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* Oferta não acumulativa;
** Válido para as duas unidades de Guarulhos e a unidade de Vila Maria até 30/06/2019 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 de Canto Cartagena

por 12x de R$ 79,99 sem juros

ou à vista por R$ 959,88

A: 90 cm L: 209 cm P: 81 cm

A: 88 cm L: 190 cm P: 96 cm

 Sofá-Cama Premium 
Couro Sintético

por 12x de R$ 79,99 sem juros

ou à vista por R$ 959,88

A: 235 cm L: 224 cm P: 56 cm

 Guarda-Roupa Scarpa

por 12x de R$ 99,99 sem juros

ou à vista por R$ 1199,88

Painel para TV Zeus 184 cm

por 12x de R$ 39,99 sem juros

ou à vista por R$ 479,88

Conjunto de Mesa Luna  
com 6 Cadeiras Grécia 

por 12x de R$ 99,99 sem juros

ou à vista por R$ 1199,88

Conjunto de Mesa 
Evidence com 4 Cadeiras

por 12x de R$ 69,99 sem juros

ou à vista por R$ 839,88

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!

Rubens Ewald Filho 
morre aos 74 anos 
na capital paulista
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www.biglaroutlet.com.br/biglar * Condições exclusivas para os produtos anunciados. Até 10x sem juros com parcela mínima de R$50,00 (exceto promoções com parcelas mais baixas anunciadas). Para dúvidas sobre a promoção, 
reclamações, cancelamentos e informações adicionais, entre no site facebook.com/biglaroutlet ou compareça em uma de nossas unidades. Fotos ilustrativas. As ofertas anunciadas não são válidas 
para o portfólio online. Válido até data carimbada ou enquanto durarem os estoques. Valores não incluem o frete. Frete grátis para compras acima de R$ 1.500,00 para todo o estado de São Paulo.

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 - 
CentCentro/SP  |  Praia Grande Rua Limeira, 725 - Boqueirão/SP  |  Ribeirão Preto Rua São Sebastião, 342 - Centro/SP  |  São José do Rio 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.

Sofá Larissa

por 12x de R$ 79,99 sem juros

ou à vista por R$ 959,88

A: 86 cm L: 204 cm P: 94 cm

Sofá Retrátil Kennedy

por 12x de R$ 59,99 sem juros

ou à vista por R$ 719,88

A: 90 cm L: 184 cm P: 94 cm

Sofá Retrátil e Reclinável Avant

por 12x de R$ 129,99 sem juros

ou à vista por R$ 1559,88

A: 82 cm L: 283 cm P: 149 cm

Sofá Retrátil e Reclinável 
Porto Belo

por 12x de R$ 159,99 sem juros

ou à vista por R$ 1919,88
A: 107 cm L: 290 cm P: 108 cm

Painel para TV Toledo 182 cm

por 12x de R$ 39,99 sem juros 

ou à vista por R$ 479,88

Aparador Classic III

por 12x de R$ 34,99 sem juros

ou à vista por R$ 419,88

Base Box Bela com Cama Auxiliar

por 12x de R$ 49,99 sem juros

ou à vista por R$ 599,88

Cozinha Compacta Lorena

por 12x de R$ 24,99 sem juros

ou à vista por R$ 299,88

Banqueta Alta Fitz

por 12x de R$ 17,99 sem juros

ou à vista por R$ 215,88

Base Box Queen com Baú

por 12x de R$ 65,99 sem juros

ou à vista por R$ 791,88

Beliche Bogart

por 12x de R$ 54,99 sem juros

ou à vista por R$ 659,88

Cadeira de Escritório 
Presidente Finland

por 12x de R$ 39,99 sem juros

ou à vista por R$ 479,88

Cadeira de Escritório 
Gamer Presidente Jinx

por 12x de R$ 49,99 sem juros

ou à vista por R$ 599,88
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Veja passo a passo para
obter o Bilhete Único Escolar
na cidade de Guarulhos
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Prefeitura registra 
défi cit de R$ 626 
mi no 1o bimestre

Patrulha Maria da 
Penha prende
agressor em UBS

CINEMA: Um dos principais críticos cinematográfi cos do país, Rubens Ewald Filho morreu na
tarde desta quarta-feira (19), aos 74 anos, em um dos hospitais de São Paulo

As rodovias federais Fernão Dias e Presidente Dutra, que cortam Guarulhos, devem receber juntas mais de 1 milhão de 
veículos neste feriado de Corpus Christi; operações nas estradas tiveram início nesta quarta (19) em vários pontos

Rodovias na cidade receberão
1 milhão de veículos no feriado
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Polícia Militar oferece equoterapia 
a crianças e adolescentes em SP
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A CCR NovaDutra deu início à 
operação já nesta quarta-feira

Guarulhos registra quatro 
casos de sarampo

GH  Pág. 6

Iv
a

n
ild

o
 P

o
rt

o

GH Pág. 2

D
iv

u
lg

a
çã

o



www.guarulhoshoje.com.brpainel2 quinta-feira, 20 de junho de 2019

[ carta do leitor ]

Envie seus comentários para o e-mail: redacao@guarulhoshoje.com.br
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Expediente

[ cena do dia ] Paulo Guereta/AE [ tempo ]

LOTERIAS:
Deu sorte hoje? Repasse aos municípios

O governador João Doria (PSDB) anunciou, nesta quarta, o convênio recorde que será repas-
sado aos municípios paulistas e lançou a campanha SP Pra Todos, com uma série de ações 
para incentivar o turismo no estado, no Palácio dos Bandeirantes, na zona da capital paulista

21º

23º

14º

16º

20%

20%

Amanhã

Hoje

21. Jun

20. Jun

Máxima

Máxima

Mínima

Mínima

PARCIALMENTE 
NUBLADO

PARCIALMENTE 
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° 2160
15/06/2019
01 - 19 - 46 - 47 - 49 - 53

 
Lotofácil
Concurso n° 1828
17/06/2019 
01 - 02 - 05 - 06 - 07
08 - 09 - 11 - 12 - 13
15 - 19 - 21 - 23 - 24

Lotomania
Concurso n° 1979 
18/06/2019
03 - 10 - 26 - 29 - 31
36 - 40 - 56 - 58 - 62
66 - 68 - 74 - 77 - 79
87 - 88 - 92 - 93 - 95

Dupla Sena
Concurso n° 1950
18/06/2019
Primeiro sorteio 
01 - 04 - 12 - 26 - 35 - 47
Segundo sorteio
01 - 12 - 14 - 18 - 40 - 50

Federal
Extração n° 05397
15/06/2019

Prêmios Principais
Prêmio Bilhete  Valor (R$)
1º   72080        1.350.000,00
2º  45962             15.500,00 
3º  7033                14.000,00
4º  78976              13.000,00
5º  31912                12.227,00

Crítico publicou livro sobre 
o prêmio máximo do cinema

Rubens também era 
autor de livros, um deles 
- naturalmente - sobre o 
prêmio máximo do cinema 
americano (O Oscar e Eu, 
2003). Mas também assi-
nou o famoso Dicionário de 
Cineastas, obra pioneira, 
lançada na década de 1970 
e surgida num mercado 
editorial brasileiro ainda 
carente de títulos de re-
ferência sobre o cinema. 
Todo crítico digno desse 
nome tinha o seu exemplar 

do Dicionário. O livro era 
chamado entre os colegas 
de “Rubinho”, tanto o autor 
se identificava com a obra. 

Rubens era conhecido 
por sua cultura cinema-
tográfica enciclopédica, 
tendo visto mais de 30 
mil filmes ao longo da 
vida. Dono de memória 
privilegiada, sabia de cor o 
nome do diretor, do elenco, 
da equipe técnica e até 
do mais humilde extra dos 
filmes famosos. 

Um dos principais críticos 
cinematográficos do Brasil, 
Rubens Ewald Filho morreu 
na tarde desta quarta-feira, 
19, aos 74 anos. Rubinho, 
como era tratado pelos ami-
gos e colegas, estava interna-
do desde o dia 25 de maio 
no Hospital Samaritano, em 
São Paulo. Ele sofreu uma 
queda ao desmaiar enquanto 
subia na escada rolante de 
um shopping center e foi hos-
pitalizado para tratamento 
cardíaco e fraturas decorren-
tes da queda.

Entre os críticos, ele era 
conhecido como “o senhor 
Oscar”. Por seu grande co-
nhecimento do cinema norte-
-americano, e do seu sistema 
de premiação, Rubens Ewald 
Filho foi mestre de cerimônias 
em diversas emissoras de 
televisão para comentar a 
transmissão da cerimônia do 
Oscar. Passou pela TV Globo 
e sua casa mais recente foi o 
canal por assinatura TNT.

Com essa atividade televi-
siva, Rubens se tornou o crí-
tico de cinema mais famoso 
do País, ajudando a divulgar 
esse estranho e tão mal com-

preendido ofício de escrever, 
comentar e interpretar filmes, 
coisa de que todo mundo se 
julga capaz, por ser o cinema 
uma espécie de democrático 
“futebol das artes” - François 
Truffaut dizia que todo mundo 
tem sua profissão: a sua pró-
pria e a de crítico de cinema. 

Acontece que Rubinho era 
muito mais que o “homem do 
Oscar”. À sua maneira, foi um 
homem de sete instrumen-
tos, todos eles afiados no 
campo das artes. Foi autor de 
novelas (como Gina e Éramos 
Seis), ator (Amor Estranho 
Amor, dirigido por Walter 
Hugo Khouri em 1982), editor, 
diretor de teatro, escritor de 
livros e criador de festivais. 

Seu posto avançado foi o 
jornalismo. Santista de nasci-
mento, começou no jornal A 
Tribuna, onde até recente-
mente assinava suas críticas. 
Passou por outros jornais, 
como o mitológico Jornal da 
Tarde, nos anos 1970, no qual 
talvez tenha vivido sua fase 
mais fértil como crítico de 
cinema, assinando a coluna 
Filmes na TV. Colaborou 
também no Estado. 

‘Senhor Oscar’, Rubens 
Ewald Filho morre aos 74 
anos na capital paulista

Iara Morselli/AE
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Antônio Boaventura

As rodovias federais Fernão 
Dias e Presidente Dutra, que 
cortam Guarulhos, devem re-
ceber juntas mais de 1 milhão 
de veículos neste feriado de 
Corpus Christi. As conces-
sionárias responsáveis pelas 
vias começam as operações 
relacionadas ao feriado 
prolongado nesta quarta-
-feira (19) ás 18h e encerram 
as mesmas no domingo (23) 
por volta das 19h. 

A CCR NovaDutra iniciou 
na tarde desta quarta-feira 
(19), a operação especial de 
orientação e atendimento 
aos motoristas e passageiros 
que utilizarão a via Dutra du-
rante o feriado prolongado. 
A expectativa é que devem 
deixar as capitais - São Paulo 
e Rio de Janeiro - mais de 
240 mil veículos pela via 
Dutra, em direção às cidades 
do interior e Litoral.

Já a Arteris Fernão Dias 
estima que cerca de 800 
mil veículos passem pela 
rodovia. A concentração do 
tráfego deve acontecer nos 
dois extremos: entre Guaru-
lhos e Bragança Paulista e 
entre Contagem e Igarapé 
(MG). A operação contará 
com papa-fi las nos pedágios, 
equipamentos extras em 
pontos estratégicos e esque-
ma diferenciado de sinaliza-
ção em trechos específi cos 
da rodovia.

No trecho paulista da Dutra, 
Nos trechos paulista e fl umi-
nense da rodovia, os picos 
de tráfego serão entre 14h 
e 21h de quarta-feira (19) e 
entre 8h e 14h de quinta (20). 
No retorno, o pico de tráfego 
será no domingo (23) entre 
16h e 21h. Devem deixar São 
Paulo pela via Dutra mais de 
240 mil veículos, entre a zero 
hora de quarta-feira (19) e a 
meia-noite de quinta (20)

Nesse período também é 
intensifi cada a campanha 

de alerta sobre o período de 
neblina na rodovia. Serão 
distribuídos folhetos nas pra-
ças de pedágio com dicas 
de segurança que também 
estarão na programação 
da CCRFM. A campanha 
também será reforçada 
através dos 38 painéis de 
mensagens variáveis (PMVs) 
alertando sobre trechos 
com neblina. Também foram 
instaladas faixas ao longo da 
rodovia, com orientação aos 
motoristas.

Rodovias que cortam Guarulhos 
devem receber mais de 1 mi 
de veículos durante o feriadão O GRU Airport, conces-

sionária que administra o 
Aeroporto Internacional de 
São Paulo, espera receber 
750.522 passageiros e 
realizar mais de 4.600 em-
barques e desembarques, 
entre 18 e 24 de março, 
período considerado para 
medição do fl uxo do feriado 
de Corpus Christi. Mesmo 
com o fi m das operações da 
Avianca no Aeroporto desde 
meados de abril, a expecta-
tiva de movimentação diária 
é 2% maior, considerando os 
três terminais.

A saída para o feriado 
deve ser mais agitada nos 
dias 18 e 19 de junho, quan-
do GRU Airport espera cerca 
de 15 mil passageiros a mais 
que nos dias comuns em 
cada um dos períodos. Para 
a antevéspera de Corpus 
Christi (18), foram agendados 
732 voos. Na quarta-feira 
(19), houve 745 pousos e de-
colagens. O total confi rmado 
para a véspera representa 

36 aviões a mais em opera-
ção, se comparado à última 
quarta-feira, 12 de junho.

O pico de movimentação 
para o retorno do feriado 
deve acontecer na segunda-
-feira (24), e não no domin-
go. Para o domingo, estão 
previstos 105.821 passagei-
ros chegando ou partindo 
nos três terminais do GRU 
Airport. Já na segunda, esse 
número sobe para 119.122 
pessoas voltando ou saindo 
do Aeroporto Internacional, 
em 729 voos.

Tendo em vista o fl uxo 
atípico nos corredores do 
aeroporto, GRU Airport 
relembra os passageiros 
sobre os horários recomen-
dados para embarques 
domésticos e internacionais: 
2 horas antes da decolagem 
para destinos nacionais e 3 
horas para viagens fora do 
país. Pelo site: www.gruair-
port.com.br e pelo aplicativo 
do Aeroporto Internacional 
de São Paulo.

Mais de 750 mil pessoas são 
aguardadas no Aeroporto 
Internacional, em Cumbica
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NOVA COLEÇÃO

Portobello Shop - Av. Salgado Filho, 1883

(11) 2461.8080

Tudo em Até

10X
*

*Consulte condições na loja.
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Com a aproximação do 
período de férias escolares, 
a Prefeitura de Guarulhos e a 
Guarupass (associação res-
ponsável pela emissão dos 
bilhetes) reforçam os escla-

recimentos sobre os pontos 
mais questionados pelos 
interessados em adquirir o 
Bilhete Único Escolar, com a 
fi nalidade de tirar dúvidas de 
estudantes e professores.

O primeiro ponto é que 
todo estudante ou professor 
de unidade escolar devida-
mente regulamentada pelo 
Ministério da Educação, 
desde que resida há mais de 

um quilômetro de distância 
da escola, têm direito ao 
benefício. Exceção fi ca por 
conta de quem é benefi ciado 
pelo transporte escolar gra-
tuito. Já cursos de idiomas, 
de qualifi cação profi ssional e 
preparatórios para vestibular 
também não garantem o 
benefício.

Para adquirir o Bilhete 
Único Escolar é necessário 

ter o formulário específi co 
que pode ser obtido através 
do site (www.guarupass.com.
br), na página Central do 
Bilhete, na seção Escolar. Em 
Cadastre-se, clique no botão 
da opção desejada. O formu-
lário deverá ser preenchido 
e carimbado pela escola 
nos três campos existentes. 
Também é possível retirar 
o formulário na Guarupass  

(rua Silvestre Vasconcelos 
Calmon, 136, Vila Moreira).

Após o preenchimento do 
formulário, com assinaturas e 
carimbos, basta comparecer 
à Guarupass com os docu-
mentos obrigatórios e fazer a 
recarga mínima de 20 tarifas. 
Os documentos necessários 
para obtenção do Bilhete 
Escolar variam acordo com a 
opção desejada. 

Como parte das ações 
da Sabesp para acabar 
com o rodízio em Guaru-
lhos, a Companhia está 
implantando uma adutora 
que levará água do reser-
vatório Gopoúva para os 
bairros Lavras e São João. 
Depois de fi nalizada vai 
benefi ciar 87 mil pessoas. 
Serão transportados, por 
uma

extensão de 4,5 quilô-
metros, a quantidade de 
250 litros de água por 
segundo.

O foco dos trabalhos da 
Sabesp está na maior ofer-
ta de água, no aumento 
das estruturas de armaze-
namento, na renovação e 
na ampliação da capa-
cidade de transporte e 
ampliação da produção de 
água tratada.

Os refl exos são notáveis, 
sobretudo, na melhoria 
dos índices de saúde 

e qualidade da água. A 
expansão da infraestru-
tura no abastecimento 
em água é parte de um 
trabalho que considera 
a gestão organizada e 
sustentável dos  recursos 
hídricos. O planejamento 
de longo prazo da Sabesp 
busca ajustar a infra-
estrutura disponível às 
mudanças decorrentes do 
crescimento

populacional, do regime 
de chuvas, vazões, dispo-
nibilidade dos mananciais,  
comportamento de consu-
mo, dentre outros.

A obra Cecap/Lavras foi 
iniciada em janeiro e a 
previsão é que seja con-
cluída até julho. A meta da 
Sabesp é acabar com o ro-
dízio de água no município 
guarulhense até o dia 8 de 
dezembro, aniversário da 

cidade.
 Atualmente, a Sabesp 

ainda executa outras 13 
grandes obras com foco na  
ampliação do abastecimen-
to de água em Guarulhos. 
Dentre elas a duplicação 
da adutora Cizanéia, a 
implantação das adutoras 
Tremembé/Continental, 
a de Ermelino Matarazzo, 
além da ampliação do 
reservatório Centenário.

A Secretaria de Saúde de 
Guarulhos recebeu a confi r-
mação de quatro casos de 
sarampo na cidade a partir 
do resultado de exames 
realizados pelo Instituto 
Adolfo Lutz e pela Funda-
ção Oswaldo Cruz (Fiocruz). 
As pessoas infectadas resi-
dem nos seguintes bairros: 
Jardim das Nações, Jardim 
Brasil, Pimentas e Jardim 
Angélica, locais em que os 
profi ssionais de Saúde já 
estão realizando uma ação 
de bloqueio para evitar a 
transmissão da doença, 
com a vacinação de todos 
os moradores que estão 
com a dose em atraso em 
um raio de oito quarteirões 
do ponto em que foram 
verifi cados os casos. 

Preocupado em intensifi car 
a imunização na cidade, o 
prefeito Guti foi pessoalmen-
te solicitar mais doses da 
vacina ao governador João 
Doria na semana passada. 
No entanto, até o momento, 
Guarulhos não recebeu 

nenhuma resposta do 
Estado, uma vez que, como 
divulgado nesta terça-feira 
(18) pelo Centro de Vigilância 
Epidemiológica Estadual, em 
outros municípios o número 
de casos de sarampo é 
ainda maior, como na capital 
paulista, que já registra surto 
da doença, com 32 pessoas 
infectadas desde o início 
do ano.

A confi rmação já era espe-
rada no município, uma vez 
que de janeiro até o fi nal 
de maio o estado de São 
Paulo registrou 36 casos de 
sarampo, o maior número 
desde 1999, quando, em 
todo o ano, foram contabili-
zadas 94 pessoas infecta-
das, segundo a Agência 
Brasil (EBC).

O primeiro surto deste ano 
ocorreu em Santos, com 21 
casos provenientes de um 
navio que atracou no porto 
da cidade. Pelo menos 17 
tripulantes e dois passa-
geiros tiveram a doença 
confi rmada. 

Saúde recebe a confirmação de
4 casos de sarampo em Guarulhos

Para estudantes: RG, 
comprovante de endereço 
recente em nome do titular 
(pai ou mãe), comprovante 
de matrícula ou declaração 
escolar referente ao ano 
letivo ou semestre. Para os 
que frequentam escolas 
estaduais é necessário o 
RG escolar (mesmo que 
seja  do ano anterior) ou do-
cumento da Prodesp (Com-

panhia de Processamento 
de Dados do Estado de São 
Paulo) correspondente ao 
ano letivo.

Já para os professores é 
necessário comprovante de 
endereço, último holerite, 
declaração escolar referente 
ao semestre, carteira de 
trabalho e, para professores 
cooperados, o contrato de 
adesão com fi rma reconhe-

cida pelos responsáveis.
O valor da tarifa para o 

Bilhete Único Escolar é 
50% menor do que o valor 
integral e ele também pode 
ser utilizado aos fi nais de 
semana. Outro detalhe im-
portante: é preciso renovar 
anualmente o Bilhete Esco-
lar, com data limite de 30 de 
abril. O próximo deverá ser 
renovado até 2020.

Estudantes precisam de RG e professores, de holerite

Prefeitura e Guarupass explicam o passo 
a passo para obter o Bilhete Único Escolar

Adutora Cecap/Lavras da Sabesp 
vai levar água para 87 mil pessoas
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Uma equipe da Patrulha 
Maria da Penha da Guar-
da Civil Municipal (GCM) 
conduziu um rapaz de 37 
anos ao 9º Distrito Policial 
para lavrar boletim de 
ocorrência por descumpri-
mento de medida protetiva. 
O flagrante aconteceu na 
Unidade Básica de Saúde 
(UBS), Santa Lídia, onde a 
vítima trabalha.

O rapaz, que é serralheiro, 
já foi detido outras vezes 
por violência doméstica e 
ameaças, sendo que a úl-
tima ocorrência aconteceu 
no dia 8 de março deste 
ano, antes da medida prote-
tiva decretada pelo juiz em 
21 de março. O agressor e 
a vítima mantiveram união 
estável por apenas um ano.

A Patrulha Maria da Penha 
tem por objetivo estabelecer 
uma relação direta com a 
comunidade, assegurando o 
acompanhamento e atendi-
mento das mulheres vítimas 

de violência doméstica e 
familiar. Para a inspetora 
Darcy, que coordena a Pa-
trulha, o trabalho do grupo 
faz toda a diferença para as 
vítimas. “Devolve a confian-
ça dessas mulheres, elas po-
dem sair de casa sem medo, 
podem voltar a trabalhar. É 

gratificante perceber que 
até a auto-estima melhora”.

A Patrulha fiscaliza as 
medidas protetivas, que 
podem ser o afastamen-
to do agressor do lar ou 
local de convivência com 
a vítima e a fixação de 
limite mínimo de distância 

em que o agressor fica 
proibido de ultrapassar em 
relação à vítima.

Serviço: A Central de 
Atendimento da Guarda 
Civil Municipal atende 
chamados 24 horas por dia, 
ininterruptamente, pelos 
telefones 153 e 2475-9444.

Patrulha Maria da Penha apreende 
agressor dentro da UBS Santa Lídia

A Guarda Civil Mu-
nicipal de Guarulhos 
(GCM), por meio da Ins-
petoria de Patrulhamen-
to com Cães – Canil, 
apreendeu porções de 
maconha e pinos vazios 
que seriam utilizados 
para colocação de co-
caína na Praça Cabrália, 
no Jardim Bela Vista. 
A ação aconteceu 
durante patrulhamento, 
após a denúncia de 
populares de que indi-
víduos não identifica-
dos haviam escondido 
alguns produtos que, 
aparentemente, seriam 
drogas, na praça.

De imediato, a equipe 
do Canil se dirigiu ao 
local da denúncia, onde 
não localizou nenhum 
indivíduo, mas deu 
início a procura dos 
produtos, sendo que a 
cadela Akira, uma pas-
tora belga de malinois, 

encontrou enterrada 
uma sacola plástica 
com 20 porções de ma-
conha, e o cão Athos, 
um pastor alemão 
preto, localizou cerca 
de 200 pinos vazios 
que geralmente são 
utilizados para embalar 
a cocaína para a venda. 
O produto encontrado 
foi encaminhado ao 9° 
Distrito Policial, onde 
foi realizada a apre-
ensão dos objetos e 
elaborado o Boletim de 
Ocorrência por Apreen-
são de Entorpecentes 
de Autoria Desconhe-
cida e tomadas as de-
mais medidas cabíveis 
ao caso.

Serviço: A Central de 
Atendimento da Guarda 
Civil Municipal atende 
chamados 24 horas por 
dia, ininterruptamente, 
pelos telefones 153 e 
2475-9444.

GCM apreende 
entorpecentes na região 
do Jardim Bela Vista
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Sensibilizar e envolver a 
comunidade escolar, tendo 
como foco a preservação e 
o refl orestamento urbano. 
Esses foram os objetivos do 
projeto “Sustentabilidade, ad-
quirindo valores para mudar 
o mundo”, desenvolvido pela 
EPG Celso Furtado, na região 
do Bonsucesso. A ação, que 
aconteceu nos dias 17 e 18 de 
junho, contou com o plantio 
de 12 árvores nativas da 
Mata Atlântica no entorno da 
escola, visando à melhoria e o 
cuidado com o meio ambien-

te no dia a dia dos alunos.
“O projeto sobre sustenta-

bilidade acontece durante 
todo ano, com diversas 
ações de conscientização, 
como a coleta seletiva e 
reciclagem que movimenta 
toda escola, funcionários, 
alunos e familiares. Nes-
te ano, nós estruturamos 
ainda mais o projeto, a fi m de 
promover atividades como 
essa, incluindo o plantio no 
encerrando desse semestre”, 
explicou a coordenadora 
pedagógica, Letícia da Silva.

Divulgação

[ bloco de notas ]

O CEU Cumbica rece-
beu na terça-feira (18) 
duas sessões gratuitas 
do espetáculo “Mundo 
Sustentável”, que fala 
sobre  meio ambiente e 
energias renováveis. Cerca 
de mil alunos das Escolas 
da Prefeitura de Guarulhos 
Hamilton Félix e Carlos 
Franchin participaram da 
apresentação, além dos 
frequentadores do CEU e 
comunidade da região.

A peça “Mundo Sustentá-
vel” traz a temática susten-
tabilidade como forma de 
resolver os problemas do 
planeta, com experiências 
científi cas que explicam 

os impactos da ação 
humana no crescimento de 
fenômenos naturais, como 
os furacões e tsunamis, 
alertam para o consumo 
consciente de água em 
nosso dia a dia e mostram 
o impacto do vazamen-
to de óleo sobre a vida 
marinha. Quem narra essas 
histórias são dois cientistas 
que procuram soluções de 
sustentabilidade para os 
principais problemas que 
nosso planeta enfrenta. 
Com experimentos inusi-
tados e com muito bom 
humor, eles dão uma volta 
ao mundo e abordam de 
perto essas problemáticas.

CEU Cumbica recebe espetáculo 
sobre Meio Ambiente

A instalação de sina-
lização vertical (placas 
indicativas e revisão 
semafórica) e horizontal, 
que trata da pintura de 
solo (faixa de pedestres, 
sinalização contínua 
e tracejada de faixas 
de trânsito e bolsas de 
retenção para motocicle-
tas), além de conserva-
ção e instalação de lom-
badas, continua sendo 
executada pela Prefeitura 
de Guarulhos. Os bairros 
Jardim Tranquilidade 
(avenida São Paulo, ruas 
Fluminense e Manoel 
Foz),  Parque Continen-
tal 2 (rua João Genoíno 
Sobral), e Itapegica (rua 
Mato Grosso) são os mais 
recentes benefi ciados 

pelo trabalho realiza-
do pela Secretaria de 
Transportes e Mobilidade 
Urbana (STMU). 

O objetivo é propor-
cionar mais segurança a 
motoristas, motociclistas, 
ciclistas e pedestres. 
“Nossa equipe é dedica-
da e competente e está 
conseguindo fazer tudo 
isso de forma profi ssio-
nal e acelerado tanto na 
área central, como nos 
bairros mais afastados. 
Essa intervenção é fun-
damental para a seguran-
ça viária e das pessoas, 
estando entre as prio-
ridades do governo”, 
afi rmou o secretário de 
Transportes e Mobilidade 
Urbana, Paulo Carvalho.

Prefeitura revitaliza sinalização 
viária em mais três bairros

[ bloco de notas ]

EPG Celso Furtado promove 
plantio de árvores nativas

Divulgação

Quando se fala em peixes 
e frutos do mar, logo se 
imagina uma alimentação 
balanceada e saudável. Po-
rém, nem sempre é assim e 
alguns cuidados são funda-
mentais na hora de comprar 
e consumir esses alimentos, 
especialmente se for ingeri-
-los crus, alerta Marianna 
Vaz Rodrigues, membro da 
Comissão de Aquicultura e 
Pesca do Conselho Regional 
de Medicina Veterinária, 
que esteve em Guarulhos 
na semana passada para 
ministrar uma capacitação 
aos agentes de fi scaliza-
ção da Vigilância Sanitária 
Municipal.

De acordo com a espe-

cialista, que é formada em 
Medicina Veterinária pela 
Universidade Metropolitana 
de Santos, com mestrado 
em Sanidade, Segurança 
Alimentar e Ambiental no 
Agronegócio e pós- doutora-
do em Sanidade de Animais 
Aquáticos, a criação de 
peixes e moluscos em cati-
veiro, a reunião de espécies 
diferentes em um mesmo 
local e o descarte inade-
quado da água do aquário 
favorecem a contaminação 
dos cursos d’água e dos 
organismos aquáticos por 
bactérias, fungos e parasitas, 
podendo causar no homem 
desde uma diarreia até uma 
infecção generalizada.

Capacitação aborda a relevância 
dos pescados crus na saúde pública

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 empresas fornecedoras e prestadores de 
serviços à Prefeitura de Guarulhos.

W. AMARAL INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA.
Fornecimento de leite em pó instantâneo.
VALOR: R$ 3.820.872,00

NAYR CONFECCOES LTDA.
Aquisição de kit de uniforme escolar infantil e funda-
mental.
VALOR: R$ 1.211.370,30

NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇAO DE BENE-
FICIOS EIRELI EPP
Fornecimento de combustível.
VALOR: R$ 294.486,23

P.H.O – PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓ-
GICOS LTDA-EPP
Fornecimento de ataduras gessadas e gaze hidrófila.
VALOR: R$ 265.017,00

SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.
Fornecimento de alimento nutricionalmente completo 
para nutrição enteral ou oral em pó.
VALOR: R$ 222.480,00

MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
E SERVIÇOS PARA SAÚDE EIRELI EPP
Fornecimento de alimento nutricional completo.
VALOR: R$ 138.960,00

R.C.A. PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.
Prestação de serviços de Limpeza técnica hospitalar.
VALOR: R$ 79.611,14

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.
Locação e fornecimento continuo de oxigênio e loca-
ção de cilindros e tanques.
VALOR: R$ 60.285,77

MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS 
ODONTOLÓGICOS EIRELI
Fornecimento de Kits de higiene bucal adulto e infan-
til.
VALOR: R$ 59.833,36

LUCFE SERVIÇOS URBANOS EIRELI – ME.
Prestação de serviço de execução de limpeza.
VALOR: R$ 37.145,19

INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA.
Fornecimento de seringas.
VALOR: R$ 30.608,06

SUTCA PRODUTOS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA 
EIRELI –EPP
Fornecimento de sanitizante para desinfecção de 
frutas, verduras e legumes.
VALOR: R$ 17.250,00

OXY SYSTEM EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA.
Prestação de serviços de manutenção preventiva e 
corretivas em ventilador pulmonar modelo AVEA.
VALOR: R$ 4.200,00

* Dados extraídos da edição do Diário Oficial do 
Município publicado no dia 14 de junho de 2019
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Antônio Boaventura

A Prefeitura de Guaru-
lhos encerrou o 1º bimes-
tre deste ano com défi cit 
de aproximadamente R$ 
626 milhões, segundo o 
Tribunal de Contas do Es-
tado de São Paulo (TCE-
-SP). Neste período, a pre-
feitura gastou quase R$ 
1,6 bilhão e arrecadou R$ 

948 milhões. Ou seja, a 
despesa representa cerca 
de 66% da arrecadação.

“A cidade nunca esteve 
tão esburacada. Na rede 
pública não tem remédio. 
Obras estão paradasNós 
pagamos divida, mas o bá-
sico não está funcionando. 
E esses dados do Tribunal 
de Contas assustam mais 

ainda”, disse o vereador 
Edmilson Souza (PT), líder 
da oposição na Câmara.

O não envio da docu-
mentação, segundo o Tri-
bunal de Contas paulista, 
prejudicou as análises 
contábeis referentes ao 
resultado do primeiro bi-
mestre de 2019 que são 
feitas por meio da Divisão 

de Auditoria Eletrônica 
de Órgãos Públicos (Au-
desp). Este acompanha-
mento é previsto na Lei 
de Responsabilidade Fis-
cal (LRF). 

Procurada, por meio da 
assessoria de imprensa, a 
prefeitura não se manifes-
tou até a conclusão desta 
edição.

Prefeitura registra déficit de R$ 626 
milhões no 1º bimestre, diz TCE-SP 

Imóvel Comercial
AV. Cap. Aviador Walter Ribeiro

Apartamento
Jardim Cumbica 

Sobrado
presidente Dutra 

Terreno
Bonsucesso

Apartamento 
Jd. Presidente Dutra

Apto Planejado
Cidade Jd. Cumbica

Casa Térrea
Cidade Serôdio 

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

de serviço
2 vagas cobertas.

Residencial: R$ 1.200,00
Cód.2150

Sobrado 
Parque Santos Dumont 

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

descoberta 
R$1.000,00 
Cód.2139

Conjunto Comercial
Cidade Jd. Cumbica

Excelente Conjunto comercial 
composto por 3 salas e 

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

Cod.1608

Salão comercial
Jardim Ottawa

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

escola Maria Leda
R$ 1.500,00+IPTU

Cod.2088

Sobrado Inocoop 
RUA DAVID NASSER,400
Prox. comércios, ponto de 

ônibus, 2 Dorm, sala, coz, 1 
banheiro,  1 vaga coberta.

R$1.100,00+IPTU
Cód.458

Apartamento
Cidade Pq. Alvorada

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

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

(Financiamento)
Cód.2117

Apartamento
Água Chata

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

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

Financiamento)
Cod.2052

Casa de Condomínio
Lavras

42m2, 2Dormitorios, Sala,
Cozinha, 1banheiro, 1vg 

descoberta Lazer s/Piscina
R$115.000,00

Cód.2190

Sobrado
Vila Rio de Janeiro

82m2, prox. Av. Salgado Filho, 
3dorm(1suite),sala 2 amb, 

cozinha, 2wc, 2vgs 
R$380.000,00 (� nanc, 

permuta em apto menor 
valor)

cod.2080

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

Nova Carmela 
Oportunidade!

Excelentes Terrenos a partir
de 175m2, total infra estrutura 

Documentação 100% OK!
Consulte-nos!

150m2, 2wc, 4vagas
rampa de acesso 

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

Proposta)
cod.1666

43m2, Prox. Ponto de 
ônibus, Comércios Posto de 
Gasolina, Escola 2 Dorm, 
sala, coz, 1vaga. Apto todo 

Planejado R$950,00 (IPTU e 
Cond Incluso)

Cód.2195

Prox. Av. Papa João Paulo I
58m2, 2 Dorm, Sala, Cozinha

1 Vg Coberta, Lazer 
Completo. R$1.300,00 (IPTU 

e Cond Incluso)
Cód.217

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

coz,  1vaga coberta, todo 
planejado  R$ 230.000,00 

(Financiamento)
Cod.2090

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

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

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

Cod.168

Casa
Jardim Presidente Dutra

Prox. Av. Papa João Paulo I

2 Dormitórios, coz americana

R$750,00+IPTU

cód.2135

A jogadora de futebol da 
seleção brasileira Marta en-
viou um vídeo para a Escola 
Estadual Jurema III, no bairro 
do Pimentas, agradecendo 
a homenagem feita a ela 
no ano passado. O rosto da 
atacante foi um dos 16 gra-
fi tados nas salas da unidade.

“Quero a agradecer 
pela linda 
homena-
gem, ainda 
estou muito 
emociona-
da. Espero 
que seja um 
exemplo 
para motivar 
tanto as 
meninas quanto os meninos, 
que eles tenham oportu-
nidade de escolha e que 
sigam no esporte”, disse 
Marta. “Porque esporte e 
educação são uma ferra-
menta fundamental que 
torna o cidadão grandioso. 
Um grande beijo a todos e 

contamos com a torcida”, 
complementa.

Além de Marta, foram grafi -
tados os rostos de outros 
ídolos brasileiros como 
Ayrton Senna, Maurício de 
Souza, Machado de Assis, 
Carlos Drummond de Andra-
de, Tarsila do Amaral, entre 
outros. Os nomes foram 

escolhidos 
por meio 
de votação 
online entre 
os mais de 
1,7 mil alunos 
da escola. 
Os painéis 
foram viabi-
lizados com 

orçamento da Secretaria 
Estadual da Educação.

“Estamos animados e 
orgulhosos com a repercus-
são do projeto e torcendo 
pelas meninas da nossa 
seleção”, afi rma Mariana 
Valente Gonzaga, diretora 
da Jurema III.

Jogadora Marta agradece 
homenagem realizada 
por escola do Pimentas

Além de Marta, foram
grafitados rostos de

Ayrton Senna, Maurício
de Souza, Machado de

Assis, Tarsila do
Amaral e Drummond
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A equoterapia, método te-
rapêutico que usa o cavalo 
para estimular o desenvolvi-
mento neuropsicomotor do 
paciente, é um dos serviços 
oferecidos à população 
pela Polícia Militar de São 
Paulo. As atividades com os 
cavalos do Regimento de 
Polícia Montada Nove de 
Julho são direcionadas para 
pessoas com algum tipo 
de defi ciência neurológica, 
física, cognitiva ou compor-
tamental.

“Você ver uma criança 
chegar na cadeira de rodas 
e sair andando à base 
de muletas, isso não tem 
preço”, afi rma a psicóloga 
Sergina Maria.

O serviço criado em 1993 
atende quase 100 pacientes 
por semana com o apoio de 

uma equipe de voluntários 
composta por 35 pessoas, 
entre eles fi sioterapeutas, 
psicólogos, terapeutas 
ocupacionais e educadores 
físicos. 

“A atividade ajuda muito no 
desenvolvimento neuropsi-
comotor, tanto na parte física 
quanto na psicológica”, afi r-
ma o 3º sargento Alcamin. 
“Nós atendemos pessoas 
com diferentes patologias 
como síndrome de down, 
autismo e paralisia cerebral”, 
diz.

Atualmente, sete cavalos 
integram o programa. “Estes 
animais são preparados 
diariamente, alterando o 
trabalho de guia, montaria 
e sensibilização”, afi rma a 1º 
tenente da PM, Talita Lemos 
Rodrigues, coordenadora 

dos atendimentos.
Após cadastro, as pessoas 

que necessitam desta 
terapia são atendida às 
segundas e terças-feiras. Às 
sextas-feiras são reservadas 
para policiais que estejam 
no Centro de Reabilitação 
e para crianças integrantes 
do Instituto Dom Bosco, que 
utilizam a equoterapia com 
função de integração social. 

Os pacientes são aten-
didos por um período de 
12 meses, sendo que a 
evolução do quadro pode 
estender o período de 
atendimento por mais seis 
meses. Cada sessão tem 45 
minutos de duração. Mais 
informações sobre o ca-
dastro na terapia pelo email 
equoterapia@policiamilitar.
sp.gov.br.

Polícia Militar oferece 
equoterapia a crianças e 
adolescentes na capital

Reprodução

O inverno começa 
nesta sexta-feira (21), às 
13h, devendo originar, 
ao longo dos próximos 
três meses, temperaturas 
acima da média para o 
período nas regiões Sul, 
Sudeste e Centro-oeste 
do país, de acordo com 
o Instituto Nacional de 
Meteorologia (Inmet). A 
estação se encerra na 
madrugada do dia 23 
de setembro, quando dá 
lugar à primavera.

Conforme explica o In-
met, o inverno tem como 
característica a redu-

ção de chuvas nas três 
regiões e em partes do 
Nordeste e do Norte do 
Brasil. Com a diminuição 
da temperatura, ocasio-
nada pelas massas de ar 
frio do sul do continente, 
amplia-se a probabilida-
de de ocorrerem geadas 
nas regiões Sul e Sudes-
te e no estado de Mato 
Grosso do Sul, além da 
queda de neve nas áreas 
serranas e planaltos do 
Sul do país e friagem 
em Rondônia, no Acre e 
no sul do Amazonas. As 
condições típicas da es-

tação, que incluem inver-
sões térmicas durante as 
manhãs, também podem 
produzir a formação de 
nevoeiros e névoa úmida 
nos estados do Sul, Su-
deste e Centro-Oeste.

Outro fenômeno que o 
inverno favorece são as 
queimadas e os incên-
dios fl orestais em deter-
minados pontos do país. 
De acordo com o Inmet, 
as chances de aconte-
ceram são maiores na 
Região Norte, entre a 
metade do inverno e o 
início da primavera.

Inverno deverá ser mais quente em três regiões do país
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[ horóscopo ]

Shrek Terceiro

Justiça Letal

Globo - 13h58 - Doen-
te em estado terminal, o 
rei Harold chama Fiona 
e Shrek para uma con-
versa sobre a sucessão 
de seu reinado e o futu-
ro do povo em Tão Tão 
Distante. Como o genro 
se recusa a assumir o 
trono e prefere conti-
nuar sua pacata vida no 
pântano, a única saída é 

encontrar o primo Artur. 
Na companhia do Burro 
e do Gato de Botas, 
Shrek se encarrega da 
missão e sai em busca 
do parente que pode 
ser seu substituto no 
trono. Mas, antes de 
cumprir a tarefa, en-
frenta as armações do 
ambicioso Príncipe En-
cantado.

Band - 22h00 - O 
veterano de guer-
ra Elijah Kane, que 
já sofreu de es-
tresse pós-traumá-
tico, precisa colo-

car sua experiência 
em prática quando 
chamado para aju-
dar um amigo sus-
peito de cometer 
atos terroristas.

Fotos: Divulgação

[ filmes ] 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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BANCO 41

TI
ARRENDAMENTO
CAMPESTRER

NOGOMARG
SAPATOGRÃ

FMIEVAVEIO
SIEVOTOS

RESCALDOID
ÃIPRECOCE

OCIOAOVO
CALORICOSN
MOONDIMT

VNADERIR
PIEDOSAALO

VILDOML
TROPADEELITE

Prática for-
malizada 

no contrato
de locação

(?)
Mandino,

escritor de
autoajuda

"(?) na
Área",

programa
do SporTV

Ação dos 
bombeiros
ao fim do
incêndio

São o
conteúdo
da urna

eletrônica
A mais

lacônica
resposta
positiva

Oduvaldo
Vianna,
autor

teatral

(?) e vin-
das: deslo-
camentos
sem rumo 

Símbolo da
criação do

Cosmos
(Mit.)

Raiz
cúbica de
um bilhão

(Mat.)

Integrar-
se a (uma

causa)

Período 
de 1.440
minutos

(?) Glory:
a bandeira
dos EUA

(ing.)
CD de Chi-
tãozinho e

Xororó
(1999)

Filme de
José

Padilha
(2007)

Explicação
popular
para a 

genialidade

Forma do
ângulo 
de 90º

(Geom.)

Lua, em
inglês

Misericor-
diosa

"Ocupação"
nas férias
Alimentos
(?): devem
ser evita-

dos na
dieta ema-
grecedora

A floração que pode
arruinar safras

Prenome comum entre
os romenos

Avalista 
da dívida
da Grécia

O estilo de
decoração
do chalé
Calçado
fechado Braço, em

inglês
Lã de cor
vermelha

Filão

Avidez; 
sofreguidão

(?) Green,
atriz

Tempesta-
de com
ventos

circulares
de alta ve-
locidade

Mato Grosso (sigla)
Arbusto asiático

usado na produção 
de fibra têxtil

Sufixo de
"quadril"
Fósforo

(símbolo)

A origem humana do aquecimento 
global, segundo os climatologistas

Poema épico

Permite o acompa-
nhamento de jogos 
em tempo real (TV) A menor partícula do

elemento químico
Diz-se dos alimentos

como o açaí

Fiscalizam os progra-
mas do orçamento
fiscal e da seguri-

dade social

O ponto
erótico

(?) Mar: o
Amazonas

Conjunto
de línguas
aparen-
tadas

2/og. 3/arm — fmi — grã — old. 4/moon — rami.

[ novelas ] 

Malhação -
Toda Forma de 
Amar

Filipe tenta fazer 
um acordo com Rita. 
Karina não aceita que 
Milena conviva com Ja-
queline. Marco explica 
as regras para o namo-
ro de Cléber e Anjinha. 
Rita avisa que vai falar 
com o defensor pú-
blico antes de aceitar 
o acordo com Filipe. 
Regina se entristece 
com o comportamento 
de Max. Cléber decide 
vender sua moto.

Órfãos da Terra
Laila sente ciúmes de 

Dalila/Basma com Ja-
mil. Sara tenta conven-
cer Bóris a aceitar seu 
casamento. Santinha 
encontra Miguel, que 
mente para Rania sobre 
o que lhe aconteceu. 
Bóris entrega a falsa 
carta de Sara para Ali. 
Miguel afirma a Camila 
que não fez dívidas 
de jogo. Valéria se 
decepciona com a falta 
de convidados em seu 
casamento. 

Verão 90
Jerônimo avisa a 

Galdino que Mada-
me Adelaide precisa 
desaparecer. Mercedes 
se surpreende quando 
Quinzão defende 

Lidiane. Larissa conta 
a Diego que iniciará as 
aulas do seu projeto 
com o dinheiro doado 
por Gisela. Mercedes 
se sente devastada 
quando Quinzão pede 
o divórcio. Galdino/
Adelaide se despede 
de Álamo, que pede 
uma fotografia com a 
guru.. 

A Dona do Pedaço
Agno explica seu 

plano para Fabia-
na e Sávio ouve a 
conversa dos dois. 
Nilda exige que 
Rael cumpra sua 
promessa. Rock e 
Maria da Paz reatam 
a amizade. Antero 
conversa com Camilo 
sobre o suposto pai 
de Eusébio. Cosme 
volta para a casa de 
Beatriz. 

Jezabel
Elias e Acabe se 

encaram. Elias diz a 
Acabe que ele não 
confiou no Senhor e 
se uniu a Baal. Aca-
be diz que fez isso 
para salvar Israel das 
mãos dos assírios. 
Elias desafia Acabe 
e pede para reunir 
o povo de Israel 
no Monte Carmelo 
e também quatro-
centos e cinquenta 
sacerdotes de Baal 
e mais quatrocentos 

do poste-ídolo de 
Aserá.

As Aventuras 
de Poliana

Os pais de Mirela 
insistem em ficar na 
escola e acompanhar 
a menina na aula. 
Lindomar retoma o 
trabalho de bedel da 
escola. Ressentida 
com o que aconte-
ceu, Débora ignora a 
presença de Filipa na 
aula de balé. Marcelo 
distribui as funções 
dos alunos para o 
trabalho em grupo. 
Pensando que ainda 
é um sambista, Lin-
domar ensina suas 
composições para os 
alunos.

 Minha Vida
Ylias passa mal ao 

saber o estado de Ef-
sun e desmaia. Efsun 
começa a desconfiar 
de que há algo estra-
nho. Ylias e Bahar se 
oferecem como doa-
res de sangue. Hulya 
tem um surto psicó-
tico ao lembrar a ex-
pulsão da mansão.

O resumo dos 
capítulos de todas 
as novelas é de 
responsabilidade das 
emissoras.

virgem

Tudo neste seu dia 
correrá e não haverá 
problemas que lhe 
perseguirão neste seu 
momento, um pessimis-
mo pode lhe prejudicar. 
No planeta Vênus você 
encontrará dificuldades, 
mas sentirá em alguns 
momentos irá superar 
seus problemas.

O seu grande afeto 
poderá deixar bem 
exaltado no que estiver 
ligado pelo planeta 
Saturno, conseguindo 
mais coisas boas. Coi-
sas interessantes pode-
rão fazer a sua cabeça 
girar negativamente, em 
um contexto emocional 
muito mais complexo do 
que imagina.

Você ficará muito mais 
próxima de alguém, 
porém irá ter muitos 
problemas por agir 
como se fosse dona 
da pessoa. O planeta 
Urano irá alimentará 
um sentimento mais 
depressivo, que lhe 
deixará um pouco mal 
em alguns momentos.

Você poderá apre-
sentar uma digna força 
advinda do grande 
Fogo que sai desta 
energia flutuante. Suas 
ações não passarão 
por tantas provações, 
e isso irá ajudar a for-
talecer um pouco mais 
para você conseguir 
angariar novas possibi-
lidades.

Conseguirá obter êxi-
to naquilo que você se 
propor para fazer, com 
uma boa ajuda do que 
do terceiro planeta ver-
melho. Você irá seguir 
com bastante força na 
direção daquilo que 
acredita ser o ideal, só 
não deixe de praticar a 
bondade que tanto lhe 
é importante.

Seja livre e carregue 
com você a indepen-
dência que precisa 
nesta altura da sua 
vida, no planeta 
Vênus muitas coisas 
poderão tentar atrasar 
o andamento correto 
da sua vida familiar, 
no entanto muitos ele-
mentos irão convergir 
a seu favor. 

A diplomacia será um 
ato seu que deixará 
marcas boas e interes-
santes nas vidas de mui-
tas pessoas, mas não 
deixe de ser orgulhoso. 
Irá estar demonstrando 
durante o dia diversos 
sinais de manipulação, 
porém poderá vir a ge-
rar alguns problemas.

Não conseguirá 
obter muitos ganhos 
a essa altura, pois 
muitos empecilhos 
virão a surgir agora, 
não permitindo que 
possa crescer.

Não poderá estagnar 
em um conjunto de 
pensamentos destru-
tivos que só te levem 
para baixo neste dia. 
Urano estará com muita 
energia sempre prática, 
para que desta forma 
não perca tempo com 
coisas desnecessárias.

Tenderá a ficar com 
uma marca diferente 
e bem agitada que 
irá deixar você bem 
mais nervosa agora. 
Em Mercúrio você terá 
muitas situações que 
podem te lançar para 
um futuro bem mais 
promissor.

Precisará inspirar 
mais credulidade 
em um momento de 
possível vitória, mas 
acredite em tudo de 
forma muito mais po-
sitiva agora. Algumas 
coisas poderão ficar 
mais complicadas por 
causa da sua indecisão 
e falta de seriedade 
em alguns momentos.

As suas relações amo-
rosas enfrentarão dife-
rentes situações nas fi-
nanças neste momento 
diferenciado da vida. O 
planeta Mercúrio pode 
ser pequeno, mas será 
um gigante neste dia, 
fazendo com que tenha 
problemas bem sérios e 
fora do esperado.

áries libra

escorpião

sagitário

capricórnio

aquário

peixes

touro

gêmeos

câncer

leão
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de linhaClassifi cados

Para anunciar

 nos classifi cados

 ligue: 

2823-0828 / 2823-0830

2823-0836 / 2823-0837

   EMPREGOS 
 PRECISA-SE 

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

 MECÂNICO DE AUTOS 
 R. Francisco Zanzini, 192, Vila En-
dres. Próx. Shopp. Internacional 
F: 2422-5899/96113-8508. 

 LEGA, DP, FISCAL E CONTÁBIL 
 C/ exp escritório de contab - Sis-
tema Phoenix Contimatic - CV p/ 
suporte@conto�  ce.com.br Edi-
valdo. 

 CORRETOR(A) 
 C/ carro p/ locação/venda. Aj 
de custo + comissão. F:2600-
2254/94005-9242 

 IMÓVEIS 
 ALUGA-SE 

 3 CÔMODOS 
 Próx. a Praça 8. R$550,00. F: 
2468-9271/ 99976-9738 

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

 VENDE-SE 

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

 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 

 APTO ÁGUAS DE LINDÓIA 
 (Circuito das águas). 3qrts e 3 wc, 
reformado/mobiliado. Ideal p/ 6 
pess. F:2440-9505 

 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 

 FORTES RITUAIS 
 Seu amor na palma da mão. Pg 
após resultado. Trab honesto e 
gar. F:(11)95969-0925 whats 

 MASSAGEM 

 ANY MASSAGEM RELAXANTE 
 Só  p/ senhores de Bom gosto! 
Bairro Ipiranga. F:2215-4334 

     

   Ligue e 
anuncie

nos
classifi cados

COMUNICADO DE ABANDONO DE EMPREGO
Esgotados nossos recursos de localização e tendo em vis-
ta encontrar-se em local não sabido, convidamos Carlos 
Fabian Barbosa de Souza, portador da CTPS 22674 – sé-
rie 00248-SP, a comparecer na empresa F&F CO SER-
VIÇOS E ALIMENTAÇÃO LTDA., CNPJ 28.468.289/0001-
97, endereço: Viela Urga, 692 - Bonsucesso, Guarulhos 
- SP, a fim de retornar ao emprego ou justificar as faltas 
desde 22/03/2019, dentro do prazo de 48 horas a partir 
desta publicação, sob pena de ficar rescindido, automati-
camente, o contrato de trabalho, nos termos da letra “i” do 
art. 482 da CLT. Guarulhos,17 de Junho de 2019.

BARCELONA AUTO 
ELÉTRICO

VAGA DE ELETRICISTA
De caminhões com 

URGÊNCIA.
Avenida Otavio Braga 
de Mesquita, Nº 380.

whats: 94791-0016
telefone: 2463-2948

R. JOÃO GONÇALVES, 275, CENTRO

www.cursonacional.com.br

Você não tem 1º ou 2º grau?
Nós temos a solução!

g
mos a solução!

CURSONACIONAL

Matrícula
Grátis

Aulas 1 vez 
por semana

Curso
Rápido

SUPLETIVO
Curso preparatório para

ENEM, ENCCEJA E EJA

(11)  2408-4200

R$15.000,00 de 
entrada

Parcelado em 3x
E 48x fi xas No boleto 

de $729,00.               

Terrenos 1000m² 
em Atibaia

(11)95275-2799

° Implantes.
° próteses.
° Estética.
° Facetas de porcelana.
° Harmonização facial.
° Bichectomia.

Endereço: Av. Benjamim 
Harris Hunnicutt, 2091

F:4574-6944
96944-6739

Instagram: @optimumodonto

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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