
Sexta-feira, 12 de julho de 2019 - Ano 12 - Nº 2750

Distribuição gratuitawww.guarulhoshoje.com.br

Clipe da música ‘Muito 
Calor’ de Anitta em 
parceria com Ozuna é 
lançado nesta quinta
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Corpos de pai, mãe e fi lho 
supostamente asfi xiados 
por fumaça seguem para BA 
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Unidades Básicas de 
Saúde vão vacinar contra o 
sarampo neste sábado
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App ‘Cuida Guarulhos’ 
continua em fase de testes 
mesmo após um ano
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Anac ajusta tarifa no
Aeroporto Internacional de
São Paulo, em Cumbica

Sexta-feira, 12 de julho de 2019 - Ano 12 - Nº 2750

Distribuição gratuitawww.guarulhoshoje.com.brGH  Pág. 5

Cidade recebe a primeira
unidade da franquia CT 
Falcão 12, na segunda-feira
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CLIPE: Parceria da cantora Anitta com Ozuna o clipe da música Muito Calor foi lançado 
nesta quinta-feira, 11, tendo como cenários uma praia e uma favela do Rio de Janeiro

TRANSPORTE ESCOLAR

Com a decisão do governador, dos 3.400 estudantes, 2.976 tiveram o benefi cio cortado e apenas 424 continuaram com o 
transporte mantido; Secretaria de Educação diz que não houve nenhum caso de abandono de aluno na cidade

Doria corta fretamento de ônibus 
e afeta 3 mil alunos em Guarulhos

Alunos serão prejudicados 
com decisão do governador
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[ cena do dia ] [ tempo ]

LOTERIAS:
Deu sorte hoje?

 Acidente na Zarif

Um caminhão tombou na Avenida Natália Zarif, em Guarulhos, na Grande SP, nesta 
quinta-feira (11). O veículo ficou por cerca de 24h causando transtorno no trânsito, 
com desvio para quem seguia pela rodovia Presidente Dutra.
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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.

A Prefeitura de Guarulhos, 
por intermédio do Departa-
mento de Acompanhamento 
e Controle de Operações Ir-
regulares (Dacoi) da Secreta-
ria de Justiça, removeu duas 
instalações irregulares na ci-
dade nesta quinta-feira (11). A 
operação visa impedir a ocu-
pação irregular de áreas pú-
blicas da cidade, bem como 
a de atender solicitações da 
Justiça em diversos casos.

A primeira ação, realizada 
com apoio da Guarda Civil 
Municipal (GCM) e da Pro-
guaru, ocorreu às margens 
do córrego Baquirivu, em 

frente à Estação de Trata-
mento de Esgoto (ETE) Bon-
sucesso. No local funcionava 
uma reciclagem irregular, 
que após denúncia e notifi-
cação foi removida.

Já na avenida Irdi, em 
Cumbica, foi realizada a de-
molição de cerca de 40 imó-
veis irregulares. Segundo o 
Dacoi, as casas já estavam 
desocupados e as famílias 
que moravam no local foram 
abrigadas em outras habita-
ções. Esta ação contou com 
o apoio da Secretaria de Ha-
bitação, além da GCM e da 
Proguaru.

Prefeitura de Guarulhos remove 
duas instalações irregulares 
em Bonsucesso e Cumbica

A Agência Nacional de 
Aviação Civil (Anac) rea-
justou os tetos de tarifas 
aeroportuárias dos aero-
portos de Governador An-
dré Franco Montoro, em 
Guarulhos (SP), e de Vira-
copos, em Campinas (SP). 
O reajuste atinge as taxas 
de embarque, conexão, 
pouso, permanência, arma-
zenagem e capatazia. No 
caso de Guarulhos, a au-
mento será de 3,6148% e 
3,3663%, conforme o tipo 
de tarifa. Em Viracopos, os 

porcentuais do reajuste se-
rão de 3,6931% e 3,3663%. 

Pela decisão, publicada 
no Diário Oficial da União 
(DOU), a taxa de embarque 
em Guarulhos ficará em R$ 
32,06, para voos domésti-
cos, e R$ 56,74 para voos 
internacionais. Em Viraco-
pos, essa taxa será de R$ 
30,38 e R$ 53,76, para voos 
domésticos e internacionais, 
respectivamente.

Os novos valores poderão 
ser cobrados pelas conces-
sionárias daqui a 30 dias.

Anac reajusta tarifas dos aeroportos 
de Guarulhos e de Viracopos

Divulgação

Mega Sena
Concurso n° 2167
09/07/2019
27 - 37 - 38 - 43 - 45 - 54

 
Lotofácil
Concurso n° 1838
10/07/2019 
01 - 03 - 05 - 08 - 09
10 - 12 - 15 - 16 - 18
20 - 21 - 22 - 23 - 25

Lotomania
Concurso n° 1985 
09/07/2019
01 - 10 - 12 - 14 - 22
26 - 31 - 35 - 37 - 41
44 - 48 - 54 - 55 - 56
66 - 72 - 78 - 87 - 95

Dupla Sena
Concurso n° 1958
09/07/2019
Primeiro sorteio 
06 - 24 - 30 - 40 - 44 - 49
Segundo sorteio
02 - 14 - 32 - 40 - 44 - 46

Federal
Extração n° 05404
10/07/2019

Prêmios Principais
Prêmio Bilhete  Valor (R$)
1º   84758          500.000,00
2º  81824             27.000,00 
3º  91850             24.000,00
4º  17501               19.000,00
5º  2088               18.329,00

Fepesil/AE
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O Programa Saúde Agora 
retoma a abertura de Uni-
dades Básicas de Saúde 
(UBS) neste sábado (13), com 
o funcionamento de quatro 
UBS, das 8h às 16h: Cavadas, 
Jardim Acácio, Marinópolis 
e Nova Cumbica. Além dos 
atendimentos habituais e de 
ações de promoção à saúde, 
os postos ainda vão intensifi -
car a imunização contra o sa-
rampo, dentro da Campanha 
de Vacinação destinada aos 
jovens de 15 a 29 anos, que 
foi estendida pelo governo 
do Estado ao município nesta 
quinta-feira (11).

A meta é imunizar indis-
criminadamente todas as 
pessoas nessa faixa etária 
contra o sarampo, para 
bloquear a circulação do 
vírus no município, onde já 
foram confi rmados 11 casos 
da doença nos seguintes 
bairros: Jardim Brasil, Pimen-
tas e Jardim Arujá (região do 
Pimentas); Jardim Angélica 

e Jardim das Nações (região 
de Cumbica); Vila Galvão, 
Vila Rosália, Vila Augusta, 
Vila Lanzara (região Centro/
Paraventi) e Jardim Dourado 
(região Gopoúva/Paraven-
ti). Para tanto, a Secretaria 
Estadual de Saúde enviou a 
Guarulhos 164 mil doses da 
vacina.

Além da vacina contra o 
sarampo, as UBS atualizarão 
a carteirinha de vacinação 
dos usuários com as demais 
doses do calendário nacio-
nal, bem como ofertarão 
consultas médicas; exames 
de papanicolau (de preven-
ção do câncer de colo de 
útero); testes rápido para 
detecção do HIV, sífi lis e he-
patites B e C; procedimentos 
de enfermagem e dispen-
sação de medicamentos na 
farmácia. Ainda vão desen-
volver atividades educativas, 
regularizar o cadastro E-SUS 
e os compromissos do Pro-
grama Bolsa Família.

Quatro UBS de Guarulhos vão atender e vacinar 
contra o sarampo neste sábado, das 8h às 16h

V E S T I B U L A R  •  I N S C R E VA - S E

claretiano.edu.br

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

Claretiano
mais

por você.A faculdade
que é

GUARULHOS
POLO

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

PROGRAMA
DE BOLSAS

CLARETIANO

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

São mais de 30 opções, escolha a sua.

CONFIRA

DESCONTOS
ESPECIAIS NA SUA 

MENSALIDADE*

NO ENADE **

CONSECUTIVOS6ANOSM
EL

HOR  FACULDADE  EAD

Serviço:
UBS Cavadas: (rua 

Cavadas, 412 - Vila São 
João)

UBS Jardim Acácio: 
(av. Silvestre Pires de 
Freitas, 2007 – Jd. 
Acácio) 

UBS Marinópolis: (rua 
Marinópolis, 546 – Jd. 
Presidente Dutra)

UBS Nova Cumbica: 
(rua Baixio, 142 – Jd. 
Nova Cumbica).
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Ulisses Carvalho 
Os corpos de Uildes 

Lima Moreira, de 27 anos, 
que trabalhava como 
pedreiro, a esposa Gilnara 
Pinheiro de Jesus, 20, e 
o filho, Brenno Pinheiro, 
2, serão sepultamentos 
na cidade de Ipiaú, no 
interior da Bahia. O casal 
já estava morando em 
Guarulhos há três anos 
e havia alugado uma 
residência na rua Piau, no 
bairro do Bonsucesso, há 
apenas um mês. 

Os corpos devem ser 
levados de avião até a 
cidade de Ilhéus nesta 
sexta-feira (12), e depois 
devem seguir de carro 
até a cidade de Ipiaú, em 
uma viagem de mais de 
130 km, onde devem ser 
enterrados neste sábado 
(13). A mãe de Gilnara, 
Josinélia Pinheiro, conver-
sou com a filha no domin-
go (7), que teria avisado 
que estava fazendo um 

churrasco na casa. 
Na noite de terça-feira 

(9), o proprietário da resi-
dência, Adauto de Souza 
Santos, 63, após ficar dois 
dias sem ver a família, e 
devido as luzes acesas 
na casa, decidiu acionar a 
Polícia Militar, que, já teria 
encontrado os três sem 
vida, com Moreira deitado 
na cama abraçado ao filho 
e Gilnara no chão, sem si-
nais de violência, segundo 

a PM. 
Como havia uma chur-

rasqueira de alumínio 
acesa no quarto, a Polícia 
Civil acredita que o casal 
e o filho morreram após a 
inalação da fumaça. A pe-
rícia foi realizada na local 
para esclarecer a causa 
da morte e o boletim de 
ocorrência foi registrado 
como morte suspeita, 
no 7° Distrito Policial, no 
Jardim São João. 

Ulisses Carvalho 

Duas pessoas fi caram feri-
das após uma colisão de um 
ônibus com o galho de uma 
árvore na avenida Doutor 
Renato de Andrade Maia, n° 
574, na região central, em 
frente ao Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial (Se-
nai), de acordo com o Corpo 
de Bombeiros. O acidente 
ocorreu por volta das 7h 
desta quinta-feira (11).

As vítimas, de acordo com 
os bombeiros, foram uma 
idosa de 76 anos, que teve 
contusão na face e foi socorri-
da para a Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA) Paulista, 
no Jardim Paulista, e uma 
gestante, que foi encami-
nhada para o Hospital Carlos 
Chagas, na região central.

O ônibus envolvido no 
acidente pertence à Viação 
Guarulhos, e realiza a linha 

356 A- Circular Saúde. 
O HOJE conversou com 

o motorista do coletivo que 
pediu para não ser identi-
fi cado, mas confi rmou que 
colidiu com um galho de uma 
árvore, que acabou caindo 
na parte do teto do ônibus. 

No momento do aciden-
te, segundo o condutor 
do ônibus, havia apenas 
cinco passageiros dentro do 
coletivo.

O secretário de Direitos 
Humanos de Guarulhos, 
Lameh Smeili, em reunião 
com o secretário de Segu-
rança Pública do Estado de 
São Paulo, general João 
Camilo Pires de Campos, 
solicitou a implantação de 
uma delegacia especializada 
no atendimento de crianças 
e adolescentes vítimas de 

violência. O encontro acon-
teceu nesta quarta-feira (10) 
na capital paulista. 

Lameh justifi cou a solici-
tação em decorrência da 
falta de um local adequado 
e com equipe especializada, 
no município, para atender 
e encaminhar de forma 
mais qualifi cada crianças e 
adolescentes que passam 

por situações de violência. 
Além disso, Lameh ressaltou 
que a criação de delegacias 
especializadas nesses casos 
está prevista no artigo 20 da 
lei federal nº 13.431/2017.

Na oportunidade, o secre-
tário de Direitos Humanos 
reivindicou também uma de-
legacia da mulher aberta 24 
horas por dia em Guarulhos.

Família encontrada morta em residência 
no Bonsucesso será enterrada na Bahia 

Colisão de ônibus com galho na avenida 
Renato Maia deixa duas pessoas feridas

Guarulhos solicita delegacia especializada 
em atendimento a jovens vítimas de violência
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O governo do estado de 
São Paulo cortou parte 
dos ônibus fretados que 
atendem aos alunos da 
rede estadual em Gua-
rulhos. O HOJE apurou 
que dos 3.400 alunos, 
2.976 tiveram o benefi cio 
cortado e apenas 424 
estudantes continua-
ram com o transporte 
mantido. A região mais 
afetada foi a da Diretoria 
de Ensino Guarulhos Sul, 
que abrange escolas de 
bairros como Pimentas, 
Cumbica, Jardim Vila 
Galvão, Inocoop e região 
central. 

A gestão do governador 
João Doria (PSDB) atribui 
que muitos alunos não se 
encaixam nas regras para 
adquirir esse benefi cio.

Para requerer o trans-
porte, é necessário o 
estudante ter menos de 
12 anos e também morar 

a mais de 2 km da escola 
em que estuda. Para os 
alunos maiores dessa 
idade, e que residam em 
uma distância maior da 
unidade, é concedido 
o passe escolar. Mes-
mo diante do corte, a 
Secretaria de Educação 
do Estado de São Paulo 
(Seduc) informou que não 
houve até o momento 
nenhum caso de abando-

no de aluno. 
“Os estudantes que têm 

direito legal não fi carão 
sem transporte, seja 
com passe ou com frete. 
O transporte escolar é 
concedido de acordo 
com a Resolução SE Nº 
27, de 9/5/2011 e seguin-
do a norma legal (Leis 
Federais 8.069/1990 e 
9.394/1996), que deter-
mina que o serviço seja 

oferecido para crianças 
que morem a mais de 2 
km da escola. Estudantes 
com menos de 12 anos 
ou aqueles com mais de 
12 anos e que moram em 
áreas afastadas ou que 
necessitem de algum 
apoio especial são aten-
didos pelo fretamento”, 
informou em nota envia-
da à redação.

Na região da Diretoria 

de Ensino Guarulhos Sul, 
de acordo com a Seduc, 
a empresa responsável 
pelo transporte dos alu-
nos no momento presta 
serviço sem licitação, e 
com isso, o transporte 
está sendo prorroga-
do emergencialmente 
seguidas vezes, gerando 
R$ 6,5 milhões de custo.  
“Agora, a Seduc-SP está 
com uma licitação já em 

trâmite para regularizar 
a situação na região. 
Desde março, quando foi 
feita uma primeira ade-
quação, os alunos estão 
frequentando as aulas 
normalmente”.

A Seduc também alegou 
que no momento ainda 
existem casos de alunos 
que não foram retirar o 
passe escolar na sede da 
empresa Guarupass, lo-
calizada na Vila Moreira. 

O corte tem atingido 
alunos de outras cidades 
da Grande São Paulo, 
como Suzano, Rio Grande 
da Serra, Ribeirão Pires e 
Ferraz de Vasconcellos. 
Informações do governo 
do estado dão conta que 
o programa de transporte 
escolar tem o custo de 
R$ 1,1 bilhão, perdendo 
somente para a folha de 
pagamento dos servido-
res estaduais.

Governo Doria corta ônibus fretado em
Guarulhos e afeta quase 3 mil alunos
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Mais Design
e Exclusividade
pra sua casa

Porcelanatos
Grandes Formatos

R$69,90
m2

a partir de

* Porcelanatos 80x80cm
* Imagem meramente ilustrativa
* Oferta válida até 31/07 para região de SP

guarulhos@portobelloshop.com.br
    93219-3025

Guarulhos

Antônio Boaventura 

Está prevista para esta 
segunda-feira (15) a inaugu-
ração da primeira franquia 
CT Falcão 12 em Guarulhos. 
A unidade localizada na 
região central terá capacida-
de para atendimento de até 
360 alunos. As aulas acon-
tecem às segundas-feiras, 
terças-feiras e quintas-feiras 
para crianças e jovens com 
idade entre 4 e 14 anos. O 
custo mensal será entre R$ 
88 e R$ 160.

“Queremos atender em 
média 25 alunos por turma 
em cada uma das 14 que 
temos. O foco é a escola 
e para a gente abrir mais 
horários está fácil. Vamos 
fazer um jogo amistoso para 
os meninos conhecerem 
o espaço e depois vamos 
deixar o ambiente somente 
para os nossos alunos”, 
explicou o técnico Rodrigo 
Bernardes.

O propósito da franquia 
é a formação do caráter 
pessoal e profi ssional, 

através da pratica esportiva 
implementando métodos 
educacionais de disciplina 
e respeito. Mais que uma 
simples escolinha, o CT 
Falcão 12 busca inserir os jo-
vens na sociedade, com os 
professores sempre atentos 
ao desempenho escolar dos 
alunos, para formar bons 
cidadãos e não somente 
novos craques.

Com isso o CT Falcão 12 
torna-se uma marca para 

licenciar clubes e escolas a 
utilizar o método desenvolvi-
do, testado e aprovado pelo 
Professor Fernando Ferretti 
e por Falcão, ex-atleta de 
futsal. 

Em seu currículo conta a 
participação em Copas do 
Mundo, no qual marcou 48 
gols e se tornou, até o mo-
mento o maior artilheiro da 
história do torneio, dois títu-
los da Copa (2008 e 2012), 
além de duas vezes eleito o 

melhor jogador pela Fifa. 
“A gente sabe da neces-

sidade de ter um espaço 
para as crianças fi car, até 
por que os pais estão 
muito ausentes. Vamos 
trabalhar com crianças 
entre 4 e 14 anos e vamos 
fragmentar crianças para 
o alto rendimento. A gente 
vai fazer uma seleção 
nossa para participar dos 
campeonatos internos e 
levar para eventos”, disse.

Guarulhos recebe 1ª unidade da franquia 
CT Falcão 12 na próxima segunda-feira
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Em busca de ampliar 
o relacionamento com a 
população e obter maior 
efi cácia no atendimento 
de demandas relacionadas 
à zeladoria no município, 
a Prefeitura de Guarulhos 
apresentou em julho do 
ano passado o aplicativo 
de colaboração denomina-
do “Cuida Guarulhos”. No 
entanto, o mesmo ainda 
permanece em fase de 
testes, segundo o secretá-
rio de Governo, Peterson 
Ruan.

Ele explicou que alte-
rações precisaram ser 
feitas neste período para 
se adaptar aos novos 
processos implantados nos 
últimos 12 meses. Ruan 
também informou que após 
as modifi cações realizadas, 
o aplicativo entrou em ava-
liação na última quarta-feira 
(10), e que só depende do 
prefeito Guti (PSB) o seu 
lançamento ofi cial. 

“Faz parte do plano de 
governo do prefeito e 
quando cheguei ele pediu 
para focar na questão de 

zeladoria, e uma das ques-
tões é o aplicativo. Veio a 
Sabesp, que é responsável 
pelos buracos na rede de 
água, e a necessidade 
de unifi cação”, explicou o 
secretário.

Segundo ainda Ruan, o 
serviço de tapa buracos 
realizado pela Sabesp 
precisaria fazer parte do 
aparato tecnológico, além 
de haver a necessidade de 
abrir concorrência para a 
administração e implanta-
ção do aplicativo. O secre-
tário defende a tese de que 
a plataforma deve melhor 
a comunicação entre a 
prefeitura e a população.

“Consultei algumas em-
presas para prova de con-
ceito e pra ver se isso fun-
ciona. Agora nós estamos 
alinhando com a Sabesp 
para que seja interligado e 
tenha compatibilidade com 
a manutenção tapa buraco 
vinculada ao aplicativo. vai 
ajudar muito no contato e 
interação com o morador e 
cuidar da cidade”, obser-
vou. (A.B.)

Após 1 ano, aplicativo ‘Cuida Guarulhos’ 
continua em fase de testes no município
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Um espetáculo inspi-
rado no drama vivido 
por inúmeras famílias de 
imigrantes que abando-
nam seu país em busca 
de uma vida melhor. Na 
próxima quarta-feira (17), 
às 19h, o Coletivo Estopô 
Balaio apresenta a peça 
“Carta 1: A infância, Pro-
messa de Mãe” no Teatro 
do CEU Ponte Alta. O es-
petáculo, cuja realização 
é da Secretaria Estadual 
de Cultura – ProAC, 
conta com o apoio da 
Prefeitura de Guarulhos 
através da Pasta de 
Cultura. A classificação é 

de 12 anos e a entrada, 
gratuita.

“Carta 1”conta a história 
de Martha Zelaya, uma 
imigrante boliviana, e de 
seu fi lho Erick. Em busca 
de uma vida melhor, ela 
se mudou para o Brasil e 
foi submetida a trabalho 
escravo. Martha fez uma 
promessa: não cortaria 
o cabelo de Erick até 
conseguir voltar para a 
Bolívia. Doze anos se pas-
saram e o menino, can-
sado de sofrer bullying, 
quer trocar seu cabelo 
pela realização de seus 
sonhos e de sua mãe.

Coletivo Estopô Balaio apresenta 
espetáculo gratuito no Ponte Alta

Divulgação

Um total de 218 famílias 
foram atendidas pela Prefei-
tura no sábado (6) durante 
o mutirão de cadastramento 
ou atualização do Cadas-
tro Único para Programas 
Sociais (CadÚnico) e Bolsa 
Família no CEU Parque São 
Miguel. A ação foi acompa-
nhada pelo prefeito Guti, 
pelo secretário de Desen-
volvimento e Assistência 
Social, Alex Viterale, e pelo 
diretor de Assistência So-
cial, Fabio Cavalcante.

O prefeito destacou as 

intervenções que estão 
ocorrendo na cidade, como 
a Operação Tapa-Buraco, o 
atendimento descentraliza-
do nos CEUs e a redução 
da dívida herdada pela 
administração passada. Guti 
afi rmou que, até o fi nal de 
sua gestão, entregará uma 
cidade melhor para se viver. 
A população pôde também 
apreciar apresentações de 
streetdance e ginástica acro-
bática. Já as crianças se di-
vertiram com os brinquedos 
infl áveis disponibilizados.

Mutirão do CadÚnico/Bolsa Família 
atende famílias no Parque S. Miguel

Campanha do Agasalho recebe mais 
de 22 mil peças nesta quarta-feira

A Campanha do Agasa-
lho 2019, intitulada “Um 
gol de placa contra o 
frio”, recebeu nesta quar-
ta-feira (10) 22 mil peças 
de roupas e cobertores 
arrecadados pelo Colégio 
Canadá, além de cerca 
de 600 peças obtidas 
pela 4ª Cia. do 1º Bata-
lhão da Polícia Rodoviária 
nas bases que abrangem 
a região de Guarulhos e 
do Alto Tietê. A presiden-
te do Fundo Social de So-
lidariedade, Elen Farias, 
esteve pela manhã na 
instituição de ensino e à 
tarde na base da polícia, 
localizada na rodovia 

Ayrton Senna, para retirar 
as doações.

Para a presidente do 
Fundo Social, a popula-
ção guarulhense é soli-
dária. “Agradeço a toda a 
comunidade do Colégio 
Canadá, que em mais 
um ano nos ajuda, sendo 
um grande parceiro da 
Campanha do Agasalho. 
Também ressalto e agra-
deço a colaboração da 
4ª Cia. do 1º Batalhão da 
Polícia Rodoviária de São 
Paulo. Com essas duas 
doações conseguiremos 
alcançar mais pessoas e 
agasalhar os que sentem 
frio”, afi rmou Elen.

de 22 mil peças nesta quarta-feira
Divulgação

Os atletas da ginástica artís-
tica de Guarulhos brilharam 
no Ginásio do Tebar Praia 
Clube, em São Sebastião. 
Ao todo foram 22 medalhas 
conquistadas e o troféu de 
campeão na ginástica artística 
feminina e vice na masculina 
nos Jogos Regionais 2019, 
que acontecem também em 
Ilhabela.

No masculino foram 12 
conquistas. Angelo Correia 

faturou ouro nas alças, 
prata no solo e no individual 
geral. Por sua vez, Matheus 
Gustavo garantiu bronze nas 
alças e na barra, ouro nas 
paralelas, prata nas argolas 
e no salto sobre a mesa. 
Já Giovanni Sabbo ganhou 
ouro no solo e bronze no 
salto sobre a mesa. Por 
equipe, Guarulhos faturou a 
prata e foi vice-campeão na 
classifi cação geral.

Ginástica artística confirma favoritismo 
e conquista 22 medalhas nos Regionais

A Prefeitura de Guarulhos 
promoverá na próxima 
quarta-feira (17) o Subverse 
Fórum #1, evento que propõe 
discutir o que é ser negro 
nos dias de hoje com um 
formato dinâmico de inte-
ração entre o público e os 
palestrantes para que haja, 
de maneira simples, troca de 
experiências e vivências das 
negritudes, regado a muita 
música com shows e discote-

cagem. O evento acontecerá 
no Teatro Padre Bento a 
partir das 18h.

O Subverse Fórum #1 é 
resultado de uma parceria 
das secretarias de Cultura e 
de Direitos Humanos, através 
da Subsecretaria de Igualda-
de Racial, com o educador 
e articulador social Moah, 
integrante da banda Lumière, 
que fará uma apresentação 
durante o evento.

Subverse Fórum #1 discute a questão 
do negro na atualidade no ‘Padre Bento’

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

Sabores e saberes 
O paladar pedagógico de todo educador vem daqui-

lo que tempera seus sonhos por um mundo melhor, 
um anseio que não espera, mas supera o que está ao 
seu redor.

Um amor que vence negligências, suplanta as dores 
do cotidiano de uma luta que sabemos de cór.

Educador é aquele que alarga horizontes, que 
professa aos  “Quem me dera?” para “Eu me dou” 
de uma fonte inesgotável que se lança por uma nova 
atmosfera diante desse ar rarefeito que para muitos 
se acabou. Digam todos “Eu me dou o direito de estu-
dar!” O direito de ser livre! Educação liberta, estupi-
dez aprisiona!

Somos muitos! Somos sabores espalhados em cada 
canto desse país. Convidando que nos provem... Essa 
é a melhor prova da educação. Eles precisam saber 
disso! 

Nós em rizoma! Nós que somos soma quando o 
assunto é lutar, que somos ímpeto de amor para gerar 
transformação, gestamos o futuro com livros na mão 
e não tememos cara feia... Nossa matriz, se não for 
pedir muito, peço que leia. 

Seguimos de cabeça erguida para alçar os hori-
zontes desse país que é nosso; quando eu digo que 
quero eu vou dizer que posso... Sabemos do nosso 
passado excludente, do histórico da nossa política 
indecente, das nossas páginas manchadas de sangue 
e vamos sim reparar nossas injustiças sociais mais 
profundas, enraizadas... 

E mesmo assim, quando o ar estiver rarefeito a cultu-
ra é nossa molécula mais fugaz desse oxigênio que 
produzimos para inspirar tantos outros.  

Caminhamos ao nosso redescobrimento, desco-
brindo desde o amor no olhar do menino da favela 
ou da inquietude por tudo que está ao nosso redor, 
do afeto, do céu como teto e as experiências vividas 
em sala de aula. Concebo sala de aula com olhares 
horizontes, com potencias poéticas e sobretudo com 
a pluralidade que emana dessa relação.

Nossa voz é mais alta que o sinal da escola por que 
encurta distâncias com uma sonoridade afetiva que 
reverbera vida a fora, esse sino está dentro da gente 
e toca sempre que estamos diante de uma criança, de 
um jovem, de um ser humano... Seguimos em plantão 
24 horas com a contundência de atravessar barreiras 
do político que ignora a pujança da educação, que 
sabe tão pouco desse levante, desse protagonismo, 
desse mutirão.  

Sou devoto da Educação que vence o ódio, o ímpio 
e a ignorância, educador que escreve o presente com 
sorrisos de esperança. Sou matriculado na escola 
que vence cortiços, palafitas e falta de saneamento 
básico.   

E que seja sempre registrada nossa batalha e se é 
que é preciso explicar o óbvio, que seja dito em unís-
sono, numa frase que me represente e que me valha; 
não esqueça “Criança não trabalha” amadureça sua 
civilidade por que de verdade um educador não é de 
jogar a tolha, nesse jogo sombrio e medieval; nosso 
“fio da navalha” é formar empoderamento intelectual.

[ artigo ]

11 95995-8000

Envie sugestões de pautas 
para o nosso WhatsApp:
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[ horóscopo ]

Soldado Anônimo – Campo em Chamas

Faroeste Caboclo

Record, 23h30 Ja-

rhead 2: Field Of Fire. 

EUA, 2014. Ação. Di-

reção: Don Paul. Com 

Cole Hauser, Esai Mo-

rales. Sem tanques ou 

apoio aéreo, o soldado 

Chris Merrimette é co-

locado à frente de uma 

unidade que tem a ta-

refa de ajudar uma mu-

lher afegã conhecida 

por desafiar os Talibãs, 

a escapar do país. O 

grupo terá que contar 

apenas com sua cora-

gem para enfrentar o 

ataque de fundamen-

talistas islâmicos forte-

mente armados.

Globo, 2h45 Bra-
sil. Drama. Direção 
René Sampaio. Com 
Fabrício Boliveira, Isis 
Valverde. João deixa 
Santo Cristo em bus-
ca de uma vida me-
lhor em Brasília. Lá, 
ele conta com o apoio 
do primo e trafican-
te Pablo, com quem 
passa a trabalhar. Ao 
mesmo tempo, o jo-

vem conhece a bela e 
inquieta Maria Lúcia, 
filha de um senador, 
por quem se apaixo-
na loucamente. Os 
dois começam uma 
conturbada relação e, 
logo, João se vê em 
meio a uma guerra 
com o playboy e tra-
ficante Jeremias. Ba-
seado na canção de 
Renato Russo.

Fotos: Divulgação

[ filmes ] 
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RPF
EMIRADO
AURIFERA

APRIMORAR
ROTORLC
OERASO

AXEOED
ILESOSE
MCOGNAC

FATOAUU
ÇLARAP

CÃORONAI
OBATND

CALORÃO

Restabe-
lecimento
de relação

Por toda a
extensão
(tempo e
espaço)

Órgão es-
tadual de
estradas
(sigla)

Carta que
concedia

privilégios

Região 
governada

por um
emir

Curva
central do

lábio
superior

A cidade
como a
lendária
Eldorado

Aperfei-
çoar o co-
nhecimen-
to em algo

Lúcio
Costa:

projetou
Brasília

A parte
móvel do
motor a

jato

Divisões
básicas

do tempo
geológico

"(?) e Jacó",
obra ma-
chadiana

(Lit.)

Ecologia
(abrev.)

Filme de
Chaplin
(1921)

(?) Motta,
cantor 

brasileiro

(?)-music,
gênero
musical
baiano

Catedral
da (?),
atração

paulistana

Sem
nenhum

ferimento

Conha-
que, em
francês

Mar de
(?), lago
asiático

Alessan-
dra

Negrini,
atriz 

Informação
relevante

para o
prático

Dona
Ivone (?),
sambista
carioca

A árvore
do bonsai,

por seu
tamanho

Paulo (?),
escritor

de origem
húngara

Morro Cara
de (?): si-
tua-se na
Urca (RJ)

Morcego,
em inglês

Neide
Duarte,

jornalista
paulista

Inflamação
da membra-
na ocular

Divisão
entre

terrenos

Perfeito; excelente

Sensação de quentu-
ra muito forte presen-

te em mulheres na
menopausa (pop.)

3/bat. 4/aral. 5/foral — irite. 6/cognac.

[ novelas ] 

virgem

Para ser aberto 
aos outros, você vai 
precisar fazer um 
esforço. Você foi 
avisado, relaxe! Você 
estará melhor equi-
pado para enfrentar 
os problemas que o 
prendem. Sua moral 
está bem.

Você está no cen-
tro do palco e não 
terá problemas para 
persuadir os outros 
a trabalharem com 
você. Evite discus-
sões tempestuosas, 
que sugam sua 
energia. Você vai 
ganhar, não duvide.

Você vai ser mais tá-
tico do que o habitual 
e as pessoas confiam 
em você, então não 
abuse dessa confian-
ça. Momentos de re-
laxamento permitirão 
que você descanse, 
você precisa disso. 
Encontre distração nas 
artes, nos shows, etc.

Alguns obstáculos 
na comunicação estão 
frustrando você. Não 
conte com ninguém hoje, 
somente com você. Mes-
mo que tenha tendência 
a pensar em coisas 
demais, você ficará bem 
se conseguir um pouco 
de ar fresco - literal e 
figurativamente falando.

Você vai estar no 
processo de plantar 
as sementes para 
colher uma vida 
melhor. Siga a sua 
linha de raciocínio. 
É hora de descansar 
e permitir que seu 
corpo se recupere, 
relaxando o máximo 
possível.

Se você se prender 
aos seus valores, você 
terá o melhor dia de 
todos, não dê ouvidos 
a ninguém. Uma vida 
equilibrada está ao seu 
alcance. Pense antes 
de reagir às coisas, isso 
funciona. Seu ponto de 
vista é a fonte.

Você vai ouvir fofocas 
em torno de você e 
deve ficar completa-
mente de fora para evi-
tar disputas. Seria uma 
boa ideia descansar 
da turbulência ao seu 
redor. Admitir isso seria 
vantajoso.

Não se preocupe muito 
com as coisas que você 
não pode fazer nada 
a respeito - você está 
pronto para realmente 
viver, para aproveitar ao 
máximo a vida. Respire 
mais profundamente, 
isso vai lhe ajudar a 
encontrar a calma.

Você está interessado 
em se tornar útil e você 
terá sua chance. Um fa-
vor será devolvido. Uma 
reunião com os amigos 
ou a família iria ajudá-lo 
a recarregar as suas 
baterias psicologica-
mente e delicadamente 
eliminaria o estresse.

A agitação emocional 
em torno de você lhe 
dá pouco espaço para a 
autoexpressão. Mante-
nha a calma. Você pre-
cisa dar um descanso 
para seus nervos . Não 
há porquê se alarmar, 
mas evite a agitação e 
você vai recuperar a sua 
calma interior.

A profundidade de 
suas convicções será 
comunicativa. Expresse-
-se sem falsa modéstia, 
a mensagem será trans-
mitida. Cuidado com o 
sistema digestivo e dê 
uma boa olhada em sua 
dieta, certificando-se de 
que você tem a nutrição 
que realmente precisa.

Você vai se sentir 
inspirado para 
estabelecer um 
maior equilíbrio na 
sua vida. A sensação 
de cansaço lhe dá 
uma pista: uma noite 
tranquila seria o ideal, 
descanse na sua 
própria casa.

áries libra

escorpião

sagitário

capricórnio

aquário

peixes

touro

gêmeos

câncer

leão

Malhação -
Toda Forma de 
Amar

Todos se preocupam 
com a notícia da liber-
tação de Góes. Max co-
menta com Guga que 
acredita que Rita queira 
se aproximar de Filipe. 
Filipe se junta a Lígia 
e Joaquim no hospital. 
Góes revista Cléber em 
uma blitz e pede que o 
rapaz mande um reca-
do para Marco. Raíssa 
explica para Anjinha 
que Jaqueline acredita 
que a polícia esteja 
envolvida na morte de 
Zé Carlos.

Órfãos da Terra
Rania mostra a Dalila 

a carta que Soraia lhe 
escreveu e a neta reco-
nhece a letra de Soraia. 
Marie termina seu 
relacionamento com 
Bruno. Padre Zoran 
decide devolver a Da-
lila o dinheiro investido 
no Instituto, e todos se 
preocupam. Dalila jura 
vingar a morte de Aziz, 
e Rania se assusta com 
o ódio da neta.

Verão 90
Lidiane contagia a 

todos com sua aula de 
malhação “Fique Fera 
com a Pantera”. Larissa 
decide concorrer a uma 
bolsa de pós-gradu-
ação na Alemanha. 

Quinzinho descobre 
que Mercedes encer-
rou a conta bancária 
e transferiu o dinheiro 
para Andreas/Galdino 
investir. Ticiano tem ciú-
mes ao ver o presente 
de Quinzinho para 
o filho de Dandara. 
Andreas/Galdino foge 
de Madá, que acaba 
encontrando Norminha, 
a ex-noiva do impostor.

A Dona do Pedaço
Maria da Paz pensa 

em chamar a Polícia 
e Agno decide cobrir 
o valor das joias fur-
tadas. Rock garante a 
Maria da Paz que ela 
se decepcionará ao 
descobrir a verdade 
sobre a filha. Britney 
se encanta com a 
porquinha dada por 
Abel. Rock agradece 
o apoio de Agno. Vivi 
parte para o encontro 
com Chiclete e Fabia-
na alerta Camilo.

Jezabel
Bem-Hadade pede 
para o general Ab-
bas que os soldados 
apaguem metade 
das tochas e não 
toquem mais os 
tambores, pois estão 
próximos de Sama-
ria. Barzilai, Adad e 
Hannibal verificam 
se os soldados estão 
a postos de acordo. 
Barzilai diz a Levi 
e Miguel que caso 

a muralha cair e a 
cidade for invadida 
que eles se protejam 
na caserna.

As Aventuras 
de Poliana

Marcelo se encontra 
com fotógrafo golpista, 
simulando a intenção 
de fazer um book para 
João. Eric e Hugo vão 
até a casa de Luigi para 
pedir ajuda a Benício, 
que os faz uma propos-
ta. Marcelo desmarca-
ra o golpista e Durval 
chama a polícia para 
prende-lo.

 Minha Vida
Arda conta para 

Muge que foi ele 
quem denunciou 
Mehmet e Fulya ouve. 
Ylias diz que irá falar 
para a polícia que 
não foi Mehmet quem 
matou Yussuf. Hasret 
confia na inocência 
de Mehmet. Ismail 
consegue imagens da 
câmera de segurança 
e fica incrédulo quan-
do vê Sakine. Mehmet 
pede a Fulya que não 
volte nunca mais.

O resumo dos 
capítulos de todas 
as novelas é de res-
ponsabilidade das 
emissoras.
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de linhaClassifi cados

Ligue e 
anuncie

nos
classifi cados

ANUNCIE 
SUAS 

PUBLICAÇÕES 
LEGAIS

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!

   EMPREGOS 
 PRECISA-SE 

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

 IMÓVEIS 
 ALUGA-SE 

 SALA COMERCIAL 
 34m², 2 banheiros, copa, terraço, 
vaga p/ 1 carro e estacionamento 
rotativo, a 50 metros do Shop-
ping e Metrô Santa Cruz. Whatsa-
pp: 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 Moreira. 
Tr c/ prop. F:99649-0595 

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

 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, la-
vanderia, 3 vagas na garagem 
e churrasqueira. Próx Av Ama-
dor Bueno da Veiga. Whatsa-
pp:99933-8282 

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

 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 nanciamento 
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 

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

 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 

 SERVIÇOS 
 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 

     

   

Para anunciar 
nos classifi cados 

ligue: 

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