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Sepultura faz 
show único no 
Sesc Guarulhos no 
próximo domingo
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Cresce para 47% apoio da população à reforma da Previdência
GH Pág. 7

A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo vai ampliar a imunização contra sarampo para jovens de 15 a 29 anos em mais 
cinco municípios da Grande São Paulo, entre eles Guarulhos; novo Dia D da imunização ocorre no dia 20 de julho

Campanha de vacinação contra o 
sarampo será ampliada na cidade
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SHOW: O Sesc Guarulhos traz a banda Sepultura em única
apresentação no próximo domingo (14)

GH Pág. 9 GH Pág. 4

Escoteiros de Guarulhos representam 
a cidade no tradicional desfi le 
de 9 de Julho na capital paulista

Torcedores entram em confronto no
estádio do Flamengo; PM e Corpo
de Bombeiros são acionados
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Expediente

[ cena do dia ] [ tempo ]

LOTERIAS:
Deu sorte hoje?

Epitácio Pessoa/AE

23º

22º

10º

9º

10%

10%

Amanhã

Hoje

11. Jul

10. Jul

Máxima

Máxima

Mínima

Mínima

PARCIALMENTE 
NUBLADO

PARCIALMENTE 
NUBLADO

Dorival Lima
Uma vergonha a atitude 
do nosso Supremo Tri-
bunal Federal (STF) ao 
fazer retornar a censura 
contra a imprensa. Para 
piorar, ainda temos um 
presidente que, até o 
momento, nada fez pelo 
nosso país: basta vermos 
o alto número de desem-
pregados. Estamos iguais 
a caranguejos, andando 
de ré.

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

responsáveis pela polui-
ção ambiental? 

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

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

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

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

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

Mega Sena
Concurso n° 2165
03/07/2019
05 - 37 - 43 - 49 - 54 - 56

 
Lotofácil
Concurso n° 1835
03/07/2019 
01 - 04 - 06 - 07 - 11
13 - 14 - 15 - 16 - 18
20 - 21 - 22 - 23 - 24

Lotomania
Concurso n° 1983 
02/07/2019
04 - 05 - 10 - 12 - 17
18 - 19 - 24 - 30 - 34
41 - 61 - 66 - 70 - 71
73 - 74 - 81 - 95 - 98

Dupla Sena
Concurso n° 1955
02/07/2019
Primeiro sorteio 
01 - 07 - 14 - 15 - 41 - 48
Segundo sorteio
07 - 12 - 22 - 23 - 36 - 40

Federal
Extração n° 05402
03/07/2019

Prêmios Principais
Prêmio Bilhete  Valor (R$)
1º   2                   500.000,00
2º  85265             27.000,00 
3º  38749             24.000,00
4º  25075             19.000,00
5º  31911                18.329,00

 Trem da história
Historiadora observa possíveis marcas de balas na entrada do túnel da Estrada de Ferro 
Sul Mineira, que liga Cruzeiro a Santa Rita do Passa Quatro. Em 2020, as locomotivas 
voltarão a transpor um dos símbolos mais emblemáticos da Revolução de 1932

O secretário da Previdência 
e Trabalho, Rogério Marinho, 
disse que o novo sistema 
que será criado para substi-
tuir o eSocial exigirá menos 
informações de pequenas e 
médias empresas. Também 
haverá simplifi cações para 
empregadores domésticos. O 
governo anunciou que extin-
guirá o programa e criará ou-
tros em janeiro de 2020. 

As pequenas e médias em-
presas teriam obrigatoriamen-
te que utilizar o eSocial a partir 
deste mês, mas a obrigação 
foi suspensa. Serão criadas 
duas novas plataformas, uma 
para os dados prestados à 
Receita Federal e outra para 
informações de previdência e 
trabalho. “Serão dois sistemas 
bem mais simples, não haverá 
aumento de complexidade”, 
afi rmou. 

Entre as mudanças que se-
rão feitas no sistema nos pró-
ximos meses está a retirada 
de informações duplicadas ou 
que não são exigidas por lei, 
como número do RG, título de 
eleitor e NIT/PIS - os dados ca-
dastrais serão concentrados 
no CPF. Também foi suspensa 
a obrigatoriedade das empre-
sas apresentarem informa-
ções de saúde e segurança 
de trabalho, que começaria 
neste mês. 

Já dados básicos como in-
formações de folha de paga-
mento e férias, por exemplo, 
serão mantidas. Permanece 
ainda a obrigação de prestar 
informações sobre acidentes 
de trabalho. “Empresas que já 
se adaptaram ao eSocial não 
serão prejudicadas”, afi rmou o 
secretário de Trabalho, Bruno 
Dalcolmo

Governo anuncia extinção 
do eSocial e irá criar 
outros programas em 2020

Resultado do Fies é divulgado nesta
terça; são 46,6 mil vagas a juro zero

O Ministério da Educa-
ção (MEC) divulgou nesta 
terça-feira (9) o resultado do 
Fundo de Financiamento Es-
tudantil (Fies) juro zero e do 
P-Fies. Nesta edição, serão 
ofertadas 46,6 mil vagas a 
juro zero. O resultado estará 
disponível na internet, na 
página do programa e nas 
instituições de ensino supe-
rior participantes.

Os estudantes seleciona-
dos no P-Fies devem compa-
recer à instituição de ensino 
para validar as informações 
prestadas na hora da ins-
crição a partir desta terça-
-feira. Já os selecionados 
na modalidade Fies devem 
complementar a inscrição no 
período de 10 a 12 de julho.

Quem não foi selecionado 
na modalidade Fies juro zero 
pode ainda participar da lista 

de espera, entre os dias 15 
de julho e 23 de agosto.

Não há lista de espera do 
P-Fies. A pré-aprovação do fi -
nanciamento na modalidade 
do P-Fies é de responsabili-
dade exclusiva dos agentes 
fi nanceiros operadores de 
crédito que tenham relação 
jurídica estabelecida com 
instituições de ensino parti-
cipantes.

O Fies concede fi nan-
ciamento a estudantes em 
cursos superiores de institui-
ções privadas com avaliação 
positiva pelo Ministério da 
Educação. Pode concorrer 
quem fez uma das edições 
do Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem) a partir 
de 2010, com média igual 
ou superior a 450 pontos, e 
obtido nota maior que zero 
na redação.

outros programas em 2020
Marcelo Camargo/ABr
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Governo de SP vai ampliar a imunização 
contra sarampo na cidade de Guarulhos 

A Secretaria de Estado 
da Saúde de São Paulo 
vai ampliar a imunização 
contra sarampo para jo-
vens de 15 a 29 anos em 
mais cinco municípios da 
Grande São Paulo. Essa 
faixa etária, segundo a 
secretaria, é considerada 
a mais vulnerável a infec-
ções por causa da baixa 
procura pela segunda 
dose da vacina.

Com isso, serão vaci-
nados jovens e adultos 
dessa faixa etária das 
cidades de Guarulhos, 
Osasco, São Bernardo 
do Campo, Santo André 
e São Caetano do Sul, 
locais onde há circulação 
do vírus. A campanha 
de vacinação nestas 
cidades será iniciada na 
quinta-feira (11). A ex-
pectativa da secretaria é 
imunizar mais de 900 mil 
jovens e adultos dessa 

faixa etária nesses lo-
cais. No dia 20 de julho 
será realizado um Dia D 
de Imunização.

Na capital paulista, a 

campanha está ocor-
rendo desde o dia 10 de 
junho e a meta é vacinar 
2,9 milhões de paulista-
nos com idade entre 15 

e 29 anos. Até o dia 1º 
de Julho, 47 mil pesso-
as foram  vacinadas na 
cidade de São  Paulo.

Até o momento foram 

confirmados 206 casos 
de sarampo no estado. 
Mais da metade dos 
casos (66% do total) se 
concentra na capital, 

com 137 registros. Na 
faixa etária entre 15 e 29 
anos, foram registrados 
98 casos.

A vacina tríplice viral 
protege contra sarampo, 
rubéola e caxumba. Há 
contraindicação para ges-
tantes e imunodeprimidos, 
como pessoas submetidas 
a tratamento de leucemia 
e pacientes oncológicos.

O sarampo é uma do-
ença infecciosa aguda, 
provocada por vírus, 
grave e transmitida pela 
fala, tosse e espirro. A 
doença é extremamente 
contagiosa, mas que 
pode ser prevenida 
pela vacina. O sarampo 
caracteriza-se principal-
mente por febre alta, 
dor de cabeça, manchas 
vermelhas no corpo, 
tosse, coriza, conjuntivite 
e manchas brancas na 
mucosa bucal.
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Governo do estado de SP e a prefeitura são 
obrigados a criar Casa-Abrigo para mulheres

Torcedores entram em confronto dentro
do estádio do Flamengo, no Tranqulidade

Antônio Boaventura

Decisão do Tribunal de 
Justiça (TJ-SP) condenou 
o governo do estado e o 
município de Guarulhos a 
implementarem uma Casa-
-Abrigo de acolhimento 
provisório para mulheres 
em situação de violência 
doméstica ou familiar e 
risco de morte ou amea-
ças.

A decisão atende a 
recurso de apelação 
interposto pela Defenso-
ria Pública em ação civil 
pública, e estabelece o 
dia 30 de novembro como 
prazo para a criação do 
local, contados a partir da 
próxima Lei Orçamentária 
Anual.

Apenas 30 municípios 
paulistas – cerca de 4,6% 
do total – contam com os 
serviços de abrigos sigi-
losos para mulheres em 
situação de violência, esti-
ma um levantamento feito 

pelo Núcleo de Promoção 
e Defesa dos Direitos das 
Mulheres da Defensoria, 
divulgado em março. 

Previstas pela Lei Maria 
da Penha (Lei 11.340/06), 
as casas-abrigo são locais 
de segurança emergencial 
para mulheres em situ-
ação de violência, seus 

filhos e filhas, resgate da 
autoestima e empodera-
mento dessas mulheres.

A Defensoria Pública 
argumentou que dia-
riamente a unidade em 
Guarulhos atende grande 
volume de mulheres víti-
mas de violência domés-
tica e familiar, várias com 

filhos e outros dependen-
tes, mas que na cidade 
não há amparo adequado 
pelos serviços públicos. 
Também apontou que o 
local social oferecido pelo 
Município não é suficiente 
para atender mulheres em 
risco iminente de perder 
a vida.

Proferida por unanimi-
dade pela 1ª Câmara de 
Direito Público do TJSP, 
a decisão reconheceu a 
ocorrência de omissão 
ilegal, ainda que parcial, 
por parte do Estado e do 
Município, por não cumprir 
seu dever-poder de criar a 
casa-abrigo.

Ulisses Carvalho 

Torcedores das equipes 
amadoras Capim Maluco e 
Corre Atrás, entraram em 
confronto dentro do estádio 

Antônio Soares de Oliveira, 
no Jardim Tranquilidade, no 
inicio da tarde desta terça-
-feira (9). De acordo com a 
PM e Corpo de Bombeiros, 

não houve feridos. 
A confusão teria iniciado 

no portão do setor visitante 
do estádio, onde estava a 
torcida do Capim Maluco. 

Em um vídeo divulgado nas 
redes sociais, é possível ver 
as duas torcidas em con-
fronto, utilizando pedaços 
de madeira e até arremesso 
de uma barra de ferro.  Dian-
te da invasão, torcedores do 
Capim Maluco começaram 
a disparar fogos de artifi cio, 
segundo o presidente do 
Flamengo de Guarulhos, 
Edson David Filho, 34. 

O HOJE chegou ao local 
às 16h e encontrou o está-
dio fechado. No momento 
da confusão, de acordo 
com um comerciante que 
preferiu não se identifi car, a 
briga ganhou a rua Bezerra 
de Menezes, onde funcio-
nários chegaram a fechar 
uma padaria com medo da 
invasão de torcedores. 

O Corpo de Bombeiros 

informou que enviou uma 
viatura ao local às 12h20, 
mas não havia nenhuma 
pessoa ferida. Já PM disse 
que recebeu um chamado 
de briga entre torcidas no 
mesmo horário na rua Fran-
cisco Foot, e que quando 
chegou ao local, a confu-
são já havia acabado, sem 
feridos e nenhum indivíduo 
detido. 

Manutenção da 
Sabesp deixa sete 
bairros sem água 
em Guarulhos 
nesta quarta-feira

Estádio não teve prejuízos, 
diz presidente do Flamengo

A Sabesp informou que 
nesta quarta (10), uma 
manutenção programada 
no sistema de abaste-
cimento em Guarulhos 
afetará o fornecimento 
de água nos bairros 
Jardim Alvorada, Jardim 
Cumbica, Jardim Gui-
lhermino, Jardim Maria 
Dirce, Parque Industrial 
Cumbica, Parque Jurema 
e Vila Izabel.

O abastecimento deve 
ser interrompido das 14h 
às 20h e a normalização 
deve ocorrer de forma 
gradual. A regularidade 
total do fornecimento de 
água nesse bairro está 
prevista para o decorrer 
da manhã deste dia 11/
(quinta), lembrando que 
os imóveis que possuem 
caixa d’água com reserva 
mínima para 24h, não 
sentirão o período de 
intermitência.

Com o confl ito generali-
zado entre as duas torcidas 
não causou nenhum 
prejuízo material. “O estádio 
internamente não teve nada 
quebrado. Pelo que a gente 
levantou, tinha um rapaz 
machucado, que depois aca-
bou indo embora”, informou 
o presidente do Flamengo, 

Edson David Filho. 
De acordo com Filho, o 

estádio foi cedido para a 
disputa das duas partidas 
da semifi nal da Divisão 
Especial de Guarulhos. A 
primeira partida ocorreu às 
9h, jogo que terminou com 
a vitória do Vasco da Vila 
Galvão pelo placar de 2 x 

0 contra a equipe do Art 
Bloco. Antes do inicio do 
segundo confronto, entre 
Capim Maluco x Corre 
Atrás, é que teria começado 
a briga entre os torcedores. 
A partida marcada às 11h 
terminou com a vitória da 
equipe do Capim Maluco, 
pelo placar de 2 x 0. 
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NOVA COLEÇÃO

N O V A C O L E Ç Ã O

Portobello Shop - Av. Salgado Filho, 1883

(11) 2461.8080

NOVA COLEÇÃO

Tudo em Até

10X
*

*Consulte condições na loja.
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11 95995-8000

Envie sugestões de pautas 
para o nosso WhatsApp:

A Prefeitura de Guarulhos, 
através do Departamento de 
Acompanhamento e Controle 
de Ocupações Irregulares 
(Dacoi), da Secretaria de 
Justiça, esteve na manhã de 
quinta-feira (4) na esquina 
das avenidas Lindomar 
Gomes de Oliveira e Hugo 
Fumagalli, em Cumbica, para 
remover lajes construídas 
irregularmente em área de 
risco e de proteção perma-
nente às margens do córrego 
Popuca. A ação teve o apoio 
da Guarda Civil Municipal 
(GCM) e da Proguaru.

Em abril deste ano foram 
desfeitas seis construções 
irregulares no mesmo local, 
sendo quatro barracos de 
madeira e duas casas de 

alvenaria. Agora, as equipes 
retornaram para remover as 
lajes, que estavam sendo 
utilizadas como estaciona-
mento de veículos, e fazer 
a retirada do entulho.  Os 
próximos passos são a 
limpeza do córrego e a revi-
talização de suas margens. 
O Dacoi realiza fi scalizações 
preventivas no intuito de 
coibir ocupações irregulares 
em vias e locais públicos, 
áreas de risco e de proteção 
ambiental. O departamento 
trabalha em conjunto com 
outros setores da Prefeitu-
ra, como as secretarias de 
Assuntos para a Segurança 
Pública, Meio Ambiente, 
Habitação, Desenvolvimento 
Urbano e Proguaru.

Divulgação

[ bloco de notas ]

O prefeito Guti e o se-
cretário de Obras, Marco 
Antonio Guimarães, estive-
ram nesta semana reunidos 
com o secretário estadual 
de Energia, Saneamento, 
Recursos Hídricos e Meio 
Ambiente, Marcos Penido. 
O assunto discutido foi à im-
plantação de pôlder na Vila 
Itaim, no limite da cidade 
de São Paulo e Guarulhos, 
o que está ocasionando o 
agravamento de enchentes 
do lado de Guarulhos, em 

especial em vias do Jardim 
Guaracy e Jardim Izildinha. 

Durante o encontro, pe-
diram o mesmo tratamento 
dado à capital para resolver 
as inundações em Guaru-
lhos. O secretário Penido 
pediu que uma equipe do 
Daee - Departamento de 
Águas e Energia Elétrica 
façam uma vistoria no local 
para que seja feito um estu-
do prévio da viabilidade de 
se construir um pôlder para-
lelo do lado de Guarulhos.

Guarulhos pede apoio ao governo 
estadual para resolver enchentes

A Prefeitura de Guaru-
lhos, por meio da Secreta-
ria do Trabalho, divulgou 
nesta sexta-feira (5) a lista 
de selecionados para 
participar do Programa 
Jovem Trabalhador, que 
oferece aulas de qualifi -
cação profi ssional para 
jovens de 16 a 21 anos. 
Aqueles que verifi carem 
o nome na lista devem 
comparecer entre 10 e 12 
de julho, das 9h às 16h, 
na sede da Secretaria 
do Trabalho, no Macedo, 
portando RG, CPF, uma 
foto 3x4, declaração ou 
histórico escolar, compro-

vante de residência e CPF 
dos pais. 

Caso o estudante seja 
menor de 18 anos, o 
comprovante apresentado 
poderá ser em nome do 
pai, mãe ou responsável 
legal. Confi ra a lista no 
link http://bit.ly/2RVPJWl. 
Programa Jovem Traba-
lhador - Os cursos têm 
duração de seis meses e 
o programa disponibiliza-
rá aos participantes uma 
bolsa-auxílio de R$ 120 
por mês, vale-refeição de 
R$ 66por mês e vale-
-transporte de R$ 9,40 
ao dia.

Lista de selecionados para o 
Jovem Trabalhador está disponível

[ bloco de notas ]

Prefeitura remove construções 
irregulares às margens de córrego

Divulgação

A equipe feminina de 
badminton de Guarulhos 
conquistou a medalha 
de prata nos Jogos 
Regionais nesta sexta-
-feira (5). O ouro ficou 
com Mogi das Cruzes 
após a disputa de um 
quadrangular final. A 
edição deste ano, que 
está sendo disputada em 
São Sebastião e Ilhabe-
la, marca oficialmente a 
entrada da modalidade 
na competição.

O ingresso do bad-

minton fez parte do 
planejamento da cidade 
para aumentar a dele-
gação guarulhense e, 
consequentemente, as 
chances de medalhas 
nos Jogos. “Nosso time 
está de parabéns por 
todo o esforço demons-
trado desde o início do 
torneio. Jogamos contra 
cidades qualificadas, o 
que torna nossa con-
quista ainda melhor”, 
disse Luciana Mendonça, 
atleta de Guarulhos.

Badminton conquista medalha na 
estreia da modalidade nos Regionais

Com a vinda das férias, é 
preciso manter a atenção 
com a segurança. Para não 
estragar um dos períodos 
mais esperados pelas 
crianças e até mesmo pelos 
jovens, algumas medidas 
funcionam bem para evitar 
crimes durante o período 
longe das escolas. E é nesta 
época que as viagens ocor-
rem e as casas fi cam vazias, 
especialmente na capital.   

Desta forma, é indicado 
desenvolver uma série de 
medidas que não custam 
caro e podem dar um ótimo 
resultado. Caso as famílias 
optem em se ausentar da 
residência por até um mês, o 
ideal é suspender, tempo-
rariamente, as assinaturas 
de revistas e jornais. Isso 
evitará aquela sensação de 
imóvel desabitado.

Uma outra dica é que os 
vizinhos sejam avisados que 
a casa fi cará fechada. Obvia-
mente que não é necessário 
alertar a todos, mas sim o 
mais próximo e aquele que 
se tem mais intimidade. Isso 
porque o vizinho poderá 
avistar uma situação suspeita 
e avisar a polícia. Se for casa, 
os sensores de presença, 
que iluminam calçadas,  po-
dem ajudar a prevenir delitos 
e não têm custo tão elevado. 

Não deixe as luzes acesas. 
Essa ação nem sempre dá 
certo. Se for em prédio, 
comente com o vizinho de 
porta que sua viagem será 
iniciada e que, caso ele 
presencie algo diferente, 
entre em contato. Não deixe 
chave na portaria e sim com 
parentes, caso tenha alguma 
emergência.

Um sistema adotado 
pelos paulistas tem obtido 
resultados surpreendentes 
com a segurança. Trata-se 
do Programa Vizinhança 
Solidária, quando uma rede 
de moradores, tanto de 
casas como de prédios, se 
comunicam e tem o contato 

direto com o policial militar 
que faz a ronda em deter-
minado bairro. Todos os 
imóveis adeptos possuem 
expostas em muros e guari-
tas uma placa plástica com o 
dizer: "Programa Vizinhança 
Solidária". Não é necessário 
mensalidade. O objetivo é 
um cuidar do outro, sem que 
se perca a privacidade. 

Já deixando a cidade e ao 
chegar à casa de veraneio, 
por exemplo, a segurança 
também não pode fi car de 
lado. Quando entrar e sair, 
fi que atento com os portões: 
verifi que se pessoas 
estranhas estão rondando 
a rua. Não deixe as portas 
apenas encostadas, mesmo 
que a região seja tida como 
tranquila, como é o caso de 
muitas praias. Em caso sus-
peito, avise a Polícia Militar 
pelo 190.

Quando for sair com a famí-
lia, ao escurecer, evite osten-
tar muitas joias e relógios. 
Leve somente o necessário 
para sua diversão: pouco din-
heiro é o ideal e, se possível, 
mantenha cartões de crédito 
guardados em casa. Leve 
poucos pertencer. Se estiver 
com crianças pequenas na 
praia ou locais com muita 
gente, procure utilizar no 
pulso delas uma pulseira de 
identifi cação.  

Os celulares também 
são fatores de risco: hoje 
nós temos um objeto bem 
pequeno nas mãos mas 
que vale muito. Portanto, 
não exponha o aparelho e 
evite fotografar pontos que 
não estejam próximos às 
bases policiais. Cuidar da 
família é fundamental para 
que as férias tragam boas 
recordações. A Polícia Militar 
está presente para proteger 
a população. Lembre-se 
de que, diante de qualquer 
abordagem, nunca reaja! 
Sua vida vale muito mais e 
seus parentes não podem 
fi car expostos.

Tempo de férias. E de 
segurança redobrada

Coronel Alvaro Camilo
Secretário-Executivo da Polícia Militar

Artigo

[ opinião ]
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Aumentou de 41% para 
47% o apoio da população 
brasileira à reforma da Previ-
dência nos últimos três meses, 
segundo Pesquisa Datafolha. 

A rejeição à medida caiu de 
51% para 44%. A publicação diz 
que é a primeira vez que, nu-
mericamente, os que apoiam 
a medida estão à frente, mas 

dentro da margem de erro de 
dois pontos porcentuais, repre-
sentando um empate técnico. 

A pesquisa mostra que a me-
lhora de aceitação da reforma 

ocorreu em todas as faixas de 
renda, escolaridade e idade.

Entre as mulheres, que são 
mais afetadas pela mudança 
de regras da aposentadoria, 
50% são contra e 39%, a 
favor. Entre homens, 57% são 

a favor e 38% são contra a 
proposta. Já a oposição mais 
forte à reforma aparece entre 
estudantes (57% contra e 35% 
a favor), assalariados sem 
registro (52% a 41%), funcio-
nários públicos (52% a 42%) e 

desempregados (51% a 41%).
O texto da reforma da 

Previdência foi aprovado na 
Comissão Especial da Câmara 
na semana passada e poderá 
ser analisado pelo plenário 
ainda nesta semana.

Cresce de 41% para 47% apoio da população 
à reforma da Previdência, aponta o Datafolha
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Bolsonaro diz estar confiante 
na aprovação em dois turnos

O presidente Jair Bolsonaro 
disse nesta terça-feira, 9, que 
está confi ante de que a pro-
posta que altera as regras de 
aposentadoria do país será 
aprovada em dois turnos pela 
Câmara dos Deputados ainda 
antes do recesso parlamen-
tar, que começa em 18 de 
julho. O presidente confi ou 
a aprovação à atuação do 
presidente da Casa, Rodrigo 
Maia (DEM-RJ), que Bolsona-
ro chamou de “general”.

“Segundo informações de 
vocês mesmos, o Rodrigo 

Maia é o nosso general den-
tro da Câmara agora para 
aprovar com toda certeza 
antes do recesso os dois 
turnos dessa nova Previ-
dência”, disse o presidente 
a jornalistas após sair do 
Ministério do Meio Ambien-
te. A reforma da Previdência 
está prevista para começar 
a ser votada nesta terça-fei-
ra na Câmara. O encontro 
não constava na agenda 
de Bolsonaro nem na do 
ministro Ricardo Salles. 

Ao lado de Bolsonaro, 

o ministro voltou a dizer 
que o governo trabalha na 
defesa do desenvolvimento 
do Brasil, “cuidando do 
meio ambiente, mas respei-
tando e reconhecendo as 
necessidades das pesso-
as”. Questionado sobre 
a continuidade do Fundo 
Amazônia, Salles afi rmou 
que o governo trabalha 
para ter “a melhor solução 
possível para os brasileiros, 
para o Brasil, para o cuida-
do com o meio ambiente, 
para o desenvolvimento”.
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O governador de São 
Paulo, João Doria, o presi-
dente mundial da JCB, Lord 
Bamford e o CEO, Graeme 
Macdonald, anunciaram 
nesta terça-feira (9), na sede 
da empresa em Rocester, 
cidade próxima a Londres, 
investimentos de US$ 25 
milhões (cerca de R$ 100 mi-
lhões) para a ampliação da 
produção da fábrica localiza-
da em Sorocaba, interior de 
São Paulo. A expectativa é 
de que 100 novos empregos 
sejam criados.

“O Brasil é um importante 
mercado para nós e que 
está em ampla extensão e 
nos possibilida reforçar todo 
nosso investimento para au-
mentar nossa atuação, tanto 
no Brasil como nos países 
vizinhos da América do Sul. 

Estamos muitos animados 
com o que vem pela frente”, 
afi rmou o o CEO da empre-
sa, Graeme Macdonald.

 “A reunião foi muito pro-
dutiva. A JCB é uma gigante 
mundial de equipamentos 
para a construção e vai 
investir em São Paulo e no 
Brasil. Esta ação é muito 
importante para o aqueci-
mento da economia e para a 
geração de empregos, o que 
é o mais importante na nos-
sa visão”, destacou Doria.

O governador está em Lon-
dres desde o último dia 7 de 
julho para uma missão de 5 
dias. Até o dia 11, cumpre ex-
tensa agenda em busca de 
investimentos e cooperação 
nas áreas de Infraestrutura, 
Transportes, Saúde, Educa-
ção e Segurança Pública.

Em 2001, a JCB abriu sua 
primeira fábrica de retro-
escavadeiras na cidade de 
Sorocaba, no estado de 
São Paulo. Já em 2012 uma 
nova fábrica é inaugurada 
também em Sorocaba e esta 
passa a ser uma das mais 
modernas do mundo em ter-
mos de máquinas amarelas. 

A nova planta é responsá-
vel pela produção de retro-
escavadeiras, escavadeiras 
hidráulicas, pás carregadei-
ras, Loadall e rolo compac-
tadores, além de contar 
com um amplo armazém de 
peças e suporte pós-vendas 
para a rede de distribuido-
res. A fábrica em Sorocaba 
ainda tem uma das mais 
avançadas câmaras de 
pintura termo-eletrostática a 
pó do mundo.

SP anuncia em Londres 
investimentos de R$ 100 mi 
para fábrica em Sorocaba

IBGE publica edital para contratação 
de 400 analistas para o Censo 2020

Vão até o próximo dia 23 
as inscrições de candidatos 
para 400 vagas temporárias 
de analistas para trabalhar no 
Censo Demográfi co 2020, 
informou nesta segunda-feira, 
8, o Instituto Brasileiro de Geo-
grafi a e Estatística (IBGE), que 
publicou o edital de seleção. 
As provas de seleção estão 
previstas para 1º de setembro 
e a divulgação do resultado, 
em 26 de setembro.

O salário dos analistas cen-
sitários será de R$ 4.200 ao 
mês, mais auxílios alimenta-
ção, transporte e pré-escolar. 
A remuneração incluirá férias 
e 13º salário proporcionais 

- o contrato é de 30 dias, 
podendo ser renováveis 
sucessivamente até o prazo 
máximo de 12 meses.

A jornada é de 8 horas por 
dia (40 horas por semana). 
Há vagas em todos os Esta-
dos e em diferentes áreas. 
A maior parte dos analistas 
trabalhará em “gestão e 
infraestrutura”, com 142 
vagas Os interessados em 
participar do concurso de 
seleção deverão pagar taxa 
de R$ 64,00 - as inscrições 
poderão ser feitas no site 
www.institutoaocp.org.br.

O Censo Demográfi co tem 
sido motivo de polêmicas 

por causa de cortes orça-
mentários. A insatisfação 
de técnicos do IBGE com a 
forma como a atual diretoria 
vem conduzindo os cortes, 
desde que o ministro da 
Economia, Paulo Guedes, 
sugeriu uma redução no 
questionário da pesquisa, 
já levou pelo menos cinco 
profi ssionais a pedirem afas-
tamento de seus cargos.

A redução no questionário 
causou polêmica porque 
pesquisadores argumen-
taram que a medida não 
implicaria redução de custos, 
mas apresentaria risco de 
perda de qualidade.

Governo de São Paulo
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Escoteiros representam Guarulhos 
no tradicional desfile de 9 de Julho

O governador em exercício 
Rodrigo Garcia participou, na 
manhã desta terça-feira (9), 
do 87° desfi le da Revolução 
Constitucionalista de 1932. 
Tradicionalmente realizada no 
Parque do Ibirapuera, o desfi -
le cívico-militar aconteceu em 
frente ao Mausoléu do Obe-
lisco, onde estão sepultados 
os estudantes assassinados 

em 23 de maio, durante o dia 
de protesto e mobilização 
popular pela convocação de 
uma Assembleia Nacional 
Constituinte e também de sol-
dados que morreram durante 
o movimento de resistência.

Grupos escoteiros de Gua-
rulhos, como o Guaru (198o 
SP), representaram a cidade 
nas festividades.

“Essa data reforça o com-
promisso que São Paulo sem-
pre teve com a democracia e 
o respeito a lei e a Constitui-
ção”, comentou Garcia. “É im-
portante relembrar a história, 
entender porque chegamos 
até aqui e nos prepararmos 
para o futuro”, destacou.

O estopim da Revolução de 
1932 aconteceu em maio do 

mesmo ano quando os jovens 
Martins, Miraguaia, Dráuzio e 
Camargo, que depois fi caram 
conhecidos como os mártires 
do movimento pela sigla 
MMDC, morreram durante 
confrontos com forças do 
Governo Federal, mas o ápice 
do levante se deu no dia 9 de 
julho, quando os revolucio-
nários resolveram pegar em 

armas e repelir as forças do 
governo federal.

Foram três meses de 
resistência contra as forças 
militares federais. O movi-
mento reuniu civis e militares 
e contou com grande apoio 
popular dos paulistas contra 
o governo de Getúlio Vargas, 
que assumiu em 1930, após 
a deposição de Julio Prestes, 

que havia vencido as eleições 
presidenciais, mas fora impe-
dido de assumir.

Os restos mortais dos 
estudantes assassinados em 
23 de maio estão depositados 
no mausoléu do monumento 
do Obelisco Heróis de 32, 
em homenagem àqueles que 
deram suas vidas pela Revolu-
ção Constitucionalista.
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Imóvel Comercial
AV. Cap. Aviador Walter Ribeiro

Sobrado
presidente Dutra

Apartamento
Jardim Cumbica

Terreno
Bonsucesso

Sobrado Inocoop
RUA DAVID NASSER,400

Sobrado
Parque Santos Dumont

Apartamento
Bonsucesso

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

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

Cod.1975

Sobrado
Jardim Triunfo

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

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

R$1.700,00 (Fiador)
Cod.2106

Conjunto Comercial
Cidade Jd. Cumbica

Excelente Conjunto comercial
composto por 3 salas e

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

Cod.1608

Salão comercial
Jardim Ottawa

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

escola Maria Leda
R$ 1.500,00+IPTU

Cod.2088

Apartamento
Picanço

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

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

cod.1525

Sobrado
Vila Rio de Janeiro

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

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

permuta em apto menor valor)
cod.2080

Sobrado
Parque Continental II

Lindo Sobrado, prox. a escola 
Palmyra Tagliari. 2dorm, sala, 

coz, 2vgs.R$380.000,00 
(Estuda Permuta em Imóvel 

menor valor, Financ)
Cod.1998

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

Apartamento
Água Chata

46m2, Prox. Shopping 
Bonsucesso, 2Dorm, 

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

Financiamento)
Cod.2052

Apartamento
Parque Uirapuru

43m2, Prox. Mercado Nagumo
2 Dorm, sala, coz, 1wc, 1 

vaga coberta, lazer completo 
s/piscina R$ 155 Mil 

(Financiamento)
Cód.1188

Nova Carmela
Oportunidade!

Excelentes Terrenos a partir
de 175m2, total infra estrutura

Documentação 100% OK/!
Consulte-nos!

150m2, 2wc, 4vagas
rampa de acesso

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

Proposta)
cod.1666

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

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

Cód.458

3 Dormitórios, sala, cozinha,
2 banheiros, 2 vagas 

cobertas
R$1.000,00
Cód.2139

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

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

1vaga coberta, todo planejado
R$ 230.000,00 

(Financiamento)
Cod.2090

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

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

Cod.168

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

Sesc Guarulhos traz show único 
da banda Sepultura no domingo

Um dos maiores re-
presentantes da música 
brasileira no exterior, a 
lendária banda de heavy 
metal Sepultura realiza 
uma apresentação única 
no Sesc Guarulhos no dia 
14 de julho, domingo. A 
partir das 19h, o Ginásio 
da Unidade receberá uma 
apresentação especial, em 
que o grupo relembrará 
sua trajetória de três déca-
das de sucesso nacional e 
internacional.

Formado por Andreas Kis-
ser (guitarra), Derrick Green 
(vocais), Paulo Jr. (baixo) e 
Eloy Casagrande (bateria), 
o Sepultura mostrará ao pú-
blico uma “linha do tempo”, 
englobando músicas de 
todos os seus álbuns.

O repertório começará 
pelo EP “Bestial Devasta-

tion (1985), passando pelos 
discos Morbid Visions 
(1986), Schizophrenia (1987), 
Beneath The Remains 
(1989), Arise (1991), Chaos 
A.D. (1993), Roots (1996), 
Against (1998),  Nation 
(2001), Revolusongs (2002), 
Roorback (2003), Dante XXI 
e A-lex (2009), Kairos (2011), 
The Mediator Between 
Head and Hands Must Be 
the Heart (2014), chegando 
até Machine Messiah (2017), 
considerado o melhor tra-
balho da banda.

“Serão shows bem dife-
rentes e exclusivos, em 
que tocaremos músicas 
de todos os discos crono-
logicamente. O que move 
o Sepultura é o desafio e 
a oportunidade de abrir 
possibilidades”, afirma o 
guitarrista Andreas Kisser. 
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Serviço:
Sesc Guarulhos
Sepultura
Dia: 14 de julho - Domingo
Horário: 19h
Local: Ginásio
Duração: 90 minutos
Capacidade: 3600 pessoas
Classifi cação etária: Livre
Ingressos: R$ 40,00 (inteira); R$ 

20,00 (meia: estudante, servidor de 
escola pública, + 60 anos, aposenta-
dos e pessoas com defi ciência); R$ 
12,00 (credencial plena: trabalhador do 
comércio de bens, serviços e turismo 
matriculado no Sesc e dependentes).

Endereço: Rua Guilherme Lino 
dos Santos, nº 1.200, Jardim Flor do 
Campo. 

Horário de funcionamento: De terça 
a sexta, das 9h às 21h30. Sábados, 
das 9h às 20h e domingos e feriados, 
das 9h às 18h.

Telefone: (11) 2475-5550
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A 100 Passos de um Sonho

Pare o Casamento!

Globo, 13h59 The Hundred-
-Foot Journey. EUA. Comédia. 
Direção Lasse Hallstrom. Com 
Michel Blanc; Juhi Chawla. No 
sul da França, Madame Mallory 
é uma respeitada e autoritária 
dona de um restaurante estre-
lado no famoso Guia Michelin, 
que está cada vez mais preocu-
pada com um estabelecimento 
indiano, concorrente, que abriu 
do outro lado da rua do seu 

empreendimento. Ela trava uma 
verdadeira guerra contra o vizi-
nho, mas, aos poucos, conhece 
o filho do seu adversário, Hassan 
Kadam, um garoto com verda-
deiro talento para a culinária. Os 
dois tornam-se amigos, e Mallory 
passa a guiá-lo pelos conheci-
mentos da refinada gastronomia 
francesa, sem abandonar a tra-
dição indiana, encorajando-o a 
alçar voos muito mais altos.

Globo, 2h37 For 
Better Or For Worse. 
EUA. Comédia. Dire-
ção Marita Grabiak. 
Com Antonio Cupo; 
Kim Fields. Recém-vi-
úva, Wendy é uma das 
maiores organizado-
ras de casamento da 
cidade. Mas os opos-
tos se atraem quando 

Marco, um irritante ad-
vogado especializa-
do em divórcios, abre 
um escritório bem ao 
lado de seu local de 
trabalho. Apesar das 
grandes diferenças, 
os dois vão ter que 
unir forças quando o 
filho dele anuncia es-
tar noivo de sua filha.

Fotos: Divulgação

[ filmes ] 
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BANCO 69

CEC
NATURALISMO
INGREMEFAN

IAOGROF
MADURALEI

GAMOALIND
PLURALIDADE

ASDDDN
MODESTAARC

POEDEUOI
ECADENATA

TRADICIONAL
VACUONASI

ACORGEND
AMARGURADA

GERAROASEDE

(?)
espiritual,
crença do 
xamanismo

Organiza-
dor de ex-
posições
artísticas

Garantia
da relação
médico-
paciente

Renata (?), 
apresenta-
dora de “Jo-
go Aberto”

Tipo de ter-
reno peri-
goso para 
construções

O 
indivíduo

“pra baixo”

Ente como
o Shrek
(Cin.)

West (?),
bairro tu-
rístico de
Londres

Cada item
do Código
de Hamu-
rabi (Hist.)

(?) moral,
motivo de
processos 
trabalhistas

Indústria
(abrev.)

Formato
aproxi-

mado do
Atlântico

Discagem
Direta a

Distância
(sigla)

São
traçadas
pelo GPS

Tornar-se 
ultrapas-

sado

(?) para
trás:

recuou

O ensino
que priori-
za a aula
expositiva

Nutriente 
encontrado

no leite
(símbolo)

Palácio
Rio (?), 
museu 

manauense

Oswald de
Andrade,
poeta de 

“Pau-Brasil”

Sensação
comum 
em dias
quentes

Assim, em
espanhol

Érbio
(símbolo)

Saudação
cordial
Abacaxi
(Bot.)

Gordura
do leite
Inchaço 

de gânglio

Arco, 
em francês

Um, em
italiano

Escola literária que
teve Émile Zola 

como um de seus
expoentes

Arrependi-
da (fig.)

Dar 
origem a

Embalagem a (?):
conserva a comida

consumida por
astronautas

Princípio da (?): obri-
ga o respeito à lei

Marca cultural e
religiosa brasileira 

A arte de Maria Callas
e Plácido Domingo

Que não é
vaidosa

Rio
italiano

Ponderada
(fig.)

Mamífero
galhado

A pessoa 
desprovida

de ética

Que teve suas células mortas
removidas (a pele)

“Nacional”,
em BNDES

Súplica

Cair doente

Onde
está?
(red.)

3/arc — así — end — fan — uno. 5/negro. 6/animal. 11/tradicional.

virgem

Sua capacidade de 
se adaptar rapida-
mente vai ser posta à 
prova. As mudanças 
serão positivas, não 
tenha dúvidas. Você 
está em forma, mas 
precisa cuidar do seu 
corpo. Recarregue as 
suas baterias em uma 
atmosfera comple-
tamente afastada da 
sua rotina.

Seu dia será domi-
nado por discussões 
com os outros e este 
é o lugar onde você 
vai encontrar a sua 
chance! Você está 
em excelente forma 
hoje e vai gerir as 
suas tendências 
dinâmicas com mais 
cautela. 

Sua bondade lhe 
trará sorte, você vai se 
sentir útil e as pessoas 
vão devolver o favor. 
Você vai acabar esta-
belecendo algumas 
conversas muito posi-
tivas que irão restaurar 
a sua moral perdida.

Uma nova oportunida-
de de mudança de vida 
estará a seu alcance, mas 
não se esqueça de ler 
qualquer coisa que exija 
a sua assinatura com cui-
dado. Seria melhor evitar 
qualquer tarefa difícil hoje 
e ter cuidado para não 
fazer movimentos falsos - 
controle seus impulsos!

Seu senso de 
responsabilidade virá 
a ser útil. Sua visão 
para o futuro amadu-
receu consideravel-
mente. Seria sensato 
não embarcar em 
tarefas muito difíceis. 
Cuidado com as 
entorses e com movi-
mentos errados. Con-
trole seus desejos.

Você vai encontrar 
maneiras de evitar 
complicações e de 
mostrar seus valores 
direta e firmemente. 
Tenha cuidado com 
o que come, já que 
pode ter problemas 
digestivos, mas sua 
saúde em geral está 
excelente.

Você se sente muito 
à vontade consigo 
mesmo e uma onda 
de otimismo vai lhe dar 
uma imagem grande e 
colorida da vida! Se ten-
tar moderar sua impaci-
ência, você vai ganhar 
o dia. Seu otimismo em 
aumento lhe dará um 
impulso energético.

áries libra

escorpião

aquário

peixes

gêmeos

leão

Vai ser necessário 
reexaminar certas 
coisas hoje. Você 
vai querer dar um 
grande passo e isso 
é a coisa certa a fa-
zer. Certifique-se de 
dar-se este espaço. 
Você está fazendo 
muito por outras 
pessoas. Apenas 
certifique-se de fazer 
pausas. 

Sua autoconfiança 
automaticamente o 
torna popular e inspira 
as pessoas a confiar 
em você. Um impulso 
de energia vai ajudá-lo 
a fazer um balanço de 
forma construtiva. Não 
se estenda em vão.

sagitário

Use sua imaginação 
e você vai conseguir 
encontrar uma maneira 
de se fazer entender. 
Você está decidido a se 
manter em forma e suas 
energias estão se equi-
librando. Use isso como 
uma oportunidade para 
reavaliar a sua saúde.

capricórnio

Você tem razão em 
resistir a certas influ-
ências. Seja ousado 
e siga seu caminho 
escolhido, você não 
vai se arrepender. 
Cuidado para não ser 
abrupto sem perceber. 
Meça seus esforços e 
mantenha a calma.

câncer

Você vai descobrir 
algumas informações 
picantes sobre as 
pessoas ao seu redor. 
Seja discreto para 
evitar disputas futuras. 
Você está em melhor 
forma e está pronto 
para satisfazer os seus 
desejos, mas está com 
menos energia para 
ações mais sutis. 

touro

[ novelas ] 

Orfãos da Terra
Jamil contesta a 

presença de Bruno 
no hospital ao lado 
de Laila. Paul explica 
a Fauze que deseja 
assustar Dalila. Tere-
sa repreende Bruno 
por se aproximar de 
Laila namorando Ma-
rie. O médico avisa 
a Laila e Jamil que 
Raduan ficará bem.

Verão 90
Jerônimo coloca 

Mercedes em uma 
situação constran-
gedora durante a 
inauguração da 
emissora. Vanessa 
se estressa com a 
megalomania de Je-
rônimo. Jofre recebe 
Manu, que chega 
de surpresa na casa 
de Lidiane. Manu 
diz a Jofre que sua 
relação com Marco 
Aurélio é apenas 
profissional.

A Dona do Pedaço
Maria da Paz exige 

que Rock deixe o al-
tar de seu casamen-
to. Chiclete ameaça 
Rock. A família de Ré-
gis fica constrangida 
durante a cerimônia. 
Maria da Paz e Régis 
se casam e Amadeu 
sofre ao ver a cerimô-
nia. Todos elogiam 
a comida feita por 
Abel, que se insinua 
para Britney.

Quarta-feira
Malhação - Toda 
Forma de Amar

Thiago, Raíssa e 
Anjinha comentam 
sobre a oposição de 
Carla ao esquema de 
segurança privada. 
Anjinha diz a Marco 
e Madureira que 
Carla está em perigo. 
Jaqueline pergunta a 
Rita sobre o aniver-
sário de Guga. 

Verão 90
João dispensa Mo-

ana. Manu se nega a 
conversar com João 
depois que ele conta 
sobre a gravidez de 
Moana. Quinzinho 
ameaça agredir Jerô-
nimo. João deixa 
claro a Moana que 
vai assumir o filho, 
mas que os dois não 
ficarão juntos.

Jezabel
Eliseu com o manto 

de Elias. Dalila em 
choque ao ver o filho 
do profeta. Eliseu diz à 
Dalila que é um esco-
lhido e Dalila desaba 
a chorar. Eliseu abraça 
Dalila carinhosamente. 
Jezabel decide que 
por causa da traição 
de Phineas, sua taber-
na seja propriedade 
de Joana. Micaías con-
vida Raquel para um 
passeio e pede para 
levar David também.

A Dona do Pedaço
Ellen desconfia 

da conversa entre 
Jô e Régis. Jô se 
enfurece ao ouvir 
Régis se divertir com 
Maria da Paz. Márcio 
alerta Maria da Paz 
sobre seu excesso 
de gastos. Jô e 
Régis combinam seu 
plano contra Maria 
da Paz. Agno e Gilda 
conduzem a nego-
ciação do imóvel de 
um casal. 

As Aventuras de 
Poliana

Marcelo tranqui-
liza as crianças do 
Clubinho, e diz que o 
robô que encontraram 
na casa de Pendleton 
não irá fazer mal a 
ninguém. Na escola, 
Pendleton explica a 
dinâmica do game aos 
squads. Salvador não 
entrega  a estatueta 
para Jeff e Vini. Glória 
conta seu segredo a 
Branca, pede que ela o 
guarde e só exponha 
para sua família caso 
necessário. Descum-
prindo a promessa que 
fizeram ao professor 
Marcelo, o Clube 
MaGaBeLo consegue 
se infiltrar no game. 

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

Para anunciar 
nos classificados 

ligue: 

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

ATENDIMENTO:
Diariamente das 8h às 18h

Sábado das 8h às 14h
R. Claudino Barbosa, 643 Macedo

2229-5021
96307-8833

R. Claudino Barbosa, 643 Macedo

2229-5021 
96307-8833

ATENDIMENTO:
Diariamente das 8h às 18h

Sábado das 8h às 14h

PACOTES 
PROMOCIONAIS
Lavagem de camisas sociais a 

partir de R$7,50 a peça

                    (no pacote 40 peças )

Oferta 
válida até 

10/07/2019 Empresa em 
Expansão 

Contrata

Enviar curriculo para
ll.magagnin@uol.com.br

Auxiliar de 
Faturamento

Ótimo ambiente de 
trabalho

Localização Centro (Guarulhos)

Salário compativel 
com a função 

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!

Enviar currículo e laudo médico para:

2468-7400
vagas@vilagalvao.com.br

ESTAMOS CONTRATANDO
(Pessoas com Defi ciência)

Vagas:
AUX DE MONITORAMENTO

AUX. DE GPS

EMPREGOS
PRECISA-SE

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

IMÓVEIS
VENDE-SE

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

APTO MACEDO
2 Dorms, cond Champs dp Baga-
telle R$220mil, ac carro F:99390-
7867/98144-9710 

NEGÓCIOS

OPORTUNIDADE

VENDE-SE BARRACA DE PASTEL
Pode-se vender qlq produto nela. 
Semi nova, 1 ano de uso. R$1.000 
F:98044-1287

SERVIÇOS
INFORMÁTICA

ASSISTÊNCIA TÉCNICA
Seu computador quebrou, está 
com vírus e não entra na inter-
net? At domicílio. Tx única R$50. 
F:96287-3240whats/ 2026-1845 
ac cartões.

RELAX

PANDORA
Venha descobrir o que tem na 
minha caixa de pandora. F:2488-
6966/ 94295-5756

LOVE GIRLS DRINKS
Um bar diferente c/ lindas girls.
Show todas as sextas as 22hs.
Conheça nossas girls. F:2488-
6966/ 95722-0116
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Dupla Explosão
de Sabores

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

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

por R$104,90

(serve duas pessoas)

+
acompanhado de

tiras de filé mignon
batata rustica

pão ciabatta tostado

Delicioso fondue
de queijos preparado com nosso blend de chocolates e

um leve toque de jim beam acompanhado de
mix de frutas (banana e morango)
marshmallow
brownie de chocolate com nozes

Surpreendente
fondue de chocolate++Delicioso fondueDelicioso fondue
SurpreendenteSurpreendente
fondue de chocolate
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