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Cantora Pabllo Vittar 
rejeita o título de Miss 
Bumbum: ‘Sou um 
homem de peruca’
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Corregedoria da PM vai
apurar 4 mortes em suposto 
confronto na via Dutra

Guarulhos tem problemas 
para atender moradores em
situação de rua no inverno

Com 19 casos confi rmados 
de sarampo, vacinação 
prossegue neste sábado

Campanha do agasalho na 
cidade recebe doação de 
16 mil peças da Yamaha
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Pesquisa aponta redução 
de congestionamentos 
na cidade de Guarulhos
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PREMIAÇÃO: A cantora Pabllo Vittar não gostou do título de ‘Miss Bumbum 
Transex’, e reagiu: “Sou um homem de peruca, um veado doido”
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200 DIAS DE GOVERNO

Em cerimônia, o presidente listou 47 ações, divididas em 7 eixos, que estão em andamento ou foram realizadas ao longo do 
período. A lista inclui, por exemplo, o anúncio do acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia (UE) 

Bolsonaro revoga centenas de 
decretos e lista ações realizadas
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LOTERIAS:
Deu sorte hoje? Fila para Tarcila

Ainda é possível verificar uma longa fila no Vão Livre do Masp, na avenida Paulista, 
região central de São Paulo, para ver a exposição dedicada a artista plástica Tarci-
la do Amaral, em cartaz até o próximo dia 28
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Dorival Lima
Uma vergonha a atitude 
do nosso Supremo Tri-
bunal Federal (STF) ao 
fazer retornar a censura 
contra a imprensa. Para 
piorar, ainda temos um 
presidente que, até o 
momento, nada fez pelo 
nosso país: basta vermos 
o alto número de desem-
pregados. Estamos iguais 
a caranguejos, andando 
de ré.

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

responsáveis pela polui-
ção ambiental? 

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

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

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

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

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

Mega Sena
Concurso n° 2170
17/07/2019
10 - 21 - 24 - 36 - 38 - 51

 
Lotofácil
Concurso n° 1841
17/07/2019 
01 - 02 - 03 - 04 - 06
07 - 08 - 11 - 12 - 13
17 - 18 - 21 - 22 - 25

Lotomania
Concurso n° 1987 
16/07/2019
00 - 03 - 11 - 13 - 18
19 - 21 - 31 - 37 - 42
43 - 44 - 50 - 53 - 57
68 - 69 - 78 - 92 - 98

Dupla Sena
Concurso n° 1962
18/07/2019
Primeiro sorteio 
07 - 12 - 17 - 23 - 31 - 46
Segundo sorteio
01 - 13 - 32 - 33 - 40 - 44

Federal
Extração n° 05406
17/07/2019

Prêmios Principais
Prêmio Bilhete  Valor (R$)
1º   93446          500.000,00
2º  74821              27.000,00 
3º  10062             24.000,00
4º  48120              19.000,00
5º  55837              18.329,00

Apagebask decide categoria 
Sub-12 da Copa Sul-
Americana de Basquete

Antônio Boaventura

A equipe masculina Sub-12 
da Apagebask disputa o 
título da Copa Sul-Americana 
na categoria nesta sexta-feira 
(19), no Clube Esperia, na 
zona norte da cidade de São 
Paulo, contra o Palmeiras. Na 
competição internacional, os 
guarulhenses perderam ape-
nas uma partida e justamente 
para o adversário na decisão. 

A classifi cação para a 
decisão da competição veio 
com a vitória na fase semi-
fi nal contra o Mello Dante, 
representante de Mogi das 
Cruzes, pelo placar de 53 a 
32, nesta quinta-feira (18). As 
principais equipes paulistas 
das categorias Sub-12, Sub-
13, Sub-14, Sub-15, Sub-16 e 
Sub-17 estão disputando o 
torneio que se encerra na 
próxima sexta-feira (26).

Para Davi Pires, de 12 
anos, participar da competi-
ção signifi ca adquirir maior 

experiência para disputas 
futuras em sua carreira. 
Ele também valorizou o 
desempenho coletivo da 
equipe no certame. “Além da 
experiência para todos da 
equipe, conhecemos muitas 
pessoas de outros times que 
não participam do Paulista”, 
disse o capitão.

A equipe guarulhense, que 
encerrou o primeiro turno 
do Campeonato Paulista 
liderando a chave, entra em 
quadra nesta sexta-feira para 
a disputa da medalha de 
ouro da 1ª Copa Sul-Ame-
ricana de Basketball, que 
acontece no Clube Esperia. 
As disputas das categorias 
Sub-12 (Masculino e Misto), 
Sub-13 (Masculino) e Sub-14 
(Masculino e Feminino) se 
encerram hoje. E nos dias 21 
a 26 de julho as categorias 
Sub-15 (Masculino), Sub-16 
(Masculino) e Sub-17 (Masculi-
no e Feminino).

Campanha do agasalho recebe 
doação de 16 mil peças da Yamaha

Um total de 16.231 peças, 
entre roupas, fraldas, 
acessórios para inverno 
e roupas de cama foram 
doadas pela Yamaha Motor 
para a Campanha do Aga-
salho 2019, promovida pelo 
Fundo Social de Solidarie-
dade. A entrega aconteceu 
em cerimônia realizada na 
tarde desta quinta-feira (18) 
com a participação do pre-
feito Guti e da presidente 
do Fundo Social de Solida-
ridade, Elen Farias.

Guti agradeceu o empe-
nho das equipes em conse-
guir as doações e ressaltou 
que esta ação é de grande 
importância para todos que 
participaram. “Isso muda a 
vida das pessoas que irão 
receber as doações e de 

vocês que se empenharam 
em conseguir o maior nú-
mero de peças”, afi rmou.

A empresa promoveu 
uma gincana entre os 
funcionários, na qual cinco 
times disputavam quem 
conseguia o maior número 
de doações. O primeiro 
lugar fi cou com o Yukidaru-
ma, que arrecadou 4.207 
peças. Já o segundo e o 
terceiro, fi caram com os 
times Yamaquece e Yama-
friends, respectivamente, 
com 4.001 e 3.785 peças.

Paulo Farnetti, membro 
da equipe vencedora, 
afi rmou que esta é uma 
ótima oportunidade de 
ajudar o próximo e dar 
exemplo para as próximas 
gerações. 

Michael Oliveira
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claretiano.edu.br

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

Claretiano
mais

por você.A faculdade
que é

GUARULHOS
POLO
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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

Neste sábado (20), Dia 
D de Vacinação contra o 
sarampo em seis cidades 
do estado de São Paulo – a 
Capital, Guarulhos, Osasco, 
Santo André, São Bernardo 
do Campo e São Caetano 
do Sul –, todas as Unidades 
Básicas de Saúde (UBSs) do 
município vão funcionar das 
8h às 17h para intensifi car a 
imunização contra a doença. 
Além disso, três delas vão 
prestar atendimentos habi-
tuais pelo Programa Saúde 
Agora: as UBSs Recreio São 
Jorge, Presidente Dutra e 
Jardim Cumbica II.

As unidades que vão 
atender pelo Saúde Agora, 
além da vacinação contra o 
sarampo, também ofer-
tarão consultas médicas, 
exames de papanicolau (de 
prevenção do câncer de 
colo de útero), testes rápido 
para detecção do HIV, sífi lis e 
hepatites B e C, além de dis-
pensação de medicamentos 
na farmácia. Elas ainda reali-
zarão atividades educativas, 
regularizações do cadastro 

E-SUS e dos compromissos 
do programa Bolsa Família.

Com 19 casos de sarampo 
confi rmados neste ano, 
Guarulhos imunizou desde 
o início da campanha, em 
11 de julho, 8.800 pessoas 
de 15 a 29 anos. De acordo 
com o IBGE (Censo 2010, 
estimativa 2012), a cidade 
tem 335.540 habitantes 
com essa faixa etária.

Além dessas 8.800 doses, 
a Secretaria de Saúde de 
Guarulhos administrou mais 
25.143 doses contra o saram-
po desde o início de maio até 
agora, sendo 8.684 nas ações 
de bloqueio realizadas nas re-
giões com casos confi rmados 
da doença e outras 16.459 
doses na vacinação de rotina 
das demais faixas etárias nas 
unidades de saúde.

Crianças maiores de sete 
anos e indivíduos com até 
29 anos de idade devem 
ter duas doses da SCR. 
Adultos acima de 30 anos e 
os nascidos a partir de 1960 
devem ter pelo menos uma 
dose da SCR.

Com 19 casos de sarampo, cidade 
terá abertura de UBSs neste sábado

O prefeito Guti anunciou 
no Paço Municipal (Bom 
Clima), a concentração de 
vários equipamentos do 
Poder Judiciário em um 
único prédio. O agrupa-
mento em um Fórum Cível 
Unifi cado gerará eco-
nomia fi nanceira, maior 
capacidade operacional 
e acessibilidade aos 
serviços judiciais. Locali-
zada na rua dos Crisân-
temos, 29, em Gopoúva, 
a estrutura conta com 21 
andares, somando 9,5 
mil m². As adaptações 
para receber os setores 
já começaram e sua ocu-
pação está prevista para 
dezembro deste ano. 

Com o novo prédio, a 
administração pública dei-
xará de custear separada-
mente diversos aluguéis 
do Judiciário (varas da 
Fazenda, da Infância, da 
Família e Sucessões, car-
tórios eleitorais, Juizado 
Especial e um depósito), 
mas a área criminal con-

tinuará funcionando no 
Fórum antigo, na rua José 
Maurício. 

Guti salientou como a 
organização é necessária 
para garantir a efi ciência 
dos serviços e o uso in-
teligente do dinheiro pú-
blico. “É muito importante 
saber que a locação do 
prédio não irá aumentar o 
valor disposto hoje. Mas o 
projeto também propicia 

economias operacionais 
e de tempo signifi cativas, 
tendo em vista que as 
manutenções serão con-
centradas em um só lugar 
e haverá redução da ne-
cessidade da locomoção 
de processos, veículos e 
pessoas. O saldo é muito 
positivo”, comentou. 

O secretário de Justiça, 
Airton Trevisan, entende 
a proximidade entre os 

setores como um avanço 
necessário para o Poder 
Judiciário de Guarulhos. 
“Fui presidente da OAB 
e lutei muito para que o 
Fórum fosse unifi cado. 
Teremos um amplo es-
paço para os setores e a 
garantia de um relaciona-
mento profi ssional muito 
mais efi caz. Isso irá refl etir 
no serviço prestado à 
população”, concluiu. 

Poder Judiciário em Guarulhos ganhará 
nova estrutura com Fórum Cível Unificado
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Antônio Boaventura

Pesquisa realizada pela 
Fundação Instituto de 
Pesquisas Econômicas 
(Fipe), com base nos dados 
fornecidos por empresa de 
transporte por aplicativo, 
aponta redução dos con-
gestionamentos em Gua-
rulhos. Foram analisadas 

informações obtidas entre 
os anos de 2016 e 2018. Os 
dados revelaram queda de 
quase 20% no período.

Foram utilizados dados 
de viagens intermediadas 
pelo aplicativo para criar 
um indicador inédito que 
examina a evolução dos 
congestionamentos nos 

últimos anos. A pesquisa 
identifi cou uma redução do 
trânsito na região de Gua-
rulhos, onde o índice de 
congestionamento passou 
de 38,5% em 2016 para 
20,7% em 2018.

“O aplicativo não foi uma 
criação boa somente para 
quem está trabalhando, 

mas também para o pas-
sageiro. Gosto do serviço 
e estou sempre utilizando 
e com isso evito de tirar o 
meu carro da garagem. Isso 
sem contar o fato de não 
estar dentro deste trânsito 
infernal”, disse Antônio Bar-
bosa, usuário do transporte 
por aplicativo. 

O indicador, que repre-
senta o tempo extra dos 
deslocamentos em relação 
ao que seria possível se 
houvesse tráfego livre, 
foi construído a partir de 
uma plataforma específi ca 
criada por aquela empresa. 
No site - movement.uber.
com -, é possível identi-
fi car o tempo médio dos 
percursos entre centenas 
de áreas da Grande São 
Paulo, calculado a partir 
dos dados agregados de 
viagens pelo aplicativo.  

“O objetivo do Movement 
é contribuir com o traba-
lho de gestores públicos, 
planejadores urbanos, pes-
quisadores e interessados 
em mobilidade. Usando 

insights obtidos com os 
dados, é possível avaliar 
com efi ciência o impacto 
de diferentes políticas e 
tomar decisões fundamen-

tadas sobre investimentos 
em infraestrutura”, afi rma 
Ivo Corrêa, diretor de regu-
lação da Uber na América 
Latina.

Pesquisa Fipe aponta redução de 
congestionamentos em Guarulhos

O estudo da Fipe foi 
coordenado por Eduar-
do Haddad, professor 
titular do Departamento 
de Economia da FEA/
USP que recebeu a 
missão de explorar as 
possibilidades de pes-
quisa com os dados do 
Movement. Para criar o 
índice, os pesquisado-
res verificaram o tempo 
de viagem de cada área 
para cada área, em 
cada hora do dia, para 
chegar aos menores 
e maiores valores em 
cada dia, nos três anos 
- correspondendo a um 
total de 26,3 mil horas 
de trânsito analisadas.

Para ponderar o índi-
ce, seguindo metodo-
logia estatística, foram 
incluídos no cálculo 
dados da Pesquisa 
Origem e Destino reali-
zada pelo Metrô. A divi-
são de áreas também é 
a mesma da pesquisa, o 
que facilitará à comuni-
dade acadêmica cruzar 
os bancos de dados em 
outras pesquisas. “O 
resultado é uma medida 
simples e intuitiva que 
pode ser utilizada para 
a análise e o enten-
dimento de diversas 
questões relacionadas 
aos congestionamentos 
urbanos”, concluiu. 

Pesquisadores verificaram
tempo de viagem na cidade
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Ulisses Carvalho 

Policiais civis do 8° Dis-
trito Policial, na Vila Nova 
Cumbica, prenderam 
na manhã desta quinta-
-feira (18), na rua Doutor 
Ezequiel Campos Dias, 
no bairro da Vila Sônia, 
Zona Oeste de São Paulo, 
11 suspeitos de abastecer 
o tráfi co de drogas na 
região de Guarulhos, de 
acordo com a polícia. 

A prisão teria ocorrido 
em uma residência que 
seria utilizada como labo-
ratório para o tráfi co de 
drogas. No local, segundo 
a Polícia Civil, foram apre-
endidos 8,3 kg de cocaína 
e 3,2 kg de maconha, que 
já estariam embalados 
para ser comercializados. 
Em entrevista ao HOJE, o 
delegado titular Paul Hen-

ry Bozon Verduraz, 52, 
informou que a investiga-
ção já ocorria há um mês. 

“Começamos essa 
investigação por conta de 
algumas prisões na região, 
e dois dos presos já tem 
antecedentes por roubo e 
tráfi co de drogas”, revelou. 
Além das drogas, também 
foram apreendidos na 
residência celulares que 
seriam roubados e os 
suspeitos devem respon-
der por tráfi co de drogas e 
corrupção de menores. 

Cinco investigado-
res participaram dessa 
operação e o nome 
dos indivíduos não foi 
divulgado pela polícia. Na 
residência, os policiais 
encontraram também 
peneira, bacia e balança 
de precisão. 

Polícia Civil prende 11 suspeitos 
de abastecer o tráfico na cidade

A Comissão Especial de 
Avaliação da Prefeitura de 
Guarulhos para o Procedi-
mento de Manifestação de 
Interesse – PMI para implan-
tação de Arena Multiuso Co-
berta se reuniu nesta quinta-
-feira (18), no Paço Municipal, 
para dar início à análise dos 
estudos preliminares para a 
construção do equipamento 
onde hoje se encontra o 
Ginásio Fioravante Iervolino, 
localizado no Porto da Igreja.

Os estudos do PMI foram 
entregues no último dia 10. 
Agora, cabe à Comissão 
avaliá-los conforme previsto 
no edital e elaborar uma 
recomendação de aproveita-
mento do projeto. “Uma vez 
em posse dos estudos, a Pre-
feitura poderá iniciar a estru-
turação de uma concorrência 

para viabilizar a edifi cação de 
um novo marco arquitetônico 
para Guarulhos”, ponderou 
o prefeito Guti, que pôde 
acompanhar o início dos 
trabalhos e ressaltar a rele-
vância de projetos indutores 
de desenvolvimento para 
Guarulhos.

De acordo com o gestor 

de Políticas Municipais, 
Alan Carvalho, o PMI é um 
procedimento administrativo 
previsto na Lei de Con-
cessões e regulamentado 
no decreto municipal nº 
34.422/2017. Ele permite que 
o poder público receba do 
setor privado propostas e 
ideias para a exploração de 

ativos do município e que 
possam gerar benefício para 
a cidade e rentabilidade para 
os investidores que aporta-
rem o capital para viabilizar 
sua realização.

“O PMI não cria uma rela-
ção contratual entre o muni-
cípio e as empresas autori-
zadas, prevendo pagamento 
direto pelos estudos. Eles 
são realizados, portanto, com 
risco para as autorizadas, 
que só tem a expectativa de 
receber o ressarcimento pre-
visto no edital caso o projeto 
venha a se concretizar. É por 
isso que o procedimento pre-
cisa assegurar que o projeto 
não só  realize o interesse 
público que a cidade deseja, 
mas que também seja viável 
e atrativo para investimento”, 
ressaltou Carvalho.

Projeto de arena multiuso do município 
entra em fase de avaliação do governo
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Fantasias

Loja 1 - Rua João Gonçalves, 125 - Centro - Guarulhos
Próximo ao calçadão / Praça do Rosário - Tel. 3370-0750
Loja 2- Rua Maciel Monteiro, 922 - Artur Alvim
Loja 3- Av. Marechal Tito, 4622 - Itaim Paulista
www.karolfestas.com.br Segunda a sábado das 9h às 20h

Convites CoposBalões metalizados
Gás HélioGuardanapos

Pratos
MáscarasVelas

Suporte para 
balões Painéis 

decorativos
Painéis 

Personagens 
em EVA

Personagens Personagens 

Tem
as

Tem
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Ulisses Carvalho 

A Corregedoria da Polícia 
Militar abriu  inquérito para 
apurar as quatro mortes 
dos jovens em um suposto 
confronto com policiais das 
Rondas Ostensivas Tobias 
Aguiar (Rota), no km 214 da 
rodovia Presidente Dutra, na 
pista expressa sentido Rio de 
Janeiro. Os policiais envolvi-
dos na ocorrência já teriam 
sido afastados. 

O caso ocorreu na noite 
desta quarta (17), por volta 
das 21h, após perseguição 
sido iniciada no Tatuapé, na 
zona leste da capital, e que 
segundo a PM, terminou em 
confronto na rodovia, em 
Guarulhos; as vítimas morre-
ram no local. 

Os mortos são Vitor Nas-
cimento Barbosa Alves, 21, 
Nicolas Vieira, 19, Leonardo 
Rocha de Carvalho, 23 e Rony 
Oliveira de Souza, 20. 

No primeiro contato telefô-
nico com a assessoria da PM 
na noite de quarta, o HOJE foi 

informado de que o veículo 
seria produto de furto, depois 
a polícia alegou que o carro 
teria envolvimento em crimes 
e que os suspeitos não obe-
deceram a ordem de parada. 

A reportagem compareceu 
na manhã desta quinta (18) ao 
7° distrito Policial, no Jardim 
São João, onde foi lavrado o 
boletim de ocorrência. O carro 
utilizado pelos jovens estava 

em frente à delegacia com 
quatro marcas de tiros, um 
adesivo do aplicativo de trans-
porte Uber e sem uma roda. 
No local estava também a mãe 
de Alves, a auxiliar de limpeza 
Maria Rita, de 49 anos. 

“Meu fi lho é o proprietário 
do veículo”, alegou a Rita. Ela 
disse que o jovem cursava 
Direito em uma faculdade 
privada e chegou a trabalhar 

como motorista do aplicativo. 
Já a mãe de Carvalho, a auxi-
liar de limpeza, Maria Rocha, 
48, afi rmou estar confusa com 
toda essa situação. “A polícia 
não falou nada com a gente, 
recebi a notícia através da 
televisão. Meu fi lho jantou em 
casa e saiu, porém, ligou para 
o irmão dele, falando para 
me avisar que estava sendo 
preso em São Mateus”. 

Corregedoria da PM vai apurar quatro mortes 
em suposto confronto com a Rota na via Dutra 

Devido a ocorrência 
policial, a pista expressa da 
rodovia Presidente Dutra 
fi cou interditada das 21h25 
de quarta-feira até às 8h38 
desta quinta-feira (18). 

“A concessionária esclare-
ce que removeu os corpos 
que estavam na pista da 
rodovia para uma área pró-
xima ao local da ocorrência 
policial em atendimento 
a uma determinação da 
Polícia Rodoviária Federal. A 
remoção ocorreu somente 
após o trabalho da perícia 
da Polícia Civil para libera-
ção das pistas que estavam 
interditadas, sendo que a 
retirada dos corpos do local 
foi feita por viatura do Insti-
tuto Médico Legal”, disse em 
nota CCR Nova Dutra.

O Setor de Homicídios 
e Proteção à Pessoa de 

Guarulhos (SHPP) investiga 
o caso, de acordo com a 
Secretaria de Segurança 
Pública do Estado de São 
Paulo (SSP). “Todas as 
circunstâncias dos fatos 
serão apuradas durante a 
investigação pela Polícia 
Civil e pela Polícia Militar, por 
meio de IPM. Os policiais 
envolvidos na ocorrência 
foram encaminhados para 
avaliação”, informou a 
secretaria.

A reportagem questionou 
a SSP sobre se as vítimas 
teriam antecedentes crimi-
nais e também em relação 
à questão do telefonema 
de Carvalho para a mãe, 
porém, a secretaria apenas 
informou que a Corregedo-
ria da Polícia Militar avocou 
o inquérito que segue em 
caráter sigiloso.

Pista expressa é liberada após 
permanecer 11 horas interditada
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Guarulhos não tem capacidade para atender 
moradores em situação de rua neste inverno 
Ulisses Carvalho 

Com um número de 
1.000 moradores em situ-
ação de rua e 736 vagas 
no Serviço de Acolhimento 
Institucional, Guarulhos 
não tem capacidade para 
atender toda a demanda 
neste inverno. Os dados 
mencionados foram divul-
gados pela própria admi-
nistração municipal que 
dispõe de quatro unidades 
para realizar esse serviço 
aos moradores. 

Dessas quatro unidades, 
uma é destinada para o 

público feminino, localiza-
da no Jardim Presidente 
Dutra e também tem 
a Casa de Passagem, 
destinada para mulheres 
e crianças .As outras são 
todas voltadas para o 
público adulto masculino e 
estão localizadas no bairro 
do Taboão, Residencial 
Bambi e Ponte Grande. 
Além desse serviço, tam-
bém existem os centros 
especializados em aten-
dimento à população de 
rua, que são o Centro Pop, 
SePop e Seapop. 

Somente a operação 
inverno realizada pela pre-
feitura neste ano já recebeu 
200 ligações. Mesmo com 
a falta de mais vagas para 
o acolhimento, a prefeitura 
afi rma que existem casos 
de que os moradores não 
aceitam a ajuda. “Apesar 
do número de pessoas em 
situação de rua ser maior 
que a quantidade de vagas 
de acolhimento institucio-
nal, hoje oferecemos no 
município vagas de pernoite 
para que toda a demanda 
reprimida seja alcançada. 

Salientamos ainda que 
menos de 30% da popula-
ção aceita o acolhimento ou 
o encaminhamento para os 
demais serviços públicos”.

De acordo com o 
governo, o serviço de 
acolhimento institucional é 
realizado 24h, com alimen-
tação, higiene pessoal, 
atendimento psicossocial 
e também dependendo 
do atendido e da disponi-
bilidade de serviço, é ofe-
recido o recâmbio para a 
cidade de origem. A média 
de moradores que aceitam 

abrigo nessas unidades 
é de 20 pessoas por dia, 
segundo a prefeitura. 

A menor temperatura 
registrada na cidade até 
o momento foi 4°C entre 
os dias 6 e 7 deste mês 
(sábado e domingo). A 
administração municipal 
informou também que no 

inicio do mês também hou-
ve um caso de hipotermia 
na rua João Gonçalves, 
na região central, onde a 
equipe de atendimento 
especializado em aborda-
gem social, encaminhou o 
indivíduo para a Unidade 
de Pronto Atendimento 
(UPA) Paulista. 
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Em entrevista ao HOJE, o 
padre Júlio Lancelotti, 70, 
responsável pela Pastoral de 
Rua da Arquidiocese de São 
Paulo, afi rmou ser contra 
os albergues, atualmente 
denominado como serviço 
de acolhimento institucional. 
“O albergue hoje tem a mes-
ma estrutura da década de 
1940. Ele não gera autono-
mia ao morador em situação 
de rua”, afi rmou. 

Lancelotti destacou que 
a solução para esse caso 

passa a ser uma questão de 
habitação social. Ques-
tionado pela reportagem 
sobre a prefeitura afi rmar 
que muitos moradores em 
situação de rua não aceitam 
ser encaminhados para 
os ‘albergues’, o padre se 
mostra insatisfeito com o 
poder público. “É uma bela 
desculpa, as pessoas não 
vão porque não se sentem 
acolhidas, é uma resposta 
imposta e não construída”, 
concluiu. 

“O albergue hoje tem a mesma estrutura 
da década de 1940”, diz padre da Pastoral 

Confi ra o endereço das unidades em Guarulhos:

-Serviço de Acolhimento Institucional Adulto Masculino 
– Taboão

Rua Adolfo Noronha, 49 – Taboão

- Serviço de Acolhimento Institucional Adulto Masculi-
no – Residencial Bambi

Rua Gerânio, 355 – Parque Residencial Bambi

 -Serviço de Acolhimento Institucional Adulto Masculi-
no – Beato João Marinoni

Rua Isabel Spina Perella, 460 – Ponte Grande

Serviço de Acolhimento Institucional Adulto Feminino 
e Casa de Passagem

Rua Itapicuru, 320 – Jardim Presidente Dutra

* Além disso, a Prefeitura conta os Centros Especializados 
em Atendimento à População de Rua: Centro Pop, SePop 
e Seapop. Cada um dos equipamentos consegue atender 
até 80 pessoas em situação de rua, por dia.

Centro Pop – Centro de Referência Especializado para 
Pessoas em Situação de Rua – Vila Progresso

Rua Salvador Gorgone, 3 – Vila Progresso

SePop – Serviço Especializado para a População em 
Situação de Rua – Bom Samaritano

Rua Isabel Spina Perella, 460 – Ponte Grande

Seapop – Serviço Especializado em Atendimento à 
Pessoa em Situação de Rua

Rua José Bernardo de Medeiros, 144 – Jardim Santa 
Francisca
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O presidente Jair Bolsona-
ro afi rmou nesta quinta-feira 
(18), em sua conta ofi cial 
no Twitter, que sancionou 
a lei que obriga a inclusão, 
noscenso demográfi co, de 
informações específi cas 
sobre pessoas com autismo. 
Atualmente, não existem 
dados ofi ciais sobre as 
pessoas com transtorno do 
espectro autista (TEA) no 
Brasil.

“Atendendo à necessidade 
da comunidade autista no 
Brasil e reconhecendo a 
importância do tema, sancio-
namos hoje a Lei 13.861/2019 
que inclui dados específi cos 
sobre autismo no Censo 
do IBGE. Uma boa tarde a 
todos!”, tuitou Bolsonaro.

A expectativa inicial era 
que presidente vetasse 
o texto e tentasse incluir 
eventuais questionamentos 
sobre os autistas na Pes-
quisa Nacional por Amostra 
de Domicílios (PNAD). Pelo 
Twitter, Bolsonaro chegou 
a compartilhar, na semana 
passada, um vídeo da presi-
dente do Instututo Brasileiro 

de Geografi a e Estatística 
(IBGE), Susana Guerra, em 
que ela defendia a inclusão 
dos autistas na PNAD e não 
no censo demográfi co.

Os dois levantamentos são 
organizados pelo IBGE, mas 
o censo é realizado a cada 
dez anos e apura a totalida-
de dos dados demográfi cos. 
Nesta quinta-feira pela ma-
nhã, no Palácio do Alvorada, 
o presidente chegou a dizer, 
a um grupo de pessoas que 
pediam a sanção do projeto, 
que seguiria a orientação 
de sua equipe, favorável ao 
veto.

O Transtorno do Espec-
tro Autista resulta de uma 
desordem no desenvolvi-
mento cerebral e engloba 
o autismo e a Síndrome de 
Asperger, além de outros 
transtornos, que acarretam 
modifi cações na capaci-
dade de comunicação, 
na interação social e no 
comportamento. A estimati-
va é que existam 70 milhões 
de pessoas no mundo com 
autismo, sendo 2 milhões 
delas no Brasil.

Bolsonaro anuncia a inclusão de 
autistas no Censo 2020 do IBGE

Governo federal cria Conselho Brasil-OCDE 
e revoga centenas de decretos nos 200 dias

Em evento que marcou a 
passagem dos 200 dias de 
seu governo, o presidente 
Jair Bolsonaro assinou nesta 
quinta-feira (18) o decreto 
que cria o conselho que vai 
acompanhar a adesão do 
Brasil à Organização para a 
Cooperação e Desenvolvi-
mento Econômico (OCDE). O 
colegiado será responsável 
pela aprovação da estratégia 
de preparação, acompanha-
mento e adesão do Brasil ao 
órgão, além da política de 
comunicação do processo. 

Com o apoio formal dos Es-
tados Unidos ao governo bra-
sileiro, o país se tornou forte 
candidato a se tornar membro 
pleno da organização. Além 
do Brasil, são candidatos: 
Argentina, Romênia, Croácia, 
Hungria e Bulgária. Destes, o 
Brasil é o que está mais avan-
çado na disputa, assumindo 
a liderança com folga sobre 
os demais, já tendo adotado 
cerca de 30% dos instrumen-
tos exigidos pela OCDE.

Para se tornar membro 

pleno da instituição, o Brasil 
dependerá ainda da apro-
vação dos seguintes países 
europeus: Áustria, Bélgica, 
Dinamarca, França, Grécia, Is-
lândia, Luxemburgo, Noruega, 
Países Baixos, Portugal, Reino 
Unido, Suécia, Suíça, Ale-
manha, Espanha, Finlândia, 
República Tcheca, Polônia, 
Eslováquia, Eslovênia, Estônia, 
Letônia e Lituânia. Fora da 
Europa, além dos Estados 
Unidos, o Brasil precisará do 
respaldo da Austrália, do Ca-

nadá, do Japão, de Israel, da 
Coreia do Sul, do México, do 
Chile e da Nova Zelândia.

O tempo necessário que um 
país passe a integrar a OCDE 
é de 2 a 3 anos. Durante esse 
período, o país-candidato terá 
que adaptar toda a sua legis-
lação aos regulamentos das 
nações integrantes da OCDE. 
“Desde a transição, nós esta-
mos trabalhando no padrão 
de governança da OCDE”, 
afi rmou o chefe da Casa Civil, 
ministro Onyx Lorenzoni, no 

discurso sobre os 200 dias de 
governo. 

Na cerimônia, Bolsonaro 
assinou também a revo-
gação de 324 decretos 
considerados implicitamente 
revogados ou com validade 
prejudicada, com o intuito 
de simplifi car o arcabouço 
legal brasileiro. Um projeto 
de lei ainda será encaminha-
do ao Congresso Nacional 
para extinção de 583 leis e 
decretos-lei que já não tem 
mais aplicação prática.
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Desde o início do 
mês, a Unidade Básica 
de Saúde (UBS) Nova 
Bonsucesso está deslo-
cando médico, cirurgião 
dentista, equipe de 
enfermagem e demais 
profissionais para levar 
assistência em saúde 
mais perto da população, 
ampliando o acesso es-
pecialmente dos mora-
dores das regiões mais 
distantes. Nesta quarta-
-feira (17) o atendimento 
foi realizado na Paró-
quia Nossa Senhora de 
Fátima (Jardim Fátima), 
localizada a 4,2 km da 

UBS.
Mais de cem pesso-

as foram beneficiadas 
com esta ação, que foi 
promovida das 8h às 16h 
com o apoio da Pasto-
ral da Criança local. Ao 
todo, foram realizadas 43 
consultas médicas, 26 de 
enfermagem, efetuados 
27 exames para o diag-
nóstico de diabetes e 37 
avaliações odontológi-
cas, aplicadas 36 vacinas 
contra o sarampo, além 
de outros procedimentos 
como aferição de pres-
são e avaliação antropo-
métrica de crianças.

Divulgação

[ bloco de notas ]

Com o objetivo de me-
lhorar o fl uxo de veículos 
na região que fi ca próxima 
ao Parque Shopping Maia, 
a Prefeitura de Guarulhos 
transformou em mão única 
o trecho da rua Corbélia, no 
Jardim Flor da Montanha, 
entre as ruas Santa Rosalina 
e Dona Tecla. A medida, 
tomada pela Secretaria de 
Transportes e Mobilidade 
Urbana (STMU), passou 
a valer desde terça-feira 
(16). Novas sinalizações 
horizontais (pintura de solo) 
e verticais (placas) foram 

instaladas para orientar os 
motoristas.

Quem costuma passar 
diariamente pelo local apro-
vou a modifi cação. É o caso 
do engenheiro Eugênio 
Leal Passos. “A rua é muito 
estreita para o volume de 
trânsito que recebe. Essa 
inversão para mão única foi 
a melhor solução encontra-
da. No começo as pessoas 
estranham e reclamam, 
mas depois se acostumam 
e aprovam a medida. Acho 
que veio para melhorar o 
trânsito da região”, disse.

Rua Corbélia, no Flor da Montanha, 
passa a ter mão única de direção

A Prefeitura irá realizar o 
I Fórum Ocupações Irregu-
lares e as Possibilidades 
de Regularização Fundiá-
ria no Município de Gua-
rulhos em 5 de agosto, a 
partir das 9h, no auditório 
da Secretaria de Justiça. 
O evento, que é destinado 
aos beneficiários da Loca-
ção Social, é uma parceria 
das secretarias de Justiça 
e Habitação. No dia serão 
abordados temas como 
as possibilidades de 
regularização fundiária 
no município, implicações 
das ocupações, especifi-
cidades do Programa de 

Locação Social e o papel 
do assistente social no 
cenário das ocupações 
irregulares.

A previsão é que o fórum 
termine por volta das 12h. 
Os participantes já estão 
sendo convocados e a 
atividade é de participa-
ção obrigatória, prevista 
no termo de adesão ao 
Programa de Locação 
Social. Serviço - I Fórum 
Ocupações Irregulares e 
as Possibilidades de Re-
gularização Fundiária no 
Município de Guarulhos / 
Data: 5 de agosto, das 9h 
às 12h.

A 13ª edição do Roda 
de Conversa para Mu-
lheres Empreendedoras, 
evento organizado pela 
Prefeitura de Guarulhos 
e que acontecerá na 
segunda-feira (22), terá 
como tema “Empreende-
dorismo e representati-
vidade: a importância da 
abordagem racial para 
o desenvolvimento dos 
negócios”. As inscri-
ções são gratuitas, mas 
o número de vagas é 
limitado. Para se ins-
crever, os interessados 
deverão acessar o link 
https://forms.gle/G2UyT-
zqK3128vnvRA. O evento 
acontecerá na sede da 
Associação Comercial 

e Empresarial (ACE) de 
Guarulhos.

A ação é realizada em 
parceria com a Secreta-
ria de Direitos Humanos, 
por meio da Subsecreta-
ria da Igualdade Racial, 
juntamente com o Con-
selho da Mulher Empre-
endedora (CME) da ACE. 
O evento tem por objeti-
vo fortalecer os negócios 
das mulheres empreen-
dedoras do município, 
destacando os casos 
de sucesso das mulhe-
res negras. A roda de 
conversa acontece em 
alusão ao Dia da Mulher 
Negra Latino-americana 
e Caribenha, celebrado 
em 25 de julho.

Prefeitura realiza fórum sobre 
ocupações irregulares e regularização

Roda de Conversa para Mulheres 
Empreendedoras abre inscrições

[ bloco de notas ]

UBS Nova Bonsucesso leva assistência 
para mais perto da população

Divulgação

11 95995-8000

Envie sugestões de pautas 
para o nosso WhatsApp:

O fazedor de imagens
O menino na beira do rio, se banha diante do 

sol do sertão, compõe no ato brincante a ima-
gem da brasilidade; da essência, do antes, do 
durante e do depois. Seu ideal tem a mistura de 
um baião de dois; uma seresta, um sarau e uma 
festa; a simplicidade do feijão com arroz. 

O fazedor de imagens cata coisas pela rua, 
cata-vento dos tempos de outrora, pra ser feliz 
não tem hora, tem pressa, tem a letra no lugar 
certo do conto, ele que tudo vê, que tudo junta, 
tem nova peça, tem um transbordamento de 
coisas que faz arrevoada de utopias, de sonetos 
e poesias...

Nordestino que revigora em surrupios de 
traquinagens, em seu caminho, muitos sim e 
outros não; todos em devoção; todos em arte 
que irriga seu coração... Muitos mergulhos em 
não arengar com seu destino, o cumpre como o 
escultor que faz a imagem no entalhe na madei-
ra, no detalhe de sua pintura derradeira...

Ele desenha nos veios, busca matérias e 
meios, repousa sobre o ócio criativo, instantes e 
devaneios, o homem-verbo brinca com o subs-
tantivo; do país que leio, ele leu primeiro; para 
o ato cultural 
não tem aperreio!  

O pé descalço 
no solo rachado 
trouxe o folcloris-
ta, a pele enrugada 
da noite passara-
da trouxe o canta-
dor, ro- manceiro 
sonhador; de verso 
sempre renovado, 
artista iluminado, que cria e conta, que atrai 
gente, que reza o repente. 

Lar de Cajazeiras, com as guarulhadas de suas 
mãos criativas, seus bonecos, livros e liberdade; 
nesse lar adentramos, estampada sua verdade 
no deleite de seus amores mais simbióticos, 
nos seus cômodos e insights, intempéries e 
sinapses do ato criador; lá está em todo lugar, 
em cada objeto, em casa-objetivo...  A muvuca 
criativa do mestre cantador floresce seu interior, 
seu ato de amor, seja no eco de sua oratória, 
seja na sua fé, no lastro de sua arte, de sua 
eloquência em toda parte, romeiro que segue 
de pé...   

Melodias emanadas da sanfona, com seu ato 
profético que deseja vir à tona; como o artista 
que não rejeita o palco, a lona, não nega seu 
destino e cumpre com a leveza de um menino 
que a magia proporciona...

Devoto da cultura popular, brincante na vida, 
realizador, predestinado,  como a pipa que baila 
no céu, como o ato cortês de tirar o chapéu, 
segue seu compasso; seu amor em cordel, 
valei-me Bosco Maciel.

[ artigo ]

Tiago Ortaet
É arte/educador, artista e ativista 
social, atualmente está professor 
universitário e diretor de cultura 
da cidade de Guarulhos
www.tiagoortaet.com

‘Nordestino que 
revigora em surrupios
de traquinagens, em
seu caminho, muitos

sim e outros não; 
todos em devoção...’
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Que a vida do empreende-
dor brasileiro é cheia de altos 
e baixos e responsabilidades 
que deixam até os mais 
experientes estressados, 
isso muita gente já sabe. Mas 
como uma jovem enfrenta 
esses obstáculos em meio 
ao já complicado período 
pós-adolescência? Foi para 
responder a essa e outras 
perguntas que o Núcleo de 
Jovens Empreendedores 
(NJE) da ACE-Guarulhos rece-
beu, na noite desta quarta-
-feira, 17/07, a empreendedora 
Maytê Carvalho, em mais uma 
edição do NJETalks.

O encontro organizado pelo 
diretor do NJE-Guarulhos, 

Lucas Felipe, foi mediado por 
Bia Martins, da ONG Olhar 
de Bia, membro do NJE. E 
teve casa cheia. Maytê falou 
sobre sua trajetória precoce 
no empreendedorismo e a 
participação em programas 
de TV como “O Aprendiz” (do 
qual saiu vencedora e com 
emprego em agências do 
publicitário Roberto Justus) e 
“Shark Tank Brasil” (de onde 
recebeu o investimento de 
R$ 150 mil para seu startup 
Beleza de Farmácia).

“Eu comecei a trabalhar 
cedo, com meus pais. Eles ti-
nham empresa em Guarulhos, 
onde moramos por muitos 
anos. É claro que depois me 

preparei bastante na acade-
mia, mas minha experiência 
principal foi a da barriga no 
balcão”, disse. Com o Beleza 
de Farmácia, que começou 
como um despretensioso 
blog sobre um tema que lhe 

era caro, Maytê decolou. “Eu 
saí de blogueira para CEO. 
Era um negócio no qual eu 
realmente acreditava. Tinha 
um propósito verdadeiro de 
democratizar a beleza. Acho 
que isso é o que ajuda a dar 

certo: o negócio precisa fazer 
sentido”.

Mudança de rumo
Depois de ver seu negócio 

crescer, Maytê passou por 
um sério problema de saúde 
e percebeu que precisava 
desacelerar um pouco. “Você 
não é seu saldo bancário ou 
o tamanho da sua empresa. 
Você se basta. Hoje, o que 
quero é ter saúde. Por isso, 
vendi minha empresa e 
começo em agosto uma nova 
carreira em uma empresa 
de consultoria nos Estados 
Unidos”, revelou.

“Empreender é muito bom. 
Você gera emprego, cria 
responsabilidades, se sente 

criativa. Mas antes de come-
çar, é preciso saber o ‘porquê’ 
de seu empreendimento. Se 
você buscar o autoconheci-
mento e entender claramente 
o propósito de seu negócio, a 
chance de dar certo é maior”, 
completou.

O presidente da ACE, 
William Paneque, incentivou 
os jovens empreendedores 
da cidade a participarem 
do NJE. “É o futuro da 
economia guarulhense que 
se reúne aqui na ACE para 
trocar ideias e experiências. 
Não tenho dúvidas de que 
desses encontros sairão 
novas e promissoras empre-
sas”, afirmou.

“Antes de empreender, descubra ‘o porquê’”, 
aponta Maytê Carvalho no NJETalks da ACE

EMPREENDEDORISMO: Em evento na ACE-Guarulhos, empreendedora fez sua última palestra no Brasil antes de embarcar para novo desafio profissional nos EUA
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A edição 2020 do festival 
de música Lollapalooza 
será realizado nos dias 3, 4 
e 5 de abril, no Autódromo 
de Interlagos. Essa será a 
nona edição do já tradicio-
nal evento, que este ano 
de 2019 reuniu mais de 
246 mil em Interlagos. 

Em um espaço de 600 
mil metros quadrados, vá-
rios artistas se apresentam 
nos quatro palcos, em um 
mistura de sons, passando 
pelo rock, rap, indie, pop, 
eletrônico.

Lollapalooza Brasil 2020 será 
nos dias 3, 4 e 5 de abril em SP

Pabllo Vittar rebate título de Miss 
Bumbum: ‘Sou homem de peruca’

A cantora Pabllo Vittar 
criticou a organização do 
concurso Miss Bumbum na 
última quarta-feira, 17, após 
ter recebido o prêmio de 
“Miss Bumbum Transex”. 
“Gente, eu vi que saiu uma 
matéria onde elegeram o 
bumbum mais bonito... Eu 
ganhei o bumbum mais 
bonito transex... Só que 
todo mundo sabe que eu 

sou um homem de peruca, 
um veado doido”, afi rmou 
Pabllo nos stories de seu 
Instagram.

Na sequência, sugeriu 
outros nomes para a 
indicação: “Gente. Vocês 
já viram a bunda da Mel? 
Já viram a bunda da Kiara? 
Vão dar o prêmio pras 
bonitas... Meu Deus! I’m a 
man in a dress [‘Eu sou um 

homem em um vestido’, 
em tradução do inglês]”

O anúncio do título rece-
bido por Pabllo foi feito no 
Instagram ofi cial da orga-
nização do Miss Bumbum. 
“A faixa da Pabllo Vittar 
está pronta, se ela quiser 
pode ir desfi lar em setem-
bro na Cidade do México”, 
afi rmou Cacau Oliver, 
criador do concurso.
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[ horóscopo ]

Patas, Ossos & Rock’n Roll

Os Smurfs 2

SBT, 23h15 Elki lokhmatye. 
Rússia, 2015. Comédia. Direção: 
Maksim Sveshnikov. Com Anna 
Chipovskaya, Andrey Fedorov. 
Nastya é uma garotinha que 
mora com na casa de sua avó e 
é dona de dois cães muito inteli-
gentes, a cocker spaniel Yoko e 
Pirata. Em férias da escola, am-
bas planejam uma viagem para 
visitar seus pais. Ela resolve en-
tão, deixar os dois cães num ho-
tel para cachorros, acreditando 

ser o melhor para os cães. Yoko 
e Pirata acabam sentindo-se ex-
cluídos no hotel e resolvem fugir 
e voltar para casa, ideia que os 
alegra muito. A felicidade canina 
é interrompida quando os pica-
retas do hotel revelam-se dois 
ladrões que tentarão roubar a 
casa da avó de Nastya. Só não 
contavam que Yoko e Pirata não 
iriam deixar barato e defende-
rão a casa com patas, ossos e 
muito Rock’n’Roll!

Globo, 13h59 The 
Smurfs 2. EUA. Co-
média. Direção Raja 
Gosnell. Com Hank 
Azaria, Katy Perry. 
Após fracassar em 
sua caça aos Smurfs 
em Nova York, Gar-
gamel partiu para 
Paris e lá se tor-
nou um sucesso, 
sendo considera-
do o maior mágico 
do mundo. Entre-
tanto, por trás dos 
shows lotados que 
faz na ópera, há um 
plano para captu-
rar os pequenos se-
res azuis. Para tan-
to, o bruxo cria dois 
danadinhos, Vexy e 
Hackus, que o aju-
dam em seus pla-

nos. Gargamel con-
segue criar um novo 
túnel para a aldeia 
dos Smurfs, para 
onde Vexy viaja e 
sequestra Smurfet-
te. A ideia é que ela 
revele o segredo da 
fórmula mágica que 
fez com que deixas-
se de ser uma da-
nadinha para se tor-
nar uma Smurf, algo 
que apenas ela e o 
Papai Smurf têm co-
nhecimento. Não 
demora muito para 
que Papai Smurf or-
ganize uma nova 
expedição rumo ao 
mundo real, com o 
objetivo de resgatar 
Smurfette das gar-
ras de Gargamel.

Fotos: Divulgação

[ filmes ] 
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[ novelas ] 

Malhação -
Toda Forma de 
Amar

Beto aconselha 
Filipe a esquecer Rita. 
Max humilha Regina. 
Anjinha não gosta 
quando Cléber defen-
de Jaqueline. Carla 
sente ciúmes de Neide 
com Marco. Jaqueline 
entrega a Marco o 
abaixo-assinado. Beto 
faz uma proposta a 
Meg. Filipe diz a Rita 
que contará a Lígia 
sobre a amizade dos 
dois. 

Órfãos da Terra
Dalila muda seu 

depoimento e deixa 
Almeidinha descon-
fiado. Elias pensa em 
Helena. Rogério tenta 
beijar Helena, que se 
afasta. Elias questiona 
Helena sobre seu 
relacionamento com 
Rogério. Almeidinha faz 
uma acareação entre 
Fauze, Robson, Gabriel 
e Dalila. 

Verão 90
Quinzinho acompa-

nha Dandara ao médi-
co e se emociona ao 
escutar o coração do 
bebê. Kika fica tensa ao 
saber que uma suposta 
Cantora Mascarada 
está invadindo cama-
rins de artistas. Celes-

tine informa a Janaína 
que foi Jerônimo quem 
roubou seu dinheiro e 
joias. Jerônimo avisa a 
Vanessa que ela terá 
que ir à TeleVendão 
pegar o dinheiro do 
cofre.

A Dona do Pedaço
Régis e Josiane 

despistam Maria da 
Paz. Cássia decide ficar 
com a mãe. Gladys 
alerta Lyris sobre o 
provável divórcio. 
Fabiana deixa a casa 
de Vivi e afirma que as 
duas são inimigas. Zé 
Hélio flerta com Beatriz. 
Fabiana se instala na 
construtora e Otávio 
alerta Agno sobre a 
ambição da moça. Lyris 
contrata Amadeu para 
cuidar de seu processo 
de divórcio.

Jezabel
Nabote pede per-

dão à Hannah pelas 
atitudes de Tadeu. 
Hannah vai até os 
aposentos de Jeza-
bel. Dido diz à Queila 
que está sendo pu-
nida por Jezabel por 
ter se deitado com 
Acabe. Tadeu passa a 
noite na taberna. Um 
ano depois, Acabe e 
Jezabel conversam. 
Acabe diz à Jezabel 
que ela quer partir 
para Jezreel para 
encontrar a família 
Nabote.

As Aventuras 
de Poliana

Durante o show, 
Luca dança com 
Mirela e Vini fica 
incomodado. Mar-
celo diz a Luisa que 
está com ciúmes de 
Pendleton. Ao tirar a 
mão do microfone, 
algo estranho acon-
tece com o braço 
de Sophie, deixando 
Benício intrigado.

 Topíssima
André conta que 

Jandira morreu por 
conta de um abordo 
mal feito. Madalena, 
Zeca e Fernando fi-
cam chocados. Ma-
dalena diz que só 
pode ter sido uma 
ideia de Rafael. Fer-
nando pede para 
Pedro dar uma surra 
em Rafael para se 
vingar pela morte 
da irmã. O policial 
não aceita. Mada-
lena acusa Rafael 
dizente de Gabriela, 
que diz não acredi-
tar que o rapaz seja 
culpado.

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

virgem

Seu estado de ânimo 
é promissor, por isso 
aproveite ao máximo 
a possibilidade de 
perguntar o que deve 
fazer e pedir o que me-
rece. Você precisa se 
mexer e tudo vai dar 
certo. O sentimento 
atual de letargia é devi-
do à falta de exercício.

Você vai ter entusias-
mo, mas vai continuar 
deixando para resolver 
as coisas no último 
minuto. As conversas 
que tiver hoje vão lhe 
trazer paz interior. Não 
seja tão ansioso para 
ajudar os outros. Você 
precisa ter tempo para 
si mesmo, para recar-
regar suas baterias.

Cresce a pressão 
em torno de você. 
Não se deixe afastar 
de seus objetivos. 
Você sabe que está 
certo. Você tem 
sinais de cansaço, 
o que não o impede 
de agir, faria bem 
dormir mais.

Você vai conseguir 
resolver um conflito 
entre as pessoas a 
sua volta e terá ra-
zões para sentir or-
gulho de si mesmo. 
Você vai ser muito 
intransigente e duro 
consigo mesmo.

A sorte estará com 
você em seus passos 
hoje - é hora de consi-
derar um investimento 
financeiro e repensar 
o seu orçamento. 
Seus exageros podem 
gastar suas reservas 
de energia. Tente com-
pensar isso com uma 
dieta equilibrada.

Você vai descobrir 
verdades sobre pessoas 
que o rodeiam que não 
são sempre fáceis de 
aceitar, mas vai ser uma 
bênção disfarçada. Você 
tem um ótimo estado 
físico, tudo que você 
precisa fazer é antecipar 
as consequências dos 
seus excessos e medir 
os gastos de energia.

Você vai ter que olhar 
dentro de si e ser flexível 
para lidar com suas 
esperanças e concretizá-
-las. O cansaço que 
você está sentindo é 
resultado da falta de 
exercício. Você tem sido 
sedentário e não faz 
exercício físico suficiente 
há muito tempo.

Não comece as 
coisas sem ter a 
certeza de que vai ser 
capaz de terminá-las! A 
influência de Mercúrio 
vai levá-lo a procurar 
um pouco de paz para 
limpar sua mente e 
isso vai aliviar a irrita-
ção que você sente 
por dentro.

Não confie nas 
opiniões superficiais 
que você ouve por 
acaso, mas verifique 
por si mesmo. Seu 
estado de ânimo forte 
natural e sua coragem 
compensarão a falta de 
energia. Você não está 
dormindo o suficiente.

Você vai ser mais 
sério do que de 
costume e sentirá 
necessidade de se 
concentrar no que é 
realmente importan-
te. Não tenha medo 
de mostrar o seu ta-
lento para improvisar.

Você se afastará de 
seu cotidiano. É hora 
de fazer planos para 
o futuro. Você preci-
sa encontrar um equi-
líbrio entre o físico e 
o bem-estar mental, o 
repouso e a atividade 
para fazer justiça às 
necessidades do seu 
corpo.

Não force as coisas. 
Este sentimento de 
isolamento não vai 
durar. Mantenha-se fiel 
a si mesmo. Não há 
preocupações maiores 
em vista e sua forma 
está relativamente 
boa. Tudo seria melhor 
se você ouvisse mais 
seu corpo.

áries libra

escorpião

sagitário

capricórnio

aquário

peixes

touro

gêmeos

câncer

leão
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EDITAIS 
LEGAIS E 
PUBLICAÇÕES
JURÍDICAS

TEL. 2823-0800

Para anunciar nos classifi cados 
ligue: 

2823-0828 / 2823-0829 
2823-0830

2823-0836 / 2823-0837

Ligue e anuncie nos classifi cados LEITOR DO HOJE 
PAGA R$35

*Promoção válida para até 2 ingressos. Não disponínel para meia entrada, ingressos promocionais e não 
acumulativos. Válido somente com apresentação deste recorte

R. Claudino Barbosa, 643 Macedo

2229-5021 
96307-8833

ATENDIMENTO:
Diariamente das 8h às 18h

Sábado das 8h às 14h

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!

CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS
2ª REGIÃO – AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2019, PROCESSO SECOM Nº 053/2019

A Comissão Permanente de Licitação do Conselho Regional de Corretores de Imóveis do 
Estado de São Paulo – 2ª Região, designada pela Portaria nº 7.467/2019, torna público que 
no dia 07 de agosto de 2.019, às 14h30min fará realizar Licitação pela modalidade Tomada 
de Preços, do tipo “Menor Preço”, nos termos da Lei 8.666/93, alterações e normas 
complementares, para Contratação de empresa especializada na execução de obras e 
serviços de engenharia e arquitetura para demolição parcial e reforma geral no imóvel da 
Delegacia Regional de Guarulhos.  O Edital deverá ser retirado, sob protocolo, a partir do dia 
19 de julho do corrente ano com até 24h de antecedência do certame, através do site 
www.crecisp.gov.br ou na sede do Conselho à Rua Pamplona, 1.200 – Setor de Compras - 
8º andar. São Paulo, 18 de julho de 2.019. Ademir Lemos Filho - Coordenador -  Comissão 
Permanente de Licitação.
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SEDE: RUA KEYLE LEMOS SANTOS, Nº 248 – PQ. CONTINENTAL I – GRS - SP 
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 

 

A Cooperativa Bioguaru Coleta e Desenvolvimento Sustentável, regularmente inscrita 
no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas sob o CNPJ nº 13.427.993/0001-24, com 
sede a Rua Keyle Lemos Santos, nº 248 – Parque Continental I – Guarulhos – SP – CEP: 
07077-110, através de seu presidente Milton de Moraes Junior, CONVOCAM todos os 
cooperados a participarem da Assembléia geral a ser realizada em 01.11.2013, às 10:00 
horas, a fim de eleger nova diretoria que ira administrar a cooperativa no período de 10 
de Dezembro de 2013 a 10 de Dezembro de 2017. As chapas deverão ser inscritas no dia 
da Assembléia. 

O presente edital foi afixado na sede da cooperativa, para tomarem ciência do presente 
Edital. 

 

Guarulhos, 25/10/2013 

 

 

 

____________________________________ 

MILTON DE MORAES JUNIOR - PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

 
COOPERATIVA BIOGUARU COLETA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. 

CNPJ.: 13.427.993/0001-24 
SEDE: RUA KEYLE LEMOS SANTOS, Nº 248 – PQ. CONTINENTAL I – GRS - SP 

CEP: 07262-360 
 
 

 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 

 

A Cooperativa Bioguaru Coleta e Desenvolvimento Sustentável, regularmente inscrita 
no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas sob o CNPJ nº 13.427.993/0001-24, com 
sede a Rua Keyle Lemos Santos, nº 248 – Parque Continental I – Guarulhos – SP – CEP: 
07077-110, através de seu presidente Milton de Moraes Junior, CONVOCAM todos os 
cooperados a participarem da Assembléia geral a ser realizada em 01.11.2013, às 10:00 
horas, a fim de eleger nova diretoria que ira administrar a cooperativa no período de 10 
de Dezembro de 2013 a 10 de Dezembro de 2017. As chapas deverão ser inscritas no dia 
da Assembléia. 

O presente edital foi afixado na sede da cooperativa, para tomarem ciência do presente 
Edital. 

 

Guarulhos, 25/10/2013 

 

 

 

____________________________________ 

MILTON DE MORAES JUNIOR - PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

 
COOPERATIVA BIOGUARU COLETA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. 

CNPJ.: 13.427.993/0001-24 
SEDE: RUA KEYLE LEMOS SANTOS, Nº 248 – PQ. CONTINENTAL I – GRS - SP 

CEP: 07262-360 
 
 

 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 

 

A Cooperativa Bioguaru Coleta e Desenvolvimento Sustentável, regularmente inscrita 
no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas sob o CNPJ nº 13.427.993/0001-24, com 
sede a Rua Keyle Lemos Santos, nº 248 – Parque Continental I – Guarulhos – SP – CEP: 
07077-110, através de seu presidente Milton de Moraes Junior, CONVOCAM todos os 
cooperados a participarem da Assembléia geral a ser realizada em 01.11.2013, às 10:00 
horas, a fim de eleger nova diretoria que ira administrar a cooperativa no período de 10 
de Dezembro de 2013 a 10 de Dezembro de 2017. As chapas deverão ser inscritas no dia 
da Assembléia. 

O presente edital foi afixado na sede da cooperativa, para tomarem ciência do presente 
Edital. 

 

Guarulhos, 25/10/2013 

 

 

 

____________________________________ 

MILTON DE MORAES JUNIOR - PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

 
COOPERATIVA BIOGUARU COLETA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. 

CNPJ.: 13.427.993/0001-24 
SEDE: RUA KEYLE LEMOS SANTOS, Nº 248 – PQ. CONTINENTAL I – GRS - SP 

CEP: 07262-360 
 
 

 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 

 

A Cooperativa Bioguaru Coleta e Desenvolvimento Sustentável, regularmente inscrita 
no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas sob o CNPJ nº 13.427.993/0001-24, com 
sede a Rua Keyle Lemos Santos, nº 248 – Parque Continental I – Guarulhos – SP – CEP: 
07077-110, através de seu presidente Milton de Moraes Junior, CONVOCAM todos os 
cooperados a participarem da Assembléia geral a ser realizada em 01.11.2013, às 10:00 
horas, a fim de eleger nova diretoria que ira administrar a cooperativa no período de 10 
de Dezembro de 2013 a 10 de Dezembro de 2017. As chapas deverão ser inscritas no dia 
da Assembléia. 

O presente edital foi afixado na sede da cooperativa, para tomarem ciência do presente 
Edital. 

 

Guarulhos, 25/10/2013 

 

 

 

____________________________________ 

MILTON DE MORAES JUNIOR - PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

 
COOPERATIVA BIOGUARU COLETA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. 

CNPJ.: 13.427.993/0001-24 
SEDE: RUA KEYLE LEMOS SANTOS, Nº 248 – PQ. CONTINENTAL I – GRS - SP 

CEP: 07262-360 
 
 

 

  

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 

 

A Cooperativa Bioguaru Coleta e Desenvolvimento Sustentável, regularmente inscrita 
no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas sob o CNPJ nº 13.427.993/0001-24, com 
sede a Rua Keyle Lemos Santos, nº 248 – Parque Continental I – Guarulhos – SP – CEP: 
07077-110, através de seu presidente Milton de Moraes Junior, CONVOCAM todos os 
cooperados a participarem da Assembléia geral a ser realizada em 01.11.2017, às 10:00 
horas, a fim de eleger nova diretoria que ira administrar a cooperativa no período de 10 
de Dezembro de 2017 a 10 de Dezembro de 2021. As chapas deverão ser inscritas no dia 
da Assembléia. 

O presente edital foi afixado na sede da cooperativa, para tomarem ciência do presente 
Edital. 

 

Guarulhos, 25/10/2017 

 

 

 

____________________________________ 

MILTON DE MORAES JUNIOR - PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

 
COOPERATIVA BIOGUARU COLETA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. 

CNPJ.: 13.427.993/0001-24 
SEDE: RUA KEYLE LEMOS SANTOS, Nº 248 – PQ. CONTINENTAL I – GRS - SP 

CEP: 07262-360 
 
 

 

  

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 

 

A Cooperativa Bioguaru Coleta e Desenvolvimento Sustentável, regularmente inscrita 
no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas sob o CNPJ nº 13.427.993/0001-24, com 
sede a Rua Keyle Lemos Santos, nº 248 – Parque Continental I – Guarulhos – SP – CEP: 
07077-110, através de seu presidente Milton de Moraes Junior, CONVOCAM todos os 
cooperados a participarem da Assembléia geral a ser realizada em 01.11.2017, às 10:00 
horas, a fim de eleger nova diretoria que ira administrar a cooperativa no período de 10 
de Dezembro de 2017 a 10 de Dezembro de 2021. As chapas deverão ser inscritas no dia 
da Assembléia. 

O presente edital foi afixado na sede da cooperativa, para tomarem ciência do presente 
Edital. 

 

Guarulhos, 25/10/2017 

 

 

 

____________________________________ 

MILTON DE MORAES JUNIOR - PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

 
COOPERATIVA BIOGUARU COLETA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. 

CNPJ.: 13.427.993/0001-24 
SEDE: RUA KEYLE LEMOS SANTOS, Nº 248 – PQ. CONTINENTAL I – GRS - SP 

CEP: 07262-360 
 
 

 

  

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 

 

A Cooperativa Bioguaru Coleta e Desenvolvimento Sustentável, regularmente inscrita 
no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas sob o CNPJ nº 13.427.993/0001-24, com 
sede a Rua Keyle Lemos Santos, nº 248 – Parque Continental I – Guarulhos – SP – CEP: 
07077-110, através de seu presidente Milton de Moraes Junior, CONVOCAM todos os 
cooperados a participarem da Assembléia geral a ser realizada em 01.11.2017, às 10:00 
horas, a fim de eleger nova diretoria que ira administrar a cooperativa no período de 10 
de Dezembro de 2017 a 10 de Dezembro de 2021. As chapas deverão ser inscritas no dia 
da Assembléia. 

O presente edital foi afixado na sede da cooperativa, para tomarem ciência do presente 
Edital. 

 

Guarulhos, 25/10/2017 

 

 

 

____________________________________ 

MILTON DE MORAES JUNIOR - PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

 
COOPERATIVA BIOGUARU COLETA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. 

CNPJ.: 13.427.993/0001-24 
SEDE: RUA KEYLE LEMOS SANTOS, Nº 248 – PQ. CONTINENTAL I – GRS - SP 

CEP: 07262-360 
 
 

 

  

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 

 

A Cooperativa Bioguaru Coleta e Desenvolvimento Sustentável, regularmente inscrita 
no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas sob o CNPJ nº 13.427.993/0001-24, com 
sede a Rua Keyle Lemos Santos, nº 248 – Parque Continental I – Guarulhos – SP – CEP: 
07077-110, através de seu presidente Milton de Moraes Junior, CONVOCAM todos os 
cooperados a participarem da Assembléia geral a ser realizada em 01.11.2017, às 10:00 
horas, a fim de eleger nova diretoria que ira administrar a cooperativa no período de 10 
de Dezembro de 2017 a 10 de Dezembro de 2021. As chapas deverão ser inscritas no dia 
da Assembléia. 

O presente edital foi afixado na sede da cooperativa, para tomarem ciência do presente 
Edital. 

 

Guarulhos, 25/10/2017 

 

 

 

____________________________________ 

MILTON DE MORAES JUNIOR - PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

   EMPREGOS 
    PRECISA-SE 

    VENDEDOR INTERNO 
    Salário fi xo, CLT, VT, VA + 
comissões.F: 3428-4000/99519-
3676. Email: guarulhos.centroco-
mercial@institutodaconstrução.
com.br 

    ESCRITÓRIO CONTRATA 
    Vagas p/ fi scal, lega, DP e Con-
tábel. Sist Phoenix c/ exp. Cv p/ 
suporte@conto�  ce.com.br. INÍ-
CIO IMEDIATO! 

    IMÓVEIS 
    ALUGA-SE 

    SALA COMERCIAL 
    34m², 2 banheiros, copa, ter-
raço, vaga p/ 1 carro e estaciona-
mento rotativo, a 50 metros do 
Shopping e Metrô Santa Cruz. 
Whatsapp: 99933-8282 

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

    CASA TÉRREA 
    3cmds próx ao centro. V Morei-
ra. Tr c/ prop. F:99649-0595 

    CASA JD ADRIANA 
    3 cmds, próx ao Sesi. Tr c/ prop. 
F:99649-0595 

    QUARTOS 
    P/ temporada ou mensal. Pq 
Continental II - Guarulhos. Whats: 
(11)98815-8214 Marly 

    SALA COMERCIAL 
    Em frente a faculdade de me-
dicina, no centro de Guarulhos.
R$600,00 direto com o proprie-
tário. F:(11)99901-6804. 

    SALÃO 1° ANDAR 
    Av. Emilio Ribas, n°2598. 120m², 
2wc. R$780,00. F:2422-4005 

    VENDE-SE 

    TERRENO PINDAMONHANGABA 
    200mts c/ escritura registrada 
e planta aprovada. F:(11)95551-
4029 Stefano. Apenas 90mil. 

    OPORTUNIDADE SOBRADO 
NOVO 
    2dorms c/ suíte, sala, lavabo, 
lavanderia, 3 vagas na garagem 
e churrasqueira. Próx Av Ama-
dor Bueno da Veiga. Whatsa-
pp:99933-8282 

    LOJA AUTO ELÉTRICO E ACES-
SÓRIOS 
    20 anos no mercado, ac. autos 
F: 11- 4386-4279  

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

    SITIOS E CHÁCARAS 

    REPRESA NAZARÉ PTA 
    Terreno 1000m² entr R$10mil + 
50x de R$1.000,00 e terreno com 
casa nova, preço a combinar. 
F:2231-0777/99935-6619  

    NEGÓCIOS 
    OPORTUNIDADE 

    WM SOLAR ENERGIA SUSTEN-
TÁVEL 
    Deixe o SOL pagar a sua conta 
de ENERGIA através das placas 
solares. Comercial@wmsolar.
com.br ou (11) 98714-2771 

    ESPAÇO QI 
    Acupuntura. Vl Rosália. F:97319-
5595 whats   

07ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE GUARULHOS - SP
 
EDITAL de CITAÇÃO. Prazo: 20 dias. 
Proc. nº 1038505-65.2014.8.26.0224

O MM. Juiz de Direito da 07ª Vara Cível, do Foro de Guarulhos, Estado de  São 
Paulo, Dr. Marcelo Tsuno, na forma da lei,FAZ SABER a EDUARDO TOSHIO 
KOIZUMI e TADASHI KOIZUMI, na pessoa de seu representante legal, que o HOS-
PITAL CARLOS CHAGAS S.A lhe ajuizou uma AÇÃO DE COBRANÇA alegando 
ser credor da quantia de R$ 83.656,38 (oitenta e três mil, seiscentos e cinquenta 
e seis reais e trinta e oito centavos), acrescido de correção monetária e juros de 
mora. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua 
CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no 
prazo de 15 dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 
apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, 
caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de 
Guarulhos, aos 04 de junho de 2019. Eu Luciana Aparecida Petruci, escrevente, 
digitei. Eu Esdras Roberto Franquim, Coordenador, conferi e assino digitalmente, 
por ordem do MM Juiz.

PARA
ANUNCIAR

NOS
CLASSIFICADOS

CHAME NO
WHATSAPP:

95127-3215



www.guarulhoshoje.com.br sexta-feira, 19 de julho de 201914
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