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Corpos de ator e pais 
dele são enterrados na 
capital paulista; eles 
foram mortos a tiros
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Vereador leva discussão 
sobre iluminação nos pontos 
de ônibus ao Legislativo

LUTO: Os corpos do ator Rafael Miguel e dos pais dele, João Aloísio e Míriam Selma foram 
enterrados nesta segunda (10), em São Paulo; os três foram assassinados a tiros
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A Secretaria da Fazenda de São Paulo cassou a inscrição estadual de 922 contribuintes do Imposto sobre a Circulação de 
Mercadorias e Serviços (ICMS) por inatividade presumida; no estado, ao total foram 15.649 cassações, informou

Fazenda estadual cassa quase 
mil contribuintes em Guarulhos
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Secretário aponta irregularidade no uso da taxa de iluminação
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Perseguição policial no Taboão 
termina com capotamento, duas
prisões e um suspeito morto

Prefeitura pretende promover a 
regularização fundiária de 15 mil 
moradias até o fi nal deste ano
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Expediente

[ cena do dia ] Governo de São Paulo [ tempo ]

LOTERIAS:
Deu sorte hoje?

 Viva a ioga

Em comemoração ao Dia Internacional do Ioga, lembrado em 21 de junho, a Escola de Edu-
cação Física da Polícia Militar de São Paulo dedicou um dia para que 120 policiais praticas-
sem a técnica, originária da Índia.
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ENSOLARADO

PANCADAS DE 
CHUVA

Erica Gomes
No fi nal de semana foi re-
gistrado mais um suicídio 
na passarela da rodovia 
Presidente Dutra. Será 
que não existe um meio 
de prevenir esse tipo de 
morte, com grades ou ou-
tros obstáculos? As pas-
sarelas são vulneráveis 
para as pessoas que es-
tão desesperadas. Seria 
bom se pensar nisso.

Bosco Vieira do Amaral
Acho importante os ve-
readores de Guarulhos 
proibirem que o comércio 
e estabelecimentos da 
cidade utilizem canudos 
plásticos, prática que está 
sendo abolida em várias 
cidades do país. Esses ca-
nudos poluem ainda mais o 
meio ambiente. Hoje já te-
mos outros canudos menos 
agressivos à natureza. 

Valmir Agra
Achei bem esclarecedora 

a reportagem do HOJE 
sobre o adolescente, es-
tudante da Escola Estadu-
al Conselheiro Crispinia-
no, que postou fotos com 
armas de brinquedo nas 
redes sociais. Embora ele 
esclareça que não ima-
ginou que fosse causar 
pânico, é importante que 
os pais fi quem atentos 
aos posts dos seus fi lhos. 
Talvez este jovem em 
questão não tenha discer-
nimento do que cometeu 
(coisa que acho imprová-
vel!), mas é importante a 
ação dos pais para que 
situações dessa natureza 
não aconteçam mais.

Fabiana Cibele Moreira
Será que vivemos numa 
cidade despolitizada? Ou 
aqui não tivemos nenhum 
episódio marcante du-
rante o golpe militar? A 
verdade é que Guarulhos 
se manteve omissa neste 
domingo, quando as prin-

cipais cidades brasileiras 
protestaram com o golpe 
militar que completou 55 
anos. Além do mais, só 
para relembrar: tivemos 
uma comissão da verda-
de na Câmara de Gua-
rulhos que, no fi nal dos 
trabalhos, apresentou um 
relatório muito fraco e 
vergonhoso.

Adeliana Souto
Como está a fi scalização 
da lei estadual que pro-
íbe a venda de bebidas 
alcóolicas nos postos de 
gasolina da cidade? Pare-
ce que por aqui, todos a 
desconhecem..

Ledson Farias
As imediações do Parque 
Fracalanza, na Vila Augus-
ta, carece de mais policia-
mento, principalmente nos 
fi nais de semana. Os as-
saltos a pedestres e furtos 
nas residências estão se 
tornando frequentes.

ProUni terá 169 mil bolsas 
no segundo semestre, 
25% em cursos a distância

O Programa Universidade 
para Todos (ProUni) irá ofer-
tar 169 226 bolsas de estudo 
em instituições privadas 
de ensino superior para o 
segundo semestre deste 
ano. As inscrições começam 
nesta terça-feira, 11, e vão até 
sexta-feira, 14.

Um quarto das vagas ofe-
recidas - 41.763 - é em cursos 
de graduação a distância. As 
informações foram divulga-
das nesta segunda-feira, 10, 
pelo Ministério da Educação.

O programa tem bolsas 
integrais e parciais (ou 
seja desconto de metade 
do valor da mensalidade) 
para cursos presenciais 
e a distância. No entanto, 
as bolsas integrais estão 
concentradas nos cursos 
a distância - 68.087 bolsas 
integrais, 34.903 (51%) são 
nessa modalidade. 

Segundo Antonio Paulo 
Vogel, secretário-executivo, 
a oferta de bolsas é defi nida 
por opção das universidades 
particulares, mas também 
deve seguir critérios do 

programa - um deles é que a 
oferta de bolsas deve ser em 
todos os cursos ofertados 
pela instituição. "O EAD (en-
sino a distância) é permitido 
pela legislação e tem sua 
forma de ser avaliada. A gen-
te não pode desprezar a tec-
nologia que está disponível 
no mundo todo. Não cabe a 
nós dizer aqui se é melhor 
ou pior, existe avaliação para 
isso", disse. 

Cursos a distância tem cus-
to consideravelmente menor 
do que os presenciais. 

Podem se inscrever partici-
pantes da última edição do 
Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem) que tiveram 
nota mínima média de 450 
pontos e não terem zerado 
na redação. Também é 
necessário comprovar baixa 
renda. Para concorrer a bol-
sas integrais, os candidatos 
precisam ter renda familiar 
per capita de até um salário 
mínimo e meio. As parciais 
são reservadas para quem 
têm renda de até três salá-
rios mínimos por pessoa.

As inscrições para o 
processo seletivo das 
Faculdades de Tecnolo-
gia (Fatecs) do Estado de 
São Paulo foram prorro-
gadas até 15h da próxima 
quarta-feira (12). Vale 
lembrar que o Vestibular 
para o segundo semestre 
de 2019 oferece 14.885 
vagas, distribuídas entre 
as 73 unidades. O exame 
será realizado no dia 30 
de junho.

Para disputar uma das 
vagas, o candidato preci-
sa ter terminado ou estar 
cursando o Ensino Médio 

ou equivalente, desde 
que no ato da matrícula 
comprove a conclusão do 
curso.

Para se inscrever no 
Vestibular, exclusivamen-
te pela internet, é neces-
sário preencher a fi cha de 
inscrição e o questionário 
socioeconômico, imprimir 
o boleto e pagar a taxa 
no valor de R$ 70 (em 
dinheiro) em qualquer 
agência bancária ou 
por meio da ferramenta 
getnet (pagamento com 
cartão de débito e crédi-
to), disponível na web.

Fatecs prorrogam inscrições 
para vestibular do 2o semestre
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Mega Sena
Concurso n° 2158
08/06/2019
09 - 27 - 35 - 45 - 46 - 59

 
Lotofácil
Concurso n° 1824
07/06/2019 
02 - 05 - 06 - 08 - 09
11 - 13 - 14 - 16 - 17
18 - 20 - 21 - 23 - 25

Lotomania
Concurso n° 1976 
07/06/2019
06 - 16 - 18 - 20 - 21
46 - 47 - 48 - 50 - 54
55 - 59 - 69 - 71 - 72
73 - 80 - 83 - 87 - 94

Dupla Sena
Concurso n° 1946
08/06/2019
Primeiro sorteio 
03 - 20 - 26 - 40 - 42 - 46
Segundo sorteio
04 - 07 - 35 - 38 - 41 - 45

Federal
Extração n° 05395
08/06/2019

Prêmios Principais
Prêmio Bilhete  Valor (R$)
1º   44630          500.000,00
2º  37258             27.000,00 
3º  49490             24.000,00
4º  55710               19.000,00
5º  64870              18.329,00
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A ÓTICA DA FAMÍLIA GUARULHENSE

Óculos solares de grife
com 20% de desconto
em até 5X no cartão.

ROBERTO CAVALLI • MARC JACOBS
GUCCI • MONT BLANC • TOM FORD

MICHAEL KORS • FERRE • CALVIN KLEIN
BURBERRY • DIOR • FENDI

NA COMPRA DE UM

ÓCULOS NO VALOR DE

R$ 150,00
Ganhe um lindo

óculos de sol importado.

PROMOÇÃO DO DIA DOS NAMORADOS

NA COMPRA ACIMA DE R$ 150,00 CONCORRA

                              A UMA LINDA CESTA DE CAFÉ DA MANHÃ PARA O SEU AMOR!

4963-1751

im
agem

 ilustrativa
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A Secretaria da Fazenda 
e Planejamento cassou a 
inscrição estadual de 922 
contribuintes na cidade de 
Guarulhos; em todo o estado 
de São Paulo o número che-
gou a 15.649 contribuintes 
paulistas do Imposto sobre a 
Circulação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS) por inativida-
de presumida. As notifi ca-
ções foram publicadas no 
Diário Ofi cial do Estado do 
último dia 6 e a relação dos 
contribuintes cassados pode 
ser consultada na página do 
Cadesp (https://portal.fazen-
da.sp.gov.br/servicos/cadesp/
Paginas/Sobre.aspx), clicando 
em “Mais informações”.

A cassação da inscrição 
ocorreu pela omissão na 
entrega das Guias de Infor-
mação e Apuração do ICMS 
(GIAs) relativas a setembro, 
outubro e novembro de 2018. 
Conforme disciplina a Porta-

ria CAT 95/06, o contribuinte 
que desejar restabelecer 
a efi cácia da inscrição tem 
prazo de 15 dias – contados 
da data de publicação em 
Diário Ofi cial – para apresen-
tar reclamação e regularizar 

sua situação cadastral junto 
ao Posto Fiscal de sua vincu-
lação. 

No caso de decisão desfa-
vorável ao contribuinte, cabe 
recurso uma única vez ao 
Delegado Regional Tributário, 

sem efeito suspensivo, no 
prazo de 30 dias contados da 
notifi cação do despacho.

Os contribuintes omis-
sos de GIA que efetuaram 
o recolhimento de ICMS, 
emitiram NF-e (Modelo 55) 

ou entregaram os arquivos 
de Escrituração Fiscal Digital 
do Sintegra ou do Registro 
Eletrônico de Documentos 
Digitais (REDF), não tiveram 
suas inscrições estaduais 
cassadas nos termos do §1º 

do Art. 4º da Portaria CAT 
95/06. Entretanto, estes con-
tribuintes continuam sujeitos 
às penalidades previstas em 
regulamento devido à falta 
do cumprimento das obriga-
ções acessórias.

Vereador propõe 
melhorias da iluminação 
em pontos de ônibus

A iluminação pública 
sempre esteve presente 
na pauta do município. 
E agora, o problema 
apontado está relacio-
nado aos pontos de 
ônibus do município. 
O vereador Eduardo 
Barreto (PCdoB) propõe 
que a prefeitura dê 
atenção às paradas de 
transporte coletivo.

As benfeitorias nos 
sistema de iluminação 
dos pontos de ônibus, 
segundo a proposta de 
Barreto, seriam de res-
ponsabilidade da EDP 
Bandeirante, empresa 
responsável pelo for-
necimento de energia 
elétrica na cidade. 

“Existem muitas 
paradas de ônibus no 
município de Guaru-
lhos, que sequer estão 
implantados próximo 
de estabelecimentos 

comerciais, ou outros 
lugares, que ajudaria na 
iluminação da parada. 
Hoje, a iluminação da 
via é insuficiente para 
aumentar a sensação 
de segurança nas para-
das de ônibus, muitas 
vezes as vias, não tem 
iluminação”, explicou.

Além da moderni-
zação do serviço, a 
gestora também terá de 
publicar suas ações no 
site da prefeitura. De 
acordo com o parla-
mentar, as despesas 
estão previstas na lei 
aprovada pela Câmara 
Municipal em dezem-
bro de 2014, que prevê 
a Contribuição para 
Custeio do Serviço de 
Iluminação Pública (Co-
sip), bem como o Fundo 
Municipal de Custeio 
da Iluminação Pública 
(Fumcip). (A.B).

Secretaria da Fazenda cassa inscrição de 
quase 1.000 contribuintes em Guarulhos
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Antônio Boaventura 

O secretário de Obras 
Marco Antonio Guimarães 
apontou possível irregulari-
dade cometida pela gestão 
anterior no uso da taxa de 
Contribuição do Custeio do 
Serviço de Iluminação Pública 
(Cosip), aprovada pela Câma-
ra Municipal em dezembro de 
2014. De acordo Guimarães, 
a administração utilizou parte 
do valor deste fundo para 
realizar o pagamento do 
consumo de energia elétrica 
de imóveis utilizados pelo 
governo municipal. 

“No governo passado por 
defi ciência de caixa ou algum 
problema fi nanceiro, o antigo 
gestor utilizou da verba da 
Cosip para pagar conta de 
luz dos próprios municipais e 
essa conta veio sendo paga 
durante o ano de 2017 num 
total perto de R$ 30 milhões”, 
observou, ao participar de 
audiência da LDO na Câmara 
Municipal.

Segundo ele, a correção do 
desvio possibilitou a implan-

tação de novas luminárias 
e a reposição de lâmpadas 
danifi cadas. A dotação e com-
pra dos materiais necessários 
para execução dos serviços 
resultou em 50 quilômetros 
de novas vias iluminadas. O 
mesmo também revelou que 
o número de luminárias saltou 
de 146 para 1.700.

“Conseguimos refazer o 
contrato de manutenção e 

aumentamos a manutenção 
dos pontos. Depois de um 
ano já estamos em 7,5% do 
parque e a tendência pelos 
números que estamos ten-
do é de chegar 45%, que é 
o número aceitável no fi nal 
do ano”, explicou. 

A previsão orçamentária 
para 2020 é de aproxima-
damente R$ 123 milhões. 
Deste valor, R$ 531.000,00 

será destinado para manu-
tenção do sistema viário 
urbano e R$3.000,00 para 
intervenções emergenciais 
por administração direta. 
“Como ele conseguiu fazer 
um caixa no ano de 2018 
e alguma sobra do ano de 
2017, nós conseguimos 
depois de 20 anos comprar 
veículos para o departa-
mento”, concluiu.

Secretário aponta irregularidade no uso 
da taxa de iluminação por gestão anterior
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No papel timbrado
O presidente Jesus Freitas (sem 

partido) determinou sindicância 
na Câmara Municipal para apurar 
denúncias de suposto assédio 
moral que foram enviadas por e-
-mails anônimos aos gabinetes dos 
vereadores….

A conferir
Expectativa se o 

prefeito Guti (PSB) irá 
sancionar (o prazo é 
até amanhã) projeto 
de reestruturação de 

cargos na Câmara. Se fosse para 
apostar, eu colocaria minhas fichas 
em não…

Influência
Coincidentemente, o projeto 

de reestruturação de cargos na 
Câmara está sendo bombardeado 
por alguns grandes veículos de 
imprensa. Quem será que está 
passando a pauta?...

Kafkiano
A Secretaria de Fazenda está 

atualizando supostas dívidas por 
multas de trânsito em 2015. E a 
Procuradoria da Prefeitura está 
processando judicialmente pesso-
as e empresas. Detalhe: na petição 

não há identificação  do veículo…

Jeitinho guarulhense?
O secretário Paulo Carvalho 

(Transportes) resolveu modificar 
o sistema de isenção de multas 
às ambulâncias. Há suspeita que 
alguns carros particulares esta-
riam cadastrados como veículos 
de socorro para assim não serem 
multados…

Na pista
O ex-vereador, ex-deputado 

estadual e presidente Paulo Sér-

gio Rodrigues Alves (Previdência 
Municipal ) foi nomeado adjunto 
de Habitação. Ele e o secretário 
Silvio Figueiredo são amigos des-
de os anos 1970. Expulso do DEM, 
Paulo Sérgio deverá tentar voltar 
à Câmara em 2020. Pelo PSB do 
prefeito Guti?...

Política velha
Ressurge em Brasília a ideia de 

permitir coligação na proporcional 
para eleição de vereador. Os diri-
gentes de partidos têm interesse, 
mas não é salutar para a política 
tamanho retrocesso…

Reticências...

Pedro Notaro
pedronotaro@gmail.com
whatsapp: 99 507 6900
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11 95995-8000

Envie sugestões de pautas 
para o nosso WhatsApp:

Divulgação

[ bloco de notas ]

Procon orienta consumidores sobre 
compras no Dia dos Namorados

Resultado do Sisu para segundo 
processo seletivo é divulgado

Com a proximidade do Dia 
dos Namorados, comemora-
do na próxima quarta-feira, 
dia 12, o Procon Guarulhos 
apresenta algumas dicas 
aos consumidores que 
vão adquirir produtos ou 
serviços, evitando assim 
surpresas desagradáveis. 
As dicas de restaurantes 
e baladas, por exemplo, 
incluem informações sobre 
a cobrança de consumação, 
taxa de gorjeta e couvert 
artístico, quando podem 
cobrar e quando é uma 
opção do consumidor pagar. 
Restaurantes e baladas não 
podem cobrar pela perda da 

comanda.
No caso de roupas e ves-

tuários, o lojista é obrigado 
a reparar o dano do produto 
ou efetuar a troca sempre 
que o produto estiver com 
defeito. Para cestas de café 
da manhã, a orientação 
é sempre pesquisar as 
empresas que fornecem o 
produto, afi nal os alimentos 
têm que ser de qualidade 
e estar dentro do prazo de 
validade. É necessário veri-
fi car se há possibilidade de 
inserir novos produtos como 
pelúcia, cartões e bebidas. 
Tudo por escrito, com horá-
rio e data de entrega.

O Ministério da Educa-
ção (MEC) divulgou nesta 
segunda-feira, 10, o resultado 
das inscrições do Sistema de 
Seleção Unifi cada (Sisu) para 
o segundo processo seletivo 
de 2019. Os candidatos 
participantes do Exame 
Nacional do Ensino Médio 
(Enem) 2018 que estejam 
procurando uma vaga em 
uma das faculdades públicas 
participantes devem entrar 
no site do Sisu para verifi car 
se foram selecionados.

É necessário ter em mãos 
o número de inscrição e a 
senha para verifi car a apro-
vação em uma das 59.028 

vagas ofertadas em uma das 
76 instituições de ensino 
superior participantes. Os 
candidatos são selecionados 
de acordo com a nota do 
Enem, dentro do número de 
vagas em cada curso, por 
modalidade e concorrência.

Cada candidato selecio-
nado deverá procurar a 
instituição de ensino para 
fazer a matrícula. O período 
para realização da matrícula 
vai de 12 a 17 de junho.

De acordo com o MEC, a 
nota de corte é a menor nota 
para fi car entre os selecio-
nados de um determinado 
curso.

[ bloco de notas ]

Maio Amarelo atinge objetivos e 
orienta mais de 300 mil pessoas

Mais de 300 mil pes-
soas receberam orien-
tações sobre segurança 
no trânsito durante o 
movimento internacional 
Maio Amarelo, criado 
para conscientizar as 
pessoas sobre o grande 
número de mortes nas 
vias das cidades de todo 
o mundo. A atividade foi 
coordenada no municí-
pio pela Prefeitura de 
Guarulhos que realizou 
diversas ações educati-
vas e fiscalizatórias em 
prol da conscientização 
da segurança viária e da 
redução dos acidentes e 
feridos no trânsito.

Ao todo, foram mais 
de 30 ações desenvol-
vidas pela Secretaria de 
Transportes e Mobilidade 
Urbana (STMU) e o Grupo 
de Segurança Viária, que 

contaram com equipe lú-
dica em cruzamentos da 
cidade, interagindo com 
pedestres e condutores; 
duas blitze integradas de 
fiscalização da Lei Seca; 
Café na Passarela da 
rodovia Presidente Dutra, 
para incentivar a traves-
sia segura; reserva de 
vagas em shopping, para 
reforçar o respeito às 
vagas exclusivas; orien-
tação em terminais de 
ônibus; Comando Saúde, 
que abordou condutores 
de transporte de cargas 
nas rodovias com orienta-
ções e exames de saúde 
preventivos; check-up 
preventivo em auto-
móveis e motocicletas; 
blitze educativas para 
motociclistas; e palestras 
em unidades de saúde, 
universidades e igrejas. 

Divulgação

[ transparência ]
Orquestra Coração da Viola comemora 
40 anos com festa e placa comemorativa

A Orquestra de Vio-
leiros Coração da Viola 
completou 40 anos e a 
data foi comemorada em 
evento regado a muita 
música e alegria no Hotel 
Bristol. Na oportunidade, 
o prefeito Guti entregou 
ao “Seu” Oliveira, um dos 
fundadores da Orquestra, 
placa comemorativa aos 
40 anos. Vitor Souza,  
secretário de Cultura, 
Adalmir Abreu, subsecre-
tário de Cultura, Anderson 
Guimarães, subsecretário 
de Igualdade Racial, e 
Tiago Ortaet, diretor do 
departamento de Eventos 
Culturais, também presti-

giaram o evento.
Satisfeito com a cele-

bração, Guti ressaltou a 
valorosa contribuição dos 
músicos para o fortaleci-
mento da música caipira 
na cidade de Guarulhos: 
“É extremamente grati-
ficante fazer com que a 
cultura popular prolifere; 
por isso, a Orquestra 
Coração da Viola torna-se 
a cada dia uma referência 
de Guarulhos em todo o 
Brasil, um grande sonho 
que alcançamos, sobre-
tudo pela excelência do 
trabalho dos artistas e 
profissionais que se dedi-
cam à cultura”.

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

ACCUMED PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES 
LTDA
Fornecimento de lanceta descartável para punção 
digital.
VALOR: R$ 696.500,00

CM HOSPITALAR S.A
Fornecimento de medicamentos.
VALOR: R$ 78.026,97

DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA
Fornecimento de Cloreto de potássio, ziclague e 
outros.
VALOR: R$ 74.662,26

COMERCIAL 3 ALBE LTDA.
Fornecimento de alimento nutricionalmente completo.
VALOR: R$ 74.131,20

AIRMED EIRELI-EPP
Fornecimento de materiais odontológicos.
VALOR: R$ 64.210,70

P.H.O – PRODUTOS HOSPITALARES E 
ODONTOLÓGICOS LTDA-EPP
Fornecimento de equipo para dieta ou nutrição ente-
ral com ponta escalonada, eletrodo universal e frasco 
dieta enteral.
VALOR: R$ 56.990,75

HORUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA – EPP
Serviço de oftalmologia
VALOR: R$ 56.022,60

JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO EPP
Fornecimento de ácido valpróico.
VALOR: R$ 49.959,00

ATOMED PRODUTOS MÉDICOS E DE AUXÍLIO 
HUMANO LTDA
Fornecimento de aparelho de amplifi cação sonora 
individual.
VALOR: R$ 38.250,00

BIOVALIC COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS 
MÉDICOS LTDA.
Fornecimento de indicador biológico
VALOR: R$ 37.500,00

PORTAL LTDA.
Fornecimento de medicamentos.
VALOR: R$ 36.102,18

AP TORTELLI COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS 
HOSPITALARES LTDA
Fornecimento de abaixador de língua.
VALOR: R$ 35.820,00

ELI LILLY DO BRASIL LTDA
Fornecimento de Insulina lispro e Dulaglutida.
VALOR: R$ 30.602,08

*Dados extraídos da edição do Diário Ofi cial do Mu-
nicípio publicado no dia 07 de junho de 2019
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Prefeitura de Guarulhos estima regularizar 
15 mil moradias até o próximo fim de ano

A meta da prefeitura é 
promover a regularização 
fundiária de 15 mil mora-
dias até o fim do ano e 
já está finalizando a das 
primeiras 2.348 moradias, 
as quais devem beneficiar 
cerca de 10 mil pessoas. 

O anúncio foi feito pelo 
secretário de Habitação, 
Silvio Figueiredo, nesta 
sexta-feira (7), durante a 
audiência pública da Lei 
de Diretrizes Orçamentária 
(LDO) 2019, na Câmara 
Municipal.

De acordo com Fi-
gueiredo, o orçamento 
total previsto é de R$ 
40.456.000,00, sendo 
composto por R$ 20 
milhões de recursos 
próprios e o restante (R$ 
20.456.000,00), de verbas 

vinculadas como finan-
ciamentos de programas 
federais. Os recursos 
próprios destinam-se à ma-
nutenção das atividades da 
Secretaria, auxílio moradia, 
lotes sociais, contraparti-
das de repasses federais 
e contratação de serviços 
técnicos especializados 
de regularização fundiária, 
trabalho técnico social e 

serviços complementares.
A Secretaria de Habita-

ção possui dois progra-
mas: Desenvolvimento de 
Políticas Habitacionais, 
cujo objetivo é promover 
condições de acesso à 
moradia digna a todos os 
segmentos da população, 
especialmente aos de 
baixa renda; e o Gestão do 
Fundo Municipal de Habita-

ção de Áreas de Risco, de 
Preservação Permanente e 
de Preservação Ambiental, 
que visa a implementação 
de políticas de mitigação 
de situações de risco e 
tem como público alvo as 
populações que moram em 
áreas de risco, áreas de 
preservação permanente 
e áreas de preservação 
ambiental.

Sobre áreas de risco, o 
gestor, que assumiu a pas-
ta há pouco mais de 60 
dias e a reestruturou com 
uma nova equipe técnica, 
pretende ter nos próximos 
meses um diagnóstico 
dessas áreas. “Há cerca 
de 90 ações judiciais de 
desocupação de áreas de 
risco. Existe um mapea-
mento feito pelo governo 
anterior e pelo Ministério 
Público, incluindo grandes 

áreas, mas houve recen-
temente alteração na 
legislação. Iniciamos o tra-
balho técnico vistoriando 
essas áreas e o trabalho 
para comprovar se são ou 
não áreas de risco. A ideia 
é manter a população na 
área que não é de risco, 
pois muitos vivem há 
anos em áreas que já são 
consolidadas. O que não 
for risco, nossa intenção 
é regularizar”, explicou 

Silvio.
De acordo com o Se-

cretário, o problema de 
áreas irregulares ocorre 
em todo o país. “Irregu-
laridade fundiária não é 
privilégio de Guarulhos. 
Comprovadamente Cam-
pinas possui mais de 64% 
da cidade irregular, Flo-
rianópolis, 78%, Manaus, 
85% e por aí vai. Esses 
são os números do Brasil”, 
concluiu Silvio.
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Governo prepara diagnóstico das áreas de risco da cidade
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Antônio Boaventura

Com a alegação de que 
a folha de pagamento dos 
servidores contribuiu de for-
ma direta para a redução do 
orçamento, Airton Trevisan, 
secretário de Justiça, aposta 
suas fi chas na recuperação 
de aproximadamente R$ 200 
milhões da dívida ativa para 
compensar essa perda. Ele 
disse que o débito existente 
de empresas falidas é de R$ 
7 bilhões. 

Trevisan afi rmou que a 
queda nas fi nanças em 2020 
passa pelo processo que 
envolve a transferência de 
gastos com os cerca de 22 
mil funcionários públicos 
para a secretaria de Gestão, 
que tem como responsável o 
secretario Adam Kubo. 

Entre as prioridades esta-

belecidas como diretriz está 
a recuperação de R$ 200 
milhões da dívida ativa. O 
orçamento da Secretaria de 
Justiça para o ano seguinte é 
de R$ 26 milhões. 

Trevisan lamentou os 
créditos que não poderão ser 
recuperados, de empresas 
falidas, que somam aproxi-
madamente R$ 7 bilhões. 
Por exigência do Tribunal de 
Contas, a Secretaria também 
deve contratar uma empresa 
especializada para viabilizar 
o cadastramento de cerca de 
três mil áreas públicas sem 
cadastro específi co.

Outra ação prioritária é a 
implantação da câmara de 
conciliação que possibilitará 
uma economia de mais de 
R$ 40 milhões por ano no 
pagamento de precatórios. 

Além do exercício de asses-
soria e consultoria jurídica 
para os órgãos do Executivo, 
a Secretaria ainda é respon-
sável pelos aluguéis de vários 
órgãos do Judiciário e pelo 
pagamento das despesas 
com frotas de carros, água e 
energia elétrica.

Sobre as recentes deso-
cupações previstas para 
a região do Ponte Alta, o 
secretário explicou que não 
existe política de retirada ou 
remoção das famílias, mas as 
ações são decorrentes de or-
dens judiciais e de processos 
que se arrastaram por anos. 
“A prefeitura procura negociar 
para encontrar lugar para as 
pessoas saírem das ruas e a 
secretaria de Habitação tra-
balha para fazer o loteamento 
social”, explicou.

Justiça espera recuperar 
cerca de R$ 200 milhões 
da dívida ativa na cidade

Divulgação

Entre os próximos dias 24 
e 28, a Prefeitura de Guaru-
lhos, por meio da Secretaria 
do Trabalho, receberá as ins-
crições para o Programa Jo-
vem Trabalhador.  Os cursos 
oferecidos para o período 
da manhã são: marketing e 
vendas, montagem e manu-
tenção de computadores, 
auxiliar de hotelaria, robótica, 
organizador de eventos e 
auxiliar administrativo. Já 
para o período da tarde, são: 
web designer, auxiliar de 

logística, auxiliar de recursos 
humanos e impressor gráfi co 
(impressor de banda larga 
e estreita). Cada um dos 
cursos terá 30 vagas.

A iniciativa é voltada aos 
jovens de 16 a 21 anos, mo-
radores de Guarulhos e que 
estejam desempregados. 
O programa disponibilizará 
aos participantes bolsa 
auxílio de R$ 120 reais por 
mês, vale-refeição de R$ 
66,00 e vale-transporte de 
R$ 9,88 por dia.

Desta vez, as inscrições 
acontecerão em cinco locais 
diferentes, a fi m de descen-
tralizar o acesso dos jovens 
à qualifi cação profi ssional. 
Serão distribuídas 600 
senhas por local, sendo 60 
para cada curso.

Os interessados devem 
comparecer a um dos 
locais munidos de cópia 
e original do RG, CPF, 
comprovante de endereço 
e CPF do chefe de família 
(responsável pela casa).

Inscrições para o Programa Jovem 
Trabalhador abertas no final de junho

11 2662-1713
11 97504-9170

R. Visconde de Parnaíba, 2727
Prox. ao metrô Bresser/Mooca
www.ebramec.edu.br 

Sobre a instituição:

Acupuntura
Formação e Pós-graduação

AGOSTO 2019

Ganhe um
livro
ao se
matrícular!
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Coleção Puro - Cecilie Manz

Coleção In Your Dreams. In Your Home. 

Uma caixa de ferramentas para a criatividade. Do nosso olhar para os seus sonhos. 
Materiais essenciais da arquitetura. Grandes superfícies. Acessórios. 
Matéria prima particular para personalização. Curadoria para ambientes únicos.

Portobello Shop - Av. Salgado Filho, 1883

(11) 2461.8080

Portobello Shop - Av. Salgado Filho, 1883

(11) 2461.8080

Tudo em Até

10X
*

*Consulte condições na loja.

NOVA COLEÇÃO

Ulisses Carvalho 

Na manhã desta segunda-
-feira (10), às 7h, uma 
perseguição policial a um 
veículo com quatro indivídu-
os suspeitos de assaltar um 
açougue na avenida Otávio 
Braga de Mesquita, terminou 
com dois presos na avenida 
Jamil João Zarif, no bairro 
do Taboão; um terceiro teria 
morrido em troca de tiros 
com policiais militares, além 
quarto, que conseguiu fugir 
pelo rio Baquirivu.

De acordo com a Polícia 
Civil, o veículo de modelo 
Prisma, cor prata, estacionou 
ao açougue na avenida, 
quando dois indivíduos des-
ceram do carro e levaram 
todo o dinheiro do fi nal de 
semana do estabelecimento, 
porém, no momento da fuga, 
uma testemunha conseguiu 
anotar a placa e avisou a PM. 

Os policiais militares 
iniciaram a perseguição ao 
veículo na avenida Jamil 
João Zarif, porém,  o carro 

que estava com os suspeitos 
teria capotado após colidir 
com um veículo de modelo 
Palio. Segundo a polícia, dois 
ocupantes teriam permane-
cido no automóvel, porém, 
os outros dois suspeitos 
teriam iniciado uma troca de 
tiros com os policiais. 

Um dos indivíduos foi bale-
ado próximo ao rio Baquiri-
vu, sendo socorrido para o 
Hospital Geral de Guarulhos 
(HGG), no bairro do Parque 

Cecap, porém, não resistiu 
aos ferimentos e morreu. O 
outro suspeito conseguiu 
fugir, e segundo a Polícia 
Civil, com o homem baleado, 
foi apreendido um revólver 
calibre 38. 

O HOJE esteve no local 
às 11h30, e o veículo ainda 
continuava na área com a 
parte da frente totalmente 
destruída após a colisão.. 
Os dois suspeitos detidos 
não fi caram feridos e foram 

encaminhados para o 9° Dis-
trito Policial, onde foi lavrado 
o boletim de ocorrência. 

A Polícia Civil informou 
que o Prisma utilizado pelos 
suspeitos não era roubado, 
e pertencia a namorada de 
um dos indivíduos. A dupla 
presa vai responder por 
resistência e roubo, e até o 
fechamento desta edição, 
a quantia recuperada pela 
polícia ainda não havia sido 
contabilizada. 

Perseguição no Taboão termina com 
capotamento, prisões e uma morte

A Polícia Militar desco-
briu, na madrugada deste 
domingo (9), um esquema 
de furto de combustível. 
Um homem, de 40 anos, foi 
preso durante o fl agrante, 
que aconteceu na cidade de 
Guarulhos.

Uma equipe do 31º 
Batalhão de Polícia Militar 
Metropolitano (BPM/M) foi 
acionada pelo Centro de 
Operações da Polícia Militar 
(Copom) para checar uma 
denúncia de furto dos dutos 
de uma empresa de explora-
ção petrolífera.

Segundo o representante 
da instituição, foi descoberta 
uma ligação clandestina 
com mangueira de incêndio 
na faixa de dutos. Suspeita-
-se que, desde que identi-
fi cada a baixa pressão dos 
canais, cerca de 178 mil litros 
tenham sido retirados.

Os militares iniciaram 
monitoramento na avenida 
Carmela Tomeu, no bairro 
Bonsucesso, e logo identifi -
caram, pelo emplacamento, 

o caminhão indicado na 
queixa. O veículo apresenta-
va forte cheiro de combustí-
vel e foi abordado.

Durante vistoria, foram 
encontrados cerca de 14 
mil litros, avaliados em R$ 
42 mil, acondicionados de 
forma inadequada e sem 
nota fi scal. O motorista 
imediatamente admitiu que 
a substância havia sido rou-
bada de um duto na cidade 
de Santa Isabel.

Os policiais apreenderam 
ainda um caderno com ano-
tações, recibos de abaste-
cimento e a documentação 
do caminhão. Amostras do 
combustível foram encami-
nhadas ao Instituto de Crimi-
nalística (IC) para perícia.

O homem realizava o furto 
utilizando a técnica de trepa-
nação - furando o duto com 
o produto e transferindo 
para um caminhão tanque. 
Ele foi conduzido ao 7º Dis-
trito Policial de Guarulhos e 
indiciado por furto qualifi ca-
do e associação criminosa.

PM descobre esquema de 
furto de combustível e prende 
homem no Bonsucesso
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ACE vai sortear prêmios nesta Semana 
dos Namorados. Saiba como participar

A Associação Comercial 
e Empresarial de Guarulhos 
(ACE-Guarulhos) vai sortear 
vários prêmios aos casais 
guarulhenses nesta Semana 
dos Namorados, em uma 
ação que tem o objetivo de 
fomentar o comércio local 
para a data comemorativa, 
celebrada na quarta-feira, 

12/06. Em suas redes sociais 
e em parceria com três dos 
principais programas de TV 
da cidade, a entidade dispo-
nibiliza vouchers de serviços 
nos melhores estabelecimen-
tos do município.

No programa Radar de 
Notícias, exibido na TV Guaru-
lhos, Rádio Imprensa e redes 

sociais, às 7h, o apresentador 
Pedro Notaro vai sortear, no 
dia 12, dois vouchers: um do 
Studio João Franco e outro 
que dá direito a uma pernoite 
(Suíte Junior) no Marriot Hotel. 

A apresentadora Kassia 
Franco, que comanda 
o programa Cidade em 
Debate na TV Guarulhos, às 

18h, realizará três sorteios, 
também na quarta-feira: uma 
pernoite no Motel Replay; 
outra pernoite com café da 
manhã no Mônaco Hotel; e 
um aperitivo no Outback do 
Parque Shopping Maia. 

No programa Tribuna Livre, 
de Roberto Samuel, o apre-
sentador também vai sortear 
três prêmios para a sua audi-
ência, às 19h de quarta: per-
noite no Motel Replay; jantar 
romântico no Mônaco Hotel; 
e um aperitivo no Outback do 
Parque Shopping Maia.

Durante os programas, os 
apresentadores darão mais 
informações sobre como 
os espectadores e ouvintes 
poderão participar do sorteio 
e como serão as retiradas 
dos vouchers. 

Redes Sociais

Além da parceria com 
os programas de TV, a 
ACE-Guarulhos também 
distribuirá prêmios aos seus 
seguidores nas redes sociais. 
Dois sorteios serão realiza-
dos nesta terça-feira, 11/06, e 
os resultados vão ser divulga-
dos nos stories do Facebook 
e do Instagram. 

O primeiro sorteado (tanto 
no Instagram como no Face-
book) vai ganhar um jantar 
romântico no restaurante 
La Pergolleta. Já o segundo 
será premiado com um ape-
ritivo do Outback do Parque 
Shopping Maia. 

Para participar é bem 
simples. Basta seguir o nosso 
perfil no Instagram (@ace-
guarulhos) e a nossa página 
no Facebook (https://www.
facebook.com/aceguarulhos/), 

curtir a publicação da promo-
ção e marcar três amigos nos 
comentários deste mesmo 
post. 

A entidade ressalta que não 
é válido marcar perfis fakes, 
famosos ou lojas. Além disso, 
o perfil do concorrente deve 
estar em modo público nesta 
terça-feira, pois, só assim, 
vamos conseguir conferir se 
o sorteado cumpriu todas as 
determinações da promoção. 
Lembrando também que 
quanto mais amigos você 
marcar, mais chances terá de 
ganhar. 

Entraremos em contato com 
os vencedores para a retirada 
dos vouchers, que deverão 
ser usados, impreterivel-
mente, no dia 12/06, nos 
restaurantes. Desejamos boa 
sorte a todos!
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Imóvel Comercial
AV. Cap. Aviador Walter Ribeiro

Sobrado em condomínio 
Vila Rio de Janeiro

Sobrado
presidente Dutra

Terreno
Bonsucesso

Apartamento
Picanço

Sobrado Inocoop
RUA DAVID NASSER,400

Apartamento 
Parque Uirapuru

Prox. Escola Amadeu Pereira 
Lima, 2Dorm, sala, coz, 1wc,
piso frio, 1vg,lazer s/Piscina

R$1.000,00 
Cod.2064

Apartamento 
Bonsucesso 

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

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

Cod.1975

Salão comercial
Jardim Ottawa

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

escola Maria Leda
R$ 1.500,00+IPTU

Cod.2088

Conjunto Comercial
Cidade Jd. Cumbica

Excelente Conjunto comercial
composto por 3 salas (com 

wc cada) R$1.800.00(Estuda 
Proposta)
Cod.1608

Casa Térrea
Cidade Serôdio 

Prox. Terminal São João, 
2 Dorm, sala, coz, 1wc, área 
de serviço 2 vagas cobertas.

Residencial: R$ 1.200,00
Cód.2150

Casa Térrea
Residencial Paes de Barros

Sobrado
Parque Continental II

Prox. a escola Palmyra Tagliari.
2dorm, sala, coz, 2vagas.

R$380.000,00 (Estuda 
Permuta em Imóvel menor 

valor, Financ)
Cod.1998

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

Sobrado
Jardim Presidente Dutra
250m2, Prox. Escola Zilda, 
2Dorm(1Suíte),sala, coz, 

1wc, 3 vagas, Possui edícula.
R$380 Mil,  Financ,( Estuda 

Proposta)
Cod.1418

Casa de Condomínio
Lavras 

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

Lazer s/Piscina 
R$115.000,00

Cód. 2190

Sobrado
Conj. Res. Paes De Barros
2 Dorm (1 planejado), sala 

ampla, coz planejada,  
área de serviço,churrasq, 

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

Cód.1949

Apartamento
Jd. Flor Da Montanha
Prox. Shopping Maia, 

2Dorm(1Suite),sala 2 amb 
com sacada e espaço 

gourmet.1vg, Lazer Completo.
R$345 MIL (Financ, Est. Prop.)

Cod.1940

150m2, 2wc, 4vagas
rampa de acesso 

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

Proposta)
cod.1666

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

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

cod.1525

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

R$1.100,00+IPTU
Cód.458

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

coz, 2wc, 2vgs.R$380.000,00 
(� nanc/ permuta em apto 

menor valor)
cod.2080

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

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

permuta em apto menor valor 
em Cumbica)

Cód.2125

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

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

Cod.168

Lindo  90m2,Prox.base aérea,
2Dorm, sala, coz, área de 

serviço,1 vaga coberta.
R$1.200,00+IPTU

cod.2121

O ator de Chiquititas 
Rafael Henrique Miguel, de 
22 anos, e seus pais foram 
assassinados na tarde deste 
domingo, 9, na zona sul 
de São Paulo. Os disparos 
supostamente aconteceram 
após algum desentendimen-
to com o pai da namorada 
de Rafael, que abriu fogo 
contra a família do jovem.

Rafael, conhecido por seu 
papel na novela Chiquititas, 
e seus pais João Alcisio Mi-
guel, de 52, e Miriam Selma 
Miguel, de 50 anos, haviam 
ido à casa da namorada 
dele conversar sobre o na-
moro. O ator já havia atuado 
em produções da TV Globo 
e em comerciais.

O comerciante Paulo 
Curpertino Matias, de 48 
anos, fugiu do local e ainda 
não foi localizado. O crime 
foi cometido na Estrada do 
Alvarenga, no bairro da Pe-
dreira, e o autor está sendo 

procurado pela polícia.
A Polícia Militar atendeu a 

um chamado para ocor-
rência com disparos de 
arma de fogo às 13h45, de 
acordo com informações 
da assessoria de imprensa 
da corporação. Os corpos 
foram encontrados em via 
pública. O caso deverá ser 
investigado pelo 98º Distrito 
Policial (Jardim Miriam).

Ator de Chiquititas e seus pais são 
assassinados na zona sul da capital
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Fãs e internautas prestam 
homenagens a Rafael Hen-
rique Miguel, de 22 anos, 
morto com os pais dentro 
da casa da namorada dele 
neste domingo, 9, no bairro 
da Pedreira, na zona sul de 
São Paulo. 

O ator, o pai, João Alcisio 
Miguel, de 52 anos, e a 
mãe, Miriam Selma Miguel, 
de 50, foram mortos pelo 

pai da menina, o comercian-
te Paulo Curpertino Matias, 
de 48 anos, segundo as 
primeiras investigações. 

O ator Rafael Henrique 
Miguel participou da 
novela Chiquititas, do SBT, 
interpretando o papel 
de Paçoca. Também fez 
trabalhos na TV Globo e 
comerciais. 

Na internet, fãs estão 

abalados com a notícia. 
“Muito triste em ver que a 
vida de um garoto jovem e 
de sua família foram tiradas 
de uma forma cruel pelo 
pai da própria namorada”, 
escreveu um internauta. “A 
que ponto chega o ser hu-
mano de matar um jovem 
e seus pais porque ele era 
contra o namoro do garoto 
com a fi lha”, disse outro.

Fãs lamentam tragédia familiar 
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[ horóscopo ]

Arrebentando em Nova York

Um Amor Inesperado

SBT, 23h15 Rumble in 
the BronxHong Kong. 
Ação. Direção: Stanley 
Tong. Com Jackie Chan, 
Anita Mui. O chinês Bill, 
mora há 30 anos no bair-
ro do Bronx, onde tem 
seu mercadinho. Agora, 
para o seu casamento, 

tio Bill convida os familia-
res chineses, inclusive o 
sobrinho policial Keung. 
Já em Nova York, Keung 
assiste uma gangue lo-
cal atacar o mercadinho 
do seu tio. Indignado, 
ele parte para a ação e, 
sem medo.

Globo, 14h Blind 
Date (aka: Un Peu, 
Beaucoup, Aveu-
glément!). Fran-
ça. Comédia. Dire-
ção Clovis Cornillac. 
Com Melanie Ber-

nier; Oscar Copp. 
Comédia românti-
ca francesa sobre o 
improvável roman-
ce entre dois vizi-
nhos que nunca se 
conheceram.

Fotos: Divulgação

[ filmes ] 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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BANCO 45

LEA
REDUNDANCIA
AGUERRIDOR

IEE
DRMÃE

ETNIAALEI
IDADEMEDIA
METALIM
AIIGNARO
DESUSONON
EMIRATIA

AFROENEZ
EUEG

ITOAI
ASIANSALT

ANULARUAI
AGEP

ASTC
OBSERVADORA

Pleonasmo

Rua
(abrev.)

Valente;
corajoso

Esporte 
de Torben

Grael

Padece no
Paraíso
(dito)

"(?) Dança,
Eu Danço",

filme
dos EUA

Grupo
social

como os
curdos
Período 
de ação 

da
Inquisição

Corta 
com os
dentes

Tipo de
material
atraído

pelo ímã

A vogal 
do pingo

Sem
instrução

País natal
do jogador
de futebol
M. Salah

Pronome 
despreza-
do pelo
egoísta

Anistia
Interna-
cional
(sigla)

Continente
da Rota 
da Seda

Fase que
antecede 
a deca-
dência

Registro
escrito de
ato oficial

(?) e escre-
ver: habili-
dades do 
letramento

Entrave
às ativi-
dades do
camelô

Considerar
inválido

Nação (?),
status da
Palestina
na ONU

Cada 
setor do
hospital

Profissão
de Lúcio
Mauro

Atração das praias 
de Guarapari (ES)

Rock (?) roll, gênero musical

Cantora
que gravou
os suces-
sos "Mu-
curipe" e
"Como
Nossos
Pais"

Banho-(?), processo
de cozimento 

Local da Índia onde 
se fala o português

Atenuante de
assassinato (jur.)
Espírito noturno e
brincalhão (Folc.)

Emaranhada
Dilma Rousseff,
primeira mulher

presidente do Brasil

Olha
fixamente
Atração de
Pompeia

Sal, em
inglês

Interjeição
mineira

Passado,
em inglês 

5, em
romanos

Não, em
italiano

(?)
Nastácia:
cozinhou
para São

Jorge 
(Lit. inf.)

Cair em
(?): ficar
obsoleto
O pentea-
do muito
usado por 
mulheres
negras

Toma 
uma pro-
vidência

3/and — non. 4/past — salt. 6/ignaro. 8/enredada.

[ novelas ] 

virgem

Você será tentado 
a assumir riscos. A 
sorte está esperando 
por você, mas muito 
neste contexto. Cuide 
bem do seu sistema 
urinário e beba mais 
líquidos. Você precisa 
rever suas prioridades 
no que diz respeito ao 
seu estilo de vida.

Você corre o risco 
de se decepcionar se 
ceder ao desejo de 
ajudar aqueles que 
não querem ser aju-
dados. Você está mais 
calmo e mais ativo, ao 
mesmo tempo. Tudo 
está indo bem, mas 
você precisa refinar 
as suas ideias em um 
ambiente calmo.

Você vai perceber 
que tem sido teimoso. 
O sucesso está agora 
ao seu alcance. Você 
precisa ficar longe 
de sua rotina para 
encontrar um nível de 
relaxamento mental, 
o que lhe está faltan-
do no momento.

Hoje parece ser um 
dia calmo. É hora de 
pensar mais em si 
mesmo e nas pessoas 
próximas a você! Não 
se esqueça de se 
aquecer gradualmente 
antes de fazer exercício 
e tenha cuidado com 
movimentos bruscos, 
também. A moderação 
é aconselhável.

Você sabe como apro-
veitar a vida ao máximo 
e as pessoas querem 
ser como você. Use isso 
a seu favor para se dar 
melhor com as pessoas 
que o rodeiam. Você vai 
se sentir mais confortá-
vel, por que não cuidar 
mais da sua aparência? 
Isso vai fazer você se 
sentir melhor.

Você está entusias-
mado e de bom humor. 
Você está desfrutando 
de uma atmosfera 
agradável e amigável. 
Você está dinâmico, 
com grande energia 
mental neste momen-
to, que é ajudada pela 
sua moral e permite 
refinar seus projetos.

Você vai ter dificul-
dade para manter os 
pés no chão e sua 
cabeça, hoje, estará 
completamente nas 
nuvens. Você não será 
capaz de manter seu 
próprio ritmo e terá que 
compensar com algum 
descanso. Relaxamento 
é o que você precisa.

Você vai se sentir 
mais aberto a outras 
formas de ver a vida 
e isso vai abri-lo para 
novos horizontes. 
Você está ficando 
mais suscetível e, 
como resultado, vai 
ficar muito na defen-
siva.

Você vai encontrar 
mil e uma coisas para 
fazer hoje. Você está 
em excelente forma, 
apesar de ser cada vez 
mais emotivo, o que 
está fazendo você se 
comportar de forma 
descontrolada, mas 
esses excessos estão 
fazendo você se sentir 
mais otimista.

Você vai ser capaz 
de finalizar um projeto 
financeiro ligado a uma 
compra importante. 
Um impulso de energia 
está reforçando a sua 
energia básica. Você 
tem maior resistência 
e está mais inclinado 
para focar, em espe-
cial, no essencial.

Reoriente as suas 
prioridades, é hora 
de agir para conse-
guir alcançar seus 
objetivos. Você vai 
precisar dormir muito 
e vai recarregar as 
baterias totalmente. No 
entanto, você está em 
excelente forma.

Há tensão nas rela-
ções ao seu redor. Man-
tenha a objetividade e 
não se envolva. Você 
está cada vez mais em 
forma, mas ainda deve 
evitar passar dos limites. 
Faça um planejamento 
em relação às ativida-
des diárias. 

áries libra

escorpião

sagitário

capricórnio

aquário

peixes

touro

gêmeos

câncer

leão

Malhação
Rita revela a Lígia 

que Lara subornou 
Roberval para demi-
ti-la da loja. A festa 
de aniversário de 
Jaqueline gera ex-
pectativa em todos. 
Vânia alerta César 
sobre a ameaça de 
Karina a Jaqueline. 
Lígia e Joaquim 
confrontam Lara, 
que garante que 
Rita está inventan-
do mentiras sobre 
ela.  

Órfãos da Terra
Laila afirma que 

jamais perdoará 
Helena. Davi diz a 
Ali que prefere sua 
irmã escolha outro 
noivo. Bruno con-
forta Laila, e Jamil 
se irrita. Orientado 
por Paul, Adilson 
leva seu food-
-truck à oficina de 
Caetano. Elias pede 
perdão a Laila. Fa-
ruq sugere que 

Verão 90
Janaína pede um 

tempo a Raimundo, 
depois de trocar 
beijos com o chef. 
Dandara aceita 
fazer a turnê com 
Ticiano. Patrick 
paralisa no palco 
na hora do show, 
mas Candé o 
socorre. Quinzão 

fica arrasado com 
a indignação de 
Lidiane ao desco-
brir que ele é o seu 
fã. Lidiane avisa a 
Manu e João que 
será empresária do 
casal.  

A Dona do Pedaço
Amadeu e Maria 

da Paz discutem e 
Jô manipula os dois 
com a ajuda de Ré-
gis. Marlene pede 
conselhos a Britney 
para conquistar 
Antero. Edilene 
questiona Otávio 
sobre seu casa-
mento com Beatriz. 
Maria da Paz se 
surpreende quando 
Jô decide sair com 
Rock. Amadeu afir-
ma a Gilda que não 
quer mais saber de 
Maria da Paz. 

Jezabel
Nabote pergunta 
a Jezabel porque 
quer que Tadeu 
fique no palácio e 
ela responde que 
quer que ele ensine 
a produzir vinhos 
maravilhosos. 
Tadeu aceita ficar 
no palácio. Obadias 
e Barzilai ficam 
chocados quando 
Nabote diz a eles 
que Tadeu ficará 
no palácio em 
troca de Micaías e 
Noam. Jezabel não 

deixa Acabe sair do 
quarto e o seduz 
incansavelmente..

As Aventuras 
de Poliana

Claudia desabafa 
com Joana sobre a 
decepção que teve 
com o pedido de 
Durval. Pendleton 
presenteia Poliana 
com um novo mural 
do contente. Débo-
ra pede para passar 
a noite na casa de 
Marcelo, mas ele a 
expulsa. 

 Minha Vida
Mehmet e Hulya 

levam Fulya para 
ser cuidada na 
mansão. Sultan cul-
pa Ylias por Bahar 
ter ido embora e 
por Efsun não estar 
a salvo, e ainda diz 
que Ylias não é um 
pai exemplar. Após 
Sultan acusar Hulya 
de ter feito alguma 
coisa com Efsun, 
ela é encontrada no 
túmulo de Nuran.

   

  
O resumo dos 

capítulos de todas 
as novelas é de res-
ponsabilidade das 
emissoras.
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ANUNCIE

CASA AMARELA
A melhor casa de massagem 

da região. Sigilo absoluto
Churrasco grátis, 

todo sábadoTAXA 30 REAIS

 
Garotas passiva e Ativa
De segunda a sábado

09:00 ás 22hrs

Aceitamos todos 
os cartões

Tel: 2087-3362      94333-5562
Rua: Miguel Romano,30  Cen-

tro Guarulhos
        ( Atrás Poli Shop )

Tel: 2087-3362      94333-5562

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

Arte Finalista
Salário/ CLT + VT + VR

Expediente de segunda à 
sexta das 08h às 18h

Comparecer p/ entrevista
Segunda, Quarta e Sexta das 

09 às 11 horas.
Trazer currículo.

Requisitos: Ter conhecimen-
to em Corel, Ilustrator e 

Photoshop
Av. Antonio Iervolino, 146 
Vila Augusta - Guarulhos

F: 98148-0102 Robson

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

ar-condicionado, wc, espaço gourmet planejada,

cozinha planejada, iluminação em led e possui 

2 vagas de garagem, portão eletrônico,

monitoramento com câmeras, churrasqueira.

Rua Rio Espera - Jardim Santa Clara - Guarulhos/SP

Agende uma visita e vivencie

uma experiência única!

   EMPREGOS 
 PRECISA-SE 

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

 IMÓVEIS 
 ALUGA-SE 

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

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

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

 CASA TÉRREA 
 Qrto, sl, coz, wc, lavand. Indep, p/ 
casal. V. Moreira próx ao centro. 
F:99649-0595 

 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 

 MEIO TERRENO 
 Casa de 4 cômodo em Cumbica, 
próx. Base Aérea. R$250MIL F: 
94726-2134  

 NEGÓCIOS 
 OPORTUNIDADE 

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

 AGREGA-SE KOMBI E VANS 
 Início Imediato. Paga-se bem. F: 
96724-5421/ 2409-0019 

 SERVIÇOS 
 RELAX 

 MULATA CARIOCA 
 Débora rainha de bateria, ve-
nham conhecer a mim e minhas 
amigas. F:2488-6966 / 94295-
5756 

 LOVE GIRLS DRINKS 
 Um bar diferente com Lindas 
Girls. Show todas as sextas as 
22hrs. Conheça nossas Girls. 
95722-0116/2488-6966 

 SERVIÇOS 

 MONTADOR DE MÓVEIS LUCAS 
 Fazemos montagens de móveis. 
Whats 95830-7607   
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