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Carolina Dieckmann 
revela como mata a 
saudade do marido 
que mora em Miami
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NUDES: A atriz Carolina Dieckmann revelou que, para matar a saudade 
do marido que mora em Miami, lhe envia ‘sempre’ fotos sensuais

A Prefeitura de Guarulhos, em portaria publicada no Diário Ofi cial desta 
sexta-feira (11), convoca os ex-servidores exonerados em 2017, ao DRH

Prefeitura convoca 
ex-comissionados 
a partir de segunda
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Governo de SP autoriza 
uso de armas calibre 12 
nas viaturas da PM
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Picolés e chuveiradas aliviam 
o calor dos vários animais no 
Zoo Municipal de Guarulhos
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Empresas ainda não mostraram interesse 
pela concessão dos parques do município

Tarifa do Metrô e trens 
da CPTM passa para 
R$ 4,30 neste domingo

Quase 700 mil veículos 
deverão utilizar a placa 
do Mercosul na cidade
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Expediente

[ cena do dia ] [ tempo ]

LOTERIAS:
Deu sorte hoje?

Mara de Assis Gonçalves
Neste período de altas 
temperaturas, observamos 
nos semáforos grande de 
número de vendedores 
de água mineral em garra-
finhas. Mas será que esta 
água é confiável? Existe al-
gum tipo de fiscalização da 
prefeitura que possa garan-
tir a saúde do consumidor? 
Gostaria muito de saber so-
bre isso.

Firmino Costa
Moro no Jardim Iporanga, 
perto da região central, e 
já venho notando melhoras 
no abastecimento de água 
na região. As torneiras de 
minha casa estão mais 
água e espero que conti-
nue assim a partir de agora, 
não só no meu bairro, mas 
em toda cidade. 

Clecius Rocha
O resultado das urnas foi 
um recado do povo brasi-
leiro por mudanças e, prin-

cipalmente, ao PT: não que-
remos mais este partido 
governando nosso povo. 
Sofremos muito nos gover-
nos de Lula e Dilma, agora 
é renovação, é o presiden-
te Bolsonaro.

Adelina Vieira
Achei lamentável uma cida-
de do porte de Guarulhos 
não ter uma festa de Ré-
veillon para sua população. 
Tive que ir com a minha 
para a Avenida Paulista, em 
São Paulo, para curtir a fes-
ta. Espero que este ano o 
prefeito Guti organize uma 
festa bonita em nossa cida-
de.

Rejane A. Soares
Venho acompanhando o 
desenrolar das investiga-
ções envolvendo o médium 
João de Deus e fico pen-
sando como as pessoas, 
que recebem o poder divi-
no da mediunidade, acaba 
deturpando a missão que 

recebeu de ajudar o pró-
ximo. A cada reportagem 
que acompanho, fico enoja-
da com o que este homem 
fazia com as mulheres, frá-
geis, que o procuravam em 
busca de conforto e cura 
espirituais. Que ele pague 
pelos seus erros.

Cleonice Campos
Agora, nosso abasteci-
mento está sob respon-
sabilidade da Sabesp, até 
onde eu sei uma das em-
presas mais respeitadas 
do mundo nesta área. Es-
pero que melhorias sejam 
sentidas pela população, 
sem reajuste exorbitante 
nas tarifas. Que nossas 
torneiras recebem água 
24 horas por dia, todos os 
dias da semana.

Demétrio S. Gomes
O problema do lixo sem-
pre foi um caso complica-
do para a cidade de Gua-
rulhos.

 Texto das armas
O presidente Jair Bolsonaro deve assinar um o decreto que flexibiliza a posse de armas 
no país, no início desta semana. O novo texto sobre o tema prevê o aumento do prazo 
para renovação da autorização de posse de cinco para 10 anos. O texto é aguardado 
com muita ansiedade pela sociedade e, principalmente, a indústria balística do país.
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31º

20º

21º

50%

20%

Amanhã

Hoje

13. Jan

12. Jan

Máxima

Máxima

Mínima

Mínima

TEMPESTADES
À TARDE

PARCIALMENTE 
NUBLADO

Roberto Vasquez/AE

Mega Sena
Concurso n° 2113
09/01/2019
11 - 14 - 21 - 25 - 46 - 50

 
Lotofácil
Concurso n° 1761
09/01/2019 
01 - 02 - 03 - 05 - 06
09 - 10 - 11 - 13 - 17
18 - 19 - 20 - 21 - 25

Lotomania
Concurso n° 1933 
08/01/2019
00 - 03 - 05 - 08 - 16
18 - 21 - 23 - 29 - 30
32 - 36 - 43 - 54 - 58
59 - 71 - 72 - 86 - 98

Dupla Sena
Concurso n° 1887
10/01/2019
Primeiro sorteio 
07 - 10 - 17 - 27 - 42 - 45
Segundo sorteio
04 - 14 - 21 - 40 - 41 - 48

Federal
Extração n° 05352
09/01/2019

Prêmios Principais
Prêmio Bilhete  Valor (R$)
1º   74346           350.000,00
2º  65069             18.000,00 
3º  57913               17.000,00
4º  71466               15.400,00
5º  54415               14.820,00

 

‘Às vezes não, sempre’, diz 
a atriz Carolina Dieckmann 
sobre enviar ‘nudes’ ao marido

Carolina Dieckmann tem 
se dividido entre o Rio 
de Janeiro, onde grava a 
novela “O Sétimo Guardião”, 
e Miami, EUA, onde a família 
mora. Para matar a saudade 
do marido, Tiago Worcman, 
e chamar a atenção dele, 
ela costuma enviar fotos 
sensuais. 

“Você manda, às vezes, 
foto mais sensual para ele?”, 
perguntou Matheus Mazzafe-
ra durante brincadeira do “Eu 
nunca”, em seu quadro no 
Vídeo Show. “Às vezes? Não, 
amor, sempre”, respondeu a 
atriz entre risos.

Por conta do tema, Mazza-
fera relembrou que existe 
uma lei que leva o nome 

de Carolina Dieckmann. A 
legislação foi criada após a 
atriz ter seu e-mail invadido 
e fotos particulares expostas 
na internet, em 2012. “Agora 
tem a lei, eu posso fazer o 
que eu quiser, e todo mundo 
pode fazer, pode mandar 
foto, não tem mais problema. 
Se der problema, a gente 
denuncia”, afirmou a atriz de 
40 anos.

Em entrevista ao GShow, 
Carolina disse que a rotina 
entre ir e vir de Miami “é 
pauleira, barra pesada”, mas 
está feliz de trabalhar no Rio 
porque tem um monte de 
colegas na cidade - e por 
exercer a profissão no lugar 
que remete a toda a sua vida.

Divulgação/PMG

A Secretaria de Estado 
dos Transportes Metro-
politanos (STM) informa 
que a tarifa básica do 
transporte público por 
trens (CPTM) e metrô 
passará para R$ 4,30, a 
partir deste domingo, 13 
de janeiro. O percentual 
de aumento é baseado 
na inflação acumulada em 
2018, de acordo com o 
IGP-M. O reajuste reflete 
também o incremento 
dos custos operacionais e 
de recursos humanos das 
empresas.

Os passageiros que 
carregarem seus bilhetes 
até as 23h59 deste sá-
bado (12) poderão viajar 
com o valor da tarifa anti-
ga, enquanto o crédito do 
bilhete não se esgotar. As 

modalidades temporais 
de crédito Mensal ou 24 
horas (comum e integra-
do) também terão seus 
valores reajustados a 
partir de domingo.

O Bilhete Mensal 
somente de trens passa 
para R$ 208,90 (comum) 
e R$ 330 (integrado). Já 
o Bilhete 24 horas passa 
para R$ 16,40 (comum) 
e R$ 22 (integrado). Os 
passageiros que compra-
rem seus créditos tem-
porais antes da data do 
reajuste também poderão 
continuar utilizando o 
bilhete normalmente 
com os valores atuais. As 
gratuidades para idosos, 
estudantes, pessoas com 
deficiência e desempre-
gados serão mantidas. 

A partir deste domingo, a tarifa de 
metrô e trens passa para R$ 4,30 
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A prefeitura retifica no Diário 
Oficial desta sexta-feira (11), a 
Portaria 2415/2018, de 17 de 
dezembro de 2017, e publica 
lista prioritária e geral com 
nomes de ex-comissionados 
que devem comparecer, a 
partir desta segunda-feira (14), 
ao Departamento de Recursos 
Humanos (DRH) para ciência 
das planilhas com os cálculos 
para o pagamento. 

A ordem de comparecimen-
to respeita as prioridades pre-
vistas no inciso I do artigo 6º 
dessa portaria, contemplando 
pessoas idosas com idade 
igual ou superior a 60 anos.

Pessoas acometidas por 
doença grave ou pessoa com 
deficiência, contempladas 
pelos incisos II e III do artigo 
6º, deverão comparecer de 21 
a 25 de janeiro ou de 28 a 1º 
de fevereiro. O atendimento 
diário estará restrito às 50 
primeiras pessoas.

Os ex-servidores comissio-
nados deverão comparecer 
ao DRH, na data descrita, das 
8h às 16h30, para ciência das 

planilhas com os cálculos para 
o pagamento. 

O município reconhece e 
assume o compromisso de 
quitar as verbas rescisórias 
garantidas pela Constituição 
Federal, envolvendo saldo 
de salário, férias vencidas 
acrescidas de 1/3, férias 
proporcionais acrescidas de 
1/3, 13º salário proporcional, 
salário-família e período de 
estabilidade provisória decor-
rente da gravidez até cinco 
meses após o parto.

Com isso, o município 
deverá dispor, mensalmente, 

a partir deste mês até o último 
mês do exercício fiscal de 
2020, do montante de até 
quinhentos mil reais para 
pagamento gradual do valor 
global dos débitos descritos 
no artigo 3º desta portaria. Os 
pagamentos serão efetuados 
por meio de transferência 
bancária.

Serviço:
Departamento de Recursos 

Humanos
Avenida Presidente Humber-

to de Alencar Castelo Branco, 
1041. Vila Augusta.

O governador João Doria 
anunciou nesta sexta-feira (11), 
o uso de espingardas calibre 
12 por todas as equipes de 
radiopatrulha da Polícia Militar 
do Estado de São Paulo. Para 
isso, serão disponibilizadas 
cinco mil armas do tipo para a 
PM. Com isso, todas as viatu-
ras que prestam o atendimen-
to das chamadas 190 estarão 
equipadas, em até 60 dias, 
com armas mais potentes 
para o combate ao crime em 
todo o Estado – inclusive para 
cabos e soldados. 

Antes, as espingardas de 
calibre 12 eram destinadas 
apenas para as operações 
noturnas. Nos atendimentos 
diurnos, as equipes saiam 
com pistolas .40, impossibili-
tando uma resposta à altura 
em atendimentos de maior 
gravidade.

A medida marca a priorida-
de do governo do estado com 
a segurança em São Paulo, 
que também busca uma maior 
integração com a Polícia 

Federal. 
A fiscalização em grande 

escala conta com mais de 17 
mil policiais militares, que em 
conjunto com a Polícia Rodo-
viária Federal farão combate 
intensivo ao crime e infrações, 
garantindo a segurança 
viária de uma forma inédita no 
Estado. 

As ações ocorrem até este 
sábado e contarão com oito 
mil viaturas, distribuídas em 
163 pontos de rodovias, com 
2.569 blitze no total, entre 
marginais e acessos às rodo-
vias estaduais e federais de 

São Paulo.
Os veículos selecionados na 

abordagem serão vistoriados 
por equipes do policiamento 
ostensivo (Força Tática, BAEP 
e policiamento territorial) e, 
após, será realizada vistoria 
administrativa de trânsito, 
com equipes do Comando 
de Policiamento Rodoviário e 
da Polícia Rodoviária Federal, 
momento em que os conduto-
res serão submetidos ao teste 
do bafômetro e à verificação 
da documentação e das 
condições dos veículos para 
trânsito na estrada.

Quase 700 mil veículos devem 
utilizar a placa do Mercosul
Antônio Boaventura

Quase 700 mil veículos 
emplacados na cidade de 
Guarulhos terão de utilizar 
a placa do Mercosul a partir 
do dia 1º de julho. A placa é 
destinada a novos emplaca-
mentos: veículos zero km, 
transferência de propriedade 
ou localidade ou se houver 
necessidade de trocar a 
placa do veículo em caso de 
mau estado de conservação, 
perda e furto. 

O Departamento Estadual 
de Trânsito (Detran) informou 
que ainda há qualquer infor-
mação sobre o custo da nova 
placa. Em maio do ano pas-
sado, o Conselho Nacional 
de Trânsito (Contran) adiou 
este processo do dia 1º de 
setembro para 1º de dezem-
bro do mesmo ano. Mas, um 
mês antes, o Contran havia 
cancelado o procedimento, 
que passa a ter como prazo 
o dia 30 de junho deste ano. 

O Detran revelou que o mu-
nicípio de Guarulhos conta 

atualmente com 698.489 em-
placados. Destes, 462.466 
são carros. Em janeiro do ano 
passado, a cidade contava 
com uma frota de 677.765. 
Ou seja, aumento de pouco 
mais de 3%. Os veículos usa-
dos têm como prazo o dia 30 
de dezembro de 2023 para 
fazer a substituição. 

“Vamos ter mais este 
custo agora. Já temos IPVA, 
manutenção do carro, gasto 

com combustível, que só 
aumenta, enfim. Vai chegar 
um momento que será 
impossível arcar com todos 
estes custos. E até agora não 
sei no que isso vai ajudar”, 
disse o autônomo Marcos 
Trindade, 48 anos. 

As placas (40 cm x 13 cm) 
terão o emblema do Merco-
sul, bandeira e nome do país 
de origem do veículo, marca 
d’água, bandeira do estado 

e brasão do domicilio de re-
gistro, código bidimensional, 
faixa holográfica, signo distin-
tivo do Brasil, combinação de 
três letras e quatro números, 
selo fiscal federal (chip) e on-
das sinusoidas. Para motos a 
medida da placa será 20 cm 
x 20 cm. Elas serão emitidas 
nas seguintes condições: 
Colecionador, Comercial, 
Diplomático, Especial, Oficial 
e Particular. 

Prefeitura retifica portaria e publica lista de 
comparecimento de ex-comissionados ao DRH

Doria autoriza calibre 12 nas viaturas 
de radiopatrulha da Polícia Militar

A prefeitura possui 
convênios com os 
bancos Itaú, Santan-
der e Bradesco para o 
pagamento do IPTU do 
exercício de 2019. Já o 
Banco do Brasil, a Cai-
xa Econômica Federal 
e o Banco Cooperativo 
do Brasil 
- Bancoob 
serão 
convoca-
dos para a 
assinatura 
dos con-
tratos na 
próxima 
semana. 
Além 
disso, correspondentes 
bancários (lotéricas, 
comércios autorizados, 
lojas credenciadas, etc) 
também oferecem o 
serviço.  

Os primeiros venci-
mentos do tributo va-
riam entre 28 e 30 de 

janeiro, de acordo com 
o CEP do contribuin-
te. A pontualidade no 
pagamento garante o 
congelamento do valor 
do exercício de 2017, 
seja à vista ou parcela-
do, e 10% de desconto 
para o pagamento 

em cota 
única.

Já o não 
cumpri-
mento 
do prazo 
pode im-
plicar no 
reajuste 
do valor, 
perda do 

desconto e até acrésci-
mos. Os carnês come-
çaram a ser entregues 
na primeira semana do 
ano, porém, o contri-
buinte que ainda não 
recebeu pode acessar 
o documento pelo link: 
http://bit.ly/2QkY7fv. 

Veja relação de bancos 
que recebem o pagamento 
do IPTU 2019 na cidade

Os carnês começaram
a ser entregues na

primeira semana do
ano; quem não recebeu 

pode acessar link na
página da prefeitura 
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Antônio Boaventura

Apesar de o prefeito Guti 
(PSB) ter sancionado, há 15 
meses, da lei que permite 
a concessão da gestão 
dos espaços públicos na 
cidade para a iniciativa pri-
vada, ainda não apareceu 
interessados em explorar 
nenhum dos 17 parques 
que o município possui. 
Este processo obriga o 
concessionário a realizar 
a manutenção da área 
concedida em troca da 
exploração comercial. 
O governo municipal res-
salta que a Lei n.º 7.587 de 
11 de outubro de 2017 não 
propõe a privatização dos 
espaços públicos. Ela tem o 
objetivo de disciplinar con-
cessões e permissões para 

que serviços, obras e bens 
públicos se instalem nos 
espaços municipais, ofere-
cendo benefícios para os 
frequentadores e também 
recursos para a cidade. 
Ou seja, a lei apenas pos-
sibilita a escolha de locais 
públicos para a criação 
de comércios como, por 
exemplo, lanchonetes, 
lojas e restaurantes, sem 
acarretar, de maneira 
alguma, em cobrança de 
entrada nestes locais. 
Será cobrada, apenas, a 
consumação dentro dos 
estabelecimentos privados. 
Entretanto, a administração 
pública não revelou o cus-
to que tem com a gestão 
dos parques.
Contudo, populares 

ouvidos pelo HOJE nos 
parques Bosque Maia, na 
região central da cidade, e 
Fracalanza, na Vila Augus-
ta, apontaram o abandono 
como principal motivo 
para que haja o repasse 
da administração pública 
à iniciativa privada. Eles 
entendem que os serviços 
ofertados tendem a ter 
uma melhor qualidade.
“É uma situação difícil. Des-
de que seja para melhorar 
e o que podem trazer para 
o parque, sim. Se converter 
isso em melhorias para a 
população, eu estou de 
acordo. Tem muito poten-
cial a ser explorado aqui”, 
disse o comerciante e 
frequentador do parque 
Bosque Maia, Fábio Aranda.

Concessão dos parques municipais de
Guarulhos ainda não tem interessados

Picolés e chuveiradas refrescam 
animais no zoológico municipal

Nestes dias de tem-
peraturas elevadas os 
animais do zoológico de 
Guarulhos, no Jardim 
Rosa de França, têm 
recebido uma ajudinha 
para se refrescar. Picolés 
de frutas, de peixe, carne 
e até de sangue pas-
saram a fazer parte da 
alimentação das aves e 
mamíferos que habitam 
no local. A bicharada 
também conta com gos-
tosas chuveiradas apre-
ciadas principalmente 
pelas araras e papagaios 
que chegam a disputar 
um lugar embaixo da 
água.

Os picolés são feitos 
com ingredientes que 
integram o cardápio ha-
bitual dos bichos. Nesta 
sexta-feira (11), o petisco 
das aves teve como base 
suco natural de goiaba 
com pedaços de frutas. 
Já o gato-mourisco ga-
nhou um gelado de água 
e pedaços de peixe. 
Os carnívoros, como o 
casal de leões Maia e 

Nero, gostam de sabo-
rear um suculento picolé 
de sangue. O agrado é 
entregue pela manhã, 
em média uma vez por 
semana a cada espécie, 
como explica, Gilberto 
Nogueira Penido Junior, 
veterinário do zoo. “Além 
de ajudar a enfrentar o 
calor, a ideia é oferecer 
um diferencial na forma 
de apresentação dos ali-
mentos para estimular a 
atividade e oferecer uma 
distração aos animais, 
por isso não oferecemos 
todos os dias para não 
se tornar rotina”.

O zoológico de Gua-
rulhos tem entrada e 
estacionamento gratuitos 
e funciona de terça-feira 
a domingo, das 9h às 
17h. O local abriga cerca 
de 500 animais resgata-
dos ou nascidos no local, 
em meio a uma ampla 
área verde formada por 
espécies nativas da Mata 
Atlântica que atrai bichos 
de vida livre, como tuca-
nos e saguis.
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Prefeitura inicia aplicação de 
remediador de odores no aterro

A prefeitura iniciou nesta 
sexta-feira (11), a aplicação 
do “remediador ambiental 
físico químico” de odores 
no aterro sanitário municipal 
de Guarulhos, no Cabuçu. 
A ação visa amenizar o 
mau cheiro emitido pelos 
resíduos orgânicos em de-
composição expostos após 
o deslocamento de uma das 
células do aterro, no último 
dia 28.

O secretário de Servi-
ços Públicos, Edmilson 
Americano, acompanhou o 
procedimento nesta sexta, 
junto a técnicos e engenhei-
ros da pasta. “Os resultados 
foram bastante satisfatórios. 
Esperamos assim amenizar 
boa parte do desconforto 
que o mau cheiro vindo do 

aterro tem causado à popu-
lação da região do Cabuçu”, 
explicou Americano.

Testado previamente 
pela prefeitura e autorizado 
pela Cetesb (Companhia 
Ambiental do Estado de São 
Paulo) e pelo Ibama (Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente 
e dos Recursos Naturais 
Renováveis), o produto, 
espécie de detergente que 
ajuda na precipitação dos 
gases, é 100% biodegradá-
vel e inofensivo a todas as 
formas de vida. 

Na página guarulhos.
sp.gov.br/pagina/aterro-
-sanitário-de-guarulhos é 
possível acompanhar todas 
as informações sobre a 
situação no aterro municipal 
de Guarulhos.

Iv
a

n
ild

o
 P

o
rt

o

Fábio Nunes Teixeira
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Segundo colocado do 
grupo 26 da 50ª edição da 
Copa São Paulo de Futebol 
Júnior, o Flamengo encara o 
São Caetano neste sábado 
(12) pela 2ª etapa da principal 
competição de categoria de 
base do país. O técnico Ra-
phael Laruccia ressalta que 
o Corvo está preparado para 
o embate e afirma conhecer 
bem a equipe da cidade de 
São Caetano do Sul. 

No ano de 2016, as duas 
equipes se encontraram na 
fase oitavas de final do Cam-
peonato Paulista Sub-20, e o 
São Caetano levou a melhor 
sobre o escrete guarulhense. 
No duelo do estádio Antônio 
Soares de Oliveira, palco 
do embate deste sábado, o 
Corvo venceu o adversário 
por 3 a 1. Já, em São Caetano 
do Sul, o Rubro-Negro de 
Guarulhos foi superado pelo 
placar de 3 a 0. 

“Nossos atletas estão 

recuperados e prontos para 
mais um desafio. Conhece-
mos bem o São Caetano, até 
porque, fizemos um amistoso 
contra eles, duas semanas 
antes de começar a Copa 
São Paulo e empatamos em 
2 a 2. Eles têm jogadores 
leves no ataque. É uma equi-
pe muito difícil de marcar”, 
declarou Raphael Laruccia, 
técnico do Flamengo.

A equipe que avançar 

nesta etapa encara na 3ª 
fase o vencedor do duelo 
entre Coritiba, líder do grupo 
26 com 7 pontos, e União 
Mogi, que eliminou o Santos 
na chave 25. A campanha do 
Flamengo na 1ª fase foi com-
posta por 2 vitórias, 1 derrota, 
5 gols marcados e apenas 
2 sofridos. Seu aproveita-
mento foi de 67% dos pontos 
disputados.

“Somos uma equipe 

de guerreiros e de caras 
batalhadores, que vai dar o 
máximo no jogo. Todos nós 
temos grandes objetivos na 
vida a serem alcançados. 
Precisamos jogar futebol, 
se entregar ao máximo em 
campo, correr, lutar e fazer 
tudo que o nosso treinador 
[Raphael Laruccia] vem 
trabalhando com a comissão 
técnica”, concluiu o volante 
Renato Brito.
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Flamengo encara São Caetano 
pela 2ª fase da Copa São Paulo

Dia 24, o Grupo de 
Apoio Psicoprofi ssional 
para Desempregados 
realiza o primeiro curso 
“5S - A base para a Qua-
lidade”. Inscrições pelos 
telefones 2463.5300 ou 
2440.5930.

CRESCEM ACORDOS SALARIAIS NO GRUPO 10

José Pereira dos Santos - Presidente

COLUNA DO

METALÚRGICO
12/01/2019

SALÁRIO MÍNIMO É MUITO BAIXO
O valor fixado pelo novo governo fica 
muito aquém do necessário. Isso é pés-
simo pro trabalhador, o aposentado e 
a economia nacional. Como se vê, pros 
pobres não tem meritocracia!

Fique sócio.
Vale a pena!

O 25º Campeonato de 
Futebol metalúrgico reco-
meça neste fi nal de sema-
na. Serão cinco partidas no 
Clube de Campo (Parque 
Primavera).    

Programação de sába-
do (12): jogam Julio Simões 
e Reydel (9 horas), e Feeder 
e Marília (10h30). Domingo (13): Roda de Ouro x Chas-
six/SMB (9 horas); Tec-Fil x Steel-Rol (10h30) e Komatsu
x Elecon (12 horas). Entrada grátis.

CAMPEONATO TEM CINCO JOGOS DOMINGO

Site: www.metalurgico.org.br - Facebook: www.facebook.com/metalurgicos.deguarulhos
Rua Harry Simonsen, 202, Centro, Guarulhos. Telefone 2463.5300. E-mail sindicato@metalurgico.org.br

Solange Moncia coordena os cursos

ALUMAX - Diretor Nildo comanda assembleia com os trabalhadores da empresa

Jogos começam a partir das 9 horas

O Sindicato se-
gue fi rme por rea-
juste, abono sala-
rial e manutenção 
da Convenção Co-
letiva a todos os 
metalúrgicos.

As negociações 
se  concentram 
agora nas empresas ligadas ao Grupo 10 patronal, que 
não fechou acordo com a Federação na campanha sa-
larial. Por isso, nessas empresas, a negociação acontece 
fábrica por fábrica.

Acordos - Só no fi nal de 2018, mais 260 companheiros 
foram benefi ciados, na HRM (Arujá), Rotocrom (Mairi-
porã) e Alumax (Bonsucesso). Todos receberão 5% no 
salário, a partir de 1º de janeiro, e abono de 10%.

Total - Negocia-
ções já benefi caram 
metalúrgicos de 
mais de 20 fábricas 
do Grupo 10. 

Nosso secre-
tário-geral Pedro 
Pereira da Silva 
(Zóião) comenta: 

“Até agora, o aumento salarial já benefi ciou mais de 
90% da nossa base. Falta muito pouco pra atingirmos 
100% dos companheiros”.

Milhões - Nossa base tem 38.871 trabalhadores. O 
aumento injetará R$ 85,3 milhões na economia de Gua-
rulhos, Arujá, Mairiporã e Santa Isabel ao longo do ano.
EXIJA - Sua empresa ainda não pagou o reajuste? 

Avise o Sindicato. Vamos cobrar!!!

GAP PROMOVE CURSO GRÁTIS EM JANEIRO

Torneio de damas mobiliza
o Jardim Moreira no dia 20

Um torneio de damas 
promete agitar o Jardim 
Moreira no domingo, dia 20, 
a partir das 13h. Trata-se do 
1º Campeonato de Damas 
– Casa do Norte Kinha, que 
já está com as inscrições 
abertas. Haverá premiação 
em dinheiro para os 1º, 2º e 
3º lugares. 

“A gente quer reunir 
amigos e familiares para o 
nosso primeiro campeonato. 
Teremos juiz, tabuleiros e 
duas grades de competido-
res. Quem quiser também 
comparecer apenas para 
assistir ao torneio, será bem 
vindos”, disse o organizador 
José Jerônimo dos Santos 
Primo.

O jogo de damas é pra-

ticado em um tabuleiro de 
64 casas, claras e escuras, 
dispondo de 12 peças bran-
cas e 12 pretas A grande 
diagonal (escura), deve ficar 
sempre à esquerda de cada 
jogador. O objetivo do jogo 
é imobilizar ou capturar to-
das as peças do adversário. 

A taxa de inscrição será R$ 
50, e todo valor arrecadado 
será dividido na premia-
ção – 1º lugar, 50% do valor 
arrecadado; 2º lugar, 30% e 
3º lugar, 20%.

Serviço
1º Campeonato de Damas
Dia 20 (domingo),  13h
Casa do Norte Kinha
Rua Cachoeira, 1.520, 

Jardim Moreira
Informações: 2457-3953

Reprodução



www.guarulhoshoje.com.brgastronomia sábado e domingo, 12 e 13 de janeiro de 20198

Fotos: Divulgação e reprodução Facebook

Bola de Neve

Bacio di Latte Paleteria Las Chicas 

Gelateria Sorveto

É um dos locais mais 
procurados pelos 
amantes de sorvete. O 
estabelecimento conta 
com um amplo cardá-
pio do doce, fabricados 
artesanalmente e com 
diversas combinações. 
Entre alguns dos sabores 
de destaque estão os de 
ameixa, acerola, amen-
doim, baunilha, brigadei-
ro, café, cupuaçu, cro-
cante, coco queimado, 
chocolate branco, doce 
de leite, leite conden-
sado, morango, menta, 

milho verde, napolitano, 
passas, pistache, uva, 
dentre outros. 

A Bola de Neve está 
localizada na rua Ary Bar-
roso, 500, Paraventi. O 

horário de funcionamen-
to é de segunda-feira das 
10h às 22h; quarta-feira a 
domingo das 10h às 22h. 
Mais informações pelo 
telefone 2409-6718.

Uma das sorveterias 
mais famosas de São 
Paulo, a Bacio di Latte, 
oferece gelatos em três 
tamanhos de copinho ou 
casquinha, sendo peque-
no, médio, grande e o 
massimo (para aqueles 
que não têm medo de 
exagero). 

Há também opções para 
viagem. Entre os sabores 
disponíveis estão os mais 
tradicionais Bacio di Latte 
(leite), pistacchio (pista-
che), nocciola (avelã), até 
sabores mais brasileiros, 
como paçoca, e outros de 
fruta. Ao todo são mais de 
25 sabores disponíveis.

Você encontra a Bacio di 
Latte no Parque Shopping 
Maia, avenida Bartholo-
meu de Carlos, 230, Maia. 

O horário de funciona-
mento é de segunda-feira 
a sábado das 10h às 23h; 
e aos domingos das 12h às 
22h30. Mais informações 
pelo telefone 2485-1065.

Com um ambiente 
agradável para desfru-
tar junto com a família e 
amigos, a Paleteria Las 
Chicas está localizada 
na rua Josephina Man-

dotti, n° 267, no bairro 
Jardim Maia. Além de um 
rápido atendimento, uma 
variedade de sabores e 
entre os destaques, há 
o petit gateau, no qual o 

cliente pode desfrutar de 
duas opções, com sorvete 
ou sem, porém, a paleta 
mergulhada virá nas duas 
opções. Mais informações:  
2600-3943. 

A Gelateria Sorveto oferece 
uma grande variedade de 
sorvete de massa, paletas 
e sobremesas, como o petit 
gateau, para refrescar os dias 
quentes.  O grande diferencial 
da casa são as taças gourmet. 
Com sabores que agradam 
a todos os paladares, além 
do saboroso sorvete da casa, 
a taça é revestida com uma 
cobertura que também pode 
ser consumida. Dentre os 
sabores mais procurados 
estão a de torta holandesa, 
ninho com nutella, ovomaltine 
e a taça Kinder Bueno (feita 
com brigadeiro gourmet ao 

leite, ganache branco, 
ganache meio amar-
go, sorvete, blossoms 
callebaut, kinder bue-
no dark, kinder bueno 
white, kinder ovo e 
kinder barrinha).

A casa fica na rua 
Josephina Mandotti, 
174, Maia. O horário de 
funcionamento é de 
segunda-feira a sexta-
-feira das 12h às 20h; 
sábado das 14h às 
22h; e domingo das 
13h às 21h. Mais infor-
mações pelo telefone 
2229.6661. Há ainda a loja de 

fábrica na avenida Antônio de 
Souza, 294, Centro.

Com as altas temperaturas neste 
calor, nada melhor do que aproveitar 
para saborear um sorvete. O rotei-
ro do HOJE deste final de semana 
preparou as melhores sorveterias 
da cidade com um amplo cardápio e 

diversas combinações de sabores, 
além de opções de sobremesas. 

O capricho artesanal também são 
mais uma das novidades nos sorve-
tes. Confira as dicas para refrescar o 
seu final de semana:

Neste verão, espante o 
calor aproveitando as 
sorveterias guarulhenses
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Preparamos o Recanto da Gruta 
com carinho, pois nosso objetivo 
é proporcionar à você, momentos 
de prazer e felicidade. Deixe lá fora 
todas as preocupações e tudo o que 
lhe aborrece. Aproveite ao máximo 

o que estamos oferecendo para 
lhe dar prazer e alegria. Admire 
nossas plantas, fl ores e árvores, 
sinta a pureza deste ar. Contemple 
o sol, as estrelas, o luar, tudo é 
muito agradável.

Quer comemorar alguma data especifi ca com seus melhores amigos, 
que tal no meio do campo, com piscina churrasqueira e jogos?

Arranje uma desculpa para celebrar, afi nal a vida é para ser feliz, 
comemore aqui no Recanto da Gruta!

Contato: Ionara- 97434-6544 / San- 98734-4414
www.recantodagruta.com.br

A Chácara fi ca na cidade de Santa Isabel – Bairro Cachoeira.
Endereço: Via das Uvas, 53. 

VIA DUTRA KM 190 (ENTRE AS CIDADES DE ARUJÁ E SANTA IZABEL)
+OU – 40 MINUTOS DE SÃO PAULO.

Basta entrar no RANCHO DA PAMONHA (sentido SP/RIO)

Até o próximo dia 28 de ja-
neiro, o Centro Permanente 
de Exposições de Arte Prof. 
José Ismael, na Vila Galvão, 
apresenta a mostra “110 
Anos da Imigração Japone-
sa”, composta por obras da 
artista Mitiko Yanagui. A ex-
posição tem entrada gratuita 
e classificação livre.

Mitiko Yanaguié é uma 
rara representante da 
Shadow Art no Brasil, técnica 
sustentada por uma visão 

contemplativa do real, que 
tende a se traduzir numa rica 
e densa metáfora do mundo 
feito de luz, espaço, cor e 
pintura.

A contínua tentativa de 
dominar plasticamente a 
matéria, de fixar seus temas 
– principalmente os florais 
– dando-lhes volume, linha 
e ritmo harmônico, faz com 
que a artista encontre com 
sua arte as formas, a cor e a 
luz de uma composição para 

sublimá-la a uma nova vida, 
o que a leva a humanização 
das coisas.

É assim que Yanagui cria 
arte das sombras em pro-
jeções bi e tridimensionais, 
a partir de uma técnica que 
tem o mágico poder de criar 
perspectivas, transparências 
e clareza fora do comum, 
juntamente com um profun-
do equilíbrio de cores.

Com um temperamento 
reflexivo e intimista, Mitiko 
elabora seu trabalho pa-
cientemente, mas com um 
entusiasmo ímpar. A relação 
humilde e paciente com seu 
trabalho revela uma arte 
cheia de autenticidade, inata 
sensibilidade iluminista e 
plástica, uma instintiva ne-
cessidade de criar, realizar 
uma obra e de comunicar.

Existe nessa artista uma 
contínua renovação pelo 
interesse da pesquisa e a 
coragem de enfrentar os 
difíceis problemas do ho-
mem, da natureza e da vida, 
a fim de retirar do mistério 
das coisas a sua parte de 
verdade e realizar aquela 
difícil conquista do real e 
do eterno, em que a arte 
encontra sua glorificação.

F
o

to
: D

iv
u

lg
a

çã
o

Centro de Exposições da Vila Galvão celebra 
os 110 anos da imigração japonesa no Brasil

A humanização das coisas
Serviço:
Exposição “110 Anos da 
Imigração Japonesa”
Data: até 28 de janeiro
Horário: de terça a 
domingo, da 10h às 17h
Centro Permanente de 
Exposições de Arte Prof. 
José Ismael
Praça Cícero de 
Miranda, s/ nº, Vila 
Galvão
Entrada gratuita
Classificação livre
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[ horóscopo ]

A Volta do Todo Poderoso

Jesse Stone: Inocentes Perdidos

Record, 15h […] Com 
Steve Carell, Morgan 
Freeman. Evan Baxter 
consegue uma cadei-
ra no Congresso e se 
muda para Washington 
com a família. Mas, quan-
do tudo estava indo bem, 
ele recebe uma ordem 
de Deus para construir 
uma arca como a de Noé.

Fotos: Divulgação

[ filmes ] 
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(?) Bueno,
piloto cam-
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momento 
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Link de
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Capital do Quilombo dos Palma-
res (Hist.)
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brasileiro
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falha geológica de San

Andreas
(EUA)

(?) Luís, 
futebolista
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vitamina C
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Comer,

em inglês
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Formatura 
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Faina;
trabalho

Direção da queda livre
Prática complementar
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Atol que
foi local
de testes
nucleares
da França

Introme-
ter-se

Dona do
cão Cora-
gem (TV)

3/air — eat. 4/gran — teiú. 6/muriel.

[ novelas ] 

virgem

Faça um balanço 
de sua vida hoje. Pare 
e siga adiante com 
calma. Você precisa 
relaxar e se desprender 
dessas preocupações 
mundanas que o tem 
preocupado o dia todo.

É hora de pensar em 
fazer uma grande mu-
dança. Suas ambições 
são saudáveis, então 
lute por elas. A sensa-
ção de que algo está 
faltando levará a um 
momento de cansaço 
passageiro. 

Você estará muito 
mais concentrado em 
assuntos pessoais. Um 
ganho financeiro está à 
vista. Você estará ainda 
mais em sintonia com 
as necessidades do 
seu corpo, então use 
essa oportunidade para 
cuidar da sua dieta.

A intervenção de um 
colega irá ajudá-lo a ter-
minar um projeto atual 
que tem sido pesado. 
Você vai ficar muito 
bem se colocar o passa-
do atrás de você. Você 
precisa se ??superar.

Se você tiver que 
trabalhar hoje, você 
vai achar difícil manter 
a concentração, os 
diálogos dominam. Seus 
impulsos o impedem 
de seguir seu ritmo e 
isso é desgastante. Tirar 
um dia de folga seria 
oportuno.

Enquanto tudo está 
acontecendo ao seu 
redor, você vai precisar 
relaxar. Você poderia 
aproveitar isso para dar 
um passo atrás. O dia 
de hoje vai lhe trazer 
uma sensação de calma 
interior, que é favorável 
para recarregar as 
baterias emocionais.

Você vai ser menos 
paciente do que o que 
as outras pessoas que-
rem, mude a sua tática 
e você pode chegar a 
um compromisso. Você 
também vai ser mais 
realista sobre as coisas 
do que antes. Aceite 
que você precisa de um 
descanso.

O seu dia poderia fluir 
bem e poderia envolver 
deslocamentos, mas 
estes serão satisfató-
rios. Conversar com 
as pessoas com mais 
experiência poderia 
lhe mostrar, talvez, que 
os seus excessos são 
realmente prejudiciais.

Sua atitude faz com 
que você seja mais tei-
moso, mas isto está lhe 
trazendo boa sorte em 
questões financeiras. A 
mudança de ares ou, no 
mínimo, uma mudança 
de atividade recreativa 
viria no momento certo 
para lhe dar essa fuga, 
que será uma neces-
sidade.

Se você tiver que 
trabalhar hoje, você vai 
achar difícil manter a 
concentração, os diá-
logos dominam. Seus 
impulsos o impedem 
de seguir seu ritmo e 
isso é desgastante. Tirar 
um dia de folga seria 
oportuno.

Você vai ter um 
controle firme sobre a 
realidade - agora é o 
momento de enterrar a 
cabeça em suas contas 
para encontrar algo que 
você perdeu. Você vai 
se encontrar com um mi-
lhão de coisas para fazer, 
mas tome o seu tempo e 
proceda logicamente.

O bom humor vai 
prevalecer e você 
vai ser bom em ser 
receptivo às pessoas a 
sua volta. Faça pausas 
porque você não tem 
se cuidado muito bem 
fisicamente. Tenha 
cuidado com cãibras 
musculares e com movi-
mentos errados.

áries libra

escorpião

sagitário

capricórnio

aquário

peixes

touro

gêmeos

câncer

leão

Globo, 2h03 Jes-
se Stone: Innocents 
Lost. EUA. Dra-
ma. Direção: Dick 
Lowry. Com Ka-
thy Baker, Stephen 
Mchattie. Após sua 
aposentadoria in-
voluntária, o che-
fe de polícia Jes-
se Stone passa a 

investigar sozinho 
a misteriosa morte 
de um jovem ami-
go. Enquanto isso, 
a polícia da cidade 
de Paradise tenta 
lidar com o novo e 
arrogante chefe de 
polícia, genro de 
um importante polí-
tico da cidade.

Espelho da Vida
Alain liga para 

Isabel e ameaça 
afastá-la de Priscila. 
A Guardiã afirma a 
Cris que Danilo é 
sua alma gêmea e 
que ele pode estar 
reencarnado. Margot 
nota que Alain e Cris 
estão brigados. Pris-
cila pega a caixinha 
de música antiga de 
Isabel para ensaiar 
balé com Flor. Dalva 
entrega para Margot 
uma rosa branca 
enviada por André.

O Tempo Não Para
Marino confidencia 

a Carmen que escu-
tou Lúcio marcar a 
implosão do prédio. 
Zelda e Monalisa 
avisam a Barão que 
Teófilo foi preso e 
pedem ajuda para 
soltá-lo. Belém alerta 
a Vanda que Teófilo 
está sendo mantido 
em cárcere privado. 
Helen fica assustada 
ao saber que Teófilo 
será usado como 
cobaia.

O Sétimo Guardião
Eurico aceita a pro-

posta de Valentina e 
conta sobre a irman-
dade. Milu ouve par-
te da conversa entre 
Eurico e Valentina. 
Judith questiona Ro-
bério sobre Sampaio. 
Júnior aconselha 

Geandro a ir atrás de 
Lourdes Maria.

Segunda-feira
Malhação - Vidas 
Brasileiras

Os alunos se revol-
tam com a decisão 
de Solange de no-
mear Fabiana como 
presidente do Grê-
mio, e Gabriela tenta 
conter os ânimos de 
Dandara. Santiago 
se desculpa com 
Lourenço por seu 
mau desempenho 
no futebol, e Michael 
sofre pelo namorado. 
Gabriela confronta 
Solange, que amea-
ça a professora.

Espelho da Vida
Alain não acredita 

que a Guardiã da 
casa de Julia tenha 
morrido. André 
garante à Guardiã 
que em breve ela se 
libertará do casarão. 
Isabel repreende 
Priscila por pegar 
sua caixinha de 
música. 

O Tempo Não Para
Lúcio não gosta de 

ver a manifestação 
popular em prol 
da Samvita. Vanda 
avisa a Petra que 
não sairá da Criotec 
enquanto Teófilo 
não confirmar que 
foi conduzido à 

empresa por sua 
vontade.  

O Sétimo Guardião
Judith aconselha 

Gabriel a conversar 
com os guardiães 
sobre o poder da 
fonte. Valentina 
convence Olavo a 
financiar a instala-
ção da antena de 
telefonia em Serro 
Azul.  

Teresa
Teresa diz a Arthur 

que só não contou 
nada antes por que 
teve medo de perdê-
-lo e, com hipocrisia, 
pede perdão a ele. 
Genoveva diz a Ru-
bens que Esperança 
se consolou muito 
rápido, pois já anda 
com outro homem.

As Aventuras 
de Poliana

Sérgio e Joana 
dão uma bronca em 
Mário pela invasão 
na casa de Sr. Pen-
dleton com o drone. 
Poliana vai à casa de 
Sr. Pendleton e ele a 
aconselha sobre pro-
postas para o grêmio 
da escola.

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

classifi cados ligue: 

2823-0828

2823-0829

2823-0830

2823-0836

2823-0837

de linha
Classifi cados

R. JOÃO GONÇALVES, 275, CENTRO

www.cursonacional.com.br

Você não tem 1º ou 2º grau?
Nós temos a solução!

g
mos a solução!

CURSONACIONAL

Matrícula
Grátis

Aulas 1 vez 
por semana

Curso
Rápido

SUPLETIVO
Curso preparatório para

ENEM, ENCCEJA E EJA

(11)  2408-4200

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - PRESENCIAL E ONLINE
1º LEILÃO: 16 de janeiro de 2019 às 14h30min *. 2º LEILÃO: 29 de janeiro 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 nº 90.400.888/0001-42, nos termos 
do instrumento particular com força de escritura pública de 22/02/2013, cujos Fiduciantes são EDVANDRO AMARO 
DE LIMA, CPF/MF. 194.405.978-44, e sua mulher MARIA APARECIDA ARAUJO DE LIMA, CPF/MF. 124.666.418-60, 
em PRIMEIRO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 611.985,12 (Seiscentos e 
Onze Mil Novecentos e Oitenta e Cinco Reais e Doze Centavos - atualizado conforme disposições contratuais), o 
imóvel constituído pelo “Apartamento-Tipo nº 73, 7º andar, área privativa de 110,30m², e a área total construída de 
181,02m²,  com direito a 02 vagas de garagem, do Bloco 5, do Condomínio Residencial Supera, situado na Avenida 
Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco, nº 1.449, Bairro de Vila Augusta, Guarulhos/SP”, melhor descrito na 
matrícula 101.911 do 1º Registro de Imóveis 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$ 343.964,81 (Trezentos e Quarenta 
e Três Mil Novecentos e Sessenta e Quatro Reais e Oitenta e Um 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 (4581_12 Ol).

   IMÓVEIS 
 ALUGA-SE 

 CASA STA EMILIA 
 2 Comodods R$ 450,00 prox ao 
atacadão sta Emilia  F: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 Úl-
timas unid. não percam. F:4969-
4226/ 4969-0884 www.cooper-
terrahabitacional.com.br 

 SOBRADO JD.MUNHOZ 
 Aceito apto menor valor. R$650 
mil. F:2421-6910/99396-8850 

 SERVIÇOS 
 RELAX 

 ALUGA-SE QUARTOS 
 Quartos p/ acompanhantes lim-
pos e equipados p/ seus clientes 
F: 94632-4922 Renato somente 
WhatsApp 

 DIVERSOS 
 LOCAÇÃO ARTIGOS P/ FESTA 
 Mesas, cadeiras e brinque-
dos, decoração comp.+ bolo. F: 
98725-8230/96966-3413  

     

   

ANUNCIE

Ligue e
anuncie nos 
classifi cados

EDITAIS LEGAIS
E PUBLICAÇÕES
JURÍDICAS

TEL. 2823-0800
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