela-
nos que estão abrigados 
no Centro de Defesa dos 
Direitos Humanos de 
Guarulhos, no Macedo. 
Todos estes 24 refugiados 
chegaram ao município no 
último domingo (2).

A ação realizada pela 
Secretaria de Desenvol-
vimento e Assistência 
Social, por meio do 
Centro de Referência 
da Assistência Social 
(CRAS) e da Gestão do 
Programa Cadastro Único 
para Programas Sociais 
(CadÚnico), visa ofertar 
serviços socioassistenciais 
ao grupo. Além disso, são 
realizadas inscrições para 

o Programa Acessuas 
Trabalho e distribuídas 
cartilhas para orientação 
do trabalhador estrangeiro 
no Brasil, elaboradas pelo 
Governo Estadual.

Este ano, o município já 
recebeu 75 refugiados da 
Venezuela, sendo que 27 
foram acolhidos pela Casa 
Minha Pátria, e outros 48, 
pelo Centro de Defesa 
dos Direitos Humanos de 
Guarulhos.

Há oito anos, quando se 
instalou a crise político-
-econômica na Venezuela, 
a população desse país 
tem imigrado para o Brasil 
em busca de refúgio, 
trabalho e melhores con-
dições de vida. Este fl uxo 
tem aumentado principal-
mente em Roraima, mas 
também acontece em 
outros estados. Muitos 
imigrantes estão em 
condições de extrema 
vulnerabilidade, pois não 
possuem emprego nem 
moradia.

Reticências...

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

Transparência
O presidente do CMS (Conselho 

Municipal de Saúde), Rogério 
Oliveira, volta a questionar os horá-
rios e a dedica-
ção da secretária 
Ana Cristina 
Kantzos (Saúde). 
Talvez seja o 
caso de agenda 
pública…

Contra a maré?
O NOVO, partido que cresce na classe 

media com perfi l de centro-direita, terá 
um desafi o ao disputar a Prefeitura. A 
legenda defende o Estado mínimo. E o 
segmento da sociedade mais infl uente em 
Guarulhos é o funcionalismo público…

Poderosa
Somente uma pessoa que ocupa 

cargo de diretoria na Câmara tem con-
seguido usar o estacionamento priva-
tivo da Casa. Por que (ou quem) será, 
hein?...

Bobeou, levou!
O PT já identificou a prefeiturável 

Fran Corrêa (PSDB) como competitiva 
para 2020. E assim seus simpatizantes 
já estão a bombardeando nas redes 
sociais…

Piada pronta!
O prefeiturável Wilson Paiva (NOVO) 

conseguiu a proeza de se destemperar com 
dois ícones do Facebook em Guarulhos : 
Demóstenes Lopes Cordeiro e Edson Frank. 
Pode até virar plataforma de governo…

Capitalizando
Novato na Assem-

bleia Legislativa, o 
deputado estadual 
Márcio Nakashima 
(PDT) começa a se 
destacar. Conseguiu 
aprovar emenda de 
R$ 250 mil para a 
Prefeitura de Gua-
rulhos investir em 
infraestrutura…

Será bem-vindo?
O ex-vereador tucano e ex-secretário gutista Edu-

ardo Kamei tem enviado emissários com a mensa-
gem que estaria interessado em retornar ao PSDB…

Touchè!
O deputado federal 

Alencar Santana (PT) 
conseguiu sinu-
car Paulo Guedes 
sobre a reforma da 
Previdência. “Se a 
capitalização é boa, 
porque os militares 
estão fora?”, inda-
gou. O ministro re-
conheceu o golpe…
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Antônio Boaventura

No Dia Mundial do Meio 
Ambiente, nesta quarta-
-feira (5), a Sabesp revelou 
que o principal objetivo 
em Guarulhos é eliminar o 
rodízio de água na cidade 
até o dia 8 de dezembro 
deste ano, data em que o 
município festeja seu 459º 
aniversário. De acordo 
com a companhia estadual, 
cerca de 900 mil pessoas 
contam, regularmente com 
água em suas torneiras. 

Após atingir a meta, a 
Sabesp irá padronizar o 
programa de perdas com 
o já praticado na Região 
Metropolitana. Mas, para 
efetivar esta proposta a 
empresa afi rma que é ne-
cessário a substituição da 
malha, que segundo eles, é 
antiga e pode ser conside-
rada a principal razão pelo 
desperdício de água.

“A Sabesp tem um 

programa institucional há 
mais de 20 anos. No nosso 
orçamento tem um recurso 
que é destinado para o 
programa de perdas. A 
gente tem como primeira 
meta regularizar o abaste-
cimento e tirar as pessoas 
em situação de rodízio. O 
programa de perdas prevê 
a renovação das redes”, 
disse Débora Longo, supe-
rintendente da Sabesp. Ela 

se reuniu com a imprensa 
na Estação de Tratamento 
de Água do Cabuçu.

Longo também destacou 
que foram encontradas 
redes com materiais que 
não se utilizam mais pela 
Sabesp e que ao longo do 
contrato, a cidade contará 
com uma linha específi ca 
para trabalhar as perdas. 
Após esta meta, ela garan-
tiu que a empresa irá iniciar 

o programa já executado 
na região metropolitana.

“Vamos fazer a renova-
ção da rede e a troca dos 
hidrômetros e ramais. A 
gente já está com mais de 
2 mil quilômetros de rede. 
A gente tem uma malha 
antiga que não tinha água. 
A partir do momento que 
se tem mais água e volume, 
essas redes estão com des-
gaste do próprio material e 

vai provocar os vazamentos 
e já estamos atuando”, 
explicou.

A previsão da Sabesp 
é economizar 6.840.000 
metros cúbicos de água, o 
que corresponde a quase 
7 bilhões de litros de água 
ao ano, reduzindo os vaza-
mentos.

Ela falou sobre a transfe-
rência de 400 funcionários 
da administração pública, 

porém, não revelou quan-
do. “Temos varias unida-
des de negócios e são 45 
funcionários em Guarulhos 
e outros quase 2 mil nas 
unidades de negócios. 
Além dos físicos temos vá-
rios funcionários operando, 
e também os funcionários 
que serão cedidos pela 
prefeitura que fi carão e 
trabalharão com a Sabesp 
cerca de 400 funcionários”.

Sabesp pretende economizar 7 bilhões de
litros de água/ano reduzindo vazamentos
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O presidente Jair Bolsonaro 
afi rmou nesta quarta-feira, 5, 
que, se dependesse apenas 
de uma decisão dele, teria 
elevado de 20 para 60 pon-
tos o limite para suspensão 
da Carteira Nacional de 
Habilitação (CNH). “Porque, 
afi nal de contas, a indústria 
da multa vai deixar de existir 
no Brasil, como em Goiás”, 
disse. 

Nesta terça-feira (4), Bolso-
naro entregou pessoalmente 
à Câmara dos Deputados um 
projeto de lei que muda o 
Código de Trânsito Brasileiro. 
Dentre os vários pontos, 
a proposta amplia de 20 
para 40 pontos o limite para 
suspensão da CNH e elimina 
exames toxicológicos para 
motoristas profi ssionais.

As duas medidas eram 
promessas feitas por Bolso-
naro a caminhoneiros ainda 
durante a campanha eleitoral. 
Segundo especialistas, a am-
pliação do limite de pontos 
traz risco de elevar o número 
de acidentes e mortes no 
trânsito.

Para que as mudanças 
entrem em vigor, o projeto 
precisará ser discutido no 
âmbito das comissões e, de-
pois de aprovado, apreciado 
pelo plenário da Câmara e 
do Senado.

De acordo com o presi-
dente, a proposta parece 
simples, mas tem “profundo 
alcance”. “Fui lá na Câmara 
dos Deputados, falei com o 
presidente Rodrigo Maia, o 

nosso aliado em vários pro-
jetos, apresentar um projeto 
para fazer com que a Carteira 
Nacional de Habilitação pas-
se sua validade de cinco para 
10 anos. Para que o caminho-
neiro que transporta aqui o 
que o Centro-Oeste produz 
não perca sua carteira com 
vinte pontos, e, sim, com 40 
pontos. Por mim, eu botaria 
60 (pontos). Porque, afi nal 
de contas, a indústria da 

multa vai deixar de existir no 
Brasil, como em Goiás”, disse 
Bolsonaro. 

A proposta entregue tam-
bém acaba com a multa para 
quem não usa cadeirinhas 
para crianças. O presidente 
afi rmou que a infração conti-
nua valendo e que apenas a 
cobrança da multa deixará de 
existir. Pelo projeto, os infrato-
res nesse caso serão apenas 
advertidos por escrito.

‘Por mim, eu botaria 60 (pontos)’, diz 
Bolsonaro sobre projeto de lei da CNH
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O Programa Saúde Agora 
vai abrir neste sábado 
(8), das 8h às 16h, outras 
três Unidades Básicas de 
Saúde: UBS Cabuçu, UBS 
Ponte Alta e UBS Jurema. 
A iniciativa, que foi im-
plantada em maio de 2017 
para ampliar o acesso da 
população à assistência 
e às ações de promoção 
da saúde, completou dois 
anos de funcionamento no 
mês passado, com 78.164 
atendimentos realizados 
neste período.

Para comemorar os dois 
anos de existência do 
programa, a UBS Cabuçu 
preparou várias atra-
ções diferenciadas para 
a população, além do 
atendimento tradicional. 
A programação deste sá-
bado na unidade contará 
com atividade lúdica sobre 
alimentação saudável, 
jogos de raciocínio, Dia da 
Beleza para as mulheres, 
corte de cabelo masculino, 
torneio de futsal feminino, 
conversa e orientações 
sobre a dengue, além de 
uma ação que está sendo 
mantida como surpresa 
para a comunidade.

A UBS Jurema, por sua 
vez, vai aproveitar o Junho 

Marrom – mês dedicado 
às questões ambientais 
por conta do Dia Mundial 
do Meio Ambiente (05/06) 
– para trabalhar com os 
usuários a revitalização 
da horta comunitária 
medicinal da unidade e 
fornecer orientações de 
como cultivá-la. Ao mesmo 
tempo, os profissionais 
do serviço vão abordar a 
importância da alimentação 
saudável e da preserva-
ção do meio ambiente 
no âmbito da saúde, bem 
como farão busca ativa de 
pacientes com sintomas de 
tuberculose.

Da mesma forma, a UBS 
Ponte Alta vai promover 
roda de conversa com os 
temas: meio ambiente e 
coleta seletiva dentro do 
Junho Marrom. Além disso, 
também falará da impor-
tância da coleta de papani-
colau (exame de preven-
ção ao câncer do colo de 
útero) e da prevenção à 
dengue. No que se refere 
à assistência, as unidades 
vão oferecer consultas 
médicas, vacinas, coleta 
de papanicolau e testes 
rápidos para a detecção 
do HIV, sífilis e hepatites B 
e C, entre outras ações.

De 2016 para 2017, 15 
estados tiveram queda na taxa 
de homicídios e 12 aumento – 
em sete delas, a alta foi maior 
que 10%. O Ipea destaca que 
o país vive dois movimentos 
diferentes, com uma redução 
da taxa em estados como São 
Paulo, Paraná e Minas Gerais, 
e um aumento no Norte e no 
Nordeste, com destaque para 
o Ceará, onde a taxa cresceu 
48,2% no período analisado.

O aumento do número 
de homicídios fez o Ceará 
superar São Paulo em números 
absolutos, apesar de o estado 
do Sudeste ter uma população 
cinco vezes maior. No estado 
nordestino, 5.433 pessoas fo-
ram mortas em 2017, enquanto, 
em São Paulo, o número caiu 
para 4.631.

A população jovem (15 a 
29 anos) foi a principal vítima 
de homicídios no Brasil, com 

35.783 mortos em 2017, sendo 
94,4% do sexo masculino. 
Enquanto a taxa de homicídios 
geral está em 31,6 por 100 mil 
habitantes, a de jovens chega 
a 69,9 assassinatos para cada 
100 mil habitantes. 

Os assassinatos foram a cau-
sa de 51,8% das mortes na faixa 
etária de 15 a 19 anos. Entre 20 
e 24 anos, o percentual  chega 
a 49,4%, e, entre 25 e 29 anos, 
a 38,6%.

Programa Saúde Agora 
abre três UBS neste sábado

Ceará ultrapassou SP em número absolutos
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A taxa de homicídios no 
Brasil aumentou 4,2% de 
2016 para 2017, chegando 
ao recorde de 31,6 mortes 
para cada 100 mil habitan-
tes. Segundo o Atlas da 
Violência 2019, divulgado 
nesta quarta-feira (5) pelo 
Instituto de Pesquisa Eco-
nômica e Aplicada (Ipea) e 
o Fórum Brasileiro de Segu-
rança Pública, o Brasil teve 
65.602 homicídios em 2017, 
um número absoluto 4,9% 
maior de que em 2016.

O indicador aumentou 
puxado pelo crescimento 
dos crimes cometidos nas 
regiões Norte e Nordeste, 
onde a taxa passou de 
45 homicídios por 100 mil 
habitantes.

Para o presidente do Ipea, 
Carlos Von Doellinger, o 

estudo traz tendências pre-
ocupantes sobre a violência 
no país. Como economista, 
ele destacou que a violên-
cia também eleva os custos 
de se produzir no país, 
exigindo gastos públicos e 
privados que representam 
5,9% do Produto Interno 
Bruto de 2016.

“Isso é uma coisa impres-
sionante e mostra o peso 
que temos que carregar” 
disse Doellinger, que 
sublinhou que além de se 
discutir o custo tributário e 
burocrático de se produzir 
no país, é preciso levar em 
conta esse peso da violên-
cia. “É a face mais cruel”, 
lamentou.

O Ipea aponta a disputa 
de facções sediadas no 
Sudeste como um dos pos-

síveis fatores que explicam 
o crescimento da violência 
no Norte e Nordeste. Duas 
grandes facções do Rio 
e de São Paulo buscam 
o controle dos mercados 
varejistas locais de subs-
tâncias ilícitas no Norte e 
no Nordeste, assim como 
o controle das rotas para o 
transporte das drogas.

A diretora executiva 
do Fórum Brasileiro de 
Segurança, Samira Bueno, 
destacou que o Brasil ocupa 
uma posição geográfi ca que 
o coloca entre os países 
produtores de cocaína – Co-
lômbia, Peru e Bolívia – e os 
mercados da África e Euro-
pa. Para controlar essa rota, 
as facções do Sudeste criam 
laços com fações regionais 
do Norte e Nordeste.

Taxa de homicídios no país 
tem alta de  4,2% em 2017, 
aponta Atlas da Violência



cidade 7quinta-feira, 6 de junho de 2019

Ulisses Carvalho 

A cidade de Guarulhos é a 
segunda no estado de São 
Paulo com maior número 
de tiroteios no mês de maio 
deste ano, segundo dados do 
aplicativo Onde tem Tiroteio 
(OTT), divulgado nesta sema-
na. São Paulo ocupa a lide-
rança com 110 casos, seguido 
por Guarulhos com 30, além 
de Santo André com 22 e São 
Vicente, que tem 17. 

De acordo com o OTT, das 
30 ocorrências na cidade, o 
maior número de casos é na 
região da rodovia Presidente 
Dutra, com quatro casos, 
seguido por Picanço, Vila Au-
gusta e Pimentas, com duas 
ocorrências. Se comparado 
com o mês passado, de acor-
do com um dos criadores do 
aplicativo, Benito Quintanilha, 
41, o aumento é de 233%, já 

que em abril foram registra-
dos apenas nove casos. 

“Até o momento neste ano 
são 51 tiroteios registrados 
em Guarulhos”, observou 
Quintanilha. O aplicativo foi 
criado no mês de janeiro de 
2016, no Rio de Janeiro, onde 
tem um alcance estimado de 
oito milhões de pessoas, in-
cluindo rede social. No estado 
de São Paulo, o OTT chegou 
em março do ano passado. 

No estado, de acordo com 
Quintanilha, já são mais de 
90 mil pessoas que baixaram 
o aplicativo. “A cidade de 
Guarulhos é a segunda no 
estado com mais usuários 
que baixaram nosso app, com 
mais de 25 mil downloads”, 
revelou, destacando também 
que a parte mais chamati-
va quanto à cidade foi em 
relação aos casos de roubos 

de carga, com maior número 
nas rodovias que cortam o 
município. 

O HOJE questionou a Se-
cretaria de Segurança Pública 
do Estado de São Paulo (SSP), 
que em nota alegou realizar 
operações contra o crime 
e reforço no patrulhamento 
diário da cidade. “A SSP não 
comenta pesquisas cuja me-
todologia desconhece, mas 
informa que a Polícia Civil de 
Guarulhos realiza operações 
constantes para combater o 
crime organizado. Paralela-
mente às investigações, que 
seguem em andamento, o 
patrulhamento ostensivo e 
preventivo tem sido reforça-
do na região, por meio das 
megaoperações São Paulo 
mais Seguro,  Rodovia mais 
Segura  e Interior mais Segu-
ro”, informou.

Aplicativo aponta Guarulhos como 
vice-líder em número de tiroteios

Ivanildo Porto

Nestes primeiros 
quatro meses de 2019, a 
Prefeitura de Guarulhos 
retirou das ruas e outros 
espaços públicos da 
cidade, 124 caminhões 
(620 m³) de sujeira de 
pontos de descarte 
irregular, bocas de lobos, 
travessias e córregos da 
cidade. 270 pneus des-
cartados incorretamente 
também foram retirados.

Durante a limpeza, 
resíduos como madeira, 
vidro, papel e metais são 
separados e encami-

nhados a recicladoras 
da cidade. Já o rejeito 
(tudo o que não pode 
ser reaproveitado) é le-
vado ao aterro sanitário 
municipal. O balanço do 
trabalho realizado pelas 
administrações regionais 
Pimentas, São João, 
Bonsucesso e Cumbica 
Industrial foi divulgado 
nesta quarta-feira (5) 
pela Secretaria de Servi-
ços Públicos.

Os números do primei-
ro do quadrimestre in-
cluem ainda 4 km de pin-

tura de guias, construção 
de calçadas e manuten-
ção do pavimento em 
lajotas;  conservação e 
cascalhamento de mais 
de 51 mil metros quadra-
dos de vias e estradas 
de terra; manutenção 
de 126 bocas de lobo e 
poços de visita (reforma, 
construção, substituição 
de tampa); roçagem e 
capina de 28km de mar-
gens de rios e córregos, 
vias urbanas e áreas pú-
blicas, com a retirada de 
38 caminhões de capim.

Prefeitura retira 270 pneus e 124 
caminhões de sujeira da cidade

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

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

Fones: 2304-1383 | 99632-0282

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

A base de troca.

À vista ou débito* À vista ou débito*

À vista ou débito* À vista ou débito*

A partir 

R$ 89,99

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

A base de troca.
A partir 

R$ 99,99

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

A base de troca.
A partir 

R$ 109,99

Pneus aro 16
235/60/16

A base de troca.
A partir 

R$ 129,99

VALORES VALIDOS SOMENTE PARA AQUISIÇÃO DO COMBO DE INSTALAÇÃO NA LOJA 
, MONTAGEM , BALANCEAMENTO E TROCA DE BICO DE AR
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Divulgação

[ bloco de notas ]

O Adamastor Centro rece-
berá no próximo dia 17, das 
14h às 17h, a palestra sobre 
previdência complementar, 
realizada pela Secretaria 
de Gestão em parceria com 
a Prevcom (Fundação de 
Previdência Complementar 
do Estado de São Paulo). 

As inscrições se esten-
dem até o próximo dia 14 
e devem ser realizadas no 
portal do servidor (http://
portaldoservidor.guarulhos.
sp.gov.br/), na aba da ESAP 

(Escola de Administração 
Pública de Guarulhos).

A palestra é direciona-
da para servidores da 
Prefeitura de Guarulhos, 
Câmara Municipal e Ipref 
e será ministrada por Josi 
Andrade, do setor de rela-
cionamento institucional da 
fundação. 

O evento tem por objeti-
vo fornecer conhecimentos 
básicos sobre Previdência 
Complementar, como pro-
cesso de adesão e planos.

Inscrições abertas para palestra 
sobre previdência complementar

Quem passar pelo Pou-
paTempo, no Internacio-
nal Shopping, até este sá-
bado (8), pode aproveitar 
pra conferir a exposição 
“ Água Virtual -  A água 
que consumimos sem 
saber”. O trabalho mostra 
a quantidade de água 
utilizada na produção de 
produtos que usamos 
diariamente, como uma 
camiseta, por exemplo, 
cuja produção, desde o 

plantio do algodão até a 
chegada às mãos do con-
sumidor, consome 2000 
litros de água. 

A exposição realizada 
pela Secretaria de Servi-
ços Públicos, através do 
Programa Lixo Zero Gua-
rulhos é parte da agenda 
de celebração da Semana 
do Meio Ambiente, que 
acontece em referência 
ao Dia Mundial do Meio 
Ambiente, 5 de junho.

Prefeitura leva a exposição 
‘Água Virtual’ ao PoupaTempo

[ bloco de notas ]

Administração promove oficina do 
Acessuas Trabalho no CEU Bambi

A Prefeitura iniciou nesta 
terça-feira (4), mais uma 
ofi cina do Acessuas Trabalho 
- Programa Nacional de Pro-
moção do Acesso ao Mundo 
do Trabalho - no CEU Bambi. 
Com idades entre 16 e 22 
anos, a turma de 31 jovens 
participa da iniciativa até o 
dia 26 de julho, cujo objetivo 
é orientar os usuários da As-
sistência Social sobre ques-
tões relacionadas ao mundo 
do trabalho; promover ativi-
dades que possibilitem aos 
usuários reconhecer suas 
potencialidades; viabilizar o 

acesso dos usuários a direi-
tos e serviços, e acompanhar 
a trajetória do usuário no 
mundo do trabalho.

A próxima ofi cina ocorre-
rá no Restaurante Popular 
Solidariedade Josué de 
Castro (Taboão), de 14 de 
agosto e 25 de setembro. 
Interessados em participar 
podem se inscrever em uma 
das 12 unidades do Centro 
de Referência da Assistência 
Social - CRAS (https://www.
guarulhos.sp.gov.br/index.
php/centro-de-referencia-da-
-assistencia-social-cras).

Divulgação

Cerca de 50 alunos dos 
cursos Via Rápida rece-
beram seus diplomas na 
tarde desta terça-feira (04), 
em cerimônia realizada no 
Adamastor. Os cursos de 
maquiador, assistente de 
cabeleireiro e manicure são 
oferecidos pela Prefeitura de 
Guarulhos, em parceria com 
a Escola Técnica Estadual e 
Instituto Paula Souza. 

As aulas aconteceram 
durante 20 dias, em três pe-
ríodos diferentes, na carreta 
instalada na Praça Getúlio 
Vargas, região central da 
cidade.

Os diplomas foram 
entregues pelas mãos da 
secretária Municipal do 
Trabalho, Telma Cardia, do 
coordenador pedagógico da 
Escola Técnica Estadual e do 
Instituto Paula Souza, Wagner 
Aparecido Pereira, da direto-
ra técnica da Coordenadoria 
de Ensino Técnico, Tecnoló-
gico e Profi ssional do Estado 
de São Paulo, Sara da Silva 
Freitas, do gerente regio-
nal do Sebrae Guarulhos, 
Marcos José Amancio, e do 

professores.
Dois times de Guarulhos 

confi rmam participação no 
Hoteleirão 2019 

A 38ª temporada do 
Campeonato de Futebol 
Hoteleiro, promovida pelo 
Sindicato dos Trabalhadores 
de Hotéis, Bares, Restauran-
tes e similares de São Paulo 
e região (Sinthoresp), vai 
começar sábado próximo, 
dia 8 de junho. Os funcio-
nários dos hotéis Mônaco e 
Pullman, de Guarulhos, vão 
participar da competição. 

Considerado um dos mais 
importantes torneios amado-
res da capital, o Hoteleirão 
também é um celeiro de 
craques. Do Campeonato já 
despontaram diversos bolei-
ros para o futebol profi ssional. 

A atual campeã é a Padaria 
Santa Daniela, do Morumbi, 
que busca o segundo título. 
Vinte equipes disputarão o 
título de campeão do Hotelei-
rão 2019. Os jogos aconte-
cem sempre a partir das 8h, 
no CMTC Clube, à avenida 
Cruzeiro do Sul, 808, próximo 
ao metrô Armênia.

Gestão Guti realiza formatura 
de alunos dos cursos Via Rápida

11 95995-8000

Envie sugestões de pautas 
para o nosso WhatsApp:

[ transparência ]

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

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE 
BIRIGUI
Pagamento indenizatório da gestão compartilhada da exe-
cução dos serviços e demais ações de saúde a ser realizada 
no Hospital Municipal de Urgência - HMU, que assegure 
assistência universal e gratuita á população, em regime de 
24 horas/ dia.
VALOR: R$ 4.365.256,89

CONGREGAÇÃO DAS FILHAS DE N. SRA. STELLA MARIS
Gestão compartilhada para execução de serviços de atenção 
à saúde em nível ambulatorial e hospitalar aos usuários do 
SUS/Guarulhos.
VALOR: R$ 2.428.017,43

ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA
Indenização referente à gestão compartilhada em regime 
de cooperação mutua entre os participes nas atividades de 
implantação e implementação de serviços e ações de saúde 
mental, álcool e drogas.
VALOR: R$ 979.417,12

CONGREGAÇÃO DAS FILHAS DE N. SRA. STELLA MARIS
Gestão compartilhada para execução de serviços de atenção 
à saúde em nível ambulatorial e hospitalar aos usuários do 
SUS/Guarulhos a titulo de subvenção social.
VALOR: R$ 500.000,00

COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI ME
Fornecimento de repelente de insetos.
VALOR: R$ 22.932,00

GN RESOUND PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
Fornecimento de aparelho de amplifi cação sonora individual 
– (AASI).
VALOR: R$ 22.600,00

G.S. COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 
LTDA EPP
Fornecimento de material de construção.
VALOR: R$ 20.100,00

CELIA DA SILVA NASCIMENTO
Contratação para atividade de Arte-educador do Programa 
Culturativa na linguagem literatura, com prestação de serviço 
no mês de dezembro/2018, janeiro/2019, fevereiro/2019, mar-
ço/2019 e abril/2019 com carga horária de 34h30min/mensal.
VALOR: R$ 17.287,93

CIRÚRGICA ONIX EIRELI – ME
Fornecimento de Furosemida e outros.
VALOR: R$ 16.583,20

BEGEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO 
LTDA.
Bebedouro elétrico.
VALOR: R$ 15.560,00

BRASEPI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE 
SEGURANCA LTDA EPP
Fornecimento de equipamentos de Proteção Individual (EPI).
VALOR: R$ 11.581,08

* Dados extraídos da edição do Diário Ofi cial do Município 
publicado no dia 31 de maio e 04 de junho de 2019



www.guarulhoshoje.com.br 9quinta-feira, 6 de junho de 2019



www.guarulhoshoje.com.brACE quinta-feira, 6 de junho de 201910



www.guarulhoshoje.com.br 11quinta-feira, 6 de junho de 2019

IMÓVEL AINDA É O 
MELHOR INVESTIMENTO

Divulgue seu imóvel na cidade com o 4º PIB de SP

Anuncie:
2823-0841 • 2823-0848 VENDAS JAGUAR IMOVEIS LTDA CRESCI J – 20387

WWW.JAGUARIMOVEISGUARULHOS.COM.BR
FONE  2451-8224  

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

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

2 dormitórios sala cozinha e banheiro. ESCRITURA GRÁTIS!

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

Próximo ao rodoanel Guarulhos 
acesso fácil a São Paulo pela 

rodovia Fernão Dias

VENDAS JAGUAR IMOVEIS LTDA CRESCI J – 20387

*Valor valido para unidades sem garagem

ULTIMAS 
UNIDADES

Em Junho ganhe o 
ITBI e o registro

Imóvel Comercial
AV. Cap. Aviador Walter Ribeiro

Apartamento
Vila Alzira

Sobrado
Conj. Res. Paes De Barros

Terreno
Bonsucesso

Sobrado Inocoop 
RUA DAVID NASSER,400

Apartamento
Picanço

Sobrado 
Parque Santos Dumont 

3 Dormitórios, sala, 
cozinha, 2 banheiros, 1vaga 

descoberta R$1.000,00 
Cód.2139

Sobrado
Jardim Triunfo

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

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

R$1.700,00 (Fiador)
Cod.2106

Salão Comercial
Cidade J.d Cumbica

Pavimento térreo e superior
Prox. Base Aérea.200m²

R$8.000,00 (Fiador, Seguro 
Fiança)

Cód.1761

Salão Comercial
Cidade Jardim Cumbica

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

R$5.000,00+IPTU
Cod.1021

Apartamento
Jardim Cumbica 

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

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

COd.2037

Apartamento
Vila Galvão

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

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

Permuta por Imóvel menor 
valor, Aceita Financ.)

Cód. 1868

Apartamento
Jd. Flor Da Montanha
Prox. Shopping Maia, 
2Dorm(1Suite), sala 2 

amb com sacada e espaço 
gourmet.1vg, Lazer Completo.
R$345 MIL (Financ, Est. Prop)

Cod.1940

Sobrado
Jd. Das Nações

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

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

Cod.1582

Sobrado
presidente Dutra 

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

ampla,Coz planejada, 2wcs, 
2vgs.R$250.000,00 (estuda 

permuta em apto menor 
valor em Cumbica)

Cód.2125

Apartamento
Jardim Cumbica 

58m², Prox.  Base Aérea, 
2dorm, sala 2ambi , coz, 

1vaga coberta, todo planejado 
R$ 230.000,00 

(Financiamento)
Cod.2090

Apartamento
J.d Ottawa

50 m²,Prox. Céu, 2 Dorm, 
sala, cozinha,banheiro com 
box, área de serviço,1 vaga 
descoberta, lazer s/ piscina 
R$170 MIL (financiamento)

Cód.2132

150m², 2wc, 4vagas
rampa de acesso 

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

Proposta)
cod.1666

Prox. comércios, ponto de 
ônibus,2 Dorm, sala, coz, 1 
banheiro, 1 vaga coberta.

R$1.100,00+IPTU
Cód.458

Novo! 50m²,prox.ao zoológico 
2 dormitórios, (1 suíte) sala, 

coz mobiliada ,1 vaga
R$ 1.100,00+IPTU+COND

cod.1525

41m², Prox. Escola Chico 
Mendes, 2Dorm, coz 

planejada, sala, 1 vaga.R$75 
Mil de entrada +transferência 

de divida (Financ.)
Cod.2023

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

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

Cód.1949

300m², Prox. Trevo e Céu 
de Bonsucesso,plano, 

Documentação 100% ok.
R$350 Mil (Estuda Proposta)

Cod.168 

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

R$1.500,00 IPTU+COND 
incluso.

cod.1654
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[ horóscopo ]

Pare o Casamento!

Guerra Nas Ruas
Globo, 13h59 For 

Better Or For Worse. 
EUA. ComédiaDire-
ção Marita Grabiak. 
Com Antonio Cupo; 
Kim Fields. Recém-
-viúva, Wendy é um 
das maiores orga-
nizadoras de casa-
mento da cidade. 
Mas os opostos 
se atraem quando 

Marco, um irritante 
advogado especia-
lizado em divórcios, 
abre um escritório 
bem ao lado de seu 
local de trabalho. 
Apesar das grandes 
diferenças, os dois 
vão ter que unir for-
ças quando o filho 
dele anuncia estar 
noivo de sua filha.

Band, 22h True Jus-
tice: Street Wars. EUA, 
2011. Ação/Crime/Dra-
ma. Direção: Keoni 
Waxman. Com Steven 
Seagal, Meghan Ory. 
Kane, e sua equipe es-
pecial, precisa correr 
para achar o distribui-
dor da pílula tóxica “E”, 
que está aumentando 
a contagem de corpos 
encontrados mortos na 

cidade de Seattle. A si-
tuação coloca o agente 
Gates em uma situação 
de vida ou morte. O de-
correr da investigação 
se complica quando 
Kane recebe a ordem 
para atuar como segu-
rança pessoal do ex-
cêntrico documentaris-
ta Savon. Tudo indica 
que há um infiltrado na 
divisão de narc

Fotos: Divulgação

[ filmes ] 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 35

PN
METALURGICO

RESAURR
NCOPIAVAM

RESSONANCIA
TUADEUS
ONLIGAMS

ANTROSACA
PAUACTIN

ZONAHEROI
ASPOESTA

PROCURADOR
EONAII
TRAIEGUA
HTROFEUS

Condição
de Lula,
antes da
política

(?)-line:
conectado
à internet
   (ingl.)

Local de
trabalho 

do camelô

"Sou (?)", 
declaração
amorosa
feminina
Lugar de 

degradação
moral
(fig.)

Compõe
(texto

escrito)

Protago-
nista do
poema
épico

"Se (?)
Rua Fosse

Minha",
ciranda

Sufixo de
"proges-
terona"

Abreviatura
da Epístola
 aos Efésios

(Bíblia)

D. Maria
(?): a

Rainha
Louca

Lavar a 
(?): vencer 
com alta
vantagem

Age como
Joaquim
Silvério
dos Reis

Objetos da
prateleira
do atleta
campeão 

Castigar

Casaco,
em inglês

Agir, em
inglês
Sódio

(símbolo)

(?)-
Geral da 

República, 
representan-
te da União 

ante a 
Justiça

Divisão
climática
da Terra

Bandeira a 
meio (?),
indicação

de luto
oficial

Pranteia

Retira 
da conta
bancária

Rio 
chileno

Telefonam

Tatu-bolaCidade de
(?), bairro carioca
retratado em filme
brasileiro premiado

Cabeça 
de gado

Fenômeno
observado 
por Galileu
no movi-
mento do
pêndulo

Zeloso

Produz
som como
o do lobo

A Virgem dos Lábios
de Mel (Lit.)

Festa
cristã

Equipamento essencial em termi-
nais portuários de contêineres

Critérios para a ação de fiscais da Secreta-
ria de Saúde em bares e restaurantes

Digitavam
Ctrl+C

(Inform.)
Luxuoso

Compositor brasileiro
de "Odeon" e
"Apanhei-te,
Cavaquinho" 

2/on. 3/act — loa. 4/coat. 5/antro.

[ novelas ] 

virgem

Não confie em nin-
guém além de você 
mesmo. Você vai 
ser mais reagente, 
de forma constru-
tiva. Sua natureza 
realista será de 
grande ajuda para 
as pessoas ao seu 
redor.

Você vai descobrir 
os lados inesperados 
das pessoas próximas 
a você. É um dia para 
surpresas. Você está 
pensando em muitas 
coisas ao mesmo 
tempo e a sua mente 
está cheia de novas 
ideias. 

Motivado e 
otimista, você será 
perfeito para treinar 
as pessoas ao seu 
redor, é hora de 
lutar por sua causa, 
você está lutando 
para manter o ritmo, 
suas baterias podem 
ser recarregadas ao 
ar livre. 

Você está se sen-
tindo mais sociável e 
aberto às ideias de 
outras pessoas, com 
uma perspectiva 
mais otimista. No en-
tanto, não imponha 
as suas ideias sobre 
os outros. 

Você será capaz de 
se voltar para com-
pletar seus projetos 
com total confiança. 
Você está em melhor 
forma e se sente bem 
para enfrentar o que 
deve ser enfrentado. 
Não desperdice sua 
energia em palavras 
sem sentido.

Seria bom simples-
mente desfrutar dos 
prazeres oferecidos 
hoje sem se sentir cul-
pado. Você tem uma 
maior sensação de 
força interior e está 
cada vez mais em for-
ma, o que é ideal para 
seguir em frente.

Na banalidade da 
vida cotidiana, você vai 
se deparar com situa-
ções que abrem portas 
para dimensões mais 
elevadas. Sua falta de 
concentração pode 
levar você a cometer 
erros, então diminua o 
ritmo e relaxe.

Sua capacidade 
de se adaptar às 
mudanças será 
destacada. Seria bom 
permanecer aberto às 
diferentes opções que 
se apresentam para 
você. Suas emoções 
reprimidas irão afetar a 
sua digestão.

Sua sinceridade 
e integridade não 
lhe deixarão cair 
em uma armadilha. 
Aconteça o que 
acontecer, seja você 
mesmo. Você estará 
mais receptivo às 
outras pessoas do 
que o habitual. 

Você vai encontrar 
seu próprio caminho 
para dialogar, o que 
vai tornar a vida mais 
fácil. Você precisa de 
mais liberdade e vai 
se sentir mais reacio-
nário - você precisa 
respirar.

Sua cabeça está nas 
nuvens e sua mente au-
sente o está ajudando 
a fugir da rotina. Ideias 
estão surgindo e você 
será tentado a agir 
muito prematuramente 
e sem medir as suas 
forças de antemão. Um 
pouco de moderação é 
necessária!

Você não vai ter 
a folga necessária 
para se afastar - 
você vai ter que 
agir rapidamente. 
Evite correntes de 
ar e alterações de 
temperatura. Você 
precisa dormir para 
recarregar.

áries libra

escorpião

sagitário

capricórnio

aquário

peixes

touro

gêmeos

câncer

leão

Malhação -
Toda Forma de 
Amar

Marquinhos fica 
interessado em Rita. 
Marco manda flores 
para Carla, e Madureira 
se enfurece. Rita sofre 
uma retaliação de Mar-
quinhos. Thiago inventa 
uma rifa para vender o 
violão de Raíssa. Jaque-
line, Anjinha e Camelo 
exigem que Neide 
tome uma atitude con-
tra Marquinhos. Thiago 
mente para vender as 
rifas e obriga Cléber a 
fazer o mesmo.

Órfãos da Terra
Letícia permite que 

Laila e Dalila/Basma 
visitem Jamil na UTI. 
Laila estranha ao ver a 
rival no quarto do mari-
do. Paul instrui Gabriel 
e Robson a fazerem 
Miguel perder dinheiro 
no cassino. Elias mente 
para Missade e vai ao 
encontro de Helena. 
Sara sugere que seu 
casamento com Ali seja 
feito no Instituto Boas 
Vindas. Raduan chora 
ao ver Dalila/Basma, e 
Laila fica intrigada. 

Verão 90
Jerônimo exige que 

Galdino devolva o 
dinheiro roubado e o 
expulsa de sua casa. 

Vanessa beija Quinzi-
nho. Quinzão não gosta 
de saber que Mercedes 
planeja dispensar 
Lidiane. Manuela e 
João decidem enviar a 
Mercedes um falso ro-
teiro do último episódio 
do programa. Lidiane 
confidencia a Jofre seu 
interesse em Quinzão. 
Dandara flagra Quin-
zinho mentindo sobre 
Vanessa.

A Dona do Pedaço
Amadeu desiste 

de se separar de 
Gilda. Ellen e Josiane 
tentam acalmar Maria. 
Maria tenta descobrir 
com Márcio por que 
Amadeu não voltou 
para sua casa. Chico 
e Cornélia descobrem 
que foram roubados. 
Eusébio revela para 
a família seus planos 
para ficar rico. Virgínia 
sugere que a família 
custeie os estudos de 
Edilene.

Jezabel
Elias também pede 
um pouco de pão 
para Queila, mas ela 
diz que só tem um 
pouco de farinha 
numa panela e um 
pouco de azeite. Elias 
pede que ela não se 
preocupe, que faça 
primeiro para ele um 
bolo pequeno e de-
pois para ela e o filho. 

Elias faz uma profecia 
que Deus não deixará 
lhe faltar nada. Queila 
em conflito, reflete 
por uns instantes nas 
palavras de Elias. 

As Aventuras 
de Poliana

Waldisney convence 
Jeff a ir atrás de Pend-
leton. Helô tenta fazer 
Ruth mudar de ideia a 
respeito da proibição 
de celulares na escola. 
João vai atrás dos ban-
didos que assaltaram Fi-
lipa para tentar recupe-
rar o celular. Poliana e 
Bento fazem as pazes.  

 Minha Vida
Fulya descobre 

que Mehmet viajou 
com Hasret e diz 
que nunca devia ter 
voltado para mansão. 
No hospital, o médico 
diz que Efsun não está 
bem e que o melhor é 
chamar os familiares 
para se despedirem. 
Sakine liga para Bahar 
e conta que Efsun está 
prestes a morrer.

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

F: 98148-0102 Robson

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

ar-condicionado, wc, espaço gourmet planejada,

cozinha planejada, iluminação em led e possui 

2 vagas de garagem, portão eletrônico,

monitoramento com câmeras, churrasqueira.

Rua Rio Espera - Jardim Santa Clara - Guarulhos/SP

Agende uma visita e vivencie

uma experiência única!

   EMPREGOS 
 PRECISA-SE 

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

 IMÓVEIS 
 ALUGA-SE 

 CASA NOVA BONSUCESSO 
 Próx. Mercado Nagumo. 3 cô-
modos, R$600,00 c/ garagem F: 
2468-9271/ 99976-9738 

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

 APTO STUDIO 
 Mob, pronto p morar, ideal p estu-
dante/ aeromoça 2440-9505 

 VENDE-SE 

 APTO VL AUGUSTA 
 2 dorms,1 suite, 1vaga 70mts valor 
R$250 mil, aceito fi nanciamento 
e FGTSF.99850-8667 

 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 

 AMARRAÇÃO AMOROSA 
 ATENÇÃO! Vc procura ajuda 
só ouve promessas? Ligue: 
(11)98779-9300 

 FESTAS 

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

 SERVIÇOS 

 MONTADOR DE MÓVEIS LUCAS 
 Fazemos montagens de móveis. 
Whats 95830-7607   
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Ofertas válidas para a loja Guarulhos. Consulte mais informações sobre as lojas no site www.makro.com.br. Ofertas válidas de 6 de junho de 2019 a 7 de junho de 
2019, enquanto durarem os estoques na loja. Garantimos a quantidade mínima de 03 unidades/kg de cada produto anunciado nesta edição. Fica ressalvada 
eventual retifi cação das ofertas aqui veiculadas. Os preços deste anúncio são válidos somente para os produtos retirados na loja. *A condição de parcelamento 
sem juros, nos planos em até 10 vezes no cartão de crédito Makro, será válida somente para os produtos com o selo indicativo de em até 10 vezes sem juros. Para 
planos em até 12 vezes, as vendas serão fi nanciadas pelo Banco Bradesco S.A. através dos cartões de crédito Makro, com CET (Custo Efetivo Total) de 69,07% ao 
ano, taxa de juros de 4,10% ao mês. O valor das parcelas poderá sofrer alteração de acordo com a data da compra. A aprovação do cartão está sujeita à análise 
de crédito e aos critérios de elegibilidade do banco emissor. Aceitamos cartões de crédito das principais bandeiras, com pagamento somente na função à vista. 
Para mais informações e outras promoções com o cartão de crédito Makro, consulte o nosso Serviço de Atendimento ao Cliente. Fotos meramente ilustrativas. 

BEBA COM MODERAÇÃO SÃO PROIBIDAS A VENDA E A ENTREGA DE BEBIDAS ALCOÓLICAS A MENORES DE 18 (DEZOITO) ANOS (ART. 81, IL, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE).
RESPEITE A VAGA DE ESTACIONAMENTO PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA E IDOSOS. MANTENHA SUA CIDADE LIMPA - NÃO JOGUE ESTE IMPRESSO EM VIAS PÚBLICAS.

LOJA GUARULHOS: RUA CARLOS LEAL EVANS, 252 - JD. SANTA FRANCISCA

/makroatacadista/makro.atacadista @MakroBrasil /makroatacadista/makro.atacadista @MakroBrasil/makroatacadista/makro.atacadista @MakroBrasil www.makro.com.br

OFERTAS VÁLIDAS DE 6/6/2019 A 7/6/2019OFERTAS DE DIAS02

Filé de peito 
congelado IQF Sadia
Pacote c/ 1kg

9,69
PCT.

R$ Biscoito recheado Bauducco
Diversos sabores, unidade 
c/ 140g 0,85

UNID.

R$ 3,79
LATA

R$

Leite 
condensado 
Moça
Lata c/ 395g

Frango 
congelado
A partir de 4,89

KG

R$ Fraldinha 
bovina 
Peça, a 
partir de 16,29

KG

R$
Linguiça tipo 
calabresa 
defumada 
Sadia
Pacote c/ 2,5kg 11,99

KG

R$ Batata pré-
frita McCain
Pacote c/ 2kg 14,99

PCT.

R$ Queijo 
mussarela Aro 
ou Litoral
Peça 15,49

KG

R$ 5,79
GARRAFA

R$

Refrigerante 
Coca-Cola
Garrafa c/ 2,5L

2,79
UNID.

R$

Óleo de soja Liza
Unidade c/ 900ml

Arroz branco T1 Camil
Pacote c/ 5kg

11,89
PCT.

R$

Molho de tomate 
Salsaretti
Unidade c/ 340g

1,19
UNID.

R$

Achocolatado 
em pó Toddy
Unidade c/ 400g

4,49
UNID.

R$

Papel A4 Premium 
Allmax
Resma c/ 500 folhas

15,89
RESMA

R$

Pneu Direction Touring
165/70 R13 79T ou 
175/70 R13 82T

169,90
UNID.

R$
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Oferta válida para produtos 
do mesmo tipo, marca ou embalagem.

Café 3 Corações
Pacote c/ 500g

34

Cerveja Skol 
ou Brahma
Embalagem c/ 12 
latas c/ 550ml

2,95
LATA

R$

TODOS OS PAPÉIS 
HIGIÊNICOS NEVE

Oferta válida para produtos do mesmo tipo, marca ou embalagem. Oferta válida para produtos do mesmo tipo, marca ou embalagem.

23
TODAS AS 
FRALDAS 
DESCARTÁVEIS 
HUGGIES
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