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Especial Educação 
traz última pesquisa 
sobre o analfabetismo

* 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$ 359,88

BIGGRU20
cupom

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

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

 com grandes ofertas para a sua casa!
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Na faixa entre 15 anos ou mais, passou de 7,2% em 2016 para 6,8% em 2018. No ano 

passado, eram 11,3 milhões de pessoas nesta condição, segundo o Pnad Educação

Analfabetismo no

Brasil registra queda 

entre 2016 e 2018
GH  Pág. 02

Escola municipal no Pimentas 

recebe projeto Futebol de Rua
GH  Pág. 4

EAD apresenta

crescimento no

ensino superior

Inscrições para o

Fies podem ser

feitas até o dia 1o
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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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Estado desapropria 20% dos imóveis para metrô de Guarulhos
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Justiça determina
reintegração 
na Vila Operária

O projeto de lei que reestrutura o Plano de Cargos e Carreira da Guarda Civil Municipal só deverá ser 
analisado pelo plenário do Legislativo no segundo semestre, de acordo com presidente 

Guti envia à Câmara projeto
de reestruturação da GCM

GH  Pág. 4
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Especial Educação traz
a última pesquisa sobre o 
analfabetismo no Brasil

Teatro Adamastor terá
ar-condicionado e
poltronas trocados

Retenções de transportes
clandestinos superam
todo ano 2018 na cidade
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Na faixa entre 15 anos ou mais, passou de 7,2% em 2016 para 6,8% em 2018. No ano 

passado, eram 11,3 milhões de pessoas nesta condição, segundo o Pnad Educação

Analfabetismo noBrasil registra queda entre 2016 e 2018
GH  Pág. 02

Escola municipal no Pimentas 
recebe projeto Futebol de Rua
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EAD apresentacrescimento noensino superior

Inscrições para oFies podem serfeitas até o dia 1oGH  Pág.6
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Envie seus comentários para o e-mail: redacao@guarulhoshoje.com.br
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Expediente

[ cena do dia ] [ tempo ]

LOTERIAS:
Deu sorte hoje?

Renato S. Cerqueira/AE

28º

25º

17º

16º

10%

20%

Amanhã

Hoje

28. Jun

27. 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° 2162
22/06/2019
11 - 16 - 22 - 30 - 34 - 42

 
Lotofácil
Concurso n° 1831
24/06/2019 
02 - 04 - 05 - 08 - 09
10 - 12 - 14 - 16 - 18
19 - 20 - 21 - 22 - 23

Lotomania
Concurso n° 1981 
25/06/2019
00 - 05 - 14 - 27 - 30
34 - 36 - 40 - 43 - 44
55 - 65 - 68 - 76 - 78
85 - 88 - 92 - 98 - 99

Dupla Sena
Concurso n° 1952
25/06/2019
Primeiro sorteio 
19 - 28 - 30 - 32 - 34 - 35
Segundo sorteio
02 - 15 - 25 - 33 - 40 - 50

Federal
Extração n° 05399
22/06/2019

Prêmios Principais
Prêmio Bilhete  Valor (R$)
1º   37117            500.000,00
2º  71539              27.000,00 
3º  80239            24.000,00
4º  46873              19.000,00
5º  78405              18.329,00

 Presente de pai
O muro do CEI Suzana Campos Tauil, na Vila Clementino, na zona sul da capital pau-
lista, foi reformado por um pai como presente para as filhas que estudam no local. 
Agora, o que se vê é um belo retrato da cultura nordestina assinado pelo artista plás-
tico Reynaldo Berto.

Quem se inscreveu no 
processo seletivo para o se-
gundo semestre de 2019 das 
Faculdades de Tecnologia do 
Estado de São Paulo (Fatecs) 
já pode conferir a lista dos 
locais de exame na unidade 
em que deseja estudar. A 
informação também está 
disponível no site. A prova do 
Vestibular do dia 30 de junho 
começa às 13h e terá cinco 
horas de duração. Os portões 
das escolas serão abertos às 
12h15 e fechados às 13 horas, 
impreterivelmente.

Comum a todos os cursos, 
a prova terá uma redação 
e 54 questões de múltipla 
escolha, cada uma com cinco 
alternativas. Desse total, 40 
questões abordam o núcleo 
comum do Ensino Médio – 
serão 5 perguntas de cada 
uma das 8 disciplinas: biolo-
gia, física, geografia, história, 
inglês, matemática, química e 
português. 

Outras 5 questões envol-
vem raciocínio lógico e as 9 
questões restantes abrangem 
conteúdo multidisciplinar do 
Ensino Médio. Quanto ao 
peso da prova, oito conjuntos 

de questões terão peso 1 
e dois conjuntos, peso 2, 
conforme o eixo tecnológico 
a que pertence o curso esco-
lhido pelo candidato.

Para fazer a prova, é 
preciso levar caneta esfero-
gráfica de tinta preta ou azul, 
lápis preto nº 2, borracha, e 
o original impresso de um 
dos seguintes documentos: 
cédula de identidade (RG); 
cédula de identidade de 
estrangeiros (RNE) dentro da 
validade; carteira nacional de 
habilitação (CNH), dentro da 
validade ou com até 30 dias 
do vencimento; documento 
expedido por ordens ou 
conselhos profissionais, 
dentro da validade, que por 
lei federal, vale como docu-
mento de identidade em todo 
País (exemplo: OAB, Coren e 
Crea, entre outros); carteira 
de trabalho e previdência 
social (CTPS) ou passaporte 
brasileiro, dentro do prazo de 
validade.

O gabarito oficial do exa-
me será divulgado no dia 30 
de junho, a partir das 18h30, 
nos sites www.cps.sp.gov.br e 
www.vestibularfatec.com.br.

Fatecs divulgam locais 
de exame para Vestibular 
do segundo semestre

SP lança campanha para prevenir 
uso de drogas entre adolescentes

Para conscientizar alunos 
do Ensino Médio sobre as 
consequências do consumo 
do álcool e de outros en-
torpecentes, as secretarias 
da Justiça e Cidadania e 
da Educação lançam nesta 
quarta-feira (26), partir das 
10h, a Campanha São Paulo 
contra as Drogas. 

O anúncio ocorrerá na Es-
cola Estadual Albino Cesar, 
na Vila Mazzei, zona norte 
da capital. A apresentadora 
teen Maisa gravou um vídeo 
para apoiar a campanha. Ela 
participa da ação por meio 
do projeto SBT do Bem, 
que objetiva conscientizar a 
população sobre temas di-
versos. O jornalista, escritor 
e conferencista internacional 
José Luiz Tejon também gra-
vou um depoimento sobre 
o tema.

Além disso, o Centro de 
Integração da Cidadania 
(CIC), unidade Norte, monta-
rá uma feira na Escola Albino 

Cesar com serviços diversos 
para os estudantes, como 
elaboração de currículo, 
orientação sobre postura 
para entrevista de emprego 
e orientação nutricional com 
testes de Índice de Massa 
Corporal (IMC).

O Centro Paula Souza 
divulgará cursos das Etecs e 
Fatecs, enquanto o Centro 
de Integração Empresa-Es-
cola (Ciee) tratará de vagas 
para estágio. O Centro 
de Reestruturação para a 
Vida (Cervi) .também estará 
presente.

Serviço
Campanha São Paulo 

contra as Drogas
Local: Escola Estadual 

Albino Cesar
Endereço: Rua Cajamar, 

5 – Vila Mazzei
Data: 26 de junho (quarta-

-feira) - Horário: 10h
Informações: (11) 3291-

2614
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com bônus de até

R$5.000,00
na versão Shine*

NOVO
SUV CITROËN C4 CACTUS

*Consulte a concessionária

Para a compra do Novo SUV Citroën Cactus, o valor do bônus é de R$ 3.000, independente da versão e cor escolhida. Nesse caso, o bônus será somado ao valor de avaliação do veículo usado. O veículo usado deverá ser utilizado na compra de um Citroën Cactus 0km. A avaliação do usado será realizada pela Concessionária 
participante e dependerá da marca, modelo, opcionais, estado geral do veículo e não estará vinculado à Tabela FIPE. O veículo usado deve estar no nome do comprador do veículo 0km, sendo elegíveis, também, pai, mãe, �lhos, cônjuge, mediante comprovação por RG, Certidão de Casamento e Declaração de União Estável. 
Pessoas Jurídicas com CNPJ também são elegíveis, desde que o comprador faça parte do contrato social da empresa. Acesse www.destracitroën.com.br.

Av. Tiradentes 1941 - Guarulhos - SP
Tel.: 11 2464-4001
www.destracitroen.com.br

No trânsito, dê sentido à vida.
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Anuncio JUNHO CACTUS SHINE 246 x 140mm.pdf   1   07/06/19   18:25

Wellington Alves

O juiz Artur Pessôa de 
Melo Morais, da 8ª Vara 
Cível de Guarulhos, deter-
minou a reintegração de 
várias ruas na Vila Operá-
ria, nas proximidades da 

torre de energia. A decisão 
judicial pegou centenas de 
moradores de surpresa, já 
que eles não foram noti-
fi cados ofi cialmente pela 
Justiça e a maioria não tem 
para onde ir.

Outras áreas da Vila 
Operária tiveram a reinte-
gração de posse evitada 
pela intermediação da 
Prefeitura de Guarulhos 
entre moradores e pro-
prietários. Sobre a região 

da torre de energia, 
porém, a administração 
municipal comunicou ape-
nas que não foi notifi cada 
da decisão judicial. 

A ordem de arromba-
mento e reforço policial 
foi emitida em 5 de junho, 
com prazo de cumprimen-
to após 30 dias. Ou seja, 
a partir de 6 de julho os 

moradores estão passíveis 
de serem despejados e 
suas casas destruídas. En-
tre as ruas atingidas estão 
a Renascer, Vicente de 
Paula Pinto, 11 de Novem-
bro, Bela Vista, Goiás, Boa 
Vista e Torre. 

A ação de despejo foi 
assinada pela Imobiliária 
e Comercial Pirucaia Ltda. 

A reportagem ligou para 
a empresa, que fi ca no 
mesmo local da Imobiliária 
Continental, envolvida em 
diversos outros casos de 
reintegração de posse. 
Questionada se é possível 
um acordo com os mora-
dores, a Pirucaia não se 
manifestou até a conclu-
são desta edição. 

Justiça manda retirar centenas de famílias 
da Vila Operária a partir do dia 6 de julho
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Moradores relatam dramas e incertezas
Edson de Andrade, 59 

anos, vive na Vila Operária 
há 15 anos. Com difi culda-
de de conseguir emprego, 
montou um bar há cinco 
anos no bairro. Ele mora 
com a fi lha, o genro e três 
netos. No mesmo quin-
tal, tem outro fi lho e uma 
neta. Investiu R$ 67 mil na 
compra de um terreno e na 
construção da casa. “Não 
sabia que não tinha docu-
mentação quando comprei. 

Se sair daqui não sei para 
onde vou”, afi rma.

A situação de Andrade é 
compartilhada por centenas 
de famílias na Vila Operá-
ria. A vendedora Rosilene 
Souza, 42, comprou a casa 
de um suposto advogado 
e se diz indignada pela 
falta de apoio da Prefeitura. 
“Estamos largados.”

A cabeleireira Adriana 
Almeida, 34, descobriu a 
ordem de despejo no site 

do Tribunal de Justiça, na 
segunda-feira. “Imprimi e 
passei para os vizinhos. 
Aqui tem crianças, cadei-
rantes, idosos. Não dá para 
sair do nada e sem ter para 
onde ir”, alega. 

No próximo domingo, às 
11h, os moradores afetados 
irão se reunir com um advo-
gado, em um sítio da região, 
para defi nir estratégias no 
intuito de evitar a reintegra-
ção de posse.
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Guti apresenta projeto de reestruturação 
da GCM; votação ocorrerá no 2o semestre
Wellington Alves

Aguardado há anos, o 
projeto de lei que reestru-
tura o Plano de Cargos e 
Carreira da Guarda Civil 
Municipal (GCM) fi nal-
mente chegou à Câmara 
Municipal. A proposta 
foi apresentada pelo 
prefeito Guti (PSB), nesta 
quarta-feira (26), junto 
com projeto de instituição 
do Programa de Incenti-
vos às microcervejeiras 
artesanais e cervejeiros 
caseiros.

O presidente da Câmara 
Municipal, Professor Je-
sus (sem partido), afi rmou 
que as propostas não têm 
caráter de urgência e de-
vem ser votadas apenas 
no segundo semestre. 
O Legislativo fi cará em 
recesso no mês de julho. 
“Vamos tratar da Lei de 
Diretrizes Orçamentá-
rias amanhã (hoje) e do 
reajuste dos servidores 

públicos na sexta-feira”, 
comentou. 

Desde a gestão do pre-
feito Sebastião Almeida 
(PDT) os guardas civis 
cobram um novo plano de 
carreira. Essa é a melhor 
forma de se conseguir 

reajuste salarial, mesmo 
que o servidor não suba 
de patente. 

A GCM possui 774 guar-
das. O secretário munici-
pal de Segurança Pública, 
Gilvan Passos, informou, 
em audiência pública na 

Câmara, em 13 de junho, 
que a Prefeitura abrirá 
concurso para contrata-
ção de 200 guardas até 
agosto. Serão 50 vagas 
para início imediato e as 
demais para cadastro 
reserva. 

D
iv

u
lg

a
çã

o

Cabotino
Suplente do senador Major 

Olímpio, o empresário Alexandre 
Giordano (PSL) já tentou ser pre-
sidente do PSDB guaru. Ele anda 
se insinuando nos bastidores da 
política local como bambambã do 
governo federal…

Piada pronta!
Às vezes, em devaneios, fico 

imaginando quem será 
a pessoa que irá se 
candidatar a vereador 
pelo PSL com a milhar 
17171…

E não?
Como nos tempos do PT, a atual 

administração está enfrentando 
clima tenso entre secretários e 
alguns adjuntos. Quem deveria 
ser o imediato de confiança, 
muitas vezes é o primeiro a jogar 
contra…

O melhor cenário petista
Elói Pietá candidato a prefeito 

em 2020. Genilda como vice, 
indicada por Alencar, que seria 
o candidato a federal em 2022 e 
a prefeito em 2024. O vereador 
Brinquinho candidato a deputado 
estadual. Só falta o acordo…

Revés
Na página que vem patrocinan-

do no Facebook, além do gasto, 
o secretário Jurandir Pereira (Ga-
binete) está tendo muito traba-
lho para apagar os comentários 
negativos…

Seria o Guti?
O PP (Partido Progressista) é 

uma das legendas com mais 
acesso ao fundo partidário. O 
presidente estadual, Guilherme 
Mussi, tem   interesse em investir 
em Guarulhos. Só falta um candi-
dato a prefeito competitivo…

Acredite se quiser
O vereador Lameh Smaili, se-

cretário de Direitos Humanos, 
anda dizendo por aí que não será 
candidato à reeleição pelo MDB. 
E sim vice do Guti…

Reticências...

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

Secretário contesta avaliação de instituto 
que coloca GCM entre as piores do estado
Antônio Boaventura

Pesquisa do instituto de 
Indicadores de Satisfação 
dos Serviços Públicos 
(INDSAT), colocou a Guarda 
Civil Municipal (GCM) de 
Guarulhos entre as piores 
das dez maiores cidades 
do estado de São Paulo. O 
secretário de Assuntos para 
Segurança Pública, Gilvan 
Passos, contestou o resul-
tado e critérios utilizados na 
pesquisa. 

“Nós gostaríamos de 
saber quais foram os 
critérios utilizados para 
avaliar as guardas, tendo 
em vista que algumas que 
estão a nossa frente, com 
todo respeito, nem efetivo 
tem e nem armadas são”, 
observou Passos.

Em contrapartida, Paulo 
Gomes, representante do 
instituto, explicou que a 
pesquisa é realizada a partir 
da coleta de dados forne-
cidos por eleitores com 
idade igual ou superior a 16 
anos em suas respectivas 

residências ou em vias pú-
blicas. Contudo, o mesmo 
não revelou a quantidade 
de pessoas ouvidas nesta 
avaliação. 

No último trimestre do 
ano passado, Guarulhos 
fi gurava na 9ª colocação 
deste ranking. Já no primei-
ro trimestre deste ano, a 
GCM local passou a ocupar 
o 8º lugar. Participam desta 
avaliação as cidades de 
São José dos Campos, 
Sorocaba, Campinas, São 
Bernardo do Campo, São 
Paulo, Ribeirão Preto, Mauá, 
Santo André e Osasco.

Apesar de contestar o 
formato, Passos entende 
que a ligeira evolução da 
GCM se deve ao compro-
metimento dos guardas, 
além de ressaltar que 
algumas das difi culdades 
para prestar seu serviço 
foram sanadas pela gestão 
do prefeito Guti (PSB) como 
a regularidade no forneci-
mento de combustível para 
as viaturas. 
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Os melhores momentos

estão aqui no Wet!

Prepare-se
para muita

Diversão

estão aqui no Wet!

Prepare-sePrepare-se

DiversãoDiversão
R$25,00*

1-6 anos:

Crianças abaixo de 1 ano FREEFREE

1-6 anos:
*

FREEFREE

Água
aquecida
a 36 graus**

*

FREE
Personagens* no parque
até 28/07

ACESSO PELA

*Ingresso de criança até 06 anos válido para compras na Bilheteria, Televendas e Wet Shop - obrigatório apresentação de documento de identidade com foto. Retirada de ingresso “free” para criança abaixo de 
1 ano - obrigatório apresentação de RG com foto. Promoção não acumulativa com outras promoções. Os personagens da Turma da Mônica estarão na parque no mês de julho/2019. Veja programação no site. 
**ATENÇÃO: Parque todo com água aquecida até agosto. Temperatura da água entre 26 e 28°C. Ilha Misteriosa do Cascão aquecida até 36 graus. O parque não garante o aquecimento da água das piscinas 
nas hipóteses de falta de energia elétrica e de eventuais problemas técnicos no sistema de aquecimento de água. O parque reportará qualquer instabilidade por meio de sua página na internet, suas bilheterias 
e seus funcionários. Pedimos que, no dia de sua visita, entre em contato antes com o parque para obter informações atualizadas e esclarecimentos por meio do telefone (11) 4496.8000 ou acessando o site 
www.wetnwild.com.br.  
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Divulgação

[ bloco de notas ]

Guarulhos conquista classificação 
para 2ª fase do Campeonato Paulista 

Com o empate em 1 a 
1 neste fi nal de semana 
diante do União Suzano, 
o Guarulhos fi cou na de-
pendência do julgamento 
realizado nesta terça-feira 
(25) no Tribunal de Justiça 
Desportiva de São Paulo 
(TJD-SP) para se classifi car 
à segunda fase do Cam-
peonato Paulista da 4ª 
Divisão. Com a perda de 6 
pontos do Grêmio Maua-
ense, o Índio guarulhense 
conquistou a sua classi-
fi cação. Já o Flamengo, 

vice-líder do grupo 6 com 
20 pontos, está garantido 
na etapa seguinte.

Por infringir o artigo 
214 do Código Brasileiro 
de Justiça Desportiva, o 
Grêmio Mauaense pode 
perder 6 pontos na tabela 
de classifi cação, em fun-
ção da escalação irregular 
do lateral-esquerdo Ariel 
na derrota por 1 a 0 para o 
Guarulhos. Dessa forma, a 
equipe de Mauá fi cou com 
14 pontos e benefi ciou o 
Índio guarulhense. 

[ bloco de notas ]

Guarulhos passou a 
integrar, desde o último 
fi nal de semana, o quadro 
de cidades que compõe 
a Rede Latino-Americana 
de Cidades Arco-íris 
(RLCA). A partir de agora, 
o município passa a ser 
ofi cialmente reconhe-
cido pelas suas ações 
na defesa de direitos 
da população LGBTI+. O 
anúncio foi feito durante 
a 3ª Assembleia da RLCA, 
realizada em São Paulo, 
entre 20 e 22 de junho, 
pela Rainbow Cities 
Network, rede internacio-
nal de governos formada 
com o objetivo de com-
bater a discriminação e 
a homofobia e promover 
os direitos da população 
LGBTI+.

Para a subsecretária de 

Políticas da Diversidade, 
Ana Marques, trata-se 
de uma conquista muito 
signifi cativa. “Todos os 
governos que são reco-
nhecidos pela Rainbow 
Cities Network desenvol-
vem grandes ações de 
combate ao preconceito. 
Guarulhos ter sido uma 
das escolhidas para inte-
grar o quadro é extrema-
mente importante porque 
mostra que estamos 
no caminho certo, que 
nosso trabalho realmente 
está rendendo frutos e 
representando mudan-
ças na vida das pessoas 
assistidas por nós. A 
troca de experiências foi 
maravilhosa, voltamos do 
evento com muitas ideias 
que queremos implantar 
em Guarulhos”, afi rmou.

Guarulhos passa a integrar a Rede 
Latino-Americana de Cidades Arco-íris

Prefeitura realiza ação especial de 
castração gratuita de cães e gatos

Para reduzir o número 
de animais abandonados 
nas ruas, a Prefeitura de 
Guarulhos continua dispo-
nibilizando o serviço de 
castração gratuita de cães e 
gatos. Para atender a quem 
não pode levar seu pet até 
o local da cirurgia em Bonsu-
cesso, excepcionalmente, o 
Departamento de Proteção 
Animal (DPAN) da Secretaria 
de Meio Ambiente está rea-
lizando a busca dos animais 
nas residências, através 
de indicação de protetores 

locais.
Além do transporte es-

pecífi co para recolhimento 
dos animais, a ação inclui 
preparação para a cirurgia 
com alimentação correta e 
jejum pré-operatório. Nesta 
semana, estão sendo aten-
didas comunidades carentes 
nos bairros da Ponte Alta, 
Anita Garibaldi, Santa Paula 
e Jardim Marilena. Nesta se-
mana, cerca de 200 animais 
da comunidade da Vila São 
Rafael, região do Itapegica, 
já foram castrados.

Divulgação

O Serviço Institucional de 
Acolhimento Adulto Mas-
culino – Casa de Acolhi-
mento (Albergue) Taboão 
realiza nesta sexta-feira 
(280, às 15h, a 2ª  Festa 
Junina para os usuários do 
equipamento. A ação da 
Secretaria de Desenvolvi-
mento e Assistência Social 
visa à integração entre 
assistidos e funcionários. 
Inaugurada em novembro 
de 2017, a unidade que 
fi ca ao lado do Restauran-
te Popular Solidariedade 
Josué de Castro, acolhe 
pessoas em situação de 
rua e funciona 24 horas. 

A capacidade é para 
50 acolhidos que partici-
pam de ofi cina de horta 
e de artesanato, além de 
conversações, onde têm 
oportunidade de contar 
suas histórias de vida e 
seus anseios. O Serviço 
realiza ainda trabalho téc-
nico e encaminhamentos 
para outras instituições, 
de acordo com cada perfi l 
e faixa etária. Serviço de 
Acolhimento Institucional 
Adulto Masculino Taboão 
- rua Adolfo Noronha, 49 
– Taboão (ao lado do Res-
taurante Popular Solidarie-
dade Josué de Castro.

Serviço de Acolhimento Taboão 
promove Festa Junina na sexta-feira

[ transparência ]

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

G4 SOLUÇÕES EM GESTÃO DA INFORMAÇÃO 
LTDA.
Contratação de empresa especializada na prestação 
de serviços integrados de impressão, reprografi a 
corporativa.
VALOR: R$ 327.845,22

FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR – FURP
Fornecimento de Amoxicilina.
VALOR: R$ 169.732,50

LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI – EPP
Fornecimento de fralda descartável.
VALOR: R$ 52.915,02

DIGITAL JUNDIAI LTDA.
Locação de impressoras
VALOR: R$ 45.961,65

DESINTEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA EPP
Prestação de serviços de limpeza e desinfecção de 
caixas d’água e de reservatórios.
VALOR: R$ 33.639,46

INTERRENT A CAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA– 
EPP
Prestação de serviços de locação de motocicleta 
ofi ciais para Guarda Civil.
VALOR: R$ 28.489,55

ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA.
Fornecimento de Glicosímetro portátil e sensor para 
monitoramento de glicemia.
VALOR: R$ 25.542,70

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE GESTÃO 
TECNOLOGIA E PESQUISA EM SAÚDE ASSISTÊN-
CIA SOCIAL- IDGT
Indenização referente à prestação de serviço de 
gestão compartilhada da execução dos serviços e 
demais ações de saúde a ser realizada no Hospital 
Municipal da Criança e do Adolescente – HMCA, que 
assegure assistência universal e gratuita à popula-
ção, em regime de 24 horas/ dia.
VALOR: R$ 24.113,02

CRUZEL COMERCIAL LTDA ME
Fornecimento de Tala de espuma aramada moldável.
VALOR: R$ 23.766,85

DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA EPP
Serviço de locação de impressoras (outsourcing).
VALOR: R$ 22.728,85

ALTA - AVANÇADA LABORATORIO DE 
TECNOLOGIA ASSISTIVA LTDA.
Fornecimento de cadeira de rodas
VALOR: R$ 20.538,00

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 
TELÉGRAFOS
Prestação de serviços de envio de correspondências
VALOR: R$ 20.181,39

*Dados extraídos da edição do Diário Ofi cial do Mu-
nicípio publicado nos dias 19 e 25 de junho de 2019
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Na faixa entre 15 anos ou mais, passou de 7,2% em 2016 para 6,8% em 2018. No ano 
passado, eram 11,3 milhões de pessoas nesta condição, segundo o Pnad Educação

Analfabetismo no
Brasil registra queda 
entre 2016 e 2018
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Escola municipal no Pimentas 
recebe projeto Futebol de Rua
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feitas até o dia 1o
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Analfabetismo no Brasil cai entre 
2016 e 2018 de 7,2% para 6,8%

Número de jovens no ensino médio 
aumenta de 61% para 69% em 6 anos

O analfabetismo no Brasil 
caiu entre 2016 e 2018. Na 
faixa entre 15 anos ou mais, 
passou de 7,2% em 2016 
para 6,8% em 2018. No ano 
passado, eram 11,3 milhões 
de pessoas nesta condição.

Na comparação com 
2017, a queda de 0.1 ponto 
percentual corresponde a 
menos 121 mil analfabetos 
entre os dois anos. Os da-

dos fazem parte da Pesquisa 
Nacional por Amostra de 
Domicílios Contínua Educa-
ção 2018 (Pnad Educação), 
divulgada pelo Instituto 
Brasileiro de Geografi a e 
Estatística (IBGE).

De acordo com o levan-
tamento, o analfabetismo 
no Brasil está diretamente 
associado à idade. Quanto 
mais velho o grupo popula-

cional, maior a proporção de 
analfabetos. Nas pessoas de 
60 anos ou mais, a taxa de-
clinou de 20,4% para 18,6%, 
o mais alto percentual entre 
as faixas de idade. A taxa 
de 2018 equivale a quase 6 
milhões de analfabetos.

O percentual de mulheres 
é maior (19,1%) que o dos 
homens (18%), mas quando 
a análise é entre 15 ou mais 

anos, as mulheres têm taxa 
menor (6,6%) do que os 
homens (7%). Segundo o 
IBGE, entre os mais velhos, 
o analfabetismo, em grande 
parte, ocorre por questões 
demográfi cas, como o enve-
lhecimento da população.

Apesar da queda no anal-
fabetismo, o Brasil pode não 
cumprir a meta de erradica-
ção em 2024 para a faixa de 

15 anos ou mais. Segundo a 
analista da Coordenação de 
Trabalho e Rendimento do 
IBGE (Coren), Marina Aguas, 
a queda verifi cada entre 
2016 e 2018 é signifi cativa 
em termos estatísticos, mas 
até 2024 muita coisa pode 
acontecer.

“Tem uma meta interme-
diária que foi de 2015, que 
era do analfabetismo ser de 

6,5%. Até agora a gente não 
cumpriu a meta interme-
diária e a erradicação do 
analfabetismo em 2024. 
Para alcançarmos essa 
erradicação, os desafi os são 
grandes, mas para  aconte-
cer vai depender do que a 
política pública vai fazer por 
este grupo para que essas 
pessoas sejam alfabetiza-
das”, observou a analista.

O número de jovens de 
15 a 17 anos cursando o 
ensino médio aumentou 
de 61% em 2012 para 
68,7% em 2018. O per-
centual de jovens nessa 
faixa etária que frequen-
tam a escola também 
vem crescendo e chegou 
a 91,5% em 2018. Os 
dados estão no Anuário 
Brasileiro da Educação 
Básica 2019, divulgado 
nesta terça-feira (25) 
pelo movimento To-
dos pela Educação em 
parceira com a Editora 
Moderna e traz dados 
organizados de acordo 
com as metas do Plano 
Nacional de Educação 
(PNE).

“É uma avanço estatisti-
camente signifi cante, mas 
um avanço ainda tímido. 
O modelo que temos aca-
ba fazendo com que ado-
lescentes e jovens saiam 
da escola 
e, mesmo 
os que 
frequentam 
a escola, 
não veem 
um ambien-
te atrativo 
para seguir 
e encaixar 
a ideia de 
escolarização do ensino 
médio nos seus projetos 
de vida”, disse o coor-
denador de projetos do 
Todos pela Educação, 

Caio Callegari.
A conclusão do ensino 

médio na idade adequa-
da ainda é um desafio, 
como mostram os dados 
do relatório. Em 2018, 

apenas 
63,6% dos 
jovens de 
19 anos ma-
triculados 
concluíram 
o ensino 
médio. Em 
2012, 51,7% 
dos jovens 
de 19 anos 

haviam concluído essa 
etapa do ensino.

As desigualdades 
socioeconômicas e de 
raça têm peso no acesso 

ao ensino médio, como 
aponta o anuário. Em 
2018, 75,3% dos jovens 
brancos de 15 a 17 anos 
estavam matriculados 
na etapa. Já entre os 
jovens negros da mesma 
faixa etária esse percen-
tual era de 63,6%, uma 
diferença de quase 12 
pontos percentuais.

O anuário mostra tam-
bém as disparidades em 
relação à distribuição de 
recursos. Enquanto São 
Paulo recebe a maior 
média anual de recursos 
vinculados à educação 
por aluno, R$ 6,5 mil, o 
Maranhão está no outro 
extremo com R$ 3,5 mil 
por aluno ao ano.
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Na análise de cor ou raça, a diferença também é grande
Na análise de cor ou raça 

a diferença é grande. Em 
2018, 3,9% das pessoas de 
15 anos ou mais analfabetas 
eram brancas, enquanto as 
pessoas pretas ou pardas 
eram 9,1%. Com 60 anos ou 
mais, a diferença é ainda 
maior. As brancas são 10,3% 
e as pretas e pardas, 27,5%.

Embora tenha registrado 
no período 2017 e 2018 
uma queda de 14,48% para 
13,87% na faixa de 15 anos 
ou mais, o Nordeste é a 
região com maior percentu-

al, seguido do Norte (7,98%), 
Centro-Oeste (5,40%), Sul 
(3,63%) e Sudeste (3,47%).  
As diferenças se mantêm 
na faixa de 60 anos ou 
mais. No Nordeste são 
36,87, no Norte 27,02%, no 
Centro-Oeste 18,27%, no 
Sul 10,80% e no Sudeste 
10,33%.

Outro dado que chamou 
atenção no Brasil em termos 
educacionais entre 2016 e 
2018 foi o percentual maior 
de pessoas que concluíram 
pelo menos as etapas bási-

cas de educação obrigatória, 
que é chegar, no mínimo, ao 
ensino médio completo.

A taxa subiu de 45% 
em 2016 para 47,4% em 
pessoas com 25 anos ou 
mais. Em 2018, as mulhe-
res nesta situação (49,5%) 
eram em maior quantidade 
que os homens (45%). As 
pessoas brancas somavam 
55,8%, enquanto as pretas 
e pardas, 40,3%. Quando a 
análise se refere aos sem 
instrução, o percentual caiu 
de 7,8% para 6,9%.

Em 2018, apenas 
63,6% dos jovens de 
19 anos matriculados 
concluíram o ensino

médio; em 2012, 
51,7% concluíram
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SUA CHANCE ESTÁ AQUI!

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

Prepare-se com quem entende
de Enem e Vestibulares2019Extensivo

MATRÍCULAS
       ABERTAS

NOVA UNIDADE
Lapa - 11 2145-7654 

Sto. Amaro - 11 5524-6404

Tatuapé - 11 2522-5554

Guarulhos - 11 3197-8683

Novidade em

GUARULHOS
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EPG Giseli Lazarini, no Pimentas, recebe 
aula inaugural do projeto Futebol de Rua

Alunos da Escola da 
Prefeitura de Guarulhos Gi-
seli Lazarini da Silva Portela, 
localizada na região do Pi-
mentas, receberam na última 
semana, aula inaugural do 
projeto Futebol de Rua pela 
Educação, programa socio-
esportivo desenvolvido pelo 
Instituto Futebol de Rua, por 
meio da Lei de Incentivo 
ao Esporte, e patrocinado 
pela EDP, em parceria com a 
Prefeitura de Guarulhos.

Nesse primeiro momento, 
os alunos selecionados para 
participar, pais e responsá-
veis foram recebidos pelos 
professores Gabriela de 
Carvalho e Vinícius de Souza, 
que explicaram o objetivo do 
futebol “fair play”, modali-
dade de jogo em que os 
próprios alunos estabelecem 
as regras e os professores 
mediam os valores de ética, 

respeito, empatia e interação, 
preparando os estudantes 
alunos não só para a disputa, 
mas também para o respeito 
às regras e valores sociais.

Para a diretora da unidade 
escolar, Luciene Andrade, 
a parceria com o projeto 
Futebol de Rua surgiu em 
um momento oportuno, 
através da sensibilidade no 
olhar para a criança como 

um sujeito integral. “A escola, 
quando se abre para a comu-
nidade, torna-se indutora de 
transformação social. No ter-
ritório do Sítio São Francisco 
a oportunidade que nossos 
alunos tiveram certamente 
criarão possibilidades de 
experiências marcantes em 
suas vidas”, destacou.

O projeto Futebol de Rua 
pela Educação tem por ob-

jetivo promover a inclusão 
esportiva de crianças e 
adolescentes em situação 
de vulnerabilidade social, 
estimulando o aprendizado, 
a cidadania e a formação de 
valores.

A proposta educativa é 
baseada no conceito do fute-
bol para desenvolvimento e 
busca potencializar as ações 
de ensino e aprendizagem, 
complementando as ações da 
rede de proteção dos direitos 
da criança e do adolescente. 
A metodologia “Futebol de 
Rua” utiliza atividades lúdicas, 
prática esportiva e formação 
de valores na quadra e na 
sala de aula.

Além da EPG Giseli Laza-
rini, o programa esportivo 
também acontece nas 
escolas da Prefeitura de 
Guarulhos Manuel Bandeira 
e Pixinguinha.

Jogos Escolares mobilizam as escolas
da prefeitura ao longo deste mês

Ao longo de todo o mês 
de junho, as Escolas da 
Prefeitura de Guarulhosre-
alizam a Etapa Escolar dos 
Jogos Escolares Municipais 
(JEM). Iniciativa da Secre-
taria de Educação, o JEM 
tem por objetivo promover 
a integração dos alunos por 
meio do esporte e valorizar, 
desde cedo, a prática de 
educação física. 

As inscrições para a Etapa 
Regional tem início nesta 
segunda-feira, 24 de junho, 
e segue até o dia 5 de 
julho. 

Para a garantia da ampli-
tude da proposta na Rede 
Municipal, os jogos são reali-
zados em duas etapas: a Es-
colar, que conta com a livre 
participação dos alunos da 
Educação Infantil (Rede pró-
pria e conveniada), Ensino 
Fundamental e Educação 
de Jovens e Adultos – EJA 
– em atividades esportivas 
diversas; e a Regional, na 

qual os alunos dos 4ºs e 5ºs 
anos têm a oportunidade de 
interagir com outras escolas 
municipais.

Na última semana, a EPG 
Jean Piaget, localizada 
no Taboão, realizou o 
encerramento da Etapa 
Escolar, quando os alunos 
das turmas do 1º ao 5º ano 
do Ensino Fundamental 
participaram das modalida-
des e atividades coopera-
tivas como o Gol Caixote, 
Queimada, Pique Bandeira, 
Atletismo, Resgate, Dominó, 
Damas, Corda em equipe, 
entre outras.

Entre os dias 24 de junho 
e 5 de julho, as Escolas da 
Prefeitura de Guarulhos 
podem se inscrever para 
participar da Etapa Regional 
da 9ª edição dos Jogos 
Escolares Municipais – JEM 
2019. Os alunos da EJA 
também participam da Eta-
pa Regional entre os dias 2, 
3 e 4 de setembro.
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V E S T I B U L A R  •  I N S C R E VA - S E

claretiano.edu.br

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

Claretiano
mais

por você.A faculdade
que é

GUARULHOS
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

Inscrições para o Fies já podem ser 
feitas até o próximo dia 1º de julho

Estudantes interessados 
em concorrer a uma vaga em 
curso superior presencial por 
meio do Fundo de Financia-
mento Estudantil (Fies) e para 
o Programa de Financiamento 
Estudantil (P-Fies) já podem 
se inscrever a partir desta 
terça-feira, 25, até 1º de julho, 
no site do programa. A segun-
da edição de 2019 oferta 
46.600 vagas em instituições 
privadas de todo País.

O resultado da pré-seleção 
na modalidade Fies ou na 
P-Fies será divulgado em 9 
de julho. No primeiro caso, 
o resultado será constituído 
de chamada única e de lista 
de espera. A pré-seleção dos 
participantes da lista de espe-
ra ocorrerá no período de 15 
a 23 de julho. Já o P-Fies terá 
apenas a primeira chamada.

Em ambos os casos, para 
concorrer a uma vaga, é 

necessário que o candidato 
tenha feito uma das edições 
do Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem), a partir de 
2010, e tenha obtido nas 
provas uma média igual ou 
superior a 450 pontos. Preci-
sa ainda ter tirado nota acima 
de zero na redação.

Para obter o fi nanciamento, 
o interessado deve ter renda 
familiar mensal bruta per cap-

ta de, no máximo, três salários 
mínimos por pessoa e estar 
matriculado em um curso su-
perior cadastrado no progra-
ma e que seja reconhecido 
pelo Ministério da Educação. 
Candidatos inadimplentes 
com o programa ou que já 
tenham sido contemplados 
anteriormente não podem 
participar.

Em 2019, o Fies disponibiliza 

100 mil vagas para cursos 
superiores. Na edição do 
primeiro semestre, foram 
ofertadas 53 400 oportuni-
dades, 43.606 contratos já 
estão fechados e quase 10 mil 
em processo de contratação. 
Já no segundo semestre, o 
número de vagas ofertadas 
teve um aumento de quase 
20%, sendo 46,6 mil em 2019, 
contra 39 mil em 2018.

Escolas estaduais de SP terão 
ações de combate às drogas

A Secretaria Estadual da 
Educação lançou nesta 
quarta (26) o programa 
São Paulo contra as 
Drogas na Escola Estadual 
Abino Cesar, na zona nor-
te, que receberá as ações 
como projeto piloto. O 
programa será estendido 
para toda a rede estadual 
e inclui feiras itinerantes 
para abordar os efeitos 
das drogas no ambiente 
familiar, palestras, além 
de atividades em sala de 
aula para mostrar histórias 
reais de jovens que aban-
donaram o vício. 

A ação é uma parceria 
conjunta da Educação 
com a Secretaria de 
Justiça e Cidadania e a 
Secretaria da Saúde. 

O projeto também conta-
rá com a participação do 
Centro Paula Souza, por 
meio de cursos das Etec e 
Fatecs e do Centro de In-

tegração Empresa-Escola 
(CIEE) que divulgará opor-
tunidades de estágios 
como forma de mostrar ao 
jovem as possibilidades 
que ele tem após sair da 
escola. Além disso, haverá 
atividades em sala de aula 
com objetivo de mostrar 
histórias reais de jovens 
que saíram das drogas.

 O Centro de Integra-
ção da Cidadania (CIC) 
também montará uma 
feira itinerante em escolas 
para mostrar os efeitos 
das drogas no ambiente 
escolar, familiar e pessoal 
na vida do indivíduo. 

Atualmente, São Paulo 
já conta com outras ações 
de enfrentamento às 
drogas, como o Programa 
Educacional de Resistên-
cia às Drogas (Proerd) e 
o Programa Recomeço 
e a Lei Antiálcool para 
Menores.
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Educação a distância apresenta 
crescimento no ensino superior

Após mais de uma déca-
da em processo de con-
solidação, o dilema inicial 
de que falta qualidade na 
educação a distância (EAD) 
está ultrapassado. Quase 
um milhão de pessoas 
ingressaram no sistema em 
2017 no Brasil, total que 
tende a crescer até 2020. 
São pessoas que optam 
por ter mais fl exibilidade e 
quase sempre veem nos 
custos de EAD um atrativo 
para obter um diploma de 
ensino superior. 

“Após 10 a 12 anos de de-
senvolvimento, a educação 
a distância está consolida-
da como uma alternativa”, 
afi rma Alcir Vilela Junior, 
gestor do ensino superior 
de educação a distância 
do Serviço Nacional de 
Aprendizagem Comercial 
(Senac).

Os especialistas estimam 
que, em pouco anos, o nú-
mero de alunos nos cursos 
presenciais será o mesmo 
dos cursos a distância. 
Hoje, de cada quatro es-
tudantes, um faz sua gradu-

ação por meios virtuais. O 
Brasil tem menos de 20% 
dos seus jovens entre 18 
e 24 anos matriculados no 
ensino superior, somando 

as modalidades presencial 
e a distância. Enquanto 
Argentina e Chile têm por 
volta de 30%. Os Estados 
Unidos, na mesma faixa 
etária, conta com mais de 
60% da população cursan-
do cursos superiores. 

Apesar do sucesso de 
cursos de EAD, existem 
novos desafi os, segundo 
Vilela Junior. “Temos, neste 
momento, a abertura de 
muito polos de educação a 
distância, fora das cha-
madas sedes. Fazer essa 

expansão sem perder a 
qualidade deve ser uma 
preocupação constante”, 
diz. Os polos não presen-
ciais são centros de ensino 
credenciados pelo Minis-
tério da Educação (MEC) 
para o desenvolvimento de 
atividades pedagógicas. 

Nesses polos, os estu-
dantes terão atividades de 
tutoria presencial, bibliote-
cas, laboratórios, teleaulas e 
avaliações. Com a mudança 
na legislação em 2017, a 
criação dessas unidades fi -
cou mais fácil. A regulamen-
tação do MEC permitiu às 
instituições oferecer exclusi-
vamente cursos a distancia, 
sem a obrigatoriedade de 
ter cursos presenciais de 
forma simultânea. 

A ambientação dos 
estudantes de EAD é outro 
aspecto importante. No Se-
nac, de acordo com Vilela 
Junior, os ingressantes pas-
sam meses em atividades 
online para se prepararem 
para as aulas a distância. 
“Os alunos que chegam fi -

zeram toda a vida estudan-
til no sistema presencial. É 
preciso uma boa ambienta-
ção.” Na Fundação Getulio 
Vargas (FGV), também há a 
preocupação em valorizar 
as interações físicas com 
os estudantes. Segundo 
Henrique Heidtmann 

Neto, cahefe do Centro de 
Graduação em Administra-
ção da Escola Brasileira de 
Administração Pública e de 
Empresas (Ebape) da FGV, 
20% das aulas dos cursos 
de EAD são presenciais. 
“Não temos graduação ex-
clusivamente a distância.”

O número de cursos na 
modalidade EAD no país 
também aumentou, de 2016 
para 2017, passou de 1.662 
para 2.108, o que representa 
aumento de 26,8% – maior 
crescimento desde 2009, 
quando o país passou dos 
647 cursos registrados até 
2008 para 844 cursos. Os 
dados são do Censo da 
Educação Superior divulga-
do pelo Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira 
(Inep), em 2018.

No total, o ensino superior 
tem cerca de 8,3 milhões 
de estudantes em cursos de 
graduação. Desses, 6,5 mi-

lhões estão matriculados em 
cursos presenciais. Ao con-
trário do que ocorreu nos 
cursos de EaD, o número de 
estudantes nos presenciais 
caiu 0,4% de 2016 para 2017.

A maior parte dos estudan-
tes está matriculada em insti-
tuições de ensino privadas, 
com 75,3% das matrículas. 
Quando se trata apenas 
de EaD, essa porcentagem 
aumenta, as instituições par-
ticulares de ensino superior 
respondem por 90,6% dos 
estudantes.

Dos 3,2 milhões de novos 
alunos registrados no ensino 
superior em 2017, a maioria 
(2,1 milhões) optou pelo 

ensino presencial – aumen-
to de 0,5% em relação a 
2016. A procura por cursos 
a distância cresceu mais. Os 
ingressantes passaram de 
843 mil em 2016 para cerca 
de 1,1 milhão em 2017 – au-
mento de 27,3%.

O percentual de profes-
sores formados em cursos 
EaD aumentou em 2017. 
Segundo os dados do Cen-
so, em 2016, cerca de 42,1% 
das matrículas em licencia-
turas eram a distância. Esse 
percentual passou para 
46,8% em 2017. Ao todo, as 
licenciaturas representam 
19,3% das matrículas no 
ensino superior.

Número de cursos na modalidade 
vem tendo alta no Brasil, diz InepD
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“778 mil é o total 
aproximado de 

alunos em cursos 
regulamentados 
a distância ou 

semipresenciais 
no Brasil”

“20% dos brasileiros 
entre 18 e 24 anos 
estão matriculados 
no ensino superior, 

somando presencial 
e a distância”
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Graduação em tecnologia garante boa
formação e diploma em menor tempo

Seja por exigência do 
mercado de trabalho ou 
mesmo para desenvolvi-
mento pessoal, é fato que a 
educação superior tem valor 
considerável no currículo 
dos indivíduos. Nem sempre, 
entretanto, um curso de 

bacharelado nos moldes 
tradicionais consegue suprir 
todas necessidades e an-
seios que se apresentam.

Por isso, é importante co-
nhecer as opções existentes, 
de modo a fazer a melhor 
escolha. Uma delas é a gra-

duação tecnológica.
Trata-se de um curso de 

graduação, porém com uma 
duração média de 2 a 3 anos, 
em oposição aos bachare-
lados e licenciaturas que 
costumam levar pelo menos 
4 anos para conclusão. Como 
é um curso superior, podem 
concorrer à vaga as pessoas 
que tenham concluído o ensi-
no médio ou equivalente.

Engana-se, no entanto, 
quem pensa que uma 
graduação tecnológica é um 
bacharelado “compacto” ou 
“resumido”. Na verdade, a 
principal diferença entre os 
dois tipos está no direcio-
namento que é oferecido: 
enquanto a graduação tradi-
cional possui foco mais am-
plo em elementos teóricos 
e conceituais, a tecnológica 

privilegia o desenvolvimento 
de competências profi s-
sionais, de acordo com as 
demandas do mercado.

Os cursos de tecnólogo 
— como são comumente 
chamadas as graduações 
tecnológicas — nasceram 
com a necessidade de 
formar profi ssionais para 

nichos específi cos, que 
exigem pessoal qualifi cado e 
possuidor de conhecimento 
prático sobre as questões 
envolvidas no trabalho.

Nesse contexto, uma 
graduação tecnológica é 
indicada especialmente para 
quem busca qualifi cação 
profi ssional, uma vez que 

esse tipo de curso forma 
pessoal especializado para 
atuar diretamente em deter-
minadas áreas e funções. 
Por isso, caso seu objetivo 
seja obter formação mais 
rápida em um segmento 
específi co, é provável que 
essa modalidade seja a mais 
indicada.

A vantagem mais evidente 
de um curso de graduação 
tecnológica é a obtenção 
de um diploma de nível su-
perior em tempo reduzido. 
Com isso, o tecnólogo pode 
ingressar no mercado de tra-
balho, ocupar novas funções 
na empresa em que trabalha 
ou ainda buscar novas 
oportunidades de maneira 

mais rápida.
Adicionalmente, o enfoque 

prático desse tipo de curso 
proporciona aos egressos 
a capacidade de aplicação 
imediata dos conhecimentos, 
em situações reais. Esse fator 
se caracteriza como uma 
vantagem competitiva diante 
de alunos de bacharelado, 
que apresentam maior do-

mínio teórico, mas pouca ou 
nenhuma prática profi ssional.

Por fi m, embora não 
menos importante, está a 
possibilidade de participar 
de concursos públicos e de 
processos seletivos para 
cursos de pós-graduação, 
garantida aos portadores de 
um diploma de graduação 
tecnológica.

Conquistar o mercado de maneira mais rápidaD
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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

A Prefeitura de Guarulhos 
e a Universidade Federal de 
São Paulo (Unifesp) estudam 
a possibilidade de fi rmar par-
ceria para cursos na área de 
direitos humanos e utilização 
do Teatro Adamastor Pimen-
tas. Nesta terça-feira (25), 
os secretários Lameh Smeili 
(Direitos Humanos) e Vitor 
Souza (Cultura) receberam a 
diretora do campus Guarulhos 
da Unifesp, Magali Aparecida 
Silvestre, para apresentação e 
recebimento de propostas.

A Secretaria de Direitos Hu-
manos solicitou parceria para 
curso de extensão na área de 
direitos humanos direcionado 
a cidadãos com interesse na 
temática, profi ssionais que 
atuam ou têm interesse de 
atuar na área e professores 
de rede pública e particular; 
cursos de pós-graduação em 
direitos humanos, lato sensu 
ou stricto sensu; atuação 
conjunta com o Observató-

rio de Direitos Humanos na 
produção de pesquisas para 
aprimoramento das políticas 
públicas; intercâmbio, con-
tribuição na elaboração do 
Plano Municipal de Direitos 
Humanos e do Fórum Muni-
cipal de Direitos Humanos, 
entre outros.

Documento com as 
solicitações foi entregue 
pessoalmente pelo secretário 
Lameh Smeili para a diretora 
da Unifesp. “Todos ganham 
quando as ações visam ao 
bem comum dos cidadãos”, 
enfatizou Lameh, que acredita 
na concretização das parce-
rias.

“Creio que as propostas são 
possíveis, mas tenho que con-
sultar sobre a pós-graduação”, 
afi rmou Magali, que prometeu 
encaminhas as solicitações. 
Na oportunidade, pediu ajuda 
da Secretaria de Cultura para 
estruturar e adequar o teatro 
com um projeto executivo, 

prevendo reforma e termo de 
colaboração para uso comum. 
O teatro está sob a tutela da 
Unifesp e tem capacidade 
para 650 pessoas.

De acordo com Magali, 
o teatro é um espaço de 
atividade cultural subutilizado, 
por isso vai tentar peque-
nos patrocínios, parcerias e 
doações. “Queremos saber 
qual o interesse da cidade e 
da Prefeitura em nos ajudar 
a movimentá-lo”, ressaltou a 
diretora.

O secretário de Cultura, por 
sua vez, disse que estudará 
as formas legais para ver se 
é possível alguma parceria 
dentro das demandas e 
propostas apresentadas pela 
Unifesp. “Vamos consultar 
nossos procuradores e anali-
sar quais são os encaminha-
mentos pertinentes para a 
parceria. Temos demandas 
da região e o teatro seria uma 
das soluções”, afi rmou Souza.

Governo Guti e Unifesp 
estudam parceria em 
direitos humanos e cultura

Prefeitura oferece aulas gratuitas de kickboxing
Os amantes das artes 

marciais podem festejar. 
A Prefeitura de Guarulhos 
oferece aulas gratuitas de 
kickboxing, uma das vinte 
e cinco modalidades que 
integram a Atividade Física 
Orientada (AFO),através 
da Secretaria de Esporte e 
Lazer e direcionadas espe-
cialmente a adultos, idosos 
e pessoas com defi ciência.

Segundo o professor 
Nelson Dias, responsá-
vel pela modalidade, o 
kickboxing traz inúmeros 
benefícios para a saúde. “É 
uma atividade que envolve 
autocontrole e melhora o 
condicionamento físico por 

se tratar de um treino aeró-
bico. Muitos têm procurado, 
principalmente o público 
feminino, por servir como 
defesa pessoal”, explica.

Os interessados devem 
comparecer ao núcleo 
desejado portando RG, 
comprovante de residência 
e atestado médico. Para 
mais informações a respeito 
dos endereços, horários 
e atividades, entre em 
contato pelo telefone (11) 
2087-6860.

Atualmente a ação atende 
mais de cinco mil pesso-
as em sessenta e cinco 
núcleos espalhados pelo 
município, com o objetivo 

de promover saúde com 
ênfase na atividade física e 
no lazer, proporcionando a 
mudança de hábitos.

Serviço: 
Aulas de kickboxing
Casa do Jovem: terças e 

quintas, às 15h.
Endereço: Rua Nadir,1.995 

- Gopoúva
Adamastor Centro: terças 

e quintas, das 19h30 às 
21h30

Endereço: avenida Mon-
teiro Lobato, 734 - Macedo

Associação Guarulhense 
de Boxe (AGB): quarta-feira, 
às 19h

Endereço: avenida Papa 
Pio XII, 822 - Macedo

Divulgação
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A Polícia Civil defl agrou 
na manhã desta quarta 
(26) a Operação “Basta 
de Pedofi lia”, estruturada 
pela Divisão de Proteção 
à Pessoa, do DHPP, para 
combater e reprimir a 
exploração sexual de 
crianças e 
adoles-
centes na 
internet.

Nesta 
fase foram 
cumpri-
dos 10 
mandados 
de busca 
e apreen-
são em São Paulo e nos 
municípios de Mairiporã e 
Guarulhos. Ao todo, oito 
pessoas foram presas em 
fl agrante. Seis por arma-
zenamento de material 
pornográfi co e dois por 

compartilhamento do 
mesmo material.

A operação é resultado 
do trabalho de Polícia 
Judiciária da Delegacia de 
Repressão à Pedofi lia que 
realiza “rondas virtuais” 
com o objetivo de coletar 

e analisar 
endereços 
de internet 
potencial-
mente utili-
zados para 
a prática do 
crime de 
pedofi lia.

Os crimes 
de arma-

zenamento e compartilha-
mento têm previsão legal 
no Estatuto da Criança e 
do Adolescente e podem 
resultar – se combinados 
– em penas de até 10 
anos de prisão.

Operação ‘Basta de 
Pedofilia’, da Polícia Civil, 
prende oito pessoas em 
Guarulhos e Mairiporã

Estado de SP desapropria só 20% dos imóveis 
para trazer o metrô para cidade de Guarulhos 
Ulisses Carvalho 

O trecho entre Penha e 
Guarulhos, correspondente 
ao projeto de ampliação 
da Linha 2-Verde do Metrô, 
não alcançou 20% de de-
sapropriação dos imóveis, 

segundo informação da 
Companhia do Metropoli-
tano de São Paulo (Metrô). 
Em nota confi rmou que, 
devido a essa situação, 
o trecho ainda não foi 
autorizado, porém, as 

desapropriações devem 
ser incluídas no orçamento 
de 2020. 

“A meta é iniciar as obras 
no trecho Vila Prudente até 
Penha no primeiro trimes-
tre de 2020, quando os 

projetos executivos estive-
rem aprovados”, informou 
a nota, destacando que os 
projetos executivos têm o 
objetivo de fornecer todos 
os detalhamentos sufi cien-
tes para a execução das 
obras, incluindo cálculos 
estruturais, desenhos, 
especifi cações técnicas e 
construtivas, planilha de 
orçamento e equipamentos 
necessários para a cons-
trução. 

A expansão da Vila 

Prudente até a Penha, 
ligando a Linha 2 Verde 
com a Linha 3 Vermelha, 
terá a construção das 
estações Orfanato, Água 
Rasa, Anália Franco, Vila 
Formosa, Guilherme Giorgi, 
Nova Manchester, Arican-
duva e Penha. Já o trecho 
que levaria até Guarulhos, 
teria as estações Penha 
de França, Tiquatira, Paulo 
Freire, Ponte Grande e Du-
tra, as duas últimas seriam 
construídas na cidade. 

No relatório Integrado no 
qual destaca a previsão 
orçamentária prevista para 
esse ano, o metrô havia re-
servado R$ 121.251 milhões 
para essa ampliação da Li-
nha Verde. Caso o projeto 
se concretize, essa seria a 
primeira extensão do metrô 
fora da capital paulista. A 
retomada da expansão do 
metrô foi anunciada pelo 
governo no inicio deste 
mês, com uma extensão de 
8,3 km. 
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Teatro Adamastor passará por reforma e terá 
a substituição de poltronas e ar-condicionado

O principal teatro de Guaru-
lhos, o Adamastor, localizado 
na avenida Monteiro Lobato, 
n° 734, na região central, irá 
passar por reformas e terá a 
substituição das poltronas e 
também do ar-condicionado. 
A administração municipal 
não informou quando serão 
realizadas essas ações de 
manutenção. 

“A Prefeitura de Guarulhos 
informa que não procede a 
informação de que o Teatro 
do Adamastor Centro terá 
suas atividades interrom-
pidas para reforma. Após 
conclusão das licitações 
que encontram-se em anda-
mento, o ar condicionado e 
as poltronas do teatro serão 
substituídos. Manutenções e 
reparos são realizados perio-
dicamente sem prejuízo para 
utilização do espaço, a fi m de 
oferecer conforto e seguran-
ça”, informou em nota.  

O ar-condicionado é um dos 
grandes problemas do teatro, 
principalmente na época de 

verão, já que não estava fun-
cionando e inclusive durante 
uma apresentação de stand-
-up comedy no mês de feve-
reiro deste ano, muitas pes-
soas chegaram a utilizar até 
papéis para tentar conseguir 
um pouco de ventilação du-
rante o show, já que o teatro 
estava muito quente. 

A prefeitura também não 
informou se outras partes do 
espaço devem passar por 
alguma manutenção, como 
o salão de exposições, que 
atualmente recebe a exposi-
ção de arte de nome ‘Da Ter-
ra’, que fi cará no Adamastor 
até o dia 14 de julho, sendo 
baseada no acervo do cole-

cionador de obras de arte e 
empresário Roberto Vilela. 

“A prefeitura informa ainda 
que o Adamastor Centro foi 
inaugurado, reestruturado e 
restaurado em 2003, e tem 
aproximadamente oito mil 
metros quadrados. Já o tea-
tro tem capacidade para cer-
ca de 600 pessoas”. (U.C.)
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Empresa prepara edital para projeto do trecho 
Bosque Maia-Anhangabaú, da Linha-19 Celeste 

O Metrô também confi rmou 
ao HOJE que após a con-
clusão do projeto funcional 
da Linha-19 Celeste, está 
preparando o edital para a 
contratação dos estudos para 
o projeto básico do trecho 
Bosque Maia-Anhangabaú. 

“Somente após a contra-

tação e a conclusão deste 
estudo será possível saber 
com precisão os locais para 
construir as estações, 
considerando fatores como 
localização próxima ao trajeto 
da via e facilidade de acesso, 
além de procurar minimizar 
os impactos ambientais, ao 

viário e ao entorno”.
No relatório integrado do 

Metrô, também constava no 
relatório a reserva de recur-
sos para Linha-19 Celeste, 
com a previsão da destina-
ção de R$ 50 milhões para 
a elaboração de projetos 
deste trecho. 

A operação é resultado
de todo um trabalho 

da Delegacia de 
Repressão  à Pedofilia

que realiza ‘rondas
virtuais’ em todo estado
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A Prefeitura de Guarulhos 
reteve e multou 28 veículos 
do transporte clandestino 
entre 1º de janeiro e 25 
de junho deste ano, o que 
representa um aumento de 
21,7% na comparação com 
as 23 retenções realizadas 
durante todo o ano de 2018.

No total, 15 veículos foram 
autuados pelo Código de 
Trânsito Brasileiro (CTB) e 
13 pelo Regulamento de 
Sanções e Multas (Resam), 
um órgão municipal. Foram 
feitas 43 abordagens e três 
apreensões de veículos 
recolhidos ao pátio.

Os dados mostram que 
o trabalho dos agentes da 
Secretaria de Transportes e 
Mobilidade Urbana (STMU) 
tem sido efi ciente no sen-
tido de coibir uma irregula-

ridade que atenta contra a 
segurança de todos os usu-
ários do transporte público. 
Os micro-ônibus clandes-
tinos não possuem, entre 
outros requisitos, seguro de 
vida para os passageiros. 
Além disso, essa modalida-
de gera um desequilíbrio 
econômico, por concorrer 
deslealmente com o serviço 
regulamentado. Ainda, os 
motoristas dos clandestinos 
nem sequer são habilitados 
para esse tipo de serviço.

Entre os pontos básicos 
da fi scalização está a inspe-
ção veicular prévia de itens 
e equipamentos obrigató-
rios (pneus, luzes externas, 
entre outros), bem como 
a condição do próprio 
condutor do veículo. A não 
observância desses itens 

coloca em risco a vida dos 
usuários. 

Além disso, a falta de 
cumprimento dessas exi-
gências difi culta qualquer 
possibilidade de indeniza-
ção do proprietário do ve-
ículo em casos de aciden-
tes, já que a informalidade 
prejudica a obtenção de 
dados concretos sobre os 
transportadores. Por fi m, a 
irregularidade de itinerários 
e horários dos clandesti-
nos também prejudica a 
população.

“As ações têm sido valio-
sas para coibir os abusos. 
Vamos intensifi cá-las para 
tentar extirpar o mal de uma 
vez por todas”, comentou o 
secretário de Transportes e 
Mobilidade Urbana, Paulo 
Carvalho.

Retenções de transportes 
clandestinos em Guarulhos 
chegam a 28 e superam 2018

Divulgação

Oficina ‘O mundo dos insetos’ é atração 
no zoológico municipal nesta quinta

Geralmente pequeninos 
e indesejáveis, os insetos 
têm importante papel 
no equilíbrio ambiental. 
Quem se interessa pelo 
tema e deseja conhecer 
mais sobre a maior e 
mais diversifi cada classe 
animal do planeta, o 
Zoológico de Guarulhos 
realiza nesta quinta-feira 
(27), duas edições da 
ofi cina “O mundo dos 
insetos”, às 9h e às 13h.

A atividade no zoo 
faz parte da agenda de 

comemoração do Mês 
do Meio Ambiente e 
acontece no Centro de 
Educação Ambiental do 
parque. Cada ofi cina tem 
duração aproximada de 
duas horas. A partici-
pação é gratuita, basta 
chegar e se enturmar.

Vale lembrar que a 
programação pode ser 
cancelada ou alterada 
em caso de chuva.

Bebê anta
E quem estiver no zoo, 

pode aproveitar para 

conhecer a mais nova 
habitante do local, a 
fi lhote do casal das antas 
Angelina e Antenor, nas-
cida há cerca de um mês. 
O recinto das antas fi ca 
em frente à casa do casal 
de leões, Nero e Maia.

Serviço:
O Zoológico de Gua-

rulhos fi ca na rua Dona 
Glória Pagnoncelli, 344 
– Jardim Rosa de França. 
Funciona de terça-feira a 
domingo, das 9h às 17h. 
Entrada gratuita.
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IMÓVEL
AINDA

É O MELHOR
NEGÓCIO

Divulgue seu imóvel na
12ª maior economia do Brasil

Anuncie:
2823-0841 • 2823-0848

IMÓVEIS À VENDA
2463-2000 | 2440-2439 | 94014-5004C
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TR. AVENIDA JUREMA
PIMENTAS

 02 CASAS DE 02 DORMITÓRIOS, SALA COZINHA E 
BANHEIRO COM ÓTIMO ACABAMENTO, TERRENO PLANO, 

MURADO COM EXCELENTE LOCALIZAÇÃO TERRENO 
MEDE 12X30 PLANO, AO LADO DA ESCOLA, VALE A PENA 
CONFERIR. PREÇO 320.000,00 PARCELO COM 50% DE 

ENTRADA, SALDO EM 60X FIXAS.

CHÁCARA BAIRRO AGUA AZUL
COM 1130 M², LUZ TOPOGRAFIA REGULAR, CERCADA. 
PREÇO 35.000,00, ACEITO CARRO NA MÃO, DOC. OK.

CASA SANTOS DUMONT
 03 CÔMODOS E WC. TERRENO PLANO, MURADO COM 

ESCRITURA REGISTRADA. PREÇO 140.000,00 OU PARCELO 
COM 80.000,00 DE ENTRADA, SALDO EM ATÉ 60X   FIXAS.

 
TERRENO DESMEMBRADO

 PARQUE CONTINENTAL 04, 5X30 COM 70% PLANO, 
RUA ITALICO SIRINGARDI, RUA COM TODOS OS 

MELHORAMENTOS PUBLICOS, DOC. OK, PREÇO R$ 
145.000,00, ACEITO CARRO E PARCELO COM 50% DE 

ENTRADA, SALDO EM ATÉ 72X FIXAS.

APARTAMENTO PLANALTO PAULISTA
APTO 90 M, 1° ANDAR, PLANALTO PAULISTA, REFORMADO 

COM 02 DORMITÓRIOS, SALA COM 02 AMBIENTES, 01 
VAGA DE GARAGEM, LOCAL: RUA CAMPINA DA TABORDA, 
N° 703. PREÇO, R$ 490.000,00, ACEITO CARRO PARCELO 

COM 50% DE ENTRADA. SALDO EM 60X   XAS OU   
FINANCIAMENTO BANCÁRIO.

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

LOCALIZAÇÃO, TERRENO MEDE 5X67, DESMEMBRADO E 
COM ESCRITURA REGISTRADA, VAGAS COBERTA COM LAJE 

E TELHA, ÁGUA E LUZ LIGADAS. PREÇO R$ 130.000,00. 
ACEITO CARRO COMO PARTE DE PAGAMENTO/PARCELO EM 

ATÉ 60X FIXAS.

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

COMERCIAL DE 48M², ERA SALÃO DE CABELEIREIRO COM 
EXCELENTE LOCALIZAÇÃO, ESTRADA DO SABOÓ, 358. 

PREÇO R$ 240.000,00 A VISTA OU COM 50% DE ENTRADA, 
SALDO EM 60 X FIXAS.

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

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

SALDO EM 60X FIXAS OU FINANCIAMENTO BANCÁRIO.

SOBRADO (VAGO) JD. REGINA, REGIÃO DO JD. SÃO JOÃO
OTIMO SOBRADO, CONTENDO 04 SUÍTES, SALA, COZINHA 

(40M²), PISCINA, SALÃO DE FESTAS, FOGÃO A LENHA 
COM FORNO, ETC., 03 VAGAS DE GARAGEM, TERRENO 
MEDE 8X30 COM ESCRITURA REGISTRADA. PREÇO R$ 

450.000,00, ACEITO CARRO, CAMINHÃO OU PARCELO COM 
50% DE ENTRADA E 60X FIXAS.

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

NA FRENTE SALÃO COMERCIAL DE 70M². O TERRENO 
MEDE 10X40, TOTALMENTE PLANO. TODAS AS CASAS TEM 
SUITE. SALÃO DE FESTAS COM FOGÃO A LENHA E FORNO, 

06 VAGAS DE GARAGEM, PORTÃO AUTOMÁTICO. RENDA 
PARA LOCAÇÃO GARANTIDA É DE R$ 4.500,00. PREÇO R$ 
460.000,00. ACEITO CARRO OU PARCELO EM 36X FIXAS. 

LOCAL: RUA JACAREZINHO, 159

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

CHURRASQUEIRA, PISCINA, JARDINAGEM, 08 VAGAS 
DE GARAGEM, LOCALIZADA NO BAIRRO DOS PIRES, NA 
RUA DIAMANTE CALDERON, 58, VALE A PENA VER, TEM 
MAIS BENFEITORIAS. PREÇO R$ 750.000,00, ACEITO 

IMÓVEL, PARCELO EM 60 X COM 50% DE ENTRADA, OU 
FINANCIAMENTO BANCÁRIO

Imóvel Comercial
AV. Cap. Aviador Walter Ribeiro

Sobrado
Conj. Res. Paes De Barros

Apartamento
Jardim Cumbica 

Terreno
Bonsucesso

Sobrado Inocoop
RUA DAVID NASSER,400

Apartamento
Jd. Presente Dutra 

Casa 
Jardim Presidente Dutra

Prox. Av. Papa João Paulo I

2 Dormitórios, coz americana

R$750,00(Fiador, Deposito)

cód.2135

Sobrado
Jardim Triunfo

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

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

R$1.700,00 (Fiador)
Cod.2106

Salão Comercial
Cidade J.d Cumbica

Pavimento térreo e superior
Prox. Base Aérea.200m2

R$8.000,00 (Fiador, Seguro 
Fiança)

Cód.1761

Salão Comercial
Cidade Jardim Cumbica
250m2, 2 wcs, pé direito 4 

mts. em frente ao Santander 
R$5.000,00+IPTU

Cod.1021

Apartamento 
Picanço

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

sala, coz mobiliada ,1 vaga
R$ 1.100,00+IPTU+cond

cod.1525

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 

Apartamento
J.d Ottawa

50 m2,Prox. Céu, 2Dorm, sala, 
cozinha,1 wc com box, 1 vg 

descoberta, lazer sem piscina 
R$170 MIL (� nanciamento)

Cód.2132

Casa de Condomínio
Lavras 

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

descoberta Lazer s/Piscina 
R$115.000,00 

Cód.2190

Apartamento
Água Chata

43m2,Prox. Shopping 
Bonsucesso, 2 Dorm, sala, 
cozinha, área de serviço, 
1 vaga coberta, todo apto 
com moveis planejados.

R$175 MIL (Financiamento).
Cód.2126

Terreno
Bonsucesso 

300m2,Prox. Estrada Da 

Parteira, plano R$200 Mil 

(Estuda Proposta) 

Cód.1108

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

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

banheiro, 1 vaga coberta.
R$1.100,00+IPTU

Cód.458

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

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

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

Cód.1949

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

1vaga coberta, todo planejado 
R$ 230.000,00 

(Financiamento)
Cod.2090

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

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

Cod.168

Apto Planejado
Cidade Jd. Cumbica

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.2174
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[ horóscopo ]

A Inveja Mata

Duas de Mim

Título Original 
Envy Elenco Ben 
Stiller, Jack Black, 
Rachel Weisz, Amy 
Poehler, Christo-
pher Walken, Ariel 
Gade Direção Bar-
ry Levinson Nacio-
nalidade Austra-
l i ana /Amer icana 
Gênero Comédia 
Tim e Nick são 

vizinhos, traba-
lham juntos e são 
também grandes 
amigos. Porém a 
amizade entre eles 
fica abalada após 
um dos planos mi-
rabolantes de Nick, 
o “Evaporizador”, 
um spray que faz 
com que fezes de 
cachorro.

Título Original 
Duas de Mim Elen-
co Latino ; Thalita Ca-
rauta; Márcio Garcia; 
Maria Gladys; Letí-
cia Lima; Alessandra 
Maestrini Direção Ci-
ninha De Paula Na-
cionalidade Brasilei-
ra Gênero Comédia 
Suryellen é uma co-

zinheira que trabalha 
duro para manter so-
zinha o filho peque-
no, a irmã mais nova 
e a mãe. Um dia, após 
encontrar uma docei-
ra mágica, seu pedi-
do vira realidade e ela 
se divide em duas. Só 
que sua cópia, idênti-
ca fisicamente.

Fotos: Divulgação

[ filmes ] 
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BANCO 51

PS
CHARGISTA
AUREAOAB

MAGNESIO
ODIARON
ROSEGA

BE
MARMALT

DCACETE
RULERNUN
ILHAGRANDE

TAROSOU
OMCABT

ACORRER
CASOSRAMO

Artista
como
Chico

Caruso

A marca
da arte de

Ary
Toledo

"Intensi-
va", em

UTI

(?)-line:
conectado
à internet

(ing.)

Saudação
verbal
feita no

cotidiano

Cláudia
Ohana,

atriz
brasileira

Cada
setor de
atividade
(Econ.)

Produto de higiene
para peles sensíveis

A Lei que
libertou os
escravos

Metal
usado em
flashes fo-
tográficos

Molho à
base de
ketchup

Abominar;
detestar 

Habitat do
tubarão
Régua,

em inglês

Doença
Causar a
perda da

visão
Porrete

Mamíferos
nativos

dos Andes

Baralhos
esotéricos

Cenário
de "Me-

mórias do
Cárcere"

(Rio)

Mobilizar-se para
socorrer (alguém)

(?) policiais: desafios
para o detetive

Freira, em
inglês
Prover 
de asas

(?) Close,
atriz 

(?)-se: van-
glorie-se

(?) Danese,
cantor
gospel

Dois países
da África
Ocidental

Tipo de ônibus

Pedido de
socorro

Pé-de-
bezerro

Aplica o
Exame da

Ordem
(sigla)

8 (?) 80:
opções do

radical
Extensão de

arquivos 
compac-

tados
(Inform.)

2/on. 3/nun — oab — rar. 4/rosé. 5/glenn — régis — ruler.

[ novelas ] 

Malhação -
Toda Forma de 
Amar

Carla afirma que 
não vai entregar 
André para a Vara 
da Infância e da 
Juventude. Beto se 
declara para Meg e 
os dois se beijam. 
Jaqueline teme 
magoar Vânia se 
deixar César colocar 
o nome em sua cer-
tidão de nascimento. 
Mari tenta convencer 
Rita a adotar André. 
Começa o festival de 
música do colégio.

Órfãos da Terra
Fauze, Robson e 

os capangas fogem 
com a chegada da 
polícia. Laila conta 
para Jamil sobre as 
suspeitas de Bruno, 
Benjamin e Cibele. 
Rania obriga Miguel 
a voltar para casa. 
Jamil e Laila vão 
até a loja de Miguel. 
Tomás encontra um 
aviso deixado por 
Robson e Miguel fica 
apavorado.  

Verão 90
Vanessa se inco-

moda com a troca 
de olhares entre 
Quinzinho e Danda-
ra. Diego percebe a 
angústia de Larissa 
sobre sua mãe, e 
comenta com Janice. 

Moana tenta seduzir 
João, que deixa 
claro que os dois 
são apenas amigos. 
Mercedes é humi-
lhada por Lidiane e 
Janaína.

A Dona do Pedaço 
Vivi tenta se des-

culpar, mas Maria da 
Paz vai embora. Vivi 
afirma a Camilo que 
vai contar para Maria 
da Paz que Régis é 
interesseiro. Régis 
tenta convencer 
Maria da Paz a con-
tinuar com ele. Vivi 
procura Maria da Paz 
na fábrica de bolos. 
Agno treina com 
Rock. Agno explica 
para Fabiana seu 
plano contra Otávio.

Jezabel
Acabe pergunta se 

Jezabel está grávida. 
Jezabel blefa ao 
dizer que seu filho 
terá que nascer na 
Fenícia. Jezabel 
diz que só fica em 
Samaria se for feito 
justiça à morte aos 
sacerdotes e exige 
a cabeça de Elias. 
Temima diz à Raquel 
que vai trabalhar na 
taberna de Phineas 
e ela fica chocada. 
Miguel diz a Obadias 
que sua filha está se 
prostituindo.

As Aventuras 
de Poliana

Pendleton revela 
a Luisa e Marcelo a 
surpresa que estava 
guardando para o 
Campo de Férias da 
0110. Feijão encontra 
a corrente de ouro 
de Zóio. Mirela grava 
um vídeo para seu 
canal mostrando as 
origens de seus pais. 
Durval decide sair de 
casa, mas volta atrás. 
Zóio e Mosquito ten-
tam convencer João 
a se juntar a eles. 
Yasmin e Filipa se 
encontram enquanto 
fazem compras. 

 Minha Vida
Sultan consegue 

entrar na mansão 
e pede que Beyza 
vigie o portão. Sultan 
pede que Beyza vá 
até a entrada da 
mansão. Sultan diz 
que poderá fazer 
algo a família de 
Beyza e ela fica 
assustada. Sultan 
pede que Beyza faça 
o que ela pedir.

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

virgem

Os conflitos que 
estão acontecen-
do não vão atingir 
você e você vai ser 
o único a suavizá-
-los. Muito bem! O 
contato humano será 
a melhor forma de 
acalmar sua mente.

Você será capaz 
de dar livre curso 
à criatividade. Saia 
de sua concha e 
aproveite ao máximo 
o presente! Por outro 
lado, sua saúde será 
variável. O principal 
será equilibrar as 
suas atividades ao 
longo do dia.

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

Você precisa fugir 
da realidade da vida 
diária. Faça um favor 
a você mesmo e faça 
uma pausa, você vai 
se sentir fisicamente 
exausto e precisa 
recarregar suas bate-
rias. Durma mais!

Sua autoconfian-
ça faz com que as 
pessoas gostem e 
confiem em você 
automaticamente. 
Seus altos níveis de 
energia irão ajudá-lo 
a fazer um balanço 
de forma construtiva. 
Não se distraia em 
vão.

Você vai sair facil-
mente de uma luta. O 
que parecia insupe-
rável se transformará 
em algo positivo. 
Seus ligamentos pre-
cisam ser tonificados 
e fortalecidos - vá 
com calma com seus 
movimentos.

As discussões com 
pessoas próximas estão 
começando e você vai 
precisar acelerar suas 
atividades. Seus hábitos 
alimentares poderiam 
receber algumas mu-
danças e é o momento 
ideal para começar uma 
dieta. 

áries libra

escorpião

aquário

peixes

gêmeos

leão

A profundidade 
de suas convicções 
será comunicativa. 
Expresse-se sem 
falsa modéstia, a 
mensagem será 
transmitida. Cuidado 
com o sistema diges-
tivo e dê uma boa 
olhada em sua dieta, 
certificando-se de 
que você tem a nu-
trição que realmente 
precisa.

O calor das pessoas 
ao seu redor será mui-
to gratificante. Não se 
isole. Aproveite o má-
ximo de hoje, tomando 
muitas vitaminas 
- você precisa cuidar 
mais de si mesmo.

sagitário

Você precisa ace-
lerar o ritmo de seus 
projetosn hoje a fim de 
trazê-los para uma con-
clusão bem sucedida. A 
turbulência mental que 
você está atravessando 
atualmente poderia 
levá-lo a fazer muitas 
coisas fisicamente.

capricórnio

Você terá que usar 
sua astúcia para obter 
satisfação. Faça um 
esforço para cooperar, 
vai ser bom para você! 
Você terá mais energia 
do que o normal e tem 
uma necessidade de 
liberdade. Ceda um 
pouco. Não há necessi-
dade de complexos.

câncer

Você precisa de-
sacelar o seu ritmo. 
Não se sinta culpado 
por fazê-lo, caso 
contrário pode se 
sentir esgotado. Você 
não tem uma dieta 
equilibrada - seria 
uma boa ideia parar 
e olhar o que está 
fazendo errado.

touro
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de linhaClassifi cados

Para anunciar nos 

classifi cados ligue:

2823-0828

2823-0829

2823-0830

2823-0836

2823-0837

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

Pai Laércio
Consulta de Cartas, Jogo 

de Búzios, Amarração 
Amorosa Africana e Defi ni-
tiva  Trabalhos para todas 

as fi nalidades

11 95929-5981
     Centro sagrado     Centro sagrado

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!

   VEÍCULOS 
 AUTOS 

 PRISMA 1.4 
 Cinza fl ex c/dh. 2008 
R$17.800,00. F:97046-5860 
whats. 

 IMÓVEIS 
 ALUGA-SE 

 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 FGTSF.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 

 TERRENO PINDAMONHANGABA 
 200mts c/ escritura registrada e 
planta aprovada. F:95551-4029 
Stefano. Apenas 90mil. 

 CASA LINDA 
 2dorms, 2vagas. Edícula. 
R$400.000. 97254-0000/97212-
8941 

 SITIOS E CHÁCARAS 

 TAPERA GRANDE 
 1000 m². Ótimo local, R$ 55 MIL. 
F: 96314-2035 

 NEGÓCIOS 
 OPORTUNIDADE 

 LIMPE SEU NOME!!! 
 Junto ao SPC e Serasa de forma 
legal e aumente seu SCORE em 
15 dias. F:97046-4796 

 VENDO JAZÍGO C/ 4 GAVETAS 
 No cemitério Primaveras. Preço 
no cemitério R$32.000. Peço 
R$12.000 ou estudo propostas 
c/ carro! Telefone e whatsapp p/ 
contato: (11)95617-6389 - Cézar 
ou (11)99772-2818 - Alexandre 

 SERVIÇOS 
 MASSAGEM 

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

PARA ANUNCIAR
NOS CLASSIFICADOS 

CHAME NO WHATSAPP:

95127-3215
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Almoce tranquilo
e deixe as crianças curtindo
nosso espaço kids!

RUA TAPAJÓS, 56 - GUARULHOS - SP  ·  WWW.THEFIRE.COM.BR
SEGUNDA: 12h AS 15h/18h AS 22h  ·  TERÇA: 12h AS 23h
QUARTA À SÁBADO: 12h AS 00h  ·  DOMINGO: 13h AS 22h

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

Brinquedões
para os pequenos

Xbox One
para os conectados

RESERVE JÁ:
� 2447-1582   � 93219-8871
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