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UBS Carmela vai pôr em dia  
exames de pacientes com 
diabetes neste fi m de semana
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Cetesb afi rma em CEI da 
Câmara que GRU Airport 
não descumpre legislação

JORNALISMO: Após boatos surgidos indicando que o jornalista Cesar Tralli seria 
o próximo contratado da CNN Brasil, a Globo negou a possibilidade nesta quarta

EPIDEMIA DA DENGUE

De janeiro até 24 de agosto, foram registrados 1,4 milhão de casos, seis vezes mais do que o registrado no mesmo período 
do ano passado (205.791). Pelo menos 14 Estados estão em situação de epidemia; em Guarulhos homem de 42 anos morreu

Casos no país têm alta de 600%; 
Guarulhos registrou uma morte
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Governo Doria descarta 
AME Guarulhos por
‘problemas fi nanceiros’

Jovens lotam a Feira do Estudante 
no seu primeiro dia no Adamastor
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Expediente

[ cena do dia ] [ tempo ]

LOTERIAS:
Deu sorte hoje?

 Aproveitando o calor

Frequentadores do Sesc 24 de Maio aproveitaram o sol e a piscina em tarde de 
forte calor na cidade de São Paulo, nesta quarta-feira (11). A temperatura passou 
dos 30ºC na capital paulista, segundo a Defesa Civil 
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ENCOBERTO

PARCIAL 
NUBLADO

Mega Sena
Concurso n° 2186
09/09/2019
12 - 18 - 19 - 27 - 41 - 46

 
Lotofácil
Concurso n° 1862
09/09/2019 
02 - 03 - 04 - 05 - 07
10 - 11 - 13 - 16 - 18
19 - 20 - 21 - 23 - 24

Lotomania
Concurso n° 2003 
10/09/2019
05 - 07 - 16 - 17 - 24
25 - 26 - 33 - 36 - 47
50 - 53 - 78 - 79 - 81
85 - 86 - 87 - 91 - 99

Dupla Sena
Concurso n° 1984
10/09/2019 
Primeiro sorteio 
07 - 18 - 39 - 40 - 41 - 44
Segundo sorteio
03 - 08 - 09 - 22 - 28 - 47

Federal
Extração n° 05421
06/09/2019

Prêmios Principais
Prêmio Bilhete  Valor (R$)
1º   073296        500.000,00
2º  042724           27.000,00 
3º  042360          24.000,00
4º  077780            19.000,00
5º  005091            18.329,00

Taba Benedicto/AE

Reprodução

Emilene Solla da Silva
Falta policiamento na Vila 
Galvão. Nesta sexta-feira 
(6), pela manhã, teve as-
salto, saidinha de banco 
na agência do Itaú na 
avenida Sete de Setem-
bro. Aconteceram outros 
casos nesta semana.

Ricardo Santaguida
Vila Galvão, distrito norte 
de Guarulhos, tem trânsi-
to dando nó, caos nos ho-
rários de pico na entrada 
e saída para a Capital.

Edinho Esteves
Jardim São João tem vá-
rios cruzamentos preci-
sando de semáforos, mas 
é um bairro esquecido.

Rosa Gomes
A entrada do Santa Lídia 
parece a Índia. Trânsito 
constante, propício a to-
dos os tipos de acidentes. 
Cadê a inteligência para 

pegar os pontos críticos 
de trânsito em Guarulhos. 

Ednaldo Silva
Cruzamento da Estrada do 
Caminho Velho com a São 
José do Paraíso, em frente 
ao Terminal Pimentas e ao 
Ceag, já passou da hora 
de instalarem um semá-
foro inteligente. Atraves-
sar menos de 100 metros 
leva mais de 10 minutos. O 
trânsito é absurdo. 
 
Pedro Henrique 
Estado deveria regula-
mentar os taxistas e apli-
cativos de uma maneira 
só. Estamos em 2019 e a 
Prefeitura não facilita em 
nada a vida do cidadão 
trabalhador. 

Mauro Rocha
Falam tanto de motorista 
(de aplicativos). Por que 
não exigem toda essa 
burocracia para os passa-

geiros? Um motorista leva 
20 pessoas diferentes. 
Quero ver os governan-
tes entrarem na periferia 
como nós entramos, com 
transporte de qualidade, 
sem os coletivos em si-
tuações precárias que se 
encontram em diversas 
linhas. Levamos e traze-
mos passageiros onde 
coletivos e os taxistas não 
entram.

Daniela Rodrigo
Regulamentar os moto-
ristas de aplicativos não 
significa proibir que eles 
trabalhem. Todos os trans-
portes em Guarulhos têm 
sua regulamentação. Por 
que os aplicativos não? 

Rhuan de Freitas
Tem milhares de pesso-
as sem oportunidade de 
emprego que levam o 
pão para casa por inter-
médio dos aplicativos.

Antônio Boaventura

Em busca de sua própria 
identidade no vôlei nacional 
depois das parcerias firma-
das com Corinthians, São 
Bernardo e Montes Claros 
nos últimos anos, o Vôlei 
Guarulhos disputa nesta 
temporada a Superliga C, 
que dá acesso à Superliga 
B. Para esta competição, a 
representação guarulhense 
deve utilizar atletas de até 
23 anos, conforme previsto 
em regulamento. 

Nesta temporada, a 
competição equivalente 
à terceira divisão do vôlei 
nacional será disputada 
em Joinville entre os dias 

30 de setembro e 06 de 
outubro. Garantem acesso 
a Superliga B os finalistas 
do certame. Diante deste 
cenário, Anderson Marsili, 
responsável pelo escrete de 
Guarulhos, adota a cautela 
e afirma que o elenco será 
formado a partir do resultado 
na competição. 

“Estamos entrando com o 
pensamento em ganhar o 
título da Superliga C. Vamos 
disputar a competição com 
uma equipe jovem, isso 
por que é um campeonato 
curto e não podemos fazer 
contratos sem saber o que 
vai acontecer”, declarou o 
dirigente. 

Vôlei Guarulhos irá participar 
da Superliga C nesta temporada

A dengue voltou a avançar 
no país. De janeiro até 24 de 
agosto, foram registrados 1,4 
milhão de casos, seis vezes 
mais do que o registrado 
no mesmo período do ano 
passado (205.791). Pelo 
menos 14 Estados estão em 
situação de epidemia. Em 
Minas Gerais, o índice é de 
2,2 mil casos a cada 100 mil 
habitantes. Apenas Amazo-
nas e Amapá apresentaram 
redução de registros em 
relação ao ano passado.

Em Guarulhos, houve uma 
morte por dengue confir-
mada na semana passada 
pela Secretaria Municipal de 
Saúde. Segundo a secretaria, 
a vítima é um homem de 42 
anos que morava no Jardim 
Almeida Prado e o óbito 
ocorreu no dia 30 de julho.

Zika e chikungunya, tam-
bém doenças transmitidas 
pela picada do mosquito 
Aedes aegypti infectado, se-
guiram a mesma tendência. 
De acordo com Ministério da 
Saúde, casos de chikun-
gunya subiram no período 
44%, passando de 76.742 e 
para 110.627. A infecção por 

zika, por sua vez, passou no 
período de 6.669 para 9.813.

A explosão de casos foi 
acompanhada pela eleva-
ção expressiva de mortes. 
Somadas, as três doenças 
provocaram 650 óbitos (591 
por dengue, 57 por chikungu-
nya e dois por zika). É como 
se 2,7 pessoas morressem 
por dia em decorrência das 
infecções, todas evitáveis se 
o País tivesse boas condições 
de saneamento, abastec-
imento de água, coleta de 
lixo e sem reservatórios do 
mosquito transmissor nos 
domicílios.

A expansão de casos de 
dengue impressiona pelos 
números. Em Minas, foram 
471.165 registros - 19 vezes 
mais do que o identificado 
em 2018.

Em São Paulo, foram 
437.047 notificações, 37 
vezes mais do que no ano 
anterior. Já em Goiás, foram 
108.079 registros, 47% a mais 
do que em 2018. No Distrito 
Federal, por sua vez, foram 
35 531 infecções, com uma 
incidência de 1.194,4 casos a 
cada 100 mil habitantes.

Casos de dengue no país aumentam 
600%; Guarulhos registra uma morte
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1. CAOA CHERY Tiggo 5X 1.5T T (NAC), 0 km, ano/modelo 2019/2020: R$ 86.990,00 à vista. 2. Tiggo 5X 1.5T TXS (NAC), 0 km, ano/modelo 2019/2020: R$ 98.990,00 à vista. 2.1. Garantia de 5 anos. Consulte condições em uma Concessionária D21 Motors 3. Taxa de 0%: condição válida para o modelo Tiggo 
5X 1.5 T: R$ 86.990,00 à vista. Entrada mínima de 70% (R$ 60.89300) e saldo em 24 parcelas mensais de R$ 1.225,00, com simulação de taxa de 0% a.m. e 0% a.a. Tarifa de Cadastro de R$ 2.500,00 (inclusa na parcela), valor total financiado de R$ 90.282,00 (Financeira Alfa S.A.). Consulte condições 
para os demais veículos e as versões nas Concessionárias D21 Motors. 3.1. Documentação e IPVA 2019 gratuitos. Condição válida para modelos Tiggo 5X 1.5 T e Tiggo 5X 1.5 TXS. Consulte condições nas concessionárias autorizadas. 4. Recompra garantida: condição válida para os modelos Tiggo 5X 1.5T T 
e Tiggo 5X 1.5T TXS vendidos exclusivamente por uma Revenda D21 Motors, pelo valor correspondente a 90% do valor da Tabela Fipe vigente no momento da recompra. A recompra somente será válida para veículos vendidos entre o período de 01/01/2019 a 30/09/2019, após 12 meses de aquisição, 
a contar data da emissão da nota fiscal, admitindo-se a tolerância de 30 dias antes e 30 dias após esse período. Para que o veículo seja elegível a essa campanha, deve seguir as seguintes condições: 1ª – Garantia de fábrica ativa. 2ª – Registro de revisões realizadas dentro do prazo estipulado pela 
D21 Motors e com quilometragem limitada a 15.000 km por ano, sem registro de sinistro, queixa de roubo e furto e/ou avarias de grande monta. 3ª – Enquadramento do veículo nas condições acima por laudo de vistoria cautelar pericial, com aprovação do veículo sem restrição, a ser realizado por 
empresa de vistoria indicada pela concessionária D21 Motors. 4ª – Chave reserva em perfeitas condições de uso, manual do proprietário, certificado de garantia com as revisões realizadas dentro do prazo determinado pela D21 Motors nos termos do manual do proprietário. 5ª – O veículo deve estar 
em perfeitas condições de uso, sem a necessidade de reparo e troca de peças. Caso haja a necessidade de pequenos reparos, como pequenos riscos, amassados, trinca no para-brisa, substituição de pneus, etc., a avaliação estará sujeita ao desconto do serviço conforme tabela de preço das revendas 
D21 Motors. 6ª – Serão aceitos na troca, no valor da promoção, os que estiverem com o seu Documento Único de Transferência – DUT – no nome do comprador do veículo 0 km ou em nome de parentes de 1º grau (pais, filhos e cônjuges), desde que comprovado o parentesco por meio de documentação 

oficial. 5. CAOA CHERY ASSISTANCE – Assistência 24 Horas oferecida pela CAOA CHERY aos proprietários de veículo da marca, válido por 12 meses a partir da entrega da primeira venda do veículo assistido. Para acionamento do serviço de assistência e para mais informações, entre em contato pelo telefone 0800-772-4379. Atendimento disponível 24 horas 
por dia, 7 dias por semana. Válido em todo o território nacional. Consulte condições no Manual do Proprietário. 6. Seguro completo CAOA CHERY, com vidros, assistência 24 horas e carro reserva. Valor total do Seguro: R$ 1.999,00, podendo ser pago em até 8 parcelas, válido para modelo Tiggo 5X, automático, ou manual, todas as cores disponíveis, 0 km, 
ano/modelo 2018/2019/2020. O seguro será garantido pela Alfa Seguradora S.A. e todo o processo deverá ser realizado pelo corretor de seguros indicado pela concessionária. Após a emissão da apólice, ocorrerá a emissão de um endosso específico para a cobrança do valor a cargo da concessionária. Será observada a classe de bônus a que o Segurado 
tem direito. Qualquer alteração desejada pelo segurado somente será processada após a emissão da apólice por meio de endosso, segundo as condições tarifárias vigentes na data do cálculo. As disposições aqui referidas são uma breve descrição do produto. As coberturas dos produtos, serviços e exclusões estão especificadas nas respectivas cláusulas 
contratuais. Processo SUSEP 15414.100446/2004-81. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco. O registro deste Plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização. O segurado está ciente, conforme Lei 12.741/2012, de que incidem sobre os prêmios de seguro o PIS/Pasep, com alíquota de 
0,65% (zero vírgula sessenta e cinco por cento), e a Cofins, com alíquota de 4% (quatro por cento). Consulte condições de cobertura na concessionária. Consulte outras versões, outras cores e outros itens nas concessionárias autorizadas da marca CAOA CHERY-D21 Motors. As promoções constantes deste anúncio não são cumulativas entre si nem com 
nenhuma outra promoção que venha a ser veiculada no mesmo período. Condições válidas até 30/09/2019 ou enquanto durarem os estoques. Para mais informações, acesse www.d21motors.com.br. 

PRODUZIDO NO BRASIL PELA CAOA CHERY COM A MAIS AVANÇADA TECNOLOGIA DO MUNDO.

8x R$249,88

SEGURO TOTAL

R$1.999,00CÂMBIO AUTOMÁTICO DUPLA EMBREAGEM “DUAL CLUTCH”

A D V A N C E D  T E C H N O L O G Y

M O T O R  T U R B O  i FLEX “ H I G H  P E R F O R M A N C E ” OU
DOCUMENTAÇÃO E

IPVA TOTAL GRÁTIS

ENTRADA + 24x
TAXA 0%

AR- 
CONDICIONADO

DE PRECISÃO
SIMILAR AO DO 
ROLLS-ROYCE

O SUPRASSUMO 
DA TECNOLOGIA

AUTO
HOLD

VENHA FAZER UM TEST DRIVE. 
VOCÊ NÃO VAI MAIS COMPRAR  
CARRO QUE NÃO TENHA AUTO HOLD.

TIGGO 5X

ROLLS-ROYCE 
DESLIGA AUTOMATICAMENTE O AUTO HOLD 
QUANDO O CARRO É DESLIGADO.

SISTEMA SIMILAR AO DO

AV. LINO ANTONIO NOGUEIRA, 10 - JD. STA. FRANCISCA – TEL. 2461-8008

DIRECIONE A CÂMERA 

DO SEU CELULAR E SAIBA  

MAIS SOBRE O TIGGO 5X

CAOA CHERY ASSISTANCE

1 ANO GRÁTIS
ASSISTÊNCIA

24 HORAS
EM TODO O
TERRITÓRIO
NACIONAL

LIGUE
0800-772 4379

7 DIAS
POR SEMANA

R$86.990
C O N S U LT E  V E R S Õ E S

A PARTIR DE
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Ulisses Carvalho 

A empresária Gisele 
Jussio Guillen Diniz, 48, 
reclama que a ciclofaixa da 
avenida Paulo Faccini, na 
região central está fechada 
em grande parte dos do-
mingos. De acordo com a 
ciclista, há um mês ela não 
consegue utilizar o espaço 
e não existe nenhum aviso 
sobre o fechamento por 
parte da administração 

municipal. 
Em nota, a prefeitura 

informou que o espaço só 
é fechado no caso de even-
tos na via. “A Secretaria de 
Transportes e Mobilidade 
Urbana (STMU) informa 
que a ciclofaixa da avenida 
Paulo Faccini só é fechada 
quando acontecem eventos 
especiais na avenida”, des-
tacou o governo, que não 
informou sobre quantos 

quilômetros de ciclofaixa a 
cidade possui. 

Além da avenida Paulo 
Faccini, existem outras 
duas ciclofaixas funcionan-
do na cidade, que são a da 
avenida Ministro Evandro 
Lins e Silva, no bairro do 
Parque Cecap e a da Vila 
Galvão, que vai do Lago 
dos Patos até as proximida-
des da rua São Miguel do 
Araguaia.

Corredores lotados, 
olhos atentos e muita 
informação. Foi assim que 
começou a 9ª Feira do 
Estudante, que vai até esta 
quinta-feira (12), das 8h às 
22h, no Adamastor Centro. 
Organizado pela Subse-
cretaria da Juventude, o 
evento reuniu milhares de 
jovens no seu primeiro dia.

A feira recebeu o prefei-
to Guti, que percorreu os 
corredores e conversou 
com expositores e o públi-
co. “Todo ano é um suces-
so maior que o outro. A 
Feira do Estudante serve 
para conectar o estudante 
com a realidade e traz um 
leque de oportunidades 
para o seu futuro”, desta-
cou o prefeito.

Durante o encontro 
são realizadas palestras, 
workshops, oficinas, tes-
tes vocacionais, dispo-
nibilização de vagas de 
estágio, sala de profissões 
e muito mais. Para o es-
tudante do ensino médio 
Matheus Gonçalves, de 
17 anos, o evento é uma 
ótima oportunidade para 

tirar dúvidas. “É a primeira 
vez que eu venho e tem 
muitos cursos interessan-
tes aqui”, disse.

A feira continua nes-
ta quinta com diversas 
palestras,tais como pro-
fissões do futuro, com-
portamento profissional, 
dicas de como fazer uma 
entrevista para estágio, 
planejamento pessoal, de-
safio da escolha profissio-
nal, mercado de trabalho 
e processo seletivo,entre 
outras. Além disso, os 
estudantes que estão em 
busca de estágio podem 
levar o currículo impresso, 
já que no evento há cinco 
empresas cadastrando-os 
e oferecendo vagas.

 
Serviço: 
9ª Feira do Estudante de 

Guarulhos
Data: 11 e 12 de setem-

bro, das 8h às 22h
Local: Adamastor Centro. 

Avenida Monteiro Lobato, 
734,Macedo

Informações: - 2408-
5604

Entrada gratuita

Antônio Boaventura

Alegando problemas 
fi nanceiros, a gestão do 
governador João Dória 
(PSDB) informou que não há 
condições de implantar uma 
unidade da AME MAIS na ci-
dade de Guarulhos. “Não se 
trata de um problema de or-
dem política, mas fi nanceira. 
É impensável a criação de 
novos equipamentos neste 
ano”, justifi cou a assessora 
parlamentar da Secretaria 
de Saúde do Estado de São 
Paulo, Ana Carletto.

Em julho do ano passado, 
o então governador Márcio 
França (PSB) autorizou a 
instalação de um AME Mais 
na cidade, que contaria 
com centro cirúrgico e 
hospital dia para peque-
nas e médias cirurgias. A 
unidade no bairro do Ma-
cedo, no antigo prédio da 
Secretaria de Educação. 
Aliás, esta foi uma das rei-
vindicações da Comissão 
de Higiene e Saúde junto 
ao governo do estado. 

Ainda de acordo com Ana, 
a projeção orçamentária 
para o ano de 2019 não se 
concretizou, o que impos-
sibilitou a implantação de 
novas unidades do Ambula-
tório Médico de Especialida-
des (AME). 

O assistente técnico da 
Coordenadoria de Regiões 
de Saúde, Nelson Yatsuda, 

explicou que a secretaria 
está desenvolvendo estu-
dos para verifi car a necessi-
dade assistencial em todo o 
Estado, no entanto, trata-se 
de um processo longo e 
sem data para conclusão.

Em contrapartida, o líder 
do governo Guti na Câmara 
Municipal de Guarulhos e 
presidente da Comissão 

de Saúde do Legislativo, 
vereador Eduardo Carneiro 
(PSB), sugeriu ao Executi-
vo estadual que leve em 
consideração a dimensão 
de Guarulhos, que tem 
mais de 1,3 milhão de 
habitantes e a prestação 
de serviço na área para 
moradores dos municípios 
do entorno da cidade.

A Unidade Básica de Saúde 
(UBS) Carmela vai abrir neste 
sábado (14), das 8h às 16h, 
pelo Programa Saúde Agora. 
Além de consultas médicas e 
outros procedimentos de en-
fermagem, a UBS vai aprovei-
tar a data para colocar em dia 
os exames de hemoglobina 
glicada para os pacientes dia-
béticos da unidade, que fazem 
uso de insulina. O exame tem 
por objetivo medir a quantida-
de de glicose no sangue.

Durante o sábado também 
haverá coleta de papanico-
lau (exame de prevenção 
ao câncer do colo de útero), 
pesagem do programa Bolsa 
Família, bem como ações 
de promoção à saúde, com 
palestras sobre sarampo e 
doenças respiratórias. Na 
parte da tarde a UBS Carmela 
oferecerá mesa de café e 
frutas aos usuários, com do-
ações de um supermercado 
da região.

Ainda à tarde a unidade vai 
promover um bingo dançan-
te, dentro da programação 
do Setembro Verde, mês 
dedicado à população idosa. 
A animação fi cará por conta 
de um paciente idoso da 
UBS Carmela, que irá cantar 
e tocar violão durante o 
evento. Para os interessados 
em conferir a programação, a 
UBS Carmela fi ca na avenida 
Serra da Mantiqueira, 585, 
Vila Carmela.

Ciclista reclama do fechamento da ciclofaixa na avenida Paulo Faccini

Jovens lotam o 1º dia da Feira do 
Estudante no Adamastor CentroGoverno Doria descarta AME Mais em

Guarulhos por ‘problemas financeiros’

UBS Carmela vai pôr em dia exames 
de pacientes diabéticos neste sábado
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Antônio Boaventura

A Companhia Ambiental 
do Estado de São Paulo 
(Cetesb) afi rmou durante en-
contra da Comissão Especial 
de Inquérito (CEI), da Câmara 
Municipal, que tem como 
objetivo investigar a conduta 
do GRU Airport, gestor res-
ponsável pela administração 
do Aeroporto Internacional 
de São Paulo – Guarulhos, 
em Cumbica, que cumpre a 
legislação ambiental e pos-
sui licença para operação de 
sua atividade naquele local. 

“A concessionária está re-
gular e solicitou a renovação 
de sua licença em 2016, e 
desde então tem atendido a 
solicitações e apresentado 
relatórios que temos pedido 
para o novo licenciamento, 
que não tem um prazo para 
ser dado”, explicou Mayla 
Fukushima, gerente da 
companhia. Ela também 
informou que o gestor está 
dentro da legalidade do pon-
to de vista ambiental.

Já Meron Petro Jazac, 
assistente executivo da 

Diretoria de Avaliação 
do Impacto Ambiental da 
Cetesb, informou que não 
houve aplicação de multas 
ao GRU Airport em relação a 
possíveis crimes ambientais 
cometidos, reiterando que 
a empresa tem cumprido os 
prazos e ações estabeleci-
das. No entanto, Jazac não 
revelou quais eram os pra-
zos e tampouco as ações. 

Os vereadores da CEI 
solicitaram cópia do 
processo de renovação 
ambiental da área habitada 
pela concessionária. Relator 
daa comissão, o vereador 
Eduardo Carneiro (PSB) 
considerou moroso o perío-
do de obtenção da licença 
ambiental. “O GRU Airport 
continua enrolando, não é 
possível levar tanto tempo 
pra se conseguir uma licen-
ça. Enquanto isso, os céus 
de Guarulhos continuam 
recebendo milhões de litros 
de combustível sendo quei-
mados todos os meses, com 
grande prejuízo à saúde da 
população”, concluiu.

Após reunião realizada no 
início da noite desta terça-fei-
ra (10) com a participação de 
vereadores, representantes 
de motoristas de aplicativos 
e o secretário de Transportes 
e Mobilidade Urbana (STMU), 
Paulo Carvalho, o prefeito 
Guti anunciou que determi-
nou a extensão do prazo 
de suspensão das multas a 
motoristas de aplicativos que 
ainda não se cadastraram 
na Prefeitura de Guarulhos, 
conforme decreto publicado 
em março deste ano.

O prefeito recebeu os 
vereadores e representantes 
como forma de demons-
trar que mantém aberto o 
diálogo com os motoristas 
de aplicativos, apesar de o 
decreto já estar em vigor 
desde o início deste mês. 
Após ouvir as ponderações 
de diversas pessoas ligadas 
aos aplicativos, sem qual-
quer consenso quanto às 
reivindicações da categoria, 

Guti determinou que a STMU 
mantenha a fi scalização, mas 
sem aplicar multas, até o pró-
ximo dia 23. Ele solicitou que 
as associações que reúnem 
os motoristas, principalmente 
dos aplicativos Uber e 99, 
apresentem uma pauta única 
de reivindicações até esta 
sexta-feira (13).

Após reunir as principais 
reivindicações, o prefeito se 
comprometeu a avaliar cada 

um dos itens para verifi car se 
poderá haver fl exibilização 
dos artigos que podem preju-
dicar a prestação dos serviços 
à população. “Abrimos o 
diálogo apesar de o decreto 
ter sido publicado há mais de 
seis meses. Queremos que os 
representantes dos aplicati-
vos cheguem a uma proposta 
única, já que há divergências 
entre eles. Desta forma, 
veremos em quais artigos 

poderemos aplicar alguma 
fl exibilização”, disse.

O decreto 35.617/2019 foi 
publicado no Diário Ofi cial do 
dia 6 de março e as multas, 
para quem não estivesse 
devidamente credenciado, 
seriam aplicadas a partir de 3 
de setembro. O prazo acabou 
sendo estendido para o dia 9 
e agora para 23 de setembro, 
quando as multas poderão vir 
a ser aplicadas.

Cetesb afirma que GRU Airport está 
regular e não descumpre legislaçãoPrazo para o início de aplicação de multas 

em aplicativos de transportes é prorrogado 
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Comigo, não!
Foi o deputado estadual pedetista 

Márcio Nakashima que reagiu indigna-
do à filiação - pela internet - do ex-de-
putado estadual petista Auriel Brito ao 
PDT. Eis porque a direção do partido 
emitiu nota oficial que Auriel não terá 
legenda para tentar ser vereador…

Sem chance!
No embalo da rejeição a Auriel Brito, 

o presidente do PTB, 
Wagner Freitas, afirma 
que também foi procurado  
pelo ex-deputado petista. 
WF afirma que seu partido 
não dará legenda para 
Auriel ser candidato a 
vereador em 2020…

Na lata!
Indagada (ou instigada?) se Auriel 

Brito seria bem-vindo de volta ao 
PT, a presidente, vereadora Genilda 
Bernardes, foi, digamos, objetiva: 
“Não!”...

Influentes
Médico e maçom, o ex-vereador José 

Carlos Maruoka - provável candidato 

ao Legislativo - está atuando como 
arauto da prefeiturável Fran Corrêa 
(PSDB). Alguns mestres da irmandade 
afirmam que irão ouvir todos os prefei-
turáveis...

Sentido!
Com a junção do PHS com o Pode-

mos, o vereador João Dárcio e o secre-
tário Americano (Governo) ficaram no 
mesmo partido. Indagado (ou instiga-
do?) quem seria o cacique do partido, 
JD, militar do Exército, usou a máxima: 
“Antiguidade é patente”...

Drible
O secretário Americano (Governo) 

foi hábil e antecipou a reunião com 
vereadores e motoristas de aplica-
tivos. A marcada para hoje, 11h, na 
Casa Branca, iria se transformar em 
concentração de motoristas insatis-
feitos…

Bafafá!
Além de empoderadas na política, 

a mulheres estão ficando irritadas. 
As vereadoras Carol Ribeiro (MDB) e 
Sandra Gileno (PSL) entraram em rota 
de colisão com a advogada Márcia 
Taschetti, ativista e provável candidata 
à Câmara. Se bloquearam nas redes 
sociais. O plenário deverá ser pequeno 
para as três…

Reticências...

Pedro Notaro
pedronotaro@gmail.com
whatsapp: 99 507 6900
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Salão Comercial
Cidade Jd. Cumbica

Sobrado
presidente Dutra

Terreno
Bonsucesso

Estamos 
Cadastrando 

imóveis!

Apartamento
Cidade Pq. Alvorada

Casa Térrea de Esquina
Paes de Barros

Sobreloja
Presidente Dutra

Sobrado Inocoop
RUA DAVID NASSER,400
Prox. comércios, ponto de 

ônibus, 2 Dorm, sala, coz, 1 
banheiro, 1 vaga coberta.

R$1.100,00+IPTU
Cód.458

Sobrado
Parque Santos Dumont

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

cobertas
R$1.000,00
Cód.2139

Casa
Jardim Presidente Dutra

Prox. Av. Papa João Paulo I

2 Dormitórios, coz americana

R$750,00(Fiador, Deposito)

cód.2135

Salão Comercial
Presidente Dutra

40m2, 1 balcão, 1wc
bom para sorveteria,

cabelereiro...
R$800,00
Cod.953

Sobrado
Parque Continental II

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

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

menor valor, Financ)
Cod.1998

Casa Térrea
Cidade Jd. Cumbica
94m2, prox. Av. Santos 

Dumont, 2dorm,sala, coz, área 
de serviço, 2 vgsR$350.000,00 

(Estuda Permuta por Imóvel 
menor valor, Financ.)

Cód. 1868

Casa Térrea
Jd. Pres. Dutra

Terreno 10x25 plano, 82m2
construído, 2 Dorm, sala,

coz, wc, quintal amplo, 4vgs
R$270.000,00 (Est. Proposta)

Cód.2227

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

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

Financiamento, Estuda 
Proposta)
Cod.1418

Pavimento térreo e superior
Prox. Base Aérea.200m2

R$8.000,00 (Fiador, Seguro 
Fiança)

Cód.1761

100m2, 2 Dorm (1 Suíte),
sala, cozinha, wc com box

quintal c/ jardim, 2vgs 
cobertas

R$1.550,00+IPTU
Cód.2256

40 m2 Excelente, prox. a 
comércios

1 Dorm, sala, cozinha, 
banheiro

R$600,00 + IPTU
Cód.1571

125m2, Prox. Rua Bela Vista 
do Paraiso, 2Dorm(1c/

sacada), sala ampla, Coz 
planejada, 2wcs, 2vgs.
R$250.000,00 (estuda 

permuta em apto menor 
valor em Cumbica)

Cód.2125

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

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

Cod.168

65m2, fácil acesso a Dutra,
3Dorm, sala, coz, 1wc, 1 
vaga, vaga para visitante, 
lazer s/piscina R$180 MIL 

(Financiamento)
Cód.2117

Casa Cond. Fechado
Pq. Uirapuru

64m2, Prox. Mercado Nagumo
2 Dorm (1 Suíte), sala,

cozinha, 1wc, 2vgs
R$1.000,00 +IPTU+Cond.

cód. 2172

Salão Comercial
AV. Cap. Aviador Walter Ribeiro
150m2, 2 Banheiros, 4vagas
Rampa de acesso Fundos: 

4 salas, 2 Banheiros 
R$ 7.000,00+IPTU (Est. 

Proposta)
cod.1666

Para Locação e 
Venda.

Srs. Proprietários, 
Garanta seu
Patrimônio.

Consulte-nos

IMÓVEIS À VENDA
2463-2000 | 3820 2999 | 94014-5004C
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PQ. DAS NAÇÕES BAIRRO DOS PIMENTAS.
CASA DE 03 QUARTOS, SALA COZINHA E BANHEIROS, 

TERRENO PLANO E MEDE 12X25 MURADO, ASFALTO, PQ. 
DAS NAÇÕES, COM EXCELENTE LOCALIZAÇÃO. RUA SANTA 
MARIA DO SALTO, N° 224. PREÇO R$ 295.000,00. PARCELO 

COM 50% DE ENTRADA E SALDO EM ATÉ 60X FIXAS, OU 
TROCO POR APTO.

APTO VL GALVÃO - COND. SPOT
02 QUARTOS, 01 VAGA, REFORMADO, PLANEJADO. 

PREÇO 250.000,00. R$ 80.000,00 NO ATO E SALDO R$ 
170.000,00, JÁ FINANCIADO. VALOR DA PARCELA R$ 

2.080,00, PODE PAGAR NO NOME.
 

TERRENO DESMEMBRADO
 PARQUE CONTINENTAL 04, 5X30 COM 70% PLANO, 

RUA ITALICO SIRINGARDI, RUA COM TODOS OS 
MELHORAMENTOS PUBLICOS, DOC. OK, PREÇO R$ 

145.000,00, ACEITO CARRO E PARCELO COM 50% DE 
ENTRADA, SALDO EM ATÉ 72X FIXAS.

 
APARTAMENTO EM MOEMA-SP

APTO 90 M, 1° ANDAR, PLANALTO PAULISTA, REFORMADO 
COM 02 DORMITÓRIOS, SALA COM 02 AMBIENTES, 01 

VAGA DE GARAGEM, LOCAL: RUA CAMPINA DA TABORDA, 
N° 703. PREÇO, R$ 490.000,00, ACEITO CARRO PARCELO 

COM 50% DE ENTRADA. SALDO EM 60X   FIXAS OU   
FINANCIAMENTO BANCÁRIO.

 
 CASAS JD. CABUÇU – 03 CASAS

 02 COMÔDOS CADA UMA E WC, ASFALTO E ÓTIMA 
LOCALIZAÇÃO, TERRENO MEDE 5X67, DESMEMBRADO E 

COM ESCRITURA REGISTRADA, VAGAS COBERTA COM LAJE 
E TELHA, ÁGUA E LUZ LIGADAS. PREÇO R$ 130.000,00. 

ACEITO CARRO COMO PARTE DE PAGAMENTO/PARCELO EM 
ATÉ 60X FIXAS.

 
ITAQUÁ

 CASA 02 QUARTOS, SENDO 01 SUÍTE, SALA, COZINHA, 
02 VAGAS DE GARAGEM, MURADA, PORTÃO AUTOMATICO 

FINO ACABAMENTO, RUA PEREIRA BARRETO, 51 JD. CAIUBI. 
PREÇO R$ 230.000,00, PARCELO COM 50% DE ENTRADA, 

SALDO EM 60X FIXAS OU FINANCIAMENTO BANCÁRIO.
 

SOBRADO (VAGO) JD. REGINA, REGIÃO DO JD. SÃO JOÃO
OTIMO SOBRADO, CONTENDO 04 SUÍTES, SALA, COZINHA 

(40M²), PISCINA, SALÃO DE FESTAS, FOGÃO A LENHA 
COM FORNO, ETC., 03 VAGAS DE GARAGEM, TERRENO 
MEDE 8X30 COM ESCRITURA REGISTRADA. PREÇO R$ 

450.000,00, ACEITO CARRO, CAMINHÃO OU PARCELO COM 
50% DE ENTRADA E 60X FIXAS. TROCO POR APTO. 

CHÁCARA ATIBAIA
3 DORMITÓRIOS (TODOS SUITE), SALA, COZINHA, 
COPA E BANHEIROS, SALÃO DE FESTA, SAUNA, 

CHURRASQUEIRA, PISCINA, JARDINAGEM, 08 VAGAS 
DE GARAGEM, LOCALIZADA NO BAIRRO DOS PIRES, NA 
RUA DIAMANTE CALDERON, 58, VALE A PENA VER, TEM 
MAIS BENFEITORIAS. PREÇO R$ 650.000,00, ACEITO 

IMÓVEL, PARCELO EM 60 X COM 50% DE ENTRADA, OU 
FINANCIAMENTO BANCÁRIO.

  
PQ. SANTOS DUMONT

CASA 03 CÔMODOS E BANHEIRO REFORMADA, 02 
VAGAS DE GARAGEM, FINO ACABAMENTO, TERRENO 

MEDE 5X25, PLANO, MURADO, COM EXCELENTE 
LOCALIZAÇÃO, RUA RAFAEL FERNANDES, N°196. AO 

LADO DO SUPERMERCADO. PREÇO R$190.000,00 SENDO 
R$100.000,00 DE ENTRADA E R$90.000,00 EM 60X SEM 

JUROS.
  

APTO 02 QUARTOS BOM CLIMA (VAGO).
9° ANDAR, 01 VAGA DE GARAGEM, LAZER, PORTARIA 24 

HORAS. PREÇO R$225.000,00, ENTRADA DE R$105.000,00 
E TRANSFIRO R$120.000,00, VALOR DA PARCELA 

R$1.200,00, PODE PAGAR NO NOME.
OBS: ACEITO CARRO OU TERRENO (PERMUTA).

 
 CIDADE SOBERANA

04 CASAS DE 03 DORMITÓRIOS SENDO 01 SUITE E 03 
CASAS DE 02 DORMITÓRIOS COM SUITE, SALA COZINHA 
E BANHEIROS TODOS OS CÔMODOS DE 5X4 COM FINO 

ACABAMENTO + UM SALÃO NA FRENTE DE 50M². TERRENO 
PLANO E MEDE 10X40 COM ESCRITURA REGISTRADA. 

PREÇO R$ 460.000,00 PARCELO EM ATÉ 60X FIXAS COM 
50% DE ENTRADA. (OBS: TODAS AS CASAS POSSUEM 

VAGAS DE GARAGEM).
  

CIDADE SOBERANA (VAGAS)
04 CASAS E UM SALÃO COMERCIAL SENDO, 1° CASA 

CONTENDO 03 DORMS, SALA, COXINHA E WC. SUITE COM 
HIDRO +03 CASAS DE 02 DORMS CADA E SUITE. SALÃO DE 

FESTA, 08 VAGAS DE GARAGEM, TERRENO PLANO, MEDE 
10X40, TOTALMENTE PLANO E MURADO’. VALE A PENA 
VER. PREÇO R$ 450.000,00 (A VISTA), OU R$200.000,00 

DE ENTRADA, SALDO DA SEGUINTE FORMA: 20X DE 
R$3.000,00- 20X DE R$3.500,00- 20X DE R$4.000,00- 2OX 

DE R$4.500,00 E 20X DE R$5.000,00.

IMÓVEL AINDA É O 
MELHOR INVESTIMENTO

Divulgue seu imóvel na cidade com o 4º PIB de SP

Anuncie:
2823-0841 • 2823-0848
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O médico Marco Aker-
man, especialista em Saúde 
Pública e Medicina Social 
pela Universidade Federal 
de Minas Gerais, com PhD 
em Epidemiologia e Saúde 
Pública pela Universidade de 
Londres, conduziu na tarde 
desta terça-feira (10) uma 
roda de conversa no auditório 
da Secretaria de Saúde, em 
Guarulhos. Durante sua expla-
nação, voltada para trabalha-
dores da área, o palestrante 
defendeu que o conceito de 
saúde deve ir além do que se 

imagina.
“Saúde é ciência, cuidado, 

sentimento, prazer, é fazer 
o que gosta. No entanto, 
o conceito de saúde está 
introjetado em nosso incons-
ciente como algo relacionado 
aos serviços prestados e 
conectado com a questão de 
consumo. É fundamental ter 
acesso a eles, mas só isso 
não é sufi ciente”, destacou o 
especialista. O médico tam-
bém abordou as defi nições 
sobre promoção à saúde, 
proteção e prevenção.

Divulgação

[ bloco de notas ]

As atividades dos alu-
nos do programa Bolsa 
Trabalho continuam a 
todo vapor. Nesta edição, 
os 110 estudantes estão 
realizando serviços de 
pequenos reparos e 
jardinagem em mais de 
dez locais espalhados 
por toda cidade, incluin-
do as regionais São João 
e Cumbica, praça Oito de 
Dezembro, Viveiro Cabu-
çu, Cemitério da Vila Rio 
de Janeiro, hortos Água 
Azul e Bosque Maia, 
Zoológico e nos CEUs 
Pimentas, Paraíso/Alvo-
rada, Ponte Alta, Parque 
São Miguel e Presidente 
Dutra. No CEU Presi-
dente Dutra, sete alunas 
do curso de pequenos re-
paros são responsáveis, 
até o mês de novembro, 
por auxiliar na manu-
tenção do complexo, 
que engloba as escolas 
municipais Zélia Gattai e 

Jorge Amado.
Entre os serviços reali-

zados pelas alunas alo-
cadas no complexo CEU 
Presidente Dutra, o que 
mais chama a atenção da 
maioria é a pintura. De 
acordo com Jaqueline 
Noronha da Silva Santos, 
23 anos, uma das estu-
dantes que se interessou 
pela área, a turma foi 
responsável por pintar 
não só algumas das 
paredes do complexo, 
como também cadeiras, 
bancos, grades e chão. 
“Eu já sabia um pouco, 
mas tinha certa difi culda-
de. Então foi muito bom 
aprender, tanto na teoria 
em sala de aula como na 
prática”, afi rmou.  Além 
disso, elas também estão 
aprendendo sobre manu-
tenção de móveis, trocas 
de lâmpadas, reparo em 
tomadas, alvenaria, entre 
outras atividades.

Alunas do programa Bolsa Trabalho 
auxiliam na manutenção de locais públicos

A Prefeitura de Guarulhos, 
por meio da Escola Municipal 
de Administração Pública de 
Guarulhos (Esap), está com 
inscrições abertas para o ter-
ceiro encontro do 3º Ciclo de 
Palestras: Políticas Públicas e 
Direitos Humanos, que acon-
tecerá no dia 8 de outubro, 
das 9h às 12h, no auditório da 
Secretaria de Educação, com 
o tema Direitos Humanos e 
Sustentabilidade.

A palestrante Nádia Pontes, 
jornalista correspondente 
da Deutsche Welle no Brasil 
e mestre pelo Programa de 

Ciência Ambiental do Instituto 
de Energia e Ambiente da 
USP, abordará sustentabili-
dade e direitos humanos. Já 
Indyamara Massaro Machado, 
internacionalista, mestranda 
em Resolução de Confl itos, 
Paz e Desenvolvimento pela 
Universidade para a Paz, esta-
belecida em assembleia pela 
ONU, trará para o encontro 
refl exões sobre a perspectiva 
de gênero e o protagonis-
mo juvenil para mudanças 
estruturais pela aplicação de 
objetivos do desenvolvimento 
sustentável.

Inscrições para a palestra Direitos 
Humanos e Sustentabilidade estão abertas

[ bloco de notas ]

Marco Akerman participa de roda 
de conversa em Guarulhos

Divulgação

O prefeito Guti, acompanha-
do da secretária do Trabalho, 
Telma Cardia, visitou a turma 
do curso de auxiliar de cozi-
nha, oferecido gratuitamente 
pela Prefeitura de Guarulhos 
em parceria com o governo 
do estado de São Paulo. As 
aulas estão acontecendo na 
Carreta Via Rápida, instalada 
na praça Getúlio Vargas. No 
local, 60 pessoas estudam 
sobre manuseio e preparação 
dos alimentos, como verifi car 
se um alimento está saudável 
e bom para consumo, diver-
sos tipos de receitas, além de 
métodos para reciclagem de 

óleo de cozinha.
Guti explicou que uma das 

metas do governo muni-
cipal sempre foi aumentar 
o número de pessoas 
empregadas e que um dos 
meios encontrados para isso 
foi oferecer uma boa qua-
lifi cação profi ssional para 
a população. “Os cursos 
oferecidos aqui são fruto de 
um estudo que nos diz de 
quais profi ssionais o merca-
do está precisando, ou seja, 
quais profi ssões terão mais 
facilidade para conseguir 
uma colocação no mercado 
de trabalho”, disse.

A Prefeitura de Guaru-
lhos, por meio do De-
partamento de Limpeza 
Urbana da Secretaria de 
Serviços Públicos, recebe 
até o dia 7 de outubro 
inscrições de empresas, 
condomínios, instituições, 
entidades, movimentos 
sociais e cidadãos para 
a 3ª Semana Lixo Zero 
Guarulhos. O evento será 
realizado entre os dias 18 
e 27 de outubro em vários 
pontos da cidade.

Neste ano, o tema é “Ser 
Lixo Zero é uma Atitude 
Cidadã”, com foco na 
conscientização de que 
todo indivíduo é respon-

sável pela solução dos 
problemas causados pelo 
lixo. A participação no 
evento está relacionada 
à realização de ações 
relacionadas aos resíduos 
de maneira geral, desde 
o consumo ao descarte 
ambientalmente correto, 
de modo que a atividade 
possa gerar reflexão e 
diálogo na busca de atitu-
des e hábitos cotidianos 
sustentáveis. Entre os 
exemplos, separação do 
lixo doméstico ou comer-
cial, substituição de copos 
descartáveis, reaprovei-
tamento de papel,entre 
outras iniciativas.

Prefeito visita curso de auxiliar 
de cozinha na praça Getúlio Vargas

3º Semana Lixo Zero Guarulhos 
está com as inscrições abertas

[ transparência ]
O HOJE publica as terças-feiras e quintas-feiras, os maiores pa-

gamentos efetuados pela Secretaria de Finanças a empresas for-

necedoras e prestadores de serviços à Prefeitura de Guarulhos.

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Pagamento indenizatório da gestão compartilhada da execução 

dos serviços e demais ações de saúde a ser realizada no Hos-

pital Municipal de Urgência - HMU, que assegure assistência 

universal e gratuita á população, em regime de 24 horas/ dia.

VALOR: R$ 4.360.969,91

SPDM ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMEN-

TO DA MEDICINA

Gestão compartilhada em regime de cooperação técnica e fi nan-

ceira mútua entre os convenentes nas atividades de assistência 

médica praticados no Hospital Municipal Pimentas/Bonsucesso.

VALOR: R$ 1.800.000,00

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE GESTÃO TECNOLO-

GIA E PESQUISA EM SAÚDE ASSISTÊNCIA SOCIAL-IDGT

Gestão compartilhada da execução dos serviços e demais 

ações de saúde a serem realizadas no Hospital Municipal da 

Criança e do Adolescente.

VALOR: R$ 1.144.402,66

CONGREGAÇÃO DAS FILHAS DE N. SRA. STELLA MARIS

Gestão compartilhada para execução de serviços de atenção à 

saúde em nível ambulatorial e hospitalar aos usuários do SUS/

Guarulhos.

VALOR: R$ 728.405,16

PAIVA NOGUEIRA CONSTRUTORA EIRELI – EPP

Serviços caracterizados de baixa monta e simples execução, 

com reparos e adequações na EPG Haroldo Evans, EPG Cer-

queira Cesar, EPG Anita Malfati, EPG Heitor Mauricio de Oliveira 

e na Sede da Secretaria de Educação.

VALOR: R$ 514.651,84

JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA

Fornecimento de Sinvastatina 20mg.

VALOR: R$ 246.075,00

FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR – FURP

Fornecimento de Medicamentos.

VALOR: R$ 230.958,00

NET TELECOM INFORMÁTICA LTDA

Contratação de empresa especializada na manutenção corretiva 

e preventiva da rede de fi bra óptica da Prefeitura de Guarulhos

VALOR: R$ 166.085,00

DRÄGER INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA

Fornecimento de peças e prestação de serviços de manuten-

ção em equipamentos da marca Draeger.

VALOR: R$ 39.889,45

PERFIL JD COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI 

– EPP

Aquisição de proteína animal.

VALOR: R$ 36.648,00

NOVA RB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – EPP

Aquisição de barras de ferro

VALOR: R$ 27.394,00

MULTI VIAS LOCAÇÕES E VIAGENS LTDA – EPP

Prestação do serviço do transporte de passageiros para os 

Jogos Regionais do Interior

VALOR: R$ 25.398,99

*Dados extraídos da edição do Diário Ofi cial do Município 

publicado nos dias 06 e 10 de setembro de 2019
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[ horóscopo ]

Jogo Sujo

Hancock

Band, 22h45 Swel-
ter. EUA, 2014. Ação. 
Com Jean-Claude Van 
Damme, Alfred Molina. 
Um dos mais impor-
tantes cassinos de Las 
Vegas é alvo de um 
terrível assalto prati-
cado por uma perigo-
sa gangue. Apenas um 
dos cinco integrantes 
do grupo responsável 

pelo crime consegue 
escapar da polícia. 
Ele então começa a 
apagar seu passado 
e se torna xerife. Dez 
anos depois, os qua-
tro outros ladrões vão 
atrás de seu antigo 
parceiro para se vin-
gar e exigir que ele 
entregue parte do di-
nheiro roubado.

Globo, 2h41 Han-
cock. EUA. Aven-
tura. Direção Peter 
Berg. Com Will Smi-
th, Charlize Theron. 
Hancock é um su-
per-herói que per-
deu a sua populari-
dade entre aqueles 
que ele protege, 
quando suas tentati-
vas de resgate nem 
um pouco conven-
cionais provocaram 

um terrível caos na 
cidade. Durante um 
resgate, ele conhece 
um agente de rela-
ções públicas recen-
temente demitido 
que se oferece para 
representá-lo e re-
cuperar sua imagem 
pública. Mas o pro-
blema é que Hanco-
ck começa a se rela-
cionar com a mulher 
do sujeito.

Fotos: Divulgação

[ filmes ] 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 38

CSC
COIOTEE

CHAC
AL

ESTREIATCU
TEARSNHB
UMAF

EALOE
MAPROBLEM

A

HERDEIROII
ESTOUROARS

EETSAFAR
I

XCIDDISC
O

FOTOCOPIAD
TAVOLARAB

O

VILAORATR
CRRTITIA

RONDONOPOLI
S

SUEDEORAL

O método
para cura
de uma
doença

"Vidas (?)",
obra de

Graciliano
Ramos

Anísio
Teixeira,
educador

baiano

Raiz 
comestível
da família 
do repolho

Julga as
contas da 
Presidên-
cia (sigla)

Questão
mate-
mática

Tornar
mordaz 
(a lin-

guagem)

Barulho
produzido
a partir de
explosão

"Coragem,
o Cão (?)",
desenho
animado

Rei huno
alcunhado
"O Flagelo
de Deus"

Rede
anônima

da internet
(sigla)

Polo
industrial 

mato-
grossense

A olho (?):
à vista de-
sarmada

Tecido de
poliéster
resistente
à fricção

O contágio
do herpes
simples

A mesa do
rei Artur

(Lit.)
Povoado

Editores
(abrev.)

Xerox

O primeiro
show de

um artista

Beneficiá-
rio do tes-
tamento

Máquina
da 

Revolução
Industrial

Odiosa

Carbono
(símbolo)

Dois
canídeos

Sufixo de
"rinite"

O Flamengo, 
em 2018 (fut.)
(?) de Macacu, 

cidade fluminense

Intenção 
dolosa

Categoria
da dança

Babosa

Açude
cearense

Estanho
(símbolo)

Machucar

Arte, em
latim

Somei; a-
crescentei

El (?):
combateu
os mouros
Análogo

Passeio
no Quênia
Intenção

criminosa
LP ou CD
Momento
final da
gravidez

Nesta
ocasião
Rodovia
(abrev.)

Cauda

Erva de
saladas

Fazem 
preces

Atrativo da Polinésia
para os brasileiros

Tia (fam.)

Não é?
(pop.)

3/ars. 4/safe. 5/átila — suede. 12/rondonópolis.

[ novelas ] 

Malhação -
Toda Forma de 
Amar

Daniel expulsa Lara 
da ONG Boa Luta. 
Beto ouve quando 
Meg fala mal dele. 
Marquinhos comenta 
com Nanda sua nova 
ideia para atrapalhar 
o sucesso de Raíssa. 
Filipe repreende o 
comportamento de 
Beto. Anjinha flagra 
Karina mexendo na 
mochila de Jaque-
line e registra em 
seu telefone, que 
acaba caindo no 
vaso sanitário. Karina 
arma para Jaqueline 
e faz uma denúncia 
à polícia. 

Órfãos da Terra
Fauze fica trans-

tornado com as 
revelações de Dalila. 
Valéria propõe uma 
reunião com Camila 
e o advogado dela 
na casa de Rania. 
Benjamin incentiva 
Cibele a superar o 
luto de Davi. Fauze 
desabafa com Fai-
rouz e acredita que 
não terá o perdão 
de Santinha. Aline 
convida Mágida e 
Salma para morar 
com sua família. 
Bruno e Marie con-
vidam Padre Zoran 
para abençoar seu 
casamento.

Bom Sucesso
Paloma e Alice 

se assustam ao ver 
que Waguinho está 
entre os assaltantes. 
Marcos descobre 
que Jesse Júnior 
perdeu mais da me-
tade dos seguidores. 
Lulu e Antônio vão 
à casa de Paloma e 
são rendidos pelos 
bandidos. Paloma é 
informada de que ela 
e Antônio deverão 
colocar os bandidos 
para dentro da man-
são. Patrick estranha 
ao ver Gabriela 
conversando com 
Eugênia.

A Dona do Pedaço 
Jô tenta despistar 

Téo em relação a 
Fabiana. Maria da 
Paz se emociona 
com a atitude de 
Régis. Otávio decide 
voltar para casa. 
Sabrina afirma a 
Sávio que recon-
quistará Otávio. Téo 
confronta Fabiana e 
deduz que ela guar-
da provas contra Jô 
em seu celular.

Ouro Verde
Gonçalo também ten-

ta pegar a carta, mas 
não consegue. Lúcio 
vai ao banco e procura 
saber sobre Alberto 
Rodrigues, mas não 
obtém êxito na busca.

As Aventuras 
de Poliana

Após a briga com 
Jerry, Guilherme 
chega em casa feri-
do e seus pais ficam 
preocupados. Jeff 
ajuda Vini a estudar. 
Poliana tem um 
sonho com sua meia 
irmã Estela. Mário 
vira a madrugada 
jogando Vetherna. 
Mirela viaja para o 
sítio de seus pais. 
Após o ocorrido 
em sua casa, Luisa 
chama Nancy para 
conversar.

 Topíssima
Pedro diz que seu 

filho deve parar de 
investigar o caso 
e eles discutem. 
Edison tenta se 
desculpar, mas 
Rafael lhe acerta um 
soco. Beatriz pede 
os relatórios das 
últimas compras do 
laboratório e Paulo 
Roberto fica tenso. 
Bruno observa 
Edison e o rapaz 
percebe. Graça 
e outros policiais 
instalam equipa-
mentos de escuta 
na república.

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

virgem

Você vai encontrar 
maneiras inteligentes 
de abordar diálogos 
que farão com que 
tudo seja mais fácil 
com as pessoas ao seu 
redor. Você terá mais 
energia mental e um 
forte desejo de liber-
dade. Conceda-se esta 
liberdade e respire.

Você tem um 
senso de humor 
determinado e não 
será intimidado por 
ninguém. Você corre 
risco de parecer de-
masiado egocêntrico. 
Você precisa relaxar 
e diminuir o ritmo de 
suas ideias

Você realmente vai 
precisar de uma pausa 
de sua rotina. Lembre-
-se de que a fadiga 
que você sente é na-
tural. O seu bem-estar 
mental está melhoran-
do e você está feliz 
com os esforços que 
fez. Apenas reduza o 
consumo de açúcar e 
tudo estará em ordem.

Você achará mais fácil 
lidar com os obstáculos 
e saberá, em especial, 
como evitar os outros. 
Você está colocando 
toda a sua energia em 
ação construtiva. Pense 
em relaxar sua mente 
para manter o equilíbrio.

Seu bom humor 
recebe reconhecimento 
daqueles que o ro-
deiam. O céu está claro 
e atividades de lazer es-
tão próximas. Você terá 
a sensação de que tudo 
está indo rápido demais 
ao seu redor e você vai 
precisar recorrer a seus 
recursos ocultos.

Você não será capaz 
de evitar dizer exata-
mente o que pensa em 
voz alta, mesmo que 
isso provoque faíscas. 
Você está em boa for-
ma, mas seus olhos são 
maiores do que o seu 
estômago - não coma 
demais.

Você está comple-
tamente absorto em 
seus pensamentos e 
devaneios. Você terá 
a inspiração para fazer 
progressos em seus pla-
nos. Você está usando 
muita energia e a fadiga 
é desagradável.

áries libra

escorpião

aquário

peixes

gêmeos

leão

Você terá a oportuni-
dade de decidir se seus 
amigos são realmente 
sinceros. Use seu bom 
senso para ser seletivo. 
Você não está muito 
inclinado a cuidar de 
si mesmo, mas apenas 
uma tendência ao 
excesso pode ameaçar 
o seu bem-estar. Vá 
com calma.

Mantenha-se afastado 
de pessoas negativas. 
Você precisa de otimis-
mo e precisa pensar em 
si mesmo mais do que 
nunca. Você tem uma 
ideia melhor de suas 
necessidades e será 
capaz de transformá-las 
em vantagens, mante-
nha o equilíbrio entre 
descanso e atividade.

sagitário

Hoje será um dia 
de calma perfeita. 
Aproveite ao máximo 
a paz e a tranquilidade 
antes de acabar não 
tendo tempo para si 
mesmo. Um mergulho 
com os amigos, segui-
do por uma refeição 
seria uma boa maneira 
de liberar o cansaço 
dentro de você.

capricórnio

Uma lua benevolente 
facilita suas conversas 
íntimas. Este é o tempo 
para desenvolver seu 
relacionamento com 
cuidado. A sensação 
de cansaço está limi-
tando suas atividades 
e a resposta está na 
sua alimentação. A 
deficiência de vitamina 
A é outra razão.

câncer

Os movimentos 
planetários causarão 
tensão hoje, mas al-
gumas boas notícias 
vão compensar isso. 
Você está perden-
do a calma muito 
rapidamente e vai 
gastar energia com 
isso. Obtenha algum 
espaço, você tem 
tempo suficiente.

touro
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de linhaClassifi cados Ligue para 
anunciar nos 
classifi cados

PARA
ANUNCIAR

NOS
CLASSIFICADOS

CHAME NO
WHATSAPP:

95127-3215

EDITAL

O Segundo Ofi cial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da 
Comarca de Guarulhos, Estado de São Paulo, considerando o disposto no § 4º, do Artigo 26, da 
Lei 9.514/97, em atendimento ao requerimento prenotado sob 446.476, de ITAÚ UNIBANCO S/A, 
CNPJ/MF nº 60.701.190/0001-04, credor fi duciário, nos termos do registro número 08, da matrícula 
13.923, relativa ao Imóvel situado na Avenida Ismaela Carbonel, 84, Jardim Divinolândia, 
Guarulhos - SP, serve-se do presente para promover a Intimação por Edital da devedora 
fi duciante JANAINA ROBERTA DOS SANTOS, CPF 229.564.918-81, para fi ns de cumprimento 
das obrigações contratuais, decorrente das prestações e encargos em atraso, tendo em vista que 
a devedora fi duciante JANAINA ROBERTA DOS SANTOS encontra-se em local incerto ou não 
sabido.    
 
O valor das prestações e encargos em atraso, atualizado até 19/08/2019, corresponde a R$ 
51.573,44 (cinquenta e um mil, quinhentos e setenta e três reais e quarenta e quatro centavos), 
conforme demonstrativo de débito apresentado pelo credor, disponível para conhecimento, estando 
o valor sujeito a atualização monetária, juros convencionais e demais encargos contratuais até a 
data do efetivo pagamento, além das demais prestações que se vencerem neste período, mais 
emolumentos e despesas de cobrança e de intimação no valor de R$ 1.846,13. O pagamento 
deverá ser efetuado preferencialmente em cheque administrativo, nominal ao Segundo Registro de 
Imóveis e Anexos da Comarca de Guarulhos / SP, CNPJ 14.677.911/0001-62.

Assim, procede-se à Intimação por Edital de Vossa Senhoria, para que se dirija ao Registro de 
Imóveis, situado na Rua Guaíra, nº 91, Jardim Barbosa, Guarulhos - SP, de Segunda a Sexta-
feira das 09h00min às 16h00min, onde devera efetuar o pagamento atualizado do débito acima 
discriminado, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias corridos, contados a partir do primeiro dia 
útil seguinte da data da terceira publicação.

Por oportuno, fi ca Vossa Senhoria ciente de que o não pagamento do débito no prazo estipulado 
garante o direito de consolidação da propriedade plena do imóvel, situado neste Município, na 
Avenida Ismaela Carbonel, 84, Jardim Divinolândia, Guarulhos - SP, em favor do credor 
fi duciário ITAÚ UNIBANCO S/A, nos termos do § 7º, do artigo 26, da Lei n.° 9.514/97.   
 

Guarulhos, 12 de setembro de 2019. 

Primeira Publicação 

Pct Fds comum 

R$ 1.100,00 
até 22 pessoas.

Pct Natal 5 dias R$ 4.000,00
Réveillon já locada.

(13) 99723-4798

Chácara na Praia 
de Itanhaém

ADVOCACIA PREVIDENCIÁRIA
E CÍVEL

APOSENTADORIA ESPECIAL

(METALÚRGICOS, OPERADOR DE MÁQUINA, 

SOLDADOR, PRENSISTA, FORNEIRO)

APOSENTADORIA POR TEMPO

APOSENTADORIA POR IDADE
Lisiane Ernst – OAB/SP: 354.370

Endereço: Rua José Bonifácio, 278, 7º andar, Sala 704, Sé

 3101-1744 /    (11) 96548-0504 3101-1744 /     3101-1744 /    

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!

TEM MOTO? QUER TRABALHAR?
Seja um dos nossos parceiros

só no seu horário livre e
sem desviar do seu caminho

Renda extra com segurança:
todos os clientes são pré-cadastrados

www.unemoto.com.br
 0800 57 757 78

Baixe o app: bit.ly/2kCcq5z

   EMPREGOS 
 PRECISA-SE 

 COSTUREIRA E TRANÇADOR 
 C/ exp p/ cintos tricê. Fábrica de 
bolsa e cinto. Rua Matriz Camara-
gibe, nº194. Jd Arapongas, Gua-
rulhos. F:97088-3276 

 CAPTADOR IMÓVEL 
 Fixo R$500,00+ comissões creci 
64740. F:94835-3810 Whats 

 CAPTADOR DE IMÓVEL 
 Pago até R$100,00 p/ imóvel 
capt/ creci 64740 F:94835-3810 

 IMÓVEIS 
 ALUGA-SE 

 APTO CENTRO MOB. 
 2dorms, c/ sacada e 1 garagemF: 
2455-5833/99762-2777 whats c/ 
propr. 

 SALA COMERCIAL ALUGO OU 
VENDO 
 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 STA EMILIA 
 2 Cômodos R$450,00 próx ao 
atacadão Sta EmiliaF:2468-9271/ 
99976-9738 

 VENDE-SE 

 TERRENOS GUARULHOS 
 Ótima localização há apenas 2 
km da praça 8 de dezembro. peq. 
entr. e mensais de R$720,00 Últi-
mas unid. NÃO PERCAM! F:4969-
4226/4969-0884 www.cooper-
terrahabitacional.com.br 

 VENDO SOBRADO NOVO 
 2dorms c/ suíte, sala, lavabo, la-
vanderia, 3 vagas na garagem 
e churrasqueira. Vila Esperança 
a 500m do metrô Vila Matilde. 
Whatsapp:99933-8282 

 LINDA CASA 
 Jd Moreira. C/ acabamen-
to de 1ª. 2 dorms suíte, 2vgs. 
R$430.000,00. F:97254-0000 

 TERRENO PQ.CONTINENTAL I 
 Esquina da R Zélia E Alvarenga 
doc ok c/ prop F:99976-2880 

 NEGÓCIOS 
 OPORTUNIDADE 

 VENDO/TROCO 
 Casa na praia de Itanhaém 
R$165Mil (11)94602-7491 c/ Saulo 

 ÓTIMO INVESTIMENTO 
 Consórcio Rodobens, imó-
veis, carros e caminhões Tel. 
(11)99406-2450 falar c/ Maria 
José 

 SETEMBRO PROMOÇÃO 
 Kit Vipinho. R$160,00. Receba 
6 latas de café Marita. F:98620-
8979 

 BRECHÓ FECHANDO 
 Grande queima de estoque a 
partir 07/09 as 9hrs. Av Capitão 
Valter Ribeiro,315 Cumbica próx/ 
Cartório F:96411-1766  

 SERVIÇOS 
 RELAX 

 FESTA FANTASIA 
 Loves Drinks tem o prazer de 
convida-lo para nossa fes-
ta fantasia dia 06/09, Garotas 
fantasiadas, bebidas quentes 
e sorteiosContamos com sua 
presença.f:2488-6966/ v95722-
0116 

 JOICE QUENTE 
 Maranhense venha aproveitar de 
momentos inesquecíveis de pra-
zer. F:2488-6466/95722-0116   
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