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VITÓRIA: O Corinthians venceu o Montevideo Wanderers por 2 a 0 nesta quinta (25), em
Itaquera, no jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana; Pedrinho marcou um

Guti entrega ao HMU uma das mais
modernas UTIs públicas do Brasil
Paulo Lopes/AE

Márcio Lino/PMG

A Prefeitura de Guarulhos entregou na manhã desta quinta (25) a nova Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Municipal
de Urgências (HMU); a construção custou aproximadamente R$ 1,9 milhão, segundo disse o prefeito Guti (PSB)
GH Pág. 3

Falsos policiais federais roubam
750 kg de ouro do Aeroporto
Ivanildo Porto
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O prefeito Guti inaugurou a UTI no
HMU com autoridades nesta quinta

Prefeitura estuda formas
de cobrar os grandes
devedores de IPTU e ISS
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Bolsonaro diz que ataque
de hackers é um atentado
grave contra o país
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Incêndio destrói loja de
móveis para escritório no
Jardim Flor da Montanha

Ulisses Carvalho

Um incêndio destruiu grande parte de
uma loja de móveis
de escritórios e cadeiras, localizada na rua
Dona Tecla, n° 668, no
bairro do Jardim Flor da
Montanha. Apesar do
fogo, nenhuma pessoa
ficou ferida. O fogo teria
começado por volta das
3h30, desta quinta-feira
(25).
Segundo os bombeiros, foram deslocadas
para o local 11 viaturas
e o trabalho de rescaldo
foi finalizado somente
às 10h. Cerca de 34
bombeiros trabalharam
no combate ao incêndio.
A quantidade de móveis
de madeira no local
dificultaram o combate
às chamas.
O local é um galpão
composto por dois andares. À tarde, diversas
cadeiras queimadas
ocupavam parte da
calçada. O nome da loja
seria Marcão Materiais
para Escritório.
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“Nós fechamos a loja
às 18h de quarta-feira e
não detectamos nada,
porém, quando era 1h,
ligaram para o dono
da loja falando sobre
o incêndio. Aqui temos
muita espuma e madeira, então até o Corpo
de Bombeiros chegar,
o incêndio já havia se
proliferado por todo o
galpão”, destacou um
funcionário; o fogo teria
começado no segundo
andar, onde estava o
estoque das cadeiras.
O proprietário da
empresa não estava no
local no momento que a
reportagem compareceu
à loja e o funcionário
não soube informar a
estimativa do prejuízo. A reportagem teve
acesso ao boletim de
ocorrência do caso, registrado como incêndio
no 2° Distrito Policial.
A Polícia Civil investiga
as possíveis causas do
incêndio e realizado a
perícia pelo Instituto de
Criminalística (IC).
Ivanildo Porto
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LOTERIAS:

Novo ‘batismo’
A Infraero instalou nova placa com o nome do Aeroporto de Congonhas, na zona
sul da capital paulista, nesta quinta-feira (25). O local passou a se chamar Aeroporto de São Paulo/Congonhas - Deputado Freitas Nobre

[ carta do leitor ]
Dorival Lima
Uma vergonha a atitude
do nosso Supremo Tribunal 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 desempregados. Estamos iguais
a caranguejos, andando
de ré.

Sinara A. Fialho
Quer dizer que agora os
passageiros que forem
embarcar no aeroporto 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 poluição ambiental?

Odinei Fote Bezerra
Considero
esdrúxula
esse projeto que a Prefeitura de Guarulhos está
preparando para enviar à
Câmara e que obriga os
passageiros que embarcarem no Aeroporto Internacional, em Cumbica,
a pagarem uma taxa de
poluição ambiental. Isso
é absurdo e vai encarecer mais as passagens.
Não somos nós que poluímos o ar, mas os aviões
que são das empresas
aéreas. Elas é que devem
arcar com esse problema. Se o projeto for aprovado, 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 Guarulhos conta com 660 alunos nascidos em outros

países, imagino que esses jovens devem sentir
saudade do ensino oferecido 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 região metropolitana de
São Paulo, está crescendo a cada mês que passa. O governo de Jair
Bolsonaro,
presidente
que depositei meu voto,
ainda não conseguiu estancar a sangria da falta
de vagas no país e, apesar do pouco tempo de
governo, estou perdendo as esperanças de que
isso vá acontecer a curto
e médio prazos. Não sei
o que será de nós.

Envie seus comentários para o e-mail: redacao@guarulhoshoje.com.br
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Deu sorte hoje?
Mega Sena
Concurso n° 2172
24/07/2019
09 - 24 - 28 - 37 - 43 - 57
Lotofácil
Concurso n° 1844
24/07/2019
01 - 03 - 05 - 06 - 07
08 - 11 - 12 - 14 - 15
16 - 17 - 21 - 23 - 25
Lotomania
Concurso n° 1989
23/07/2019
02 - 11 - 17 - 20 - 21
27 - 31 - 34 - 37 - 38
41 - 44 - 45 - 48 - 51
53 - 64 - 79 - 88 - 96
Dupla Sena
Concurso n° 1964
23/07/2019
Primeiro sorteio
02 - 03 - 19 - 39 - 46 - 50
Segundo sorteio
22 - 25 - 29 - 34 - 35 - 49
Federal
Extração n° 05408
24/07/2019
Prêmios Principais
Prêmio Bilhete Valor (R$)
1º 28670
500.000,00
2º 91981
27.000,00
3º 92080
24.000,00
4º 19294
19.000,00
5º 77821
18.329,00
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Gestão Guti entrega ao HMU uma das
mais modernas UTIs públicas do Brasil
como uma das melhores UTIs
públicas do Brasil. A entrega
foi realizada pelo prefeito Guti
e pela secretária de Saúde
Ana Cristina Kantzos da Silva.
“É uma grande conquista
para os funcionários e, principalmente, para o cidadão
guarulhense. Trata-se de um
marco para o município inaugurar uma UTI de primeiro

mundo, que não deixa nada a
desejar para as mais avançadas UTIs de grandes hospitais
privados e sem gastar um real
de dinheiro público”, destacou
o prefeito na solenidade de
entrega, que também contou
com a presença de vereadores, secretários municipais,
representantes do Conselho Municipal de Saúde,
Fotos/Marcio Lino

A Prefeitura de Guarulhos
entregou na manhã desta
quinta-feira (25) a nova
Unidade de Terapia Intensiva
(UTI) do Hospital Municipal de
Urgências (HMU). Construída
com o que há de mais moderno em termos de equipamentos, tecnologia e estrutura física, a UTI do HMU é apontada
por trabalhadores da área
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religiosos e integrantes da
sociedade civil.
Idealizada em conceito de
humanização para colaboradores e pacientes, a UTI
contará com serviço de
fisioterapia 24 horas por dia,
o que acontece em poucos
hospitais públicos e privados
do país.
Outros diferenciais importantes são: a ilha de enfermagem tecnológica com visão
privilegiada de todos os leitos
e visualização dos pacientes
de qualquer ponto, o que
garante maior segurança à assistência, com monitoramento
em tempo real dos internos;
além da instalação de uma
farmácia satélite, o que proporciona maior agilidade ao
atendimento.
São dez leitos privativos
com televisores individuais,
camas modernas e ajustadas, rede de abastecimento
de gases (oxigênio e ar

comprimido) recém-instalada, conforto médico e fisioterápico, além de salas para
entrevistas com familiares,
garantindo privacidade e
acolhimento.
Na parte assistencial, a
Unidade de Terapia Intensiva
contará com médicos plan-

tonistas 24 horas, bem como
com um especialista em terapia intensiva, um coordenador
que trabalhará com metas
para a melhoria dos indicadores de saúde e desenvolverá
estudo de acompanhamento
ambulatorial dos pacientes
após a alta da UTI.

Construção teve investimentos
de aproximadamente R$ 1,9 mi
A construção da nova UTI
do HMU custou aproximadamente R$ 1,9 milhão e foi
realizada por uma empresa
privada, em cumprimento a
um Termo de Ajustamento
de Conduta (TAC).
Conforme explicou o prefeito Guti, a interlocução
junto ao Ministério Público
para viabilizar a medida foi
efetuada pelos secretários
municipais de Justiça,
Airton Trevisan, e de Meio

Ambiente, Abdo Mazloum.
Com isso, a moderna
unidade ocupa o espaço da
antiga UTI, que funcionou
durante 20 anos em local
inadequado, com seis leitos
em um salão, dois em outra
sala e mais dois individuais
que eram usados como
isolamento. Pisos e tetos
mostravam avarias, camas
apresentavam pontos de
ferrugens e parte da mobília
estava quebrada.

NOVO

SUV CITROËN C4 CACTUS
com bônus de até

,00
R$5.000
na versão Shine*

*Consulte a concessionária

Av. Tiradentes 1941 - Guarulhos - SP
Tel.: 11 2464-4001
www.destracitroen.com.br
No trânsito, dê sentido à vida.

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

Com viaturas falsas da PF, bandidos roubam
750 kg de ouro do Aeroporto de Guarulhos

quinta-feira (25).
O ouro seguiria para
Zurich e Nova York. A ação
teria demorado pouco mais
de 2 minutos. Os bandidos
passaram a carga sobre um
pallet para uma das viaturas clonadas com a ajuda
de uma empilhadeira.
Ainda segundo informações
da polícia, os assaltantes
mantiveram o supervisor de
logística como refém e que
a família dele estava com os
criminosos sob cárcere privado desde a noite anterior.
Após o roubo, os criminosos – que utilizaram coletes
à prova de bala, fuzis, ca-

Ulisses Carvalho

Bandidos fortemente
armados, com fardas da
Polícia Federal e viaturas
clonadas invadiram o Terminal de Cargas do Aeroporto
Internacional de São Paulo-Guarulhos, em Cumbica,
na Grande São Paulo, e
roubaram uma carga de
750 quilos de ouro, avaliada em US$ 30 milhões,
cerca de R$ 128,2 milhões,
de acordo com a polícia.
O grupo, formado por
pelo menos sete homens,
não disparou um só tiro durante o assalto que ocorreu
por volta das 14h30 desta

rabinas e pistolas – abandonaram as duas viaturas
clonadas em um galpão,
na rua Papiro do Egito, na
Vila Jacuí, na zona leste da
capital.
Uma força-tarefa conjunta entre a Polícia Federal,
Polícia Militar, Polícia Civil e
Polícia Rodoviária Federal
(PRF) saiu à procura dos
bandidos. Foram utilizados
também helicópteros da
Polícia Militar (Águia) e da
Polícia Civil (Pelicano).
Na fuga, a quadrilha
liberou o refém. Até a
conclusão desta edição,
nenhum suspeito havia

sido preso. A PRF recebeu
denúncia anônima de que
os veículos utilizados no
roubo milionário teriam sido

Divulgação

12 ocorrências.
Entre os casos de roubo de
carro, no mês de março deste
ano, um advogado chegou
a ser esfaqueado e teve o
veículo roubado no bairro do
Jardim Fortaleza. O suspeito
foi preso pela Polícia Civil na
cidade de Francisco Morato.
Em outra ocorrência, policiais
do Departamento Estadual de

Investigações Criminais (Deic),
prenderam quatro pessoas e
recuperaram um veículo em
um estabelecimento no bairro
do Macedo.
No mês passado, dois
bandidos que estariam
armados renderam a equipe
de funcionários do Centro de
Especialidades Odontológicas do Macedo, e roubaram

minosos, sendo a primeira
a rodovia Presidente Dutra,
no sentido Rio de Janeiro,
e a rodovia Hélio Smidt.

Investigação ficará com o Deic e a
ação não prejudicou tráfego aéreo
A investigação do caso
ficará com o Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic),
porém, o boletim de
ocorrência seria registrado na Delegacia Especializada em Atendimento ao Turista (Deatur),

Roubo de veículos tem alta de 21%
em Guarulhos em junho, diz a SSP
Os casos de roubo de
veículos cresceram 21% em
Guarulhos no mês passado,
em comparação com o mês
de maio deste ano, segundo
dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública do
Estado de São Paulo (SSP), na
tarde desta quinta-feira (25).
Em junho, foram 178 casos,
contra 147 do mês anterior.
Outro dado que também
aumentou foi a apreensão
de menores infratores,
registrando um crescimento
de 8%, com 38 apreensões
realizadas no mês passado. O
número de prisões caiu 19%
na cidade, de 431 para 347
indivíduos detidos, porém, os
índices criminais do estupro
de vulnerável também registraram de queda, de 19 para

vistos próximos à região de
Guararema.
A PRF trabalha com duas
tentativas de fuga dos cri-

dois veículos, de modelos
Volkswagen Up! ano 2015 e
um Kia Soul. Os carros foram
abandonados depois no Parque Cecap, onde os suspeitos
teriam roubado outro carro e
abandonado na Estrada da
Água Chata.
Já os casos de tráfico de
entorpecentes apresentaram uma queda de 14%,
passando de 102 ocorrências para 87. Os roubos de
carga também apresentaram um bom índice, com
uma queda de 15%, porém,
registrando ainda 22 casos
no mês passado. No inicio
do mês, a Polícia Civil chegou a prender 15 pessoas
suspeitas de participar de
uma quadrilha de roubo de
cargas na cidade. (U.C.)

dentro do aeroporto.
Segundo a GRU Airport, concessionária que
administra o aeroporto,
mesmo com o assalto,
a operação no local
seguiu normalizada. “A
situação não prejudica
a operação de embar-

que e desembarque do
Aeroporto. A ação está
sendo investigada por
todas as autoridades de
polícia em atuação no
aeroporto. Mais informações serão divulgadas
conforme as conclusões” informou em nota.

Prefeitura remove construções em área
de proteção ambiental no Bonsucesso
A Prefeitura de Guarulhos removeu na manhã
desta quinta-feira (25)
duas construções irregulares não habitadas
que funcionavam como
comércio na avenida
Florestan Fernandes,
em uma área pública, e
na rua Nelson Aucto de
Jesus, uma área de proteção permanente (APP).
Ambas estão localizadas
no Jardim Santa Paula,
região de Bonsucesso.
As construções em
alvenaria foram desfeitas
e o entulho removido. A
operação foi deflagrada
após denúncia de que
comércios funcionavam
irregularmente nos locais.
A ação foi realizada pelo
Departamento de Acompanhamento e Controle
de Ocupações Irregulares
(Dacoi) da Secretaria de

Justiça, com apoio da
Guarda Civil Municipal
(GCM) e da Proguaru.
O Dacoi realiza a fiscalização preventiva no
intuito de coibir ocupações irregulares em vias
e áreas públicas, áreas
de risco e de proteção
ambiental. As áreas
públicas são locais destinados ao uso comum das
pessoas, seja para a circulação (ruas e avenidas)
ou para a implantação de
equipamentos urbanos
de educação, cultura,
saúde, lazer e similares
(praças, parques, escolas,
hospitais etc).
Por sua vez, as áreas
de risco, tendo em vista
a integridade da população, não são apropriados
para construções, já que
podem ocorrer desabamentos e inundações.
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Antônio Boaventura

Com um valor da dívida,
ainda, a ser definida, a prefeitura estuda formato para
sanear seus cofres e pretende convocar os grandes
devedores do município
para renegociar os débitos
referentes à cobrança do
Imposto sobre Propriedade
Territorial e Urbano (IPTU)
e o Imposto Sobre Serviços
(ISS). O GRU Airport , concessionária que administra
o Aeroporto Internacional
de São Paulo-Guarulhos,
em Cumica,lidera esta lista
com um passivo de pouco
mais de R$ 300 milhões.
A Câmara Municipal
deve instalar, no retorno
do recesso parlamentar
previsto para o início de
agosto, uma Comissão
Especial de Inquérito (CEI)
para investigar a origem
das dívidas dos maiores
credores e os motivos
pelos quais eles não quitaram os débitos. A suges-

Ivanildo Porto

Prefeitura estuda forma de cobrar
os grandes devedores de IPTU e ISS

tão conta com o apoio de
23 parlamentares.
“Estamos tomando e
estamos identificando os
grandes devedores de
IPTU e ISS para justamente executar. Primeiro
vamos fazer uma carta
convite para o sujeito
vir negociar e se não for
possível a gente executa”,

disse o secretário da Fazenda, Ibrahim El Kadi.
Ele ressaltou a existência
de um trabalho específico
para tratar do assunto, e
que esta operação não
tem data para ser encerrada. Kadi lamentou o fato
de a proposta de uma CEI
não ter tido o apoio de
todos os parlamentares.

“Estamos levantando
os valores, mas têm mais
de 30 mil processos para
saber. Demora um pouco
para nós termos a noção.
Estamos filtrando os
grandes devedores por
que os pequenos não vão
adiantar muito. Só que a
gente não tem um número
exato”, observou.

cidade
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Carone descarta risco na estrutura
do Viaduto Cidade de Guarulhos
O presidente da Progresso e Desenvolvimento de
Guarulhos (Proguaru), Francisco Carone, descartou
a possibilidade de haver
risco ou qualquer outro
problema na infraestrutura do Viaduto Cidade
de Guarulhos, conforme
revelou com exclusividade
o HOJE. Ele afirmou que a
prefeitura está projetando
ação para a remoção de
parte da estrutura danificada, localizada entre os
para-raios.
“Não tem risco estrutural.
Eu andei o viaduto inteiro.
Caiu um raio no passado e
a hora em que caiu aquele
raio, não haviam mais os
cabos do para-raios, levado
pelas pessoas que ficam
no local, e a descarga desceu pela ponte, mas não
compromete a estrutura”,
explicou Carone.
O presidente disse que
desconhece o documento
assinado pelo engenheiro
Ronaldo Barboza da Silva,

da Secretaria de Obras,
que “condenou” o viaduto.
“Estourou um pedaço do
tamanho de um tijolo que
está preso no para-raio. Eu
não vi e não li o laudo, e
não o localizei. Não posso
falar que foi ‘x’ ou ‘y’. Mas,
se falou que o pedaço pode
cair ele não mentiu. Estou
montando uma operação
para tirar”, explicou.
Carone classificou o fato
como um mal entendido
e revelou que o local irá
passar por um processo
de revitalização. “E não
seria os moradores de
rua o grande problema,
seriam os usuários de
drogas. Então, a prefeitura
resolveu que iria fazer
algum tipo de utilização.
Foi feita uma clínica veterinária para dar mobilidade e a Proguaru vai levar
pra lá parte do nosso
pessoal para poder ter
um movimento que gere
perspectiva de ocupação
indevida”, concluiu. (A.B.)
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População aprova feijoada no cardápio
especial dos restaurantes populares

Divulgação
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[ artigo ]

Ilumina Guarulhos inicia revitalização e
implantação de luminárias na Vila Fátima

Divulgação

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

Criança não trabalha

As duas unidades dos
restaurantes populares
Solidariedade, Zilda Arns
(Macedo) e Josué de
Castro (Taboão) ofereceram
feijoada, acompanhada de
arroz, feijão, farofa de couve
manteiga e doce de banana
com chocolate de sobremesa, no almoço desta
quarta-feira (24). O cardápio
especial e excepcional foi
aprovado pelas cerca de
1.800 pessoas que passaram pelos dois restaurantes.
O secretário de Desenvolvimento e Assistência
Social, Alex Viterale, esteve
no Restaurante Popular
Josué de Castro e desta-

cou a aprovação do prato
especial pela população.
“Estive acompanhando de
perto a reação das pessoas
à feijoada servida hoje e
pude conversar com munícipes que me disseram ter
aprovado o cardápio. Conseguimos proporcionar um
prato diferente do que as
pessoas estão acostumadas
nos restaurantes populares e, com isso, fizemos a
junção do período de frio,
embora a temperatura hoje
não esteja tão baixa, com a
vontade dos usuários que
haviam pleiteado esse prato
típico da culinária brasileira”,
afirmou Viterale.

Professores da rede municipal participam
de curso no Comitê Paralímpico Brasileiro
Cerca de 200 professores das secretarias de
Educação e Esporte de
Guarulhos participarão
entre quinta e sexta-feira
(dias 25 e 26) da terceira
etapa do curso “Esporte
Paralímpico nas Escolas”, ação que integra o
Programa de Formação
Permanente, destinado a
professores de educação
física. O encontro será na
sede do Comitê Paralím-

pico Brasileiro (CPB), na
Vila Guarani, em São Paulo, a partir das 9h.
Oferecido pela Prefeitura de Guarulhos em
parceria com o Comitê
Paralímpico Brasileiro, o
curso tem por objetivo
aproximar, capacitar e potencializar os professores
de educação física para
atuar com crianças com
deficiência em diferentes
modalidades esportivas.

Envie sugestões de pautas
para o nosso WhatsApp:
11

95995-8000

Em meados da década de 60, no sertão nordestino do
Brasil, era muito comum (e naturalizado) crianças trabalharem na roça, nas olarias, nas minas de ouro, em carvoarias
ou qualquer outro trabalho pesado, para garantir a sua
existência e ajudar a família a vencer a miséria extrema.
Meus pais, como milhões de outros brasileiros daquela
época, viveram essa dura realidade e tiveram sua infância
abreviada. Os danos psicológicos reverberam por toda
vida.
Infelizmente essa realidade de exclusão, de negligência
e crueldade, embora tenha diminuído, fruto da vigilância
de ativistas de direitos humanos; ainda está presente país
afora, em diferentes contextos, mas em todos eles, fica a
mácula que mancha uma vida para sempre.
Alguns, por pura desinformação, tentam romantizar a situação dizendo “eu trabalho desde os 10 anos e me tornei
uma pessoa de bem” o fato é que não é razoável tentar
legitimar o que na prática é crime; SIM! Trabalho infantil é
crime e ressaltado na constituição Federal.
No Brasil, a Constituição brasileira de 1988(art. 7º, XXXIII)
admite o trabalho, em geral, a partir dos 16 anos, exceto
nos casos de trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nos
quais a idade mínima se dá aos 18 anos. A Constituição
admite, também, o trabalho a partir dos 14 anos (art. 227, §
3º, I), mas somente na condição de aprendiz (art. 7º, XXXIII).
Já é comprovado cientificamente que o trabalho infantil
além de cercear direitos fundamentais, lesa as raízes de
toda uma vida.
Ainda hoje, em pleno século XXI, há quem defenda algo
desse tipo e o pior: autoridades que devem ser guardiãs
da proteção integral da garantia de direitos das crianças e
adolescentes, instigando tais práticas. Aí eu te pergunto:
será que a autoridade que diz que criança tem que trabalhar coloca sua filha de 11 anos para trabalhar? Obviamente
que não! Aos filhos dessas autoridades todos os confortos
legítimos que todas as crianças merecem; aos filhos dos
pobres fica a mensagem indireta: Trabalhem! Isso não está
certo...
Crianças de todas as classes sociais devem estudar,
praticar esportes, estarem inseridas em contextos culturais,
artísticos e principalmente BRINCAR. A ludicidade é o combustível para formarmos futuros adultos bem resolvidos.
Outra vertente que se distorce nos debates que tenho
visto é o fato de muitas pessoas misturarem o auxílio nas
atividades domésticas com trabalho infantil. Uma coisa
não tem absolutamente nada a ver com a outra. Meninos
e meninas colaborarem nas atividades domésticas é muito
saudável; estimula a responsabilidade, a organização, o trabalho em equipe, rompe com históricos padrões machistas
de que trabalho doméstico é apenas da mãe, fortalece
vínculos afetivos e de pertencimento; enfim, em nada tem
a ver com as exaustivas horas de trabalho citadas no início
do texto.
Atualmente existem mais instrumentos legais para
exigir a garantia integral de direitos; temos diferentes
mecanismos de denúncia e temos, principalmente, nossa
consciência: a verdadeira guardiã do humanismo que nos
habita. Sejamos todos vigilantes dos direitos das crianças e
adolescentes.

O Departamento de
Iluminação Pública (DIP)
de Guarulhos iniciou
nesta quarta-feira (24) a
revitalização e implantação de luminárias nas
ruas Oboé e Catarina
Titoneli da Silva, na Vila
Fátima. Serão 13 novos
pontos de iluminação. A
ação faz parte do programa Ilumina Guarulhos,
que visa a modernizar e
a ampliar a iluminação
pública do município,
que chega hoje a mais
de dois mil quilômetros
de vias beneficiadas.
Na quinta-feira (25)
haverá a entrega da ilumi-

nação da praça localizada
na rua Cristolândia, na
Vila Barros. Essa é a primeira praça que receberá
Iluminação de LED Ornamental. Serão instaladas
30 luminárias. Na sequência, outras praças públicas
da cidade passarão por
revitalização e as antigas
luminárias serão substituídas por LED. A utilização
de lâmpadas deste tipo
corresponde a uma economia de energia de mais
de 70%. As luminárias de
LED possuem ainda maior
resistência a vandalismo e
têm vida útil estimada de
dez anos.

Prefeitura muda mão de direção
de duas vias na Vila Rosália
Com o objetivo de melhorar o fluxo de veículos
na região da Vila Rosália,
a Prefeitura de Guarulhos transformou em mão
única o sentido de duas
vias do bairro: a rua Júlio
Fernandes e a travessa
Tapiraí. A medida, tomada pela Secretaria de
Transportes e Mobilidade
Urbana (STMU), passou
a valer desde a última
terça-feira (23).
Novas sinalizações

horizontais (pintura de
solo) e verticais (placas)
também foram instaladas
no local para orientar os
motoristas. A rua Júlio
Fernandes passou de
mão dupla para sentido
único no trecho compreendido entre a rua
Acre e a travessa Tapiraí,
enquanto a Tapiraí, antes
de mão dupla, passou a
ser de mão única entre
as ruas Júlio Fernandes
e Acre.
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CRONOS 1.8
19/19 COM
CENTRAL MULTIMÍDIA
Á PARTIR DE
R$ 58.990,00

MOBI LIKE 2020
Á PARTIR DE
R$ 36.900,00

COM TAXA 0 %
ENTRADA DE 50 % DE ENTRADA
E SALDO EM 24 MESES

TAXAS A PARTIR DE

0,79%

COM DIREÇÃO HIDRÁULICA, AR
CONDICIONADO , VIDROE ELÉTRICOS
DIANTEIROS E TRAVAS ELÉTRICAS , NA
COR PRETO VULCANO

1ª PARCELA PARA ATÉ

COM DIREÇÃO ELÉTRICA PROGRESSIVA ,
AR CONDICIONADO , VIDROE ELÉTRICOS
DIANTEIROS E TRAVAS ELÉTRICAS , NA
COR PRETO VULCANO

PARA CLIENTES QUE
POSSUEM CNPJ

TROCA COM TROCO

45 DIAS

ARGO 1.0 FLEX
19/20 4 PORTAS
Á PARTIR DE
R$43.990, 00

TORO ENDURENCE
MECANICA 1.8 2019
A PARTIR DE
R$73.990,00

NA CIDADE
DADE SOMOS TODOS
T DOS PEDESTRES.
TO

MEGA OPERAÇÃO DE VENDAS DE
JULHO NA FIAT AMAZONAS
VENHA APROVEITAR

AVALIAÇÃO DIFERENCIADA NO
SEU USADO

ARGO PRECISION 1.8

OUTLANDER3.0

AZERA GLS 3.0

C3 GLX 1.4

DOBLO ESSENCE 1.8

MEC 2017/2018
PRATA COMPLETO

4X4 GT V 6 2014/2015
CINZA COMPLETO

V6 TETO 2012/2013
PRATA COMPLETO

2011/2012
PRETO COMPLETO

72013/2014
PRATA COMPLETO

ECOSPORT FRS

FIAT 500 SPORT

FIT

FOX CONFORTLINE

FREEMONT 2.4

2014/2015
PRATA COMPLETO

2009/2010
PRETA COMPLETO

AUT 2014/2015
PRATA COMPLETO

MSI 2015/2016
BRANCO COMPLETO

IMOTION 2013/201
PRETA COMPLETO

R$ 49.990,00

R$ 44.990,00

R$ 76.990,00

R$ 24.990,00

R$ 59.990,00

R$ 46.990,00

R$ 12.990,00

R$ 41.990,00

R$ 37.990,00

R$ 45.990,00

IDEA ADV DUAL

IX35

LINEA ESSENCE

LIVINA 1.6

PEUGEOT 208

2011/2011
PRATA COMPLETO

2016/2017
PRETA COMPLETO

MECANICO 2011/2012
PRETO COMPLETO

MEC 2010/2010
CINZA COMPLETO

MEC TETO 2014/2015
CINZA COMPLETO

PEUGEOT 308

RENEGADE SPORT

SIENA EL 1.0

TR4 4X2

NEW FIESTA

AUT 2016/2016
VERMELHO COMPLETO

2010/2011
CINZA DH VE

AIUT 2012/2012
BRANCA COMPLETO

2017/2017
BRANCO COMPLETO

R$ 27.990,00

AUT 2013/2013
PRETA COMPLETO

R$ 25.990,00

R$ 76.990,00

R$ 54.990,00

VILA GUILHERME

AV.JOAQUINA RAMALHO,8
junto a ponte Vila Guilherme

R$ 23.990,00

R$ 21.990,00

R$ 18.990,00

R$ 37.990,00

2711 6000
94770-2047

** TORO ENDURANCE 1.8 2019/2020, PINTURA SOLIDA, ITENS DE SERIE A PARTIR DE R$ 79.190,00, DESCONTO DE 20% DO PREÇO SUGERIDO, PARA COMPRA NA
MODALIDADE VENDA DIRETA, PESSOA JURÍDICA, COM DISPONIBILIDADE E POLITICA DE PREÇOS DA FCA.*******BÔNUS DE ATE R$10.000,00 NO VEICULO DA TROCA, COM
VALOR ACIMA DE R$ 20.000,00, VALIDO PARA LINHA TORO DIESEL, PARA A TORO FLEX O BÔNUS É DE ATE R$8.000,00, MODALIDADE DE VENDA VAREJO, VEICULO EM
ESTOQUE, COM FATURAMENTO ATE 20/07/2019, O VALOR DO BÔNUS SERÁ ESTIPULADO PELOS NOSSO AVALIADORES, COM LAUDO APROVADO****PROMOÇÕES NÃO
CUMULATIVAS******IMAGENS ILUSTRATIVAS****OFERTAS VÁLIDAS ATÉ DIA 29.07.2019

R$ 33.990,00

R$ 41.990,00
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Bolsonaro diz que ação de hackers
é atentado grave contra o Brasil
foi alvo da ação do grupo
suspeito de invadir ao
menos mil linhas telefônicas, incluindo a de várias
autoridades públicas, como
o ministro da Justiça e
Segurança Pública, Sergio
Moro. Ainda nas redes
sociais, o presidente destacou que não trata de temas

sensíveis ou de segurança
nacional por celular.
Também pelo Twitter, a
líder do governo no Congresso, Joice Hasselmann
(PSL-SP), se pronunciou
sobre o caso. “Os celulares
usados pelo presidente @
jairbolsonaro também foram
hackeados! É gravíssimo”.
Alan Santos/PR

O presidente Jair Bolsonaro disse nesta quinta-feira (25), em sua conta
no Twitter, que a ação dos
hackers que invadiram seu
telefone celular é “um atentado grave contra o Brasil e
suas instituições”.
O telefone celular do
presidente da República

Na terça-feira, a PF deflagrou a chamada Operação
Spoofing, que apura a
suspeita de crimes cibernéticos. Foram cumpridos
quatro mandados de prisão
temporária e sete de busca
e apreensão autorizados
pelo juiz Vallisney de Souza
Oliveira, titular da 10ª Vara
Federal de Brasília, que

presas e organizações,
no Brasil, que alcançam
129 anos. Sobretudo,
com essa juventude tecnológica, que hoje predomina na Jucesp, com
um trabalhado coordenado com a sua equipe
e também da Prodesp. É
a maior Junta Comercial
da América Latina, mais
representativa, mais
importante, a maior em
volume de atendimento
de todo o nosso continente”, declarou Doria.
Além de um espaço
modernizado, o governo estadual passa
a disponibilizar aos
empreendedores novos
serviços e atendimento
com maior agilidade. As
novas instalações e os
processos passaram por
um redesenho completo,
que inclui digitalização,

melhoria e otimização,
transformando a Jucesp
no “Poupatempo” do
empresário e empreendedor paulista. 80 mil
páginas estão sendo
digitalizadas por dia. Estas ações fazem parte do
programa SP Sem Papel
que reduzirá os custos e
uso de espaços.
A partir desta sexta-feira (26), também, a
Junta Comercial oferecerá certificação digital
que funciona como uma
assinatura eletrônica,
com validade jurídica,
para garantir proteção às
transações e outros serviços online, de maneira
que pessoas (físicas e
jurídicas) se identifiquem
e assinem digitalmente,
de qualquer lugar do
mundo, com mais segurança e agilidade.

Fotos: Governo de São Paulo

O governador João
Doria e a Secretária de
Desenvolvimento Econômico, Patricia Ellen, inauguram nesta quinta-feira
(25) a nova sede da Junta
Comercial do Estado de
São Paulo (Jucesp), localizada no bairro da Lapa,
capital paulista. O prefeito
Bruno Covas também participou da solenidade.
Foi anunciada também
a abertura de empresas
de baixo risco em 24 horas – no início deste ano
a média era de 4 dias. O
Governo de São Paulo
prevê que até 2022 o
empreendedor paulista
consiga abrir sua empresa em 3 horas.
“Estamos falando
de uma entidade que,
no ano que vem, vai
completar 130 anos. São
raras as instituições, em-

Priscila de Oliveira e Walter
Delgatti Neto. Ao pedir a
detenção dos quatro, a PF
apresentou “um histórico
de possíveis crimes” que
os investigados teriam praticado em conjunto” para
“violar o sigilo telefônico de
diversas autoridades públicas brasileiras via invasão
do aplicativo Telegram”.

Usamos Whatsapp regulamente para
falar com o presidente, diz Lorenzoni
Após a Polícia Federal (PF)
informar que o celular do
presidente Jair Bolsonaro foi
alvo de hackers, o ministro
da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, afirmou nesta quinta-feira,
25, que não há previsão de
mudar procedimentos na
Esplanada até o momento.
Assim como Bolsonaro, Lorenzoni também mantém o
número pessoal que usava

Doria e Covas vão à inauguração da
nova sede da Junta Comercial de SP

afirmou haver, nas informações iniciais apresentadas
pela PF, “fortes indícios
de que os investigados
integram organização
criminosa”.
O cumprimento dos
mandados resultou na
prisão de Danilo Cristiano
Marques, Gustavo Henrique Elias Santos, Suelen

antes de assumir o cargo.
Eles se recusam a usar
o aparelho criptografado
oferecido pelo Gabinete de
Segurança Institucional (GSI)
porque preferem falar por
Whatsapp.
Lorenzoni contou que o
presidente e os ministros
utilizam o celular “regulamente”, mas que não
temem eventuais divulga-

ções do conteúdo. “Zero de
preocupação”, respondeu
ao ser questionado sobre
possíveis vazamentos. “O
Whatsapp a gente usa
regularmente, quase todos
(os ministros). Até porque
é (aplicativo) o mais usado
por toda a sociedade. Não
tem nenhuma medida até
o presente momento de
alteração da rotina.”

geral

www.guarulhoshoje.com.br

sexta-feira, 26 de julho de 2019

Marcelo Camargo/ABr

Confiança do comércio sobe 2,3 pontos
em julho ante junho, diz estudo da FGV
O Índice de Confiança do Comércio (Icom)
subiu 2,3 pontos na
passagem de junho para
julho, aos 95,5 pontos,
informou nesta quinta-feira, 25, a Fundação
Getulio Vargas (FGV). O
resultado representa o
segundo avanço consecutivo, embora ainda
insuficiente para mudar
a tendência da média

Prodesp e
Poupatempo
integram
campanha para
arrecadar cabelo
Nesta quinta (25), a
Companhia de Processamento de Dados de São
Paulo (Prodesp) participou
de encontro com o Fundo
Social com pacientes do
Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (ICESP).
O evento faz parte do
projeto “Solidariedade em
Fios” e tem como objetivo
arrecadar mechas de cabelo
para confecção de próteses
capilares para mulheres em
tratamento contra o câncer.
Reconhecido pelo atendimento humanizado aos
cidadãos, o Poupatempo,
programa do governo de
São Paulo gerenciado
pela Prodesp, aderiu à
campanha e hoje é um dos
principais parceiros.
De forma voluntária, funcionários dos 73 postos se
mobilizaram e conseguiram
arrecadar mais de três mil
mechas de cabelo para doações realizadas nos últimos
três anos. O engajamento
foi tão intenso que muitas
funcionárias se sensibilizaram e também cortaram o
próprio cabelo para ajudar.
Antes de serem doadas e
implantadas nas pacientes,
as mechas são tratadas
e transformadas pelos
cabeleireiros e auxiliares da
Escola de Beleza, Estética
e Bem-Estar do Fussp. A
ideia é fazer com que elas
tenham as mesmas características do cabelo natural
das pacientes.

móvel trimestral, que
recuou pelo quinto mês
seguido, -0,4 ponto em
julho, frisou a FGV.
“O segundo semestre
começa com resultados
positivos na confiança do
comércio. A melhora dos
indicadores de situação
atual mostra que os empresários percebem alguma evolução no ritmo de
vendas do setor no mês,

mas vale ressaltar que
o patamar se mantém
baixo”, avaliou Rodolpho
Tobler, coordenador da
Sondagem do Comércio
no Instituto Brasileiro de
Economia da FGV (Ibre/
FGV), em nota oficial.
Em julho, houve aumento na confiança em
nove dos 13 segmentos
pesquisados. O Índice
de Situação Atual (ISA-
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-COM) subiu 1,8 ponto,
para 88,6 pontos. Já
o Índice de Expectativas (IE-COM) avançou
2,7 pontos, para 102,6
pontos.
A coleta de dados para
a edição de julho da
Sondagem do Comércio
foi realizada pela FGV
entre os dias 1º e 22 do
mês e obteve informações de 862 empresas.
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Prepare-se R$
para muita

Diversão

1-6 a
nos:

25,00

C
abai rianças
xo de
1 ano

Água
aquecida

a 36 graus**

*

FREE

Personagen
s*
no parque

até 28/07

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

Em parceria com a
Subsecretaria Municipal
de Igualdade Racial,
o Conselho da Mulher
Empreendedora (CME) de
Guarulhos, com apoio da
ACE-Guarulhos, realizou
nesta semana a Roda de
Conversa de Mulheres
Empreendedoras, com a
presença do subsecretário Anderson Guimarães
e palestra ministrada por
Greice Oliveira, assistente
social da pasta, com o
tema “Empreendedorismo
e representatividade: a
importância da abordagem racial para o desenvolvimento dos negócios”.

Divulgação/ACE

CME recebe evento com temática racial
na ACE, em parceria com a prefeitura

O evento fez parte da
13ª Semana da Mulher
Negra, Latinoamericana
e Caribenha, atividade
organizada pela Prefeitura de Guarulhos.

A convite do CME,
foram apresentados os
cases de sucesso das
empreendedoras Daniela
Silva Santos, diretora do
Instituto Psicológico Re-

começar; Noêmia Maria
Batista, proprietária da Q
Lindo Moda Alternativa; e
Patrícia Hilário, produtora
de eventos e co-founder
do Projeto Plus Size e

miss plus size Guarulhos.
Elas contaram suas experiências inspiradoras ao
público presente.
“Foi um evento bastante
produtivo, com intera-

ção do público e muito
aprendizado”, afirmou a
diretora superintendente
do CME-Guarulhos, Áurea
Caccia. Para o presidente da ACE, William
Paneque, é gratificante a
entidade servir de palco
para discussões tão
relevantes sobre empreendedorismo feminino e
a abordagem racial sobre
o tema. “A ACE sempre
estará aberta a contribuir
com eventos como este.
A parceria do CME é
importante pois nossas
meninas têm expertise na
realização de encontros
propositivos”, afirmou.
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Festival de Cinema LatinoAmericano de SP destaca
148 filmes de 16 países

Marcos Finotti

Com a exibição do documentário longa-metragem
Fakir, da brasileira Helena
Ignez, que retrata o sucesso
do faquirismo no Brasil, América Latina e França, teve início
nesta quarta-feira (24), na
capital paulista, a 14ª edição
do Festival de Cinema Latino-Americano de São Paulo. A
sessão de abertura aconteceu
no Auditório Simón Bolívar do
Memorial da América Latina.
O festival, que vai até o dia
31 de julho, exibe 148 títulos
de 16 países, reunindo os destaques da produção mais recente feita na América Latina
e no Caribe, incluindo vários
títulos inéditos no Brasil.
Pela primeira vez, o Festival
de Cinema Latino-Americano

de São Paulo oferece ao
público a oportunidade de
assistir, gratuitamente, a filmes
do evento à distância, por
meio do serviço de streaming
Spcine Play.
A sessão Contemporâneos apresentará produções
recentes e inéditas no
país, longas brasileiros em
première mundial e a terceira
edição do Foco Chile. Serão
exibidos filmes da Argentina,
Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia,
Costa Rica, Cuba, Equador,
Guatemala, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Porto
Rico, Uruguai e Venezuela.
Entre os destaques estão A
música das esferas, de Marcel
Beltrán; Eu impossível, de
Patricia Ortega; Pornô para

iniciantes, de Carlos Ameglio;
Menina Errante, de Rubén
Mendoza; Os aventureiros, de
Tana Schembori e Juan Carlos
M; Eu menina, de Natural
Arpajou; 3-1= 2 Rodando,
de José Alcazar; Asfixia, de
Kenya Márquez; O Guru, de
Rory Barrientos Lamas, e
Cuecas Rasgadas, de Arnaldo
Valsecchi.
Já entre os brasileiros, o
festival promove a première
Mundial dos longas Eldorado,
Mengele vivo ou morto?, de
Marcelo Felipe Sampaio; Fakir,
de Helena Ignez, e Ensaio
sobre o fracasso, de Cristiano
Burlan; e a première nacional
do No coração do mundo,
de Maurilio Martins e Gabriel
Martins.

Evento traz homenagens, oficinas,
sessões especiais e ainda debates
Há ainda as sessões
de homenagens com as
cineastas Tata Amaral,
Cláudia Priscilla, a atriz
Léa Garcia e o ator
chileno Patrício Contreras sendo os grandes
homenageados desta
edição. O festival vai
exibir os mais marcantes
trabalhos de suas carreiras, incluindo o clássico
“Compasso de Espera”, estrelado por Léa
Garcia, no encerramento
do festival, no dia 31, às
20h30, no Cinesesc.
A obra, de 1973, traz no
enredo as várias lutas

contra o preconceito
racial enfrentadas por
um típico herói brasileiro
que combate no dia a
dia os resquícios deixados por uma sociedade
escravocrata. No elenco,
se destacam ainda Antônio Pitanga, Stênio Garcia, Renée de Vielmond
e Zózimo Bulbul.
O festival terá ainda
debates, encontros,
oficinas e sessões especiais, abertas ao público.
Para participar é preciso
se inscrever pelo site
do festival - http://www.
festlatinosp.com.br/.

SERVIÇO:
14º Festival de Cinema
Latino-Americano de São
Paulo
24 a 31 de julho de 2019
http://www.festlatinosp.com.br/
https://www.facebook.com/
festlatinosp
Locais: Cinesesc, Memorial
da América Latina (Auditório
Simón Bolívar e Auditório da
Biblioteca Latino-Americana),
Circuito Spcine (Spcine Olido
e Spcine Paulo Emilio, no Centro Cultural São Paulo - CCSP),
Auditório Rubens Borba de
Moraes da Biblioteca Mário de
Andrade e Sala Umuarama do
Instituto CPFL (Campinas, SP)

lazer

11

variedades
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[ horóscopo ]

[ filmes ]

Sem Prada nem Nada

Fotos: Divulgação

áries
Nada vai estragar
o seu humor maravilhoso hoje. Os
céus estão sorrindo
e isso será refletido
em você. Suas dúvidas e as relações
com os outros não
lhe incomodarão.

touro

Férias da Família Johnson
Globo, 13h58 Johnson Family
Vacation. EUA. Comédia. Direção
Christopher Erskin. Com Cedric
the Entertainer, Bow Wow. Família muito incomum tenta sobreviver a obstáculos incríveis em uma
jornada através do país rumo a
um encontro anual de família. No
caminho, terão que enfrentar um
caminhoneiro psicótico, dar carona a um aficionado por feitiçaria e
“desmascarar” os perigos de uma
banheira em um estranho.

© Revistas COQUETEL

Países Circunstância atenuante do crime
asiáticos de posse de drogas, no Brasil
separados pelo
(?) Stout,
estreito de Taiwan escritor Enfurecer

Forma de
relevo de
chapadas
(Geol.)

Substrato (?) do trá- Micareta
instintivo fego aéreo, função
da psique das quatro unidades
(Psican.)
do Cindacta

Problema
político
explicitado pela
Operação
Lava Jato
Protagonistas

(?) do
chão: o
térreo, em
Portugal
Diz-se do alimento
enlatado (?) Abeba,
a capital
Possuir da Etiópia

Produtora
que lançou
em 1995
a franquia
"Toy Story"
(Cin.)
Prostração (fig.)

Sensação
minorada
pelo analgésico

Itinerário
A Dádiva
do (?): o
Egito (Ant.)

Ente vivido
por Orlando Bloom
no Cinema
(?) Reserve: o banco central
dos EUA

(?)
mitzvah,
ritual
judaico
Conseguir
Idade, em
inglês
Santa
(abrev.)
Dá
ânimo a

Dúvida
retórica
simulada
no discurso
O café que
dispensa
coador no
preparo

O "fogo que 500, em
arde sem algarismos
se ver", pa- romanos
ra Camões Regras cerimoniais
praticadas
numa
religião

Um dos
combustíveis do
carro flex
Canoa
rústica
Friccionar
com óleo

Uma das
causas da
endocardite
bacteriana
Blusa de
ginástica
Documento (abrev.)

Palavra
sugerida ao
repentista
no desafio
Filósofo nascido na
cidade prussiana de
Kanigsberg
Tão
"A (?)",
hino francês proibido por
Bonaparte

Sala, em
inglês

3/age — rex. 4/room. 5/igara. 6/aporia. 7/federal. 10/crise ética.
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BANCO

Órfãos da Terra

Thomas
(?), autor
de "Utopia"
(séc. XVI)

A primeira função
trigonométrica (Mat.)

Malhação Toda Forma de
Amar
Raíssa avisa a Camelo
que não pode ensaiar
com a banda. Madureira tenta convencer
Carla a liberar Raíssa
de cantar com a banda
de Camelo. Guga ajuda
Filipe a conversar com
Rita. Lígia se prepara
para fazer um parto
arriscado no hospital.
Lara e Rita se preocupam com o atraso de
Isaura na audiência.
Camelo inscreve o
vídeo de Raíssa num
concurso de talentos.

(?) Menor,
constelação
da Estrela
Polar
Língua de
(?), brinquedo do
Carnaval

revela que ele estava falido e que
elas, consequentemente, pobres.
O primeiro passo é buscar abrigo
na casa de uma tia
materna, num bairro mexicano, na
periferia da cidade.
Daí em diante, muitas “novidades” esperam pelas garotas.hotel.

[ novelas ]

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

www.coquetel.com.br

SBT, 23h15 (From
Prada to Nada. México/EUA, 2011.Comédia.
Direção:
Angel Gracia. Com
Alexa Vega, Camilla Belle. Órfãos
de mãe, Nora e
Mary, jovens bonitas, ricas e mimadas, vivem numa
mansão em Beverlly Hills. A morte
repentina do pai,

Benjamin tenta rastrear o celular de Bruno.
Laila conta para Almeidinha o que Dalila fez
contra ela e Jamil, mas
afirma que não prestará
queixa contra a vilã.
Benjamin encontra Bruno, que é levado para
o hospital inconsciente.
Abner avisa a Norberto
sobre Bruno, e Cibele
fala com Marie. Bruno
denuncia Dalila para
Almeidinha.

Verão 90
Vanessa e Jerônimo
se beijam e aproveitam a vista, enquanto
Galdino curte a vida
boa, cercado de
comida e champanhe.

Os Ferreira Lima, a
mais badalada família
do pedaço, agora curte
a vida simples, com
Mercedes e Quinzão,
morando de aluguel
no Conjunto Habitacional do Baixo Leblon.
Dandara e Quinzinho
se acertam. O mesmo
acontece com Larissa
e Diego.

A Dona do Pedaço
Maria da Paz discute
com Adão e expulsa
Chiclete de sua
casa. Maria da Paz
chama Amadeu para
conversar. Jô explica
seu novo plano contra
a mãe para Régis.
Marlene sugere que
Chiclete more com
Antero. Agno pensa
em contratar Kim para
ajudar Rock. Rael e
Lyris ficam juntos.
Amadeu e Maria da
Paz se beijam.

Jezabel
O ancião se pronuncia e condena
Nabote e seus
filhos à morte por
apedrejamento.
Jezabel no alto da
sacada do palácio,
satisfeita. Isaac dá a
notícia a Barzilai que
Samira está desaparecida. Aisha diz a
Acabe que o povo,
seus filhos e o seu
reino precisam dele.
Acabe diz que está

amaldiçoado e que
será em vão tudo o
que ele fizer.

As Aventuras
de Poliana
Mesmo contra sua
vontade,
Fernanda
exige que Lorena
continue nas aulas de
balé. Chateada com
o término do namoro,
Raquel desconta sua
raiva em Lorena. Luisa vai a padaria com
Claudia e Joana para
comemorar o primeiro
dia de trabalho.

Boas notícias
estão no ar e uma
atmosfera do presente constrói a sua
confiança. Aproveite
ao máximo a paz e a
tranquilidade do dia
para dar atenção
ao que pode estar
faltando em sua
dieta.

gêmeos
Passe tempo com
seus amigos de
verdade. A solidão não
vai ser boa para seu
estado de ânimo hoje.
Você precisa de um
pouco de ar fresco e
trabalhar em direção
a uma vida mais equilibrada para recuperar
sua energia perdida.

câncer
Você vai se sentir
mais confiante e
decidido a tornar
os seus sonhos
realidade. Você está
em grande forma e
gera energias sem
chamar a atenção
de ninguém.

libra
É hora de fazer
planos para o futuro.
Você precisa encontrar um equilíbrio entre
o físico e o bem-estar
mental, o repouso e
a atividade para fazer
justiça às necessidades do seu corpo.

escorpião
Você será mais
intrigante do que o de
habitual e as pessoas
confiarão em você. Não
abuse de sua confiança! Você também se
sentirá mais nervoso,
há um desejo de maior
liberdade. Certifique-se
de ter algum tempo
para si mesmo.

sagitário
Você vai ser diretamente afetado por um
evento oficial. Suas
esperanças aumentam e você estava
certo ao esperar pacientemente. Sua moral está melhorando e
você está dominando
as suas preocupações. Relaxe.

capricórnio
Você vai decididamente banir as suas
preocupações para tirar
o máximo da vida, tanto
quanto possível. Deixe
que outras pessoas
entrem na sua vida!
Você involuntariamente
pressiona demais.

Topíssima
Edevaldo e Graça
assumem ser policiais.
Eles avisam que
Sophia foi acusada
por Edison de ser a
chefe do tráfico. Taylor
troca tiros com André
e faz Inês refém.
Ela consegue se
livrar. Taylor foge em
direção às escadas.
Pedro o orienta a fugir
pelo estacionamento.
Taylor rouba o carro
de Sophia. André atira
e consegue acertar
um dos pneus.

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

leão
Você está encontrando dificuldades
para acompanhar o
ritmo. Permita-se mais
liberdade. Os prazeres da vida recarregam suas baterias
emocionais e tudo
sairá bem, desde que
você não se deixe
esgotar fisicamente.

aquário
Você estará cercado
por tensão, mas não
se deixe contaminar e
não tenha vergonha
de dar a sua opinião!
Você deve aumentar
o consumo de vitaminas e minerais; você
não está consumindo
o suficiente. Cuide de
si mesmo.

virgem

peixes

Você será livre
para agir como quiser hoje. Atividades
financeiras são
muito favoráveis.
Sua mente está borbulhando e você vai
encontrar todos os
tipos de coisas para
fazer. Seja sensato.

Novas atividades de
lazer vão lhe dar a oportunidade de florescer.
Suas amizades vão estar pesentes hoje. Seria
bom fazer uma pausa
na sua vida diáia - de
preferência, tire um dia
de folga para respirar.
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Classificados de linha
VEÍCULOS

ALUGA-SE

AUTOS

SALA COMERCIAL ALUGO OU
VENDO
34m², 2 banheiros, copa, terraço,
vaga p/ 1 carro e estacionamento
rotativo, a 50 metros do Shopping e Metrô Santa Cruz. Whatsapp: 99933-8282

HONDA CÍVIC EX TOP
04-05. R$19.000,00. Abaixo da
tabela! F:98065-0100
CORSA HATCH 1.0 MAXX 2008
Financiamento sem entrada, parcelas de 48x 629,00 automóveis
e cia. Whats 95272-4759.
SANDERO 1.0 EXP 2017
Pequena entrada e parcelas de
48x 980,00 no plano UBER Automóveis e cia Whats 952724759

EMPREGOS
PRECISA-SE
MECÂNICO DE AUTOS
C/ experiência em injeção
eletrônica.F:2412-1481 c/ Marcio

IMÓVEIS

SALA COMERCIAL
Em frente a faculdade de medicina, no centro de Guarulhos.
R$600,00 direto com o proprietário. F:(11)99901-6804.
SALÃO COMERCIAL
Av,Castelo
Branco,n°3993.
200m² mezanino,2wc,6 vags.
R$2.600,00. F:2422-4005
JARDIM NOVO PORTUGAL
Proximo ao terminal de onibus,
2cmd, c/s garagem F:2468-9271
/ 99976-9738

Edital de Convocação
Pelo presente edital, nos termos estabelecidos no Estatuto do Movimento Democrático Brasileiro - MDB, a
Comissão Executiva Municipal de Guarulhos, por seu
Presidente e através deste, convoca todos os filiados
com domicilio eleitoral neste Município até o dia 03
de fevereiro de 2020 para a Convenção Municipal do
Partido que se realizará no próximo 03 de agosto de
2020 na RUA CONEGO VALADÃO,1181,VL AUGUSTA, GUARULHOS/SP, com início às 13h e encerramento às 17h, com a seguinte pauta:
ORDEM DO DIA:
Eleição, por voto direto e secreto, dos Membros do
Diretório Municipal e respectivos suplentes;
a) Eleição por voto direto e secreto, de 12 doze Delegados e 12 doze Delegados suplentes à Convenção
Estadual;
b) Eleição, por voto direto e secreto, da Comissão de
Ética e Disciplina, constituída de 05 (cinco) Membros
Titulares e 05 (cinco) Suplentes;
c) Eleição e posse da Diretoria Executiva e Conselho
Fiscal;
d) Outros assuntos de interesse partidário.

CASA NOVA BONSUCESSO
Próx. Mercado Nagumo. 3 cômodos, R$600,00 c/ garagem F:
2468-9271/ 99976-9738
CASA V. FÁTIMA
3 quartos, 1 c/ suíte. Adaptada p/
deficiente. F:2408-0909
2 CÔMODOS
No centro c/ qrt, coz, wc e lav.
R$600,00. F:94881-6090

VENDE-SE
VENDO SOBRADO NOVO
2dorms c/ suíte, sala, lavabo, lavanderia, 3 vagas na garagem
e churrasqueira. Vila Esperança
a 500m do metrô Vila Matilde.
Whatsapp:99933-8282
APTO VL AUGUSTA
2 dorms,1 suite, 1vaga 70mts valor
R$250 mil, aceito financiamento
e FGTSF.99850-8667
TERRENO PQ.CONTINENTAL I
Esquina da R Zélia E Alvarenga
doc ok c/ prop F:99976-2880
CASA BONSUCESSO GUARULHOS
3 dorm,quintal,2 vgs, c/ móveis. Finan R$420 mil. F:963554142/97244-8681 whats

NEGÓCIOS
OPORTUNIDADE
ESPAÇO QI
Acupuntura. Vl Rosália. F:973195595 whats
LANÇAMENTO GUARULHOS
Aptos 41m e 43m, 2 dorms.
Próx Shopping Internacional
Whats:98554-3972
APTO CECAP
Vendo/Alugo. Repleto de armários F: 94013-7411/ 99506-9537

SERVIÇOS
RELAX
STRIP TEASE
Venham ver meu Strip Tease as
22:00h no Loves Drinks, garanto
que será IMPERDÍVEL! F:24886966- 95722-0116
LOVE GIRLS DRINKS
Um bar diferente c/ lindas girls.
Show todas as sextas as 22hs.
Conheça nossas girls. F:24886966/ 95722-0116

ANUNCIE
EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PRESENCIAL E ONLINE
1º LEILÃO: 14 de agosto de 2019 às 14h30min *. 2º LEILÃO: 27 de agosto de 2019 às 14h30min *. *(horário de Brasília)
Ana Claudia Carolina Campos Frazão, Leiloeira Oficial, JUCESP nº 836, escritório na Rua da Mooca, 3.547, Mooca,
São Paulo/SP, FAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiver, que levará a PÚBLICO
LEILÃO de modo PRESENCIAL E ON-LINE, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, autorizada pelo Credor
Fiduciário BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A - CNPJ n° 90.400.888/0001-42, nos termos do instrumento particular
com força de escritura pública de 15/05/2015, cujos Fiduciantes são GUILHERME FIGUEREDO TORQUATO, CPF/MF
nº 228.413.408-48, ANTONIO TORQUATO NETO, CPF/MF nº 013.642.408-23 e sua esposa FRANCISCA SELMA LANDIM
FIGUEREDO TORQUATO, CPF/MF nº 100.870.768-61, em PRIMEIRO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual
ou superior a R$ 480.786,68 (Quatrocentos e Oitenta Mil Setecentos e Oitenta e Seis Reais e Sessenta e Oito Centavos atualizado conforme disposições contratuais), o imóvel constituída por “Apartamento nº 103, localizada no 10º andar do Bloco 3,
possui área privativa de 64,320m², perfazendo a área total correspondendo-lhe a fração ideal de 0,001379 no terreno com direito
ao uso de 01 vaga indeterminada, localizada na garagem coletiva do empreendimento, situada nos subsolos), localizada no 10º
andar do Bloco 3, do empreendimento denominado “Condomínio Residencial Suprema”, com entrada pelo nº 33 da Avenida
Leonor, Guarulhos/SP, melhor descrito na matrícula nº 102.362 do 1° Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Guarulhos/SP. Imóvel ocupado. Venda em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra. Caso
não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já designado o SEGUNDO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual
ou superior a R$ 401.975,40 (Quatrocentos e Um Mil Novecentos e Setenta e Cinco Reais e Quarenta Centavos – nos termos do
art. 27, §2º da Lei 9.514/97). O leilão presencial ocorrerá no escritório da Leiloeira. Os interessados em participar do leilão
de modo on-line, deverão se cadastrar no site www.FrazaoLeiloes.com.br, encaminhar a documentação necessária para
liberação do cadastro 24 horas do início do leilão. Forma de pagamento e demais condições de venda, VEJA A INTEGRA
DESTE EDITAL NO SITE: www.FrazaoLeiloes.com.br. Informações pelo tel. 11-3550-4066 (4946_03 Ol).

ATENDIMENTO:
Diariamente das 8h às 18h
Sábado das 8h às 14h

R. Claudino Barbosa, 643 Macedo

2229-5021
96307-8833

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
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