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Centenário de 
nascimento  do cantor 
Nelson Gonçalves será 
comemorado nesta 6ª
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Projeto Construindo o Futuro
tem a participação de 
mais de 500 adolescentes
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MÚSICA: Nesta sexta-feira, 21, será celebrado o centenário de nascimento de Nelson Gonçalves, 
um dos maiores cantores da história da música brasileira; ele terá várias homenagens GH Pág. 11
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REPASSE RECORDE

O dinheiro será escalonado de modo a priorizar apoio do governo a municípios com até 100 mil habitantes. Segundo critérios 
da Secretaria de Desenvolvimento Regional, cidades com até 20 mil habitantes poderão pleitear repasses de até R$ 300 mil

Governo de SP libera R$ 230 mi 
de verbas para 567 municípios
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Materiais descartados
irregularmente são
recolhidos pela prefeitura

Estação mais fria do ano, 
o inverno começa às 
12h54 desta sexta-feira

Família questiona suposto 
erro na aplicação de 
vacina em bebê na UBS
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Com a chegada do frio, explodiram as vendas de fondue nos restaurantes da cidade, mas os consumidores 
foram surpreendidos com pratos sem o réchaud. Afinal de contas, qual é o verdadeiro e autêntico fondue? 
Com a chegada do frio, explodiram as vendas de fondue nos restaurantes da cidade, mas os consumidores 

Qual o verdadeiro fondue?
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Expediente

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

LOTERIAS:
Deu sorte hoje?

 Marcha Para Jesus
O presidente Jair Bolsonaro, ao lado de lideranças religiosas, participou do maior evento 
evangélico do país, a Marcha Para Jesus que chegou neste ano à sua 27ª edição. A cami-
nhada começou na região da Luz, no Centro da capital, e seguiu até a Praça Heróis da Força 
Expedicionária Brasileira (FEB), perto do Campo de Marte, na zona norte
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Dorival Lima
Uma vergonha a atitude 
do nosso Supremo Tri-
bunal Federal (STF) ao 
fazer retornar a censura 
contra a imprensa. Para 
piorar, ainda temos um 
presidente que, até o 
momento, nada fez pelo 
nosso país: basta vermos 
o alto número de desem-
pregados. Estamos iguais 
a caranguejos, andando 
de ré.

Sinara A. Fialho
Quer dizer que agora os 
passageiros que forem 
embarcar no aeropor-
to de Guarulhos terão 
que pagar uma taxa de 
poluição ambiental? De 
que foi essa magnífica 
ideia? Além de pagarmos 
passagens caras, ainda 
temos que bancar por 
um problema que não é 
nosso. Por que o prefeito 
Guti não cobra isso das 
empresas aéreas que são 

responsáveis pela polui-
ção ambiental? 

Odinei Fote Bezerra
Considero esdrúxula 
esse projeto que a Pre-
feitura de Guarulhos está 
preparando para enviar à 
Câmara e que obriga os 
passageiros que embar-
carem no Aeroporto In-
ternacional, em Cumbica, 
a pagarem uma taxa de 
poluição ambiental. Isso 
é absurdo e vai encare-
cer mais as passagens. 
Não somos nós que polu-
ímos o ar, mas os aviões 
que são das empresas 
aéreas. Elas é que devem 
arcar com esse proble-
ma. Se o projeto for apro-
vado, usarei ao máximo o 
aeroporto de Congonhas, 
na zona sul de São Paulo.

Gilmar Dias da Rocha
Lendo a matéria que a 
rede estadual em Guaru-
lhos conta com 660 alu-
nos nascidos em outros 

países, imagino que es-
ses jovens devem sentir 
saudade do ensino ofe-
recido em suas escolas 
de origens. 

Bruna Souza
A prefeitura abre vagas 
para médicos, mas nunca 
elas são preenchidas.

Deborah Sales
Lamentável observamos 
que o desemprego no 
país, em especial na re-
gião metropolitana de 
São Paulo, está crescen-
do a cada mês que pas-
sa. O governo de Jair 
Bolsonaro, presidente 
que depositei meu voto, 
ainda não conseguiu es-
tancar a sangria da falta 
de vagas no país e, ape-
sar do pouco tempo de 
governo, estou perden-
do as esperanças de que 
isso vá acontecer a curto 
e médio prazos. Não sei 
o que será de nós.

Mega Sena
Concurso n° 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

Flamengo e Guarulhos apoiam 
modernização do ‘Ninho do Corvo’
Antônio Boaventura

Fora das quatro linhas, 
Flamengo e Guarulhos 
deixam a rivalidade de lado 
e se unem em relação ao 
processo de modernização 
do estádio Antônio Soares 
de Oliveira, no Jardim Tran-
quilidade, que a prefeitura 
pretende colocar em prática 
por meio da iniciativa priva-
da. Para isso, deverá revogar 
a concessão de uso do 
espaço dedicado ao Corvo.

O Rubro-Negro obteve 
a permissão de uso do 
estádio, que pertence à pre-
feitura, em outubro de 1980 
por tempo indeterminado. 
Atualmente, tanto o Corvo 
quanto o Guarulhos utilizam 
a estrutura para mandar 
seus jogos na disputa do 
Campeonato Paulista da 4ª 
Divisão. 

“Essa modernização 
do estádio proposta pela 

prefeitura é necessário para 
o futebol da cidade, que 
precisa de um equipamento 
com condições para rece-
ber os jogos das equipes”, 
declarou Ricardo Agea, 
presidente do Guarulhos.

Já Edson David Filho, 
presidente do Flamengo, se 
diz favorável a moderniza-
ção daquele espaço, mas 
ressalta que é preciso res-
peitar o histórico construído 
pelo clube naquele local. A 
média de público das par-
tidas realizadas pelas duas 
agremiações nos últimos 
dois anos é de quase 412 
torcedores.

“Quanto à modernização 
somos a favor, desde que 
seja respeitada a história 
do Flamengo e o que foi 
incorporado ao patrimô-
nio histórico. O respeito é 
manter o Flamengo naquela 
área”, explicou Filho.

Técnicos do Departa-
mento de Limpeza Urbana 
(Delurb), da Secretaria 
de Serviços Públicos, 
acompanham a limpeza 
de 60 metros cúbicos de 
materiais descartados 
irregularmente da rua José 
Nilson Ferretti, no Taboão.

A ação é decorrente de 
um Termo de Ajuste de 
conduta – TAC previsto na 
Lei Municipal 7.572/2017, 
firmado pela Prefeitura de 
Guarulhos, pelo qual um 
particular executa a limpe-
za como forma de sanar 
irregularidades quanto 
ao descarte irregular de 
resíduos.

Durante a execução da 

limpeza, servidores da Di-
visão Técnica de Coleta de 
Resíduos orientam os tra-
balhadores a separarem 
manualmente os materiais 
entre madeira, entulho e 
demais rejeitos. A madeira 
recolhida será encami-
nhada à recicladora e o 
entulho para a Usina de 
Reciclagem da Proguaru, 
onde será transformado 
em agregado reciclado 
para utilização em obras 
e serviços de conservação 
feitos pela Prefeitura. Por 
fim, o rejeito será encami-
nhado ao aterro sanitário.  
A previsão para o término 
do serviço é o início do 
próximo mês de julho.

Prefeitura acompanha 
limpeza de descarte 
irregular no Santa Lídia

José Nilson Ferreti
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claretiano.edu.br

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

Claretiano
mais

por você.A faculdade
que é

GUARULHOS
POLO

N O  C O L É G I O  V I R G O  P O T E N S
R U A  S A N T O  A N T Ô N I O ,  2 3 6  –  C E N T R O
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(11) 3820 0084 • (11) 94523 2111 Atendimento
via WhatsApp

PROGRAMA
DE BOLSAS

CLARETIANO

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

São mais de 30 opções, escolha a sua.

CONFIRA

DESCONTOS
ESPECIAIS NA SUA 

MENSALIDADE*

NO ENADE **

CONSECUTIVOS6ANOSM
EL

HOR  FACULDADE  EAD

Duas escolas estaduais em 
Guarulhos receberam durante 
esta semana mais uma edição 
do projeto Construindo o Fu-
turo, da Prefeitura, viabilizado 
pela Secretaria do Trabalho. 
Desta vez, cerca de 500 
alunos das escolas Professor 
Rinaldo Poli e Alexandre 
Lopes de Oliveira tiveram a 
oportunidade de participar 
das mais diversas atividades 
oferecidas pelo projeto.

Entre os resultados posi-
tivos obtidos na semana, 
destacam-se a emissão de 
40 carteiras de trabalho, 
a realização de 160 testes 
vocacionais, 155 cadastros 
em estágios e palestras com 
mais de 250 expectadores.

Sobre a introdução dos 
jovens no mercado de tra-
balho, por exemplo, palestra 
“Começar bem para ir mais 
longe” apresentou temas 
como postura, atitude correta 
em processos seletivos, 
vestimenta e comunicação. 
De acordo com o palestrante 
Marcos Ciriaco de Santana, o 

que falta para os jovens não 
é interesse, e sim incentivo. 

Marluce Galdino da Silva, 
professora mediadora de 
confl itos da Escola Professor 
Rinaldo Poli, afi rma que os 
alunos se mostraram muito 
felizes e empolgados em 
participar. “É uma motivação 
a mais, né? Deve existir essa 
parceria entre as escolas e o 
município para trazer incen-
tivo para os jovens que não 
têm muita oportunidade. A 
princípio nós tínhamos cogi-
tado trazer apenas a emissão 

da carteira de trabalho e eles 
já tinham fi cado muito felizes 
com a oportunidade. Com as 
outras atividades, então, a 
escola fi cou mais viva”, disse.

Além de todas as ativida-
des, a Skill Idiomas, parceira 
da Secretaria do Trabalho no 
projeto, sorteou uma bolsa 
de 100% no curso de inglês. 
O ganhador, Maycon Gabriel, 
de 13 anos, aproveitou 
bastante o evento e disse 
estar realizado após ganhar 
a bolsa. “Meus professores 
sempre me falaram da im-

portância de aprender inglês, 
e quando eu ganhei fi quei 
muito surpreso. Sempre quis 
estudar e tenho certeza que 
isso vai ajudar muito no meu 
crescimento e na minha 
carreira”, afi rmou.

Além da Skill, esta edição 
do Construindo o Futuro 
contou com a parceria 
de Prepara Cursos, Brilho 
Próprio, Universidade Gua-
rulhos, Skill, Fisk, Liveely’s, 
Eniac, Universidade Brasil, 
Nube e Universidade Cru-
zeiro do Sul.

Mais 500 adolescentes participaram do 
projeto Construindo o Futuro na semana

Antônio Boaventura

Em fi scalização realizada 
no município, o Tribunal de 
Contas do Estado de São 
Paulo (TCE-SP) encontrou 
quatro escolas da rede mu-
nicipal sem o Auto de Visto-
ria do Corpo de Bombeiros 
(AVCB) e o alvará da Vigi-
lância Sanitária. A prefeitura 
informou que a secretaria de 
Educação não foi notifi cada 
até o momento.

Além do funcionamento 
irregular, o órgão também 
encontrou nas escolas fi s-
calizadas - EPG Elis Regina, 
EPG Paulo Autran, EPG 
Procópio Ferreira e EPG Ve-
reador Faustino Ramalho -, 
locais inadequados para ar-
mazenamento de alimentos 
e o relatório de inspeção de 
boas práticas emitido pela 
Vigilância Sanitária.

Nas unidades escolares 
que o relatório apontou a 
nutricionista Gisela Kodama 
como nutricionista res-
ponsável, não constam as 
fi chas técnicas de preparo 

(Documento individual para 
cada alimento, indicando 
o tipo – arroz, bife, salada, 
etc., sua composição 
nutricional e modo de 
preparo). Nestas escolas 
são servidas refeições para 
pouco mais de 5 mil alunos. 
Na escola Paulo Autran, l 
no Jardim Lenize, os fi scais 
encontraram vazamento 
nas pias, azulejos caídos e 
rachaduras. 

O HOJE procurou a 
prefeitura para comentar o 
assunto, mas não obteve 
resposta. 

Outro ponto destacado 
pelo TCE foi à ausência de 
fi scalização do Conselho 
de Alimentação Escolar na-
quelas unidades estudantis. 
Apenas a EPG Procópio 
Ferreira contava com regis-
tro de alguma inspeção do 
CAE. Em contrapartida, Mar-
celo Colonato, presidente 
do conselho, ressaltou que 
a respectiva documentação 
se encontra na sede do 
CAE e não nas escolas.

Escolas municipais fiscalizadas 
pelo TCE funcionam sem AVCB 
e alvará da Vigilância Sanitária

S
id

n
e

i B
a

rr
o

s



www.guarulhoshoje.com.brcidade sexta-feira, 21 de junho de 20194

O inverno começa às 
12h54 desta sexta-feira (21). 
Segundo o Instituto Nacional 
de Meteorologia (Inmet), o 
fenômeno El Niño, que acom-
panhou o Brasil no verão e 
no outono, deverá continuar 
infl uenciando o tempo: 
um aquecimento acima do 
normal na parte do Pacífi co 
próxima ao Equador, o que 
difi culta a entrada do ar frio.

Ainda segundo o Inmet, a 
probabilidade da ação do 
El Ninõ passa de 50% – a 
consulta foi feita em centros 
internacionais de meteorolo-
gia. O site Climatempo prevê 
que durante o inverno de 
2019, “quase todas as ondas 
de frio serão desviadas para 
o oceano” e “deve terminar 
com temperaturas acima da 
média”.

A queda nos termômetros 
poderá ocasionar geadas e 
nevoeiros no Sul e Sudeste, 
além de parte do Centro-
-Oeste, e queda de neve é 
esperada nas áreas serranas 
e planaltos da Região Sul, de 
acordo com informações do 
Inmet.

No Estado de São, o tempo 
mais seco também favorece 
a uma maior amplitude tér-

mica diária, que consiste na 
diferença entre a temperatura 
máxima e a mínima de um 
mesmo dia, explica o Inmet. 
“Estes fatores associados 
à incursão de massas de ar 
frio contribuem para que as 
temperaturas, até meados de 
agosto, sejam em média as 
mais baixas do ano, principal-
mente na faixa sul e leste do 
Estado.”

Inverno começa às 12h54 desta sexta acompanhado pelo fenômeno El Niño

Wellington Alves

Com a chegada do inverno, 
estação mais fria do ano, às 
12h54 desta sexta-feira (21), o 
tradicional fondue é a pedida 
dos principais restaurantes 
da cidade, já que ele é um 
dos pratos mais tradicionais 
desta época do ano. Nos 
últimos dias, a rede Outback 
explodiu as vendas com o 

produto, que fi cou esgotado 
em diversas unidades. Mas 
vários clientes questionaram 
se a iguaria era, de fato, um 
fondue clássico, já que não 
acompanhava o rechaud, reci-
piente de fogo, como o que é 
servido no The Fire Steakhou-
se, na região central. 

O HOJE conversou com a 
coordenadora do curso de 

Gastronomia da Univeritas/
UNG, Deborah Dugaich Sisti, 
que confi rmou: o produto 
do Outback é uma releitura, 
mas não respeita as regras 
clássicas.

De acordo com Deborah, 
o fondue tradicional (prato 
criado na Suíça, em meio à 
Segunda Guerra Mundial) é 
feito de carne, queijo ou cho-

colate. Os itens são aqueci-
dos em um rechaud, na mesa 
dos clientes. “O fogo deve 
ser alto, no caso da carne, ou 
mais baixo para o queijo e o 
chocolate, para não fi carem 
queimados”, explica. 

No The Fire, por exemplo, 
as opções são o Fondue de 
Queijos emmental e gruyère 
e o Fondue de Chocolate, 

ambos com o rechaud, e cada 
um com diferentes acompa-
nhamentos. 

Em São Paulo, algumas 
casas têm utilizado o rechaud 
elétrico, sem fogo, mas que 
mantém os alimentos aqueci-
dos. Já o fondue do Outback 
é uma adaptação. A empresa 
coloca o queijo e o chocolate 
superaquecidos, dentro de 

um pão italiano quente. “A 
temperatura é inferior a de 
uma panela”, analisa Deborah. 

A especialista acredita 
que outras adaptações de 
fondues podem ser feitas, em 
outros restaurantes, a partir 
da invenção do Outback. O 
fondue tradicional, entretanto, 
deve continuar no paladar 
dos paulistas. 

Tradicional prato do inverno, fondue é
analisado por consumidores da cidade

X
R$ 120,00 R$ 104,90

Serviço:
Outback Steakhouse 
Endereço: rua Engenheiro Camilo Olivetti, n° 295, Itapegica (dentro do Internacio-

nal Shopping Guarulhos). 
Unidade Parque Shopping Maia: 
Endereço: avenida Bartolomeu de Carlos, n° 230, Jardim Flor da Montanha.
A unidade do Outback no Shopping Maia está localizada no piso 1. 
Horário de funcionamento: das 12h às 22h
Telefone: 2485-1114

Serviço:
The Fire Steakhouse
Endereço: Rua Tapajós, 56 – Jardim Barbosa
Telefone: 2447-1582
Faça a sua Reserva: (11) 93219-8871
Site: http://thefi re.com.br/
Horários: 
Segunda-feira- das 12h às 15h e das 18h às 22h / Terça-feira- das 12h às 23h
Quarta a sábado: 12h a 0h / Domingo: 13h às 22h
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SUA CHANCE ESTÁ AQUI!
Prepare-se com quem entende
de Enem e Vestibulares

www.cursinhodapoli.top
Tel.: 11 3197-8683 - Av. Guarulhos, 3999 

MATRÍCULAS
       ABERTAS

NOVA UNIDADE

Lapa - 11 2145-7654 

Sto. Amaro - 11 5524-6404

Tatuapé - 11 2522-5554

Guarulhos - 11 3197-8683

Novidade em

GUARULHOS

2019Extensivo

O Governo do Estado 
confi rmou o repasse re-
corde de R$ 230 milhões 
para convênios de infra-
estrutura urbana na atual 
gestão. A verba atenderá 
567 municípios. “Não 
tenho dúvidas de que sou 
um Governador munici-
palista. Essa é a forma 
correta de se fazer gestão. 
É uma deliberação do nos-
so Governo, descentralizar 
recursos e acreditar na 
capacidade dos prefeitos 
e prefeitas”, afi rmou o 
governador João Doria.

O dinheiro será escalo-
nado de modo a priorizar 
apoio do Governo do 
Estado a municípios com 
até 100 mil habitantes. 
Segundo os critérios da 
Secretaria de Desenvolvi-
mento Regional, cidades 
com até 20 mil habitantes 
poderão pleitear repasses 
de até R$ 300 mil.

O valor sobe para R$ 
500 mil para municípios 
com até 50 mil habitantes 
e atinge o máximo de R$ 
700 mil para as cidades 
maiores. As prefeituras po-
derão apresentar projetos 
para aplicação da verba a 
partir desta quarta.

Os repasses estaduais 
deverão custear, parcial ou 

integralmente, obras de in-
fraestrutura urbana e pavi-
mentação e recapeamento 
de ruas, além de constru-
ção ou reforma de escolas 
e praças. De acordo com 
o secretário de Desenvol-
vimento Regional, Marco 
Vinholi, os municípios com 
população superior a 100 
mil habitantes também 
poderão pleitear novos 
convênios para programas 
específi cos que serão 
anunciados pelo Estado 
nos próximos meses.

A previsão é que os re-
passes comecem a ser fei-
tos no segundo semestre. 
Os pedidos apresentados 
pelas prefeituras serão 
avaliados pelo corpo 

técnico e fi nanceiro da 
gestão estadual. A partir 
da aprovação, o dinheiro 
será liberado mediante 
contratação dos serviços 
e medição de cada etapa 
das obras.

Em contrapartida, o go-
verno paulista exigirá que 
as prefeituras atendam a 
metas de gestão pública 
estabelecidas pelo Palácio 
dos Bandeirantes. Entre 
elas, estão aumento no 
número de matrículas 
em creches, pré-escolas 
e ensino fundamental; 
redução da taxa de mor-
talidade infantil; e queda 
no número de mortes por 
homicídios e em acidentes 
de trânsito.

Governo de São Paulo anuncia 
repasse de R$ 230 milhões 
de verbas para 567 municípios
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Antônio Boaventura

Dos 34 da Câmara Muni-
cipal, apenas a vereadora 
Janete Pietá (PT) se dispôs 
a sugerir implementações 
na composição de ações 
a serem realizadas pela 
administração pública no 
próximo ano. Contudo, 
a comissão designada a 
coordenar as ações da Lei 
de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) rejeitou as emendas 
da petista e aprovou o 
projeto do executivo sem 
qualquer alteração. 

Entretanto, a petista pro-
tocolou na quinta-feira (13) 
cinco inserções no projeto 
de Diretrizes Orçamentárias. 
Entre elas estão à ampliação 
da estrutura física dos cemi-
térios da cidade e a melhoria 

na relação e no serviço de 
translado de corpos de mu-
nícipes falecidos em outras 
cidades. A petista também 
propõe a integração dos ser-
viços realizados pelo Samu e 
o Corpo de Bombeiros. 

“Eu também coloquei uma 
emenda para a Habitação 
com o objetivo de haver 
uma ação concreta sobre 
o aluguel social. Guaru-
lhos está tendo muitos 
problemas na questão de 
desocupação de áreas e a 
prefeitura não aguenta. E a 
prefeitura tem planos para 
ampliação dos velórios, 
principalmente da Vila Rio. 
É só eles fazerem”, disse a 
vereadora Janete Pietá.

Com a aprovação da 
comissão, o próximo passo 

será a votação do texto em 
plenário. 

O projeto da LDO 2020 
foi debatido durante várias 
audiências no começo do 
mês de junho e agora segue 
para votação, prevista para 
ser realizada entre os dias 
24 a 28 deste mês.

“Como diretriz que foi 
apresentado nas audiên-
cias e muito bem discutido, 
todos tiveram o seu espaço, 
acredito que fi cou dentro do 
que nós esperávamos. E na 
LOA é que vai ser discutido 
o orçamento e cabe aos 
vereadores à apresentação 
de emendas. As emendas 
devem ser apresentadas até 
amanhã”, observou o ve-
reador Lauri Rocha (PSDB), 
presidente da LDO.

Câmara aprova sem alterações proposta da LDO para 2020
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Com a aproximação 
do período de férias 
escolares, a Prefeitu-
ra de Guarulhos e a 
Guarupass (associa-
ção responsável pela 
emissão dos bilhetes) 
reforçam os esclareci-
mentos sobre os pontos 
mais questionados pelos 
interessados em adquirir 
o Bilhete Único Escolar, 
com a finalidade de tirar 
dúvidas de estudantes e 
professores. O primeiro 
ponto é que todo estu-
dante ou professor de 
unidade escolar devida-
mente regulamentada 
pelo Ministério da Educa-
ção, desde que resida há 
mais de um quilômetro 
de distância da escola, 
têm direito ao benefício. 

Exceção fica por conta 
de quem é beneficiado 

pelo transporte escolar 
gratuito. Já cursos de 
idiomas, de qualificação 
profissional e prepara-
tórios para vestibular 
também não garantem o 
benefício. Para adquirir o 
Bilhete Único Escolar é 
necessário ter o for-
mulário específico que 
pode ser obtido através 
do site (www.guarupass.
com.br), na página Cen-
tral do Bilhete, na seção 
Escolar. Em Cadastre-
-se, clique no botão 
da opção desejada. O 
formulário deverá ser 
preenchido e carimba-
do pela escola nos três 
campos existentes. Tam-
bém é possível retirar o 
formulário na Guarupass  
(rua Silvestre Vascon-
celos Calmon, 136, Vila 
Moreira).

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

Divulgação

Entre os próximos dias 
24 e 29, a Prefeitura 
de Guarulhos oferece 
intensa programação de 
espetáculos dos grupos 
permanentes do Con-
servatório Municipal de 
Guarulhos (CMG). Boca no 
Trombone, trompete.com.
br, Caminhos e Técnicas 
da Percussão, Cordas, pra 
que te quero!, Guarucellos, 
Corda Bamba, Banda 
Kakarecos e Classe de 
Trompas apresentam rico 
recorte de suas ativida-
des musicais no Auditório 
do Centro Municipal de 
Educação e Artes –Ceme-
ar, espetáculos sensíveis 
que prometem agradar o 
público. As apresentações 
são gratuitas e têm classifi -
cação livre.

No dia 24, segunda-

-feira, às 20h, acontecem 
as apresentações dos 
grupos trompete.com.
br e Boca no Trombone. 
Coordenado pelo professor 
Roberto Gastaldi, o grupo 
trompete.com.br trabalha 
linguagens de diferentes 
estilos musicais aplicadas 
ao trompete, como samba, 
bolero, xote, música bar-
roca, entre outros, priori-
zando a execução técnica 
e aperfeiçoamento das 
articulações, sonoridade, 
dinâmica e andamentos. 
O Boca no Trombone tem 
coordenação do professor 
Silvio Giannetti e é voltado 
à execução de músicas 
para trombones e tuba, 
como quartetos, quintetos 
e sextetos, explorando a 
sonoridade dos metais gra-
ves, do popular ao erudito.

Conservatório de Guarulhos tem 
programação de atividades musicais

Biblioteca Monteiro Lobato recebe 
palestra sobre a água no planeta

No próximo dia 27 (quinta-
-feira), às 19h, a Prefeitura 
de Guarulhos promove bate 
papo com Teresa Isenburg, 
escritora, professora, direto-
ra da universidade de Milão 
(Itália) e vice-presidente da 
Organização Mundial da 
Água. Durante o encon-
tro, Isenburg apresenta a 
palestra “A cultura da água 
e os acordos internacionais”. 
A atividade é gratuita e 
aberta ao público em geral. 
Iniciativa da Secretaria de 
Cultura, a palestra integra 
um ciclo de atividades que 
buscam fomentar o debate 
sobre temas pertinentes à 

atualidade e que têm rela-
ção com o desenvolvimento 
cultural, social e político da 
sociedade. 

Em sua explanação, Teresa 
Isenburg trata da água 
enquanto direito humano, 
sob a ótica da sobrevivência 
e saúde pública. Professora 
assistente de Geografi a 
na Faculdade de Letras e 
Filosofi a da Universidade de 
Milão desde 1968, Isenburg 
explora em seus temas de 
pesquisa, a água e território, 
produção social do espaço 
na Itália, espaço social e 
ilegalidade, território e a 
sociedade brasileira.

Divulgação

A partir desta quinta-feira 
(20) entrou em operação 
a linha seletiva S455 – 
Cidade Soberana / Centro 
(via avenida Tiradentes). 
Ela terá uma frota de cinco 
veículos, todos equipa-
dos com ar-condicionado 
e tarifa de R$ 5,50, sem 
direito a integração por ser 
um serviço seletivo. A linha 
funcionará todos os dias, 
realizando 43 partidas em 
cada sentido.

ITINERÁRIO - Sentido 
Centro: Rua Rio Negro, 
esquina com rua Apuca-
rana, rua Rio Negro, rua 
Palmeira, rua Ribeirão 
Preto, rua França, avenida 
Monte Alegre, praça Estre-

la, avenida Monte Alegre, 
rodovia Juvenal Ponciano 
de Camargo, rua Poço 
Branco, avenida Aracati, 
avenida Sítio Novo, avenida 
Florianópolis, rua São Ben-
to Trairí, estrada do Saboó, 
avenida Riachuelo, avenida 
Serra Redonda, avenida 
Marcial Lourenço Seródio, 
avenida Delfi nópolis, ave-
nida Camacan, rua Ester, 
rua Jamil João Zarif, praça 
Oito de Dezembro, avenida 
Otávio Braga de Mesquita, 
avenida Tiradentes, ave-
nida Antonio Grotkowsky, 
avenida Tiradentes, ave-
nida Salgado Filho (pista 
superior) e rua Nossa Sra. 
Mãe dos Homens.

Linha seletiva Cidade Soberana entra 
em operação nesta quinta-feira

Marco Vinholi
Secretário de Desenvolvimento 
Regional do Estado de São Paulo

São Paulo, Municipalismo 4.0
O grande contraste entre os serviços oferecidos pelo 

poder público e pela iniciativa privada tem um componente-
-chave: a burocracia. No mês de maio, causou surpresa 
quando o governador de São Paulo, João Doria, fez a primei-
ra autorização de convênios do ano com 167 prefeituras do 
interior paulista. Na ocasião, nenhum papel foi usado e, pela 
primeira vez no Palácio dos Bandeirantes, a autorização foi 
digital, dando a linha de inovação na relação municipalista 
do novo governo.

Combater a arte de complicar, difi cultar, tomar tempo e re-
cursos da sociedade é o grande desafi o dos governos mun-
do afora. A capacidade de um estado de prover soluções 
aos problemas da sua população de forma ágil e simples é a 
chave para o sucesso das estruturas modernas. 

Não é segredo para ninguém que o Brasil ainda engatinha 
neste quesito. É verdade que boas iniciativas do Governo 
Federal trouxeram avanços, mas amargamos a 44ª posição no 
ranking da Organização das Nações Unidas de governo ele-
trônico, ainda que ostentemos o quarto lugar entre os países 
com maior volume de população com inserção na internet. 

São Paulo avançou na informatização nos últimos anos, mas 
tem papel fundamental no aprofundamento do processo de 
desburocratização e digitalização. Bons exemplos de servi-
ços como o Poupatempo têm a tarefa de seguir avançando, 
tornando cada vez mais desnecessária a presença física do 
cidadão em uma repartição pública para resolver um problema 
ou acessar um serviço estatal.

O desafi o é enorme. Efi ciência, transparência, menos buro-
cracia, redução dos custos, inteligência artifi cial e blockchain 
devem ser os mantras das administrações modernas.

Estado afora são centenas de repartições (mais de 230), 
estruturas com sobreposições de funções e serviços que po-
deriam facilmente ser realizados virtualmente. Estima-se que 
pelo menos 120 mil ofícios são protocolados no Governo do 
Estado de São Paulo mensalmente. Uma verdadeira ação 
cartorial, consumindo papel, tempo e recursos dos gestores 
e tendo como resultado uma baixa efetividade. 

Para combater este cenário, o Governo João Doria trabalha 
o chamado Municipalismo 4.0, construído com base nos prin-
cípios da redução de custeio, melhoria na qualidade dos servi-
ços prestados, maior transparência e combate à corrupção.

Respeitando esses valores, as Secretarias de Governo e de 
Desenvolvimento Regional estão estruturando dois projetos 
inovadores. O “Canal Direto, São Paulo mais perto” irá levar 
o modelo Poupatempo aos escritórios regionais, reduzindo 
custos e aumentando a efetividade dos serviços ao mesmo 
tempo em que dará maior capilaridade às ações junto aos 
gestores públicos distribuídos pelas 15 regiões administrati-
vas de São Paulo.

Já o Programa São Paulo Sem Papel pretende extinguir o 
uso do papel nas relações entre Estado e Municípios, gerin-
do as demandas, os contratos e convênios com as prefeitu-
ras, encurtando caminho, tempo e recursos, e acabando com 
a política do ofício. 

Sopram novos ventos no municipalismo paulista. Do 
fortalecimento brilhantemente conduzido pelo governador 
André Franco Montoro à revolução digital 4.0 iniciada ago-
ra restam intactos os princípios da autonomia, da descen-
tralização administrativa e do empoderamento das cidades. 
Agora por meio digital.

[ artigo ]

11 95995-8000

Envie sugestões de pautas 
para o nosso WhatsApp:
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Ulisses Carvalho 

Os familiares da bebê Ma-
ria Eduarda Fantini Pacífico, 
de um mês e quatro dias, 
alegam que funcionários da 
Unidade Básica de Saúde 
(UBS) Jardim Rosa de França, 
teriam errado na aplicação 

da vacina na criança. 
O HOJE esteve na casa da 

família, que mora no bair-
ro do Jardim do Papai, e de 
acordo com a a dona de 
casa Natália Garcia Pacífico 
Fantini, 21, a filha Maria foi 
vacinada na segunda-feira 

(17), , porém, na terça-feira 
(18), depois das 17h, uma fun-
cionária da UBS teria ligado 
para a mãe informando que a 
consulta do bebê havia sido 
antecipada do dia 10 de julho 
para quarta-feira (19), às 8h. 

Além da Natália, o pai da 
criança, Luiz Henrique Mo-
raes Fantini, 29, autônomo, 
também acompanhou a es-
posa e a filha na consulta, e 
de acordo com o casal, a pe-
diatra da unidade teria infor-
mado que os funcionários da 
unidade erraram na vacina 
de Maria. A mãe afirmou que 
estava prevista a filha tomar 
a vacina pneumocócica 10V ( 
conjugada), além da VIP e a 
Penta, porém, acabou toman-
do a Rota Vírus Humano. 

“Após a médica informar o 
erro, ela somente pediu para 
esperar como o organismo 
de minha filha iria reagir, po-
rém, em nenhum momento a 
examinaram, e informou que 

ficou sabendo da aplicação 
da vacina erra no final da tar-
de de segunda-feira”, reve-
lou Natália. A avó, Cássia de 
Moraes Fantini Pacífico, 43, é 
uma das mais inconformadas 
com a situação, alegando que 
chegou a procurar a gerência 

da UBS, porém, não conse-
guiu nenhuma resposta. 

Natália informou que a 
médica disse que a bebê 
só correria risco se tivesse 
fora do peso ou nascesse 
prematura. “A Maria Eduarda 
não está conseguindo dor-

mir, ele sente dores e vamos 
procurar outro médico. Nun-
ca vai passar pela sua ca-
beça que você ao levar seu 
filho no posto, pode estar 
correndo risco de ele rece-
ber uma vacinação errada”, 
alegou Cássia. 

Família questiona suposto erro na aplicação 
de vacina em bebê na UBS Rosa de França 
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Em nota, a Secretaria 
da Saúde informou que 
ao contrário do afirmado 
pela família, a criança foi 
examinada pela médica. 
“A família foi chamada 
para comunicar que a 
vacina foi aplicada com 
25 dias de antecedência 
– uma vez que é admi-
nistrada aos dois meses 
de idade, bem como para 
orientar sobre os efeitos 
adversos que a vacina 

pode causar em qual-
quer situação, ou seja, 
mesmo em crianças com 
mais idade”, destacou a 
secretaria.

A Saúde também 
informou que a família 
realizou uma reclamação 
na secretaria, chegando a 
ser atendida por técni-
cos do Departamento 
de Assistência Integral 
à Saúde, que presta-
ram os esclarecimentos 

aos familiares. “Por fim, 
informa que a criança 
não foi medicada porque 
não apresentou nenhuma 
reação adversa à vacina 
e, sendo assim, não há in-
dicação para medicação. 
Esclarece ainda, que a 
menina será acompanha-
da semanalmente, com 
visita domiciliar agendada 
para o próximo dia 25 
e consulta médica na 
quinta-feira (27)”.

Vacina foi aplicada com 25 dias de 
antecedência, diz Secretaria da Saúde 
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Nesta sexta, 21, será 
celebrado o centenário 
de nascimento de Nelson 
Gonçalves, um dos maiores 
cantores da história da 
música brasileira. Sua voz 
poderosa chegou a ditar 
padrões do que seria um 
verdadeiro intérprete, assim 
como os de Orlando Silva, 
Ângela Maria, entre outros.

Foi só quando João 
Gilberto surgiu com sua 
bossa nova e seu canto 
baixinho, no fi m da década 
de 1950, que foram aber-
tos caminhos para outros 
estilos de cantores, que 
não tinham necessaria-
mente vozeirões potentes. 
Mesmo assim, Nelson 
Gonçalves continuou a 

ocupar o posto dos gran-
des intérpretes. 

Considerado o Rei do 
Rádio, Nelson Gonçalves 
receberá homenagens na 
data de seu centenário. 
Entre elas, o lançamento, 
pelos Correios, de um 
selo ofi cial dedicado a ele 
em cidades que fi zeram 
parte de sua trajetória: em 
São Paulo, para onde ele 
se mudou ainda criança; 
no Rio de Janeiro, onde 
o cantor consolidou sua 
carreira, e em Santana do 
Livramento, no Rio Grande 
do Sul, onde Nelson 
nasceu, no dia 21 de junho 
de 1919. Traz a imagem do 
cantor em preto e branco, 
com uma aplicação doura-

da em que se lê “Nelson 
Gonçalves - Centenário” e 
“A Maior Voz do Brasil”. 

Além disso, a Sony Music 
vai liberar nas plataformas 
de streaming, a partir des-
ta sexta, 21, grande parte 
da obra de Nelson Gon-
çalves, morto em 1998. No 
total, estarão disponíveis 
35 álbuns da obra do 
cantor. O projeto integra o 
processo de digitalização 
do catálogo de Nelson, 
que inclui restauração 
de tapes analógicos e 
projetos gráfi cos originais 
dos 35 discos do cantor. 
A gravadora deixará dis-
ponível também playlists 
temáticas, com curadoria 
de Rodrigo Faour.

Cantor Nelson Gonçalves 
completaria 100 anos nesta 6ª 
feira e receberá homenagens

Divulgação

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, ALINHAMENTO E TROCA DE BICO DE AR

Assim como Nelson 
Gonçalves, boa par-
te da obra de Chico 
Buarque também estará 
disponível pela Sony 
nas plataformas a partir 
desta sexta, 21, em co-
memoração aos 75 anos 
do cantor e compositor, 
completados na última 

quarta, 19. Entrarão no 
catálogo digital, pela 
primeira vez, alguns dis-
cos da carreira de Chico 
gravados entre 1987 e 
2001, como Paratodos, 
Chico Buarque e Chico 
Buarque de Mangueira.

A gravadora vai lançar 
ainda, nesta sexta, uma 

página interativa exclu-
siva, uma sala virtual 
sobre o mar do Rio, em 
que, a cada clique, o vi-
sitante entra em contato 
com mais informações 
sobre toda a carreira do 
Chico, especialmente 
pela fase e por cada dis-
co desse relançamento.

Obra de Chico Buarque também estará disponível nas plataformas
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Eu Sou o Número Quatro

A Filha do Chefe

Globo - 13h58 - John 
Smith parece ser um 
adolescente comum, 
mas é, na verdade, um 
alienígena que passa 
sua vida fugindo de 
inimigos. Assim como 
ele, existem oito aliení-
genas de seu planeta 
natal, Lorien, vivendo 
como humanos na 
Terra. Cada alieníge-

na tem um número e 
só podem ser mortos 
na sequência correta. 
John Smith troca de 
identidade e de cidade 
constantemente com a 
ajuda de seu guardião, 
Henri. Entretanto, em 
Ohio, John encontra 
uma razão para parar 
de fugir e enfrentar 
seus inimigos.

SBT - 23h15 - O 
estagiário de pu-
blicidade Tom 
Stansfield quer 
impressionar seu 
chefe exigente e 
se aproximar da fi-
lha dele. Para con-

seguir o que quer, 
ele concorda em 
passar uma noite 
cuidando de sua 
mansão, mas as 
coisas não saem 
como Tom espe-
rava.

Fotos: Divulgação

[ filmes ] 
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ENOCÃMICA

CLOROAVEC
IAEB

ATAU
ARTILHEIRO

Qualidade
de quem
não tem
malícia

Bairro 
dos párias

sociais 
(p. ext.)

Cidade
natal de
Jesus
Cristo

Ave-
símbolo da

Marinha
brasileira

Verbo do
ambicioso

Vitamina
indicada

ao
anêmico

Instrumen-
to tocado
por Paul 

McCartney

O livro de
indicação
docente

A letra "F"
da sigla

STF

Expressão
que deno-
ta entu-
siasmo

Vogal 
da vaia

Cortam o
pelo do
animal

Primeiro
verbete do
dicionário

Dá passos; 
caminha

 "De Onde
(?) o Baião", 

suces-
so de Gil

Calculei;
mensurei

Barco de
luxo

isento de
IPVA

Fazer a
refeição
da noite

Objeto
com 

magne-
tismo

Formato
de cone-
xões hi-

dráulicas

Morcego, 
em inglês

Onomato-
peia do
latido do

cão
Goleador

como
Romário

(fut.)

Sonoro;
musical
Grande
caixa

Papa-mel
(bras.)
Fertili-
zação

Com, em
francês

Interjeição
gaúcha

Elemento
usado no 
clarea-

mento de
roupas
(Quím.)

Reta-
guarda

Moeda ca-
nadense

Animal como o mulo
Pioneiro da radiologia

e da radioterapia
no Brasil

Processo de armaze-
namento que retira

oxigênio evitando a oxi-
dação de alimentos

Estimula as TVs ao
aprimoramento da 
sua programação
A marca do artista

Volt
(símbolo)
Marcha do
automóvel

Local 
onde são
instaladas
máquinas
de videokê
Kenny (?),

músico
dos EUA

Peça de si-
nalização
de trânsito

Título 
de cinco
chefes 

de estado
europeus

Classe (?):
elite

Fio (?): é
utilizado 

na preven-
ção da
cárie

3/bat. 4/avec. 5/baixo. 11/credulidade. 18/briga pela audiência.

[ novelas ] 

Malhação -
Toda Forma de 
Amar

Joaquim repreende 
Filipe e Rita. Vânia 
acaba com a discussão 
entre César e Jaque-
line. Madureira questio-
na Camelo sobre 
as más companhias 
de Graveto. Graveto 
devolve a moto de 
Cléber. Filipe tenta se 
explicar para Joaquim.

Órfãos da Terra
Laila discute com Ja-

mil. Sara e Ali se casam. 
Paul sente ciúmes de 
Dalila/Basma. Raduan 
pede para ficar com 
Missade e Elias. Davi 
pensa em abandonar 
sua carreira militar. Mi-
guel implora que Paul o 
deixe jogar no cassino, 
e se esconde de Ca-
mila com a ajuda do 
falso empresário. Faruq 
e Letícia descobrem o 
nome do denunciante. 

Verão 90
Jerônimo explica a 

Galdino que o transfor-
mará em um símbolo 
de sucesso. Vanessa 
promete a Quinzinho 
fazê-lo feliz. Filipa 
questiona Larissa sobre 
a galinha de barro que 
havia no apartamento 
dos filhos. Quinzão 
garante a Lidiane que 

os dois ficarão juntos. 
Jerônimo treina Galdino 
para ser convincente 
como investidor. 

A Dona do Pedaço
Maria da Paz 

discute com Amadeu. 
Todos prestam seus 
depoimentos. Ama-
deu confronta Rael e 
exige que ele acabe 
com sua vingança. 
Evelina estranha a 
proximidade de Jô 
e Régis. Jô inventa 
uma mentira sobre 
Amadeu para Maria 
da Paz. Rock e Fa-
biana seguem Agno. 
Régis volta a jogar. 
Márcio mostra a Silvia 
a confissão de Kim e 
os dois reatam. Agno 
compra uma câmera 
de segurança. Jô ins-
trui Régis a manipular 
Maria da Paz.

Jezabel
Barzilai fica decep-

cionado com Queila 
ao saber que Baruch 
é filho de Hannibal. 
Barzilai diz a Levi, 
Queila e Baruch que 
Elias convocou a 
todos para irem ao 
Monte Carmelo. Aca-
be chega ao Monte 
Carmelo e encontra 
com Elias. Elias se 
encaminha para uma 
área mais destaca-
da e se dirige aos 
israelitas e diz em 
voz alta que todos 

vão testemunhar que 
há apenas um Deus. 
Pigmaleão e Thanit 
rebatem a afirmação 
de Elias. Elias e Aca-
be se desafiam. 

As Aventuras 
de Poliana

Jeff pergunta a 
Brenda se ela já tem 
um squad para o 
game da 0110, mas 
a conversa é inter-
rompida pelo samba 
de Lindomar. Sérgio 
retorna ao trabalho e 
é confrontado por Ro-
ger, que diz que seus 
filhos não poderão 
participar do Campo 
de Férias.

 Minha Vida
Mucella diz para 

Ylias que no hospital 
coletaram o sangue 
de Mehmet e Hasret 
e que podem des-
cobrir que Efsun e 
Bahar foram troca-
das. Hulya diz para 
Arda que eles irão 
voltar para a mansão. 
O médico conta para 
Mehmet que nenhum 
dos testes foi compa-
tível com Efsun.

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

virgem

Determinadas coisas 
que envolvem aquilo 
que lhe mais prejudica 
se manterão da mesma 
forma. Você demons-
trará alguns atos mais 
fortes de coragem neste 
momento.

Tendo bastante emo-
ção você poderá chegar 
a níveis de alto diferen-
cial neste dia mais tran-
quilo. O planeta Saturno 
virá lhe gerar novas e 
excelentes oportunida-
des para conseguir ir 
além. Alguns níveis mais 
melancólicos irão lhe 
ajudar bastante.

Irá mostrar que está 
um pouco mais tenso 
do que o normal neste 
momento, se for alguém 
apegado demais. Do 
planeta Urano virá essa 
condição negativa para 
a sua vida. Demonstrará 
ser uma pessoa tecnica-
mente muito apurada. 

Como seu grande 
aliado o componente 
fogo irá auxiliar a sua 
capacidade de ir além 
do óbvio neste dia. 
Mostrará algumas 
ações muito diferentes 
daquelas que precisa 
para conseguir traçar 
novos objetivos. Neces-
sitará ter um pouco de 
cautela.

Obterá um largo e 
interessante avanço 
ante as atividades 
do planeta vermelho 
Mercúrio, já o planeta 
Júpiter irá lhe trazer 
situações não muito 
amigáveis. Caso você 
persista nas coisas que 
acredita poderá ir lon-
ge, seja uma pessoa 
determinada.

Liberte-se para 
conseguir as coisas 
que você tanto deseja 
neste dia, só assim 
para ir além nas coisas 
que você tanto acre-
dita. O planeta Vênus 
mexerá com a sua auto 
estima de uma forma 
bem mais interessante. 
Faça o melhor que 
você puder.

Agir de uma forma 
amigável será a melhor 
coisa que pode lhe 
acontecer neste mo-
mento, não deixe que 
nada lhe escape das 
mãos. Você conseguirá 
contribuir muito mais 
para o ambiente social 
mais próximo durante 
este dia.

Sofrerá algumas 
perdas um tanto 
quanto interessantes 
para que consiga 
barganhar novas 
situações econômi-
cas. Receberá uma 
grande interferência 
para que lhe torne 
mais exagerado neste 
momento.

Demonstrará uma 
movimentação bem 
mais forte e equili-
brada por causa de 
alguns movimentos 
seus. Você sentirá 
que as coisas estão 
um pouco mais cal-
mas neste período 
diferenciado.

Sua criatividade irá 
abrir uma grande mar-
gem para você neste 
momento, mas diante 
de uma grande energia 
poderá ultrapassar 
alguns limites. O que 
precisa fazer neste 
dia é evitar todas as 
situações que possam 
colocar você em uma 
posição de mentir.

Para que você seja 
uma pessoa mais 
confiante, precisará 
alimentar uma alegria 
maior dentro do seu 
coração, só assim para 
sair de situações mais 
complicadas. O planeta 
Júpiter mexerá de uma 
forma mais bruta com a 
sua vida.

As suas impressões 
sobre o que vem acon-
tecendo dentro da sua 
relação serão um tanto 
quanto equivocadas, 
precisará ter paciência 
agora. As tuas econo-
mias não podem ir além 
daquilo que você acre-
dita ser fundamental.

áries libra

escorpião

sagitário

capricórnio

aquário

peixes

touro

gêmeos

câncer

leão
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de linhaClassifi cados
   EMPREGOS 

 PRECISA-SE 

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

 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 

     

   Para anunciar 
nos classifi cados 

ligue: 

2823-0828
2823-0829
 2823-0830
2823-0836
2823-0837

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
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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!

Ligue e 

anuncie nos

classifi cados
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A melhor opção para o seu 
almoço de domingo!
RUA TAPAJÓS, 56 � GUARULHOS � SP
RESERVAS�THEFIRE.COM.BR
TEL: 
11� 2447�1582
DE  2ª A DOMINGO: DAS 12h ÀS 24h

AOS DOMINGOS NOSSO VALET FICA LOCALIZADO NA ESQUINA, DEVIDO À FEIRA DE RUA.

T�BONE STINCO �OSSOBUCO� BURRATA ESPAÇO KID’S COMPLETO
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