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Escotismo reúne 
crianças e jovens na 
cidade; inscrições 
estão abertas 
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UMA VERDADEIRA ERUPÇÃO DE SABORES

are you
 ready?

COSTELA 
BOVINA
(Prato ou na madeira) 

2 ripas de costela feitas 
lentamente na parrilla, 
muito macia, servida com 
uma deliciosa farofa de 
cebola tostada e vinagrete 
de maçã verde

THE FIRE 
STINCO
Ossobuco bovino cozido 
lentamente no vinho tinto 
e especiarias. Acompanha 
purê de batata da casa 
e molho au jus

OCEAN PASTA
Fettuccine com 
camarões grandes, 
tomates assados, 
manjericão fresco 
e bacon
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NÃO ESTÃO PRA BRINCADEIRA

TOMAHAWK
Um dos cortes mais 
saborosos da costela. 
Pela presença do osso 
o sabor da carne é único 
e maravilhoso. Um corte 
com bom nível de 
marmoreio

iron 
and wood

T�BONE 
O T-Bone, também 
conhecido como Bisteca 
ou Chuleta, é um corte 
com osso em forma de T 
que é composto de dois 
cortes em um só: de um 
lado o contra-�lé e do 
outro lado o �lé mignon

BIFE DE
CHORIZO
Corte típico argentino, 
retirado do miolo do 
contra-�lé, tem uma 
gordura lateral que 
confere um sabor todo 
especial

DOUBLE BURGER 
400g

2 carnes com pão artesanal, 
creme de queijo, 
queijo cheddar, 
bacon, cebola 
caramelizada, 
alface americano 
e tomate



DE SEGUNDA A SEXTAEXECUTIVOS
R$ 39,90

for the lunch

PRA PEGAR PESADOSOBREMESASkeep in to
uch

FRALDINHA, BIFE DE CHORIZO, 

½ GALETO OU SALMÃO

Uma verdadeira Erupção 
de Sabores
RUA TAPAJÓS, 56 � GUARULHOS � SP  |  RESERVAS: WHATS 	11� 93219�8871
SEGUNDA: 12H AS 14H � 18H AS 22H  |  TERÇA A SÁBADO: 12H AS 00H
DOMINGO: 13H AS 22H
AOS DOMINGOS NOSSO VALET FICA LOCALIZADO NA ESQUINA, DEVIDO À FEIRA DE RUA.

THE FIRE BALL
Esfera de chocolate com 
delicioso cheesecake de 
morango e calda quente
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O valor é para quem utiliza o Bilhete Único, cartão que permite a utilização de até quatro ônibus diferentes no período de duas 
horas. O reajuste das tarifas é o equivalente a 3,48%, o que representa uma variação inferior à infl ação dos últimos 12 meses

Tarifa de ônibus na cidade passa a 
custar R$ 4,45 a partir deste sábado

GH  Pág. 4

Saúde vai contratar 
ginecologistas e
endocrinologistas

Guarulhos GRU  faz 
55 anos com muita 
história no futebol

Saúde Agora abre
três unidades neste 
sábado no município

GH  Pág. 4 GH  Pág. 5 GH  Pág. 4

GH  Pág. 8

Região central da cidade 
ganha o seu primeiro
‘boteco japonês’
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Duas escolas da cidade recebem o 
programa estadual Escola + Bonita
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Clássico entre Corinthians e Palmeiras terá 
duelo de técnicos idolatrados pelas torcidas

GH  Pág. 2 
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ESCOTISMO: O Grupo Escoteiro Guaru (198o SP), em atividade há mais de 30 anos, está 
com inscrições abertas para crianças e jovens, e adultos voluntários. Confi ra! GH  Pág. 9

Felipão, do Palmeiras Carille, do Corinthians



www.guarulhoshoje.com.brpainel sábado e domingo, 2 e 3 de fevereiro de 20192

[ carta do leitor ]

Envie seus comentários para o e-mail: redacao@guarulhoshoje.com.br

Expediente

[ cena do dia ]

LOTERIAS:
Deu sorte hoje?

Oberdan Costa
A lamentável e triste tra-
gédia de Brumadinho 
não requer apenas inde-
nizações às famílias das 
vítimas e sobreviventes, 
mas prisão dos respon-
sáveis por este crime que 
coloca, mais uma vez, o 
Brasil nas páginas dos 
jornais de todo o mundo..

Anita Dolores Ramos
Até quando vamos con-
viver com tragédias co-
metidas pela irrespon-
sabilidades de quem só 
quer ganhar dinheiro? A 
direção da Vale precisa 
ser processada, julgada 
e os condenados pela 
Justiça brasileira cum-
prirem suas penas. Não 
dá para convivermos 
mais com tanto descaso 
com a vida do ser huma-
no e, principalmente, do 
trabalhador brasileiro.

Daniel Penteado Castro
O Brasil nada aprendeu 
com a tragédia de Ma-
riana, há apenas três 
anos. Agora, temos ou-
tra tragédia, bem maior 
que aquele na questão 
de perdas humanas. No 
nosso país, os empre-
sários fazem o que que-
rem. Realmente, é muita 
revolta e tristeza que as-
solam o povo brasileiro..

Eulália Boaventura 
Lima
Parabéns ao governa-
dor de São Paulo, João 
Doria, por dividir a dor 
das famílias mineiras, 
vítimas da tragédia de 
Brumadinho, e ofere-
cer ajuda com agentes 
de segurança do nosso 
estado. Temos que unir 
forças e aumentar a so-
lidariedade diante de ta-
manho desastre.

Sandra Duarte Porto
Achei muito importan-
te o governador de São 
Paulo, João Doria, san-
cionar a lei que permite 
os animais domésticos 
de serem transportados 
no Metrô, nos trens da 
CPTM e nos ônibus da 
EMTU. Agora, podemos 
levar nossos pets para 
passear ou visitar nossos 
familiares, principalmen-
te nos finais de semana.

Suzana Carvalho 
de Souza
Um ônibus atropelou 28 
ciclistas e matou três na 
Rodovia dos Bandeiran-
tes, neste final de sema-
na. E, infelizmente, este 
tipo de acidente envol-
vendo ciclistas nunca irá 
diminuir, pois é público e 
notório a aversão de mo-
toristas com quem está 
pedalando suas bikes, 
sejam para trabalhar ou 
nos momentos de lazer..

 Vandalismo no ponto
Menos de uma semana após ser trocado, o ponto de ônibus da avenida Monteiro Lobato 
já sofreu com atos de vandalismo e amanheceu, esta semana, com quatro pichações 
entre a parte lateral e a central da cobertura da parada de ônibus. 

Ivanildo Porto

Mega Sena
Concurso n° 2120
30/01/2019
13 - 20 - 24 - 25 - 38 - 41

 
Lotofácil
Concurso n° 1770
30/01/2019 
02 - 04 - 05 - 07 - 11
12 - 14 - 15 - 18 - 19
20 - 21 - 22 - 23 - 25

Lotomania
Concurso n° 1939 
29/01/2019
02 - 03 - 07 - 10 - 11
16 - 18 - 23 - 24 - 25
27 - 29 - 30 - 34 - 41
46 - 55 - 60 - 81 - 83

Dupla Sena
Concurso n° 1895
29/01/2019
Primeiro sorteio 
20 - 29 - 31 - 32 - 34 - 48
Segundo sorteio
15 - 25 - 32 - 34 - 35 - 39

Federal
Extração n° 05358
30/01/2019

Prêmios Principais
Prêmio Bilhete  Valor (R$)
1º   09453          350.000,00
2º  69782             18.000,00 
3º  40416              17.000,00
4º  01593              15.400,00
5º  57070             14.820,00

Clássico entre Palmeiras 
e Corinthians terá o duelo 
de técnicos idolatrados

 Luiz Felipe Scolari e Fábio 
Carille não são apenas os 
técnicos de Palmeiras e 
Corinthians, respectivamente. 
No clássico deste sábado, às 
17 horas, pelo Campeonato 
Paulista, no Allianz Parque, 
os dois representam figuras 
idolatradas pela torcida, 
contratadas com a fama de 
salvadores e marcados por 
vitórias sobre o maior rival.

Os treinadores carregam 
toda essa reputação para o 
primeiro clássico do ano e 
para o primeiro encontro en-
tre ambos na carreira. Os dois 
últimos técnicos campeões 
brasileiros são reverenciados 
pela torcida a ponto de a 
cada anúncio de escalação, 
receberem mais aplausos do 
que os jogadores.

Felipão sempre diz se sentir 
em casa no Palmeiras. Até 
mesmo por essa condição 
resolveu voltar ao clube em 
agosto do ano passado e re-
cusar propostas das seleções 
do Paraguai e da Coreia do 
Sul. O treinador pegou um 
time irregular e conduziu ao 
título brasileiro, após 23 jogos 
de invencibilidade.

Na rota rumo ao título, Feli-
pão derrotou os três rivais do 
futebol paulista. A vitória so-
bre o São Paulo, no Morumbi, 
foi a primeira do Palmeiras no 
local após 16 anos. Diante do 
Corinthians, o treinador tem 
no currículo o feito de eliminar 
a equipe duas vezes seguidas 
em Copas Libertadores.

Para Felipão, a equipe vai ao 
clássico com potencial para 
jogar tão bem como fazia 
em 2018. “O Palmeiras está 
evoluindo tecnicamente, com 
as mudanças que a gente 
vem fazendo e com o estilo 

que está se aproximando do 
normal que a gente sempre 
jogou”, disse.

Carille retornou ao Corin-
thians neste ano depois de 
sete meses na Arábia Saudita. 
No período em que o técnico 
esteve longe, a equipe per-
deu rendimento, lutou contra 
o rebaixamento no Campe-
onato Brasileiro e acumulou 
resultados ruins principalmen-
te em clássicos: não ganhou 
de nenhum rival.

O treinador tem bom retros-
pecto contra o Palmeiras: são 
seis vitórias e apenas uma 
derrota. No Allianz Parque, o 
Corinthians de Carille sempre 
bateu o rival, como foi na 
última visita dele à arena, em 
abril do ano passado. Saiu de 
lá com a taça de campeão 
paulista nas mãos. “Está sen-
do um momento mágico (a 
minha volta). Minha responsa-
bilidade só aumenta”, comen-
tou o técnico do Corinthians.

FICHA TÉCNICA
PALMEIRAS x CORIN-

THIANS
PALMEIRAS - Weverton 

(Fernando Prass); Mayke, 
Luan, Gómez e Diogo 
Barbosa; Felipe Melo, Bruno 
Henrique e Lucas Lima; Dudu, 
Scarpa e Borja; Técnico: Luiz 
Felipe Scolari. 

CORINTHIANS - Cássio; 
Fagner, Manoel, Henrique e 
Danilo Avelar; Ralf, Richard 
(Aros), Ramiro e Jadson; 
Vagner Love (Sornoza) e 
Gustagol (Boselli). Técnico: 
Fábio Carille. 

ÁRBITRO - Luiz Flávio de 
Oliveira. 

HORÁRIO - 17h (horário de 
Brasília).

LOCAL - Allianz Parque, em 
São Paulo

Maurício Rummers/AE Paulo Lopes/AE

[ tempo ]

31º

35º

20º

22º

50%

20%

Amanhã

Hoje

3. Fev

2. Fev

Máxima

Máxima

Mínima

Mínima

TEMPESTADES 
À TARDE

ENSOLARADO
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Mês de janeiro fecha com um acumulado 
acima dos 330 mm de chuva no município

Guarulhos abre vagas para contratação 
de ginecologistas e endocrinologistas

Tarifa de ônibus passa a custar 
R$ 4,45 a partir deste sábado

Ulisses Carvalho 

O mês de janeiro em Gua-
rulhos registrou as máximas 
de 329.4 e 338.2 milímetros 
de chuva na cidade, corres-
pondentes aos bairros do 
Soberana e região central, 
de acordo com a Coordena-
doria Municipal de Proteção 
e Defesa Civil (Compdec). A 
maior temperatura regis-
trada no município neste 
primeiro mês do ano foi de 
34°C. 

Sobre a questão da rajada 
de ventos, a Compdec afi r-
mou em nota que não reali-
za o controle de rajadas de 
ventos. “Em janeiro de 2018, 
o maior índice de chuvas foi 
de 313,4 mm. Neste ano, o 
registro está próximo, mas o 
temporal é agravado, ainda, 
por fortes ventos”.  No último 
temporal na quarta-feira 
(30 de janeiro), a cobertura 
de um posto de gasolina 
localizado rua Andaluzia, 
no bairro da Vila Hermínia, 

região da Ponte Grande, 
derrubou a cobertura de um 
posto de gasolina. 

De acordo com a admi-
nistração municipal, mais de 
1.700 moradores da cidade 
foram atingidos pelas chu-
vas em janeiro. “Para auxiliar 
esses munícipes, os agentes 
já forneceram mais de 1.300 
cestas básicas e colchões, 
e seguem retomando às 
áreas para mais doações, 
utilizando também os artigos 
arrecadados na força-tarefa 

realizada no último fi m de 
semana em prol dos afeta-
dos pelos alagamentos e 
enchentes”. 

Neste fi nal de semana, a 
previsão é de calor e pan-
cadas em chuvas na cidade, 
com a máxima podendo 
chegar a 35°C, além de 
mínimas de 21°C, segundo 
o Climatempo. Na segunda-
-feira (04), o dia deve ser 
chuvoso, e a tempera deve 
cair, com máxima de 25°C e 
27 mm de chuva. 

O Diário Ofi cial desta sexta-
-feira (1º) trará publicados dois 
editais com a abertura de ins-
crições do processo seletivo 
para a contratação emer-
gencial de ginecologistas (14 
vagas) e endocrinologistas 
(4). Os interessados devem se 
inscrever até o próximo dia 15 
por e-mail (alineduarte@gua-
rulhos.sp.gov.br ejanainagiam-
pauli@guarulhos.sp.gov.br) ou 
pessoalmente, de segunda a 
sexta-feira, das 9 às 16 horas, 
na sede da Secretaria da 
Saúde (rua Íris, n.º 320 – Sala 
09 – Gopoúva).

O salário de ambas as 
funções é de R$ 6.070,13 para 
jornada de trabalho de 20 
horas semanais exercida no 
âmbito da administração mu-
nicipal, de acordo com suas 
necessidades e conveniên-
cias, e com possibilidade de 
concessão de gratifi cações.

Para a inscrição são neces-
sários os seguintes documen-
tos: currículo resumido (uma 

página), cédula de identidade, 
comprovante de residência, 
cadastro no CRM-SP, diploma 
de Medicina e comprovação 
da especialidade. A seleção 
dos médicos será realizada 
por meio da avaliação do 
currículo e comprovantes.

Por isso, somarão pontos 
os candidatos que apresen-
tarem certifi cados de estágio 
na área a que concorre, em 
estabelecimento reconhecido 
pelo MEC, com duração de 
dois anos; título de especiali-
zação expedido pela Socieda-
de Brasileira correspondente 
à função a que disputa; de 
cursos de especialização em 
Saúde Pública, Administração 

Hospitalar ou Saúde Coletiva 
com duração mínima de 360 
horas; e curso de aperfeiçoa-
mento na área, após a gradu-
ação completa, com duração 
mínima de 360 horas.

Os candidatos habilitados 
serão classifi cados em ordem 
decrescente da nota fi nal 
obtida pela somatória de 
pontos dos títulos e a classifi -
cação fi nal dos inscritos será 
divulgada no Diário Ofi cial 
do Município do dia 22 deste 
mês, disponível no site www.
guarulhos.sp.gov.br. Mais in-
formações podem ser obtidas 
nos editais 012 e 013/2019 ou 
pelos telefones: 2472-5049 / 
2472-5103.
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A partir deste sábado (2) 
as tarifas dos ônibus muni-
cipais de Guarulhos passam 
a custar R$ 4,45 para quem 
utiliza o Bilhete Único, car-
tão que permite a utilização 
de até quatro ônibus dife-
rentes no período de duas 
horas. O reajuste das tarifas 
é o equivalente a 3,48%, o 
que representa uma varia-
ção inferior à infl ação dos 
últimos 12 meses.

Os usuários que pagam 
a tarifa com dinheiro (10% 
dos passageiros) não terão 
qualquer reajuste perma-
necendo em R$ 4,70. Já o 
valor para o vale-transpor-
te, pago pelas empresas e 
descontado apenas 6% dos 
trabalhadores, vai para R$ 
4,94, seguindo a variação 
dos custos dos transportes.

A cidade de Guarulhos 
terá uma das tarifas mais 
baixas do Estado. Em São 
Bernardo do Campo, a 
tarifa passou para R$ 4,75, 
o mesmo valor de Santo 
André, que cobra R$ 4,95 

para quem utiliza o vale-
-transporte, e Sorocaba, 
onde é R$ 4,90. Em Dia-
dema, subiu para R$ 4,65, 
enquanto em Osasco foi 
para R$ 4,50. Na Capital, 
as tarifas tiveram reajuste 
de 7% no último dia 7, o 
mesmo índice de reajuste 
anunciado pelo Governo do 
Estado para os bilhetes do 
Metrô e dos trens da CPTM, 
que entraram em vigor dia 
13.  As linhas da EMTU tive-
ram variação de 6,45%.

O prefeito Guti explica que 
apenas fez o repasse da 
infl ação, já que as planilhas 
de custos apresentadas 
pelas empresas indicavam 
uma tarifa superior a R$ 
5,50. “Jamais permitiríamos 
que esse valor recaísse no 
bolso dos trabalhadores. 
Este valor se deve em boa 
parte aos custos do Bilhete 
Único e às gratuidades 
oferecidas no transporte 
público”, afi rmou.

Com os valores menores 
cobrados dos passageiros, 

a Prefeitura prevê o paga-
mento de R$ 46 milhões 
em subsídios (diferença 
entre o valor cobrado do 
passageiro e o custo para 
manter o sistema equili-
brado) às concessionárias 
e aos permissionários. Em 
2018, a administração dis-
pendeu R$ 35.014.030,00 
em subsídios.

Nos últimos dois anos, 
durante a administração 
do prefeito Guti, quando a 
tarifa de ônibus não teve 
qualquer reajuste acima 

da infl ação, 342 novos ve-
ículos foram incorporados 
à frota: 183 em 2017 e 159 
em 2018. Hoje, o total de 
ônibus que serve o muni-
cípio é de 866. No mesmo 
período, a disponibilização 
do serviço de wi-fi  atingiu 
64 ônibus, além de um 
ponto na Guarupass e mais 
cinco terminais. As linhas 
benefi ciadas foram a 275, 
720 e 453. Nos próximos 
meses, mais cinco linhas 
dever ser benefi ciadas com 
o serviço.
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Programa Saúde Agora abre três 
UBS neste sábado em Guarulhos

As Unidades Básicas 
de Saúde (UBS) Jardim 
Primavera, Vila Carmela 
e Jurema prestarão atendi-
mento para a população 
neste sábado (2), das 8h 
às 16h, pelo programa 
Saúde Agora.De acordo 
com a Secretaria de Saú-
de, somente em janeiro 
mais de 4 mil pessoas 
foram assistidas por essa 
iniciativa da Prefeitura de 
Guarulhos. 

Além de passar em 
consultas médicas e 
realizar exames como o 
de prevenção do câncer 
do colo de útero (Papa-
nicolau) e testes rápidos 
para detecção do HIV, 
sífi lis e hepatites B e C, o 
usuário poderá aproveitar 
para colocar a carteirinha 
de vacinação em dia, 
especialmente com a dose 
de febre amarela, bem 
como as condicionalida-
des (compromissos) do 
Programa Bolsa Família.

Em cada uma das três 
UBS haverá um clínico 
geral. As UBS Jardim 
Primavera e Jurema ainda 

contarão com um pediatra 
e um ginecologista.

No mês de janeiro, com 
a abertura de dez UBS aos 
sábados, pelo programa 
Saúde Agora, foram reali-
zados mais de quatro mil 
atendimentos, sendo 691 
consultas médicas, 456 
atendimentos na farmácia, 
323 testes rápidos, 267 
exames de prevenção 
do câncer do colo de 
útero (Papanicolau) e 131 
vacinas, além de 1.553 
cadastros preenchidos no 
E-SUS e atualizações das 
condicionalidades (com-
promissos) do Programa 
Bolsa Família e cerca de 
600 participantes das 
ações educativas.

Serviço:
UBS Jardim Primavera   
(rua Gama, 72 - Parque 

Primavera)
UBS Vila Carmela
(av. Serra da Mantiqueira, 

585 - Vila Carmela) 
UBS Jurema  
(rua Primeira Cruz, 104 - 

Parque das Nações)
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Antônio Boaventura

Nesta sexta-feira (1º), a Asso-
ciação Desportiva Guarulhos, 
que ganhou esta nomenclatu-
ra em 1994 [antes Clube Vila 
das Palmeiras], completou 55 
anos de existência. Durante 
este período, o clube guaru-
lhense, que agora tem como 
nome oficial Guarulhos GRU, 
sequer conseguiu deixar o 
último nível do futebol pau-
lista, competição que volta 
a disputar neste ano a partir 
de abril. 

Suas melhores campanhas 
dentro do futebol profissional 
aconteceram nos anos de 
2016 e 2018 no Campeonato 
Paulista da 4ª divisão. Nestas 
edições, o Índio guarulhense 
garantiu sua inédita classifica-
ção para a segunda fase, aca-
bando eliminado no decorrer 
desta etapa da competição 
estadual.

Em relação às categorias 
de base, os resultados mais 
expressivos aconteceram 
durante as cinco disputas de 
Copa São Paulo. Em 1998, o 

Guarulhos bateu o Internacio-
nal, da cidade de Porto Alegre 
(RS), que viria a se tornar o 
campeão daquele campeona-
to, pelo placar de 1 a 0, além 
da histórica classificação para 
a segunda etapa daquele cer-
tame nacional para encarar 
o Grêmio, que o eliminou da 
competição. 

“Sabemos da importância 
de todos. Dos funcionários 
do clube, dos jogadores que 
deixam todo esforço físico 
dentro de campo, dos torce-

dores que nos acompanham 
tanto em Guarulhos como em 
outras cidades”, disse Ricardo 
Agea, presidente do clube. 

Pelo clube passaram 
diversos atletas, muitos 
moradores do município. O 
mais ilustre entre eles é o 
atacante Henrique Dourado, 
o “Ceifador”, que atualmente 
defende o Flamengo. O clube 
azul e branco também passou 
a disputar nos últimos anos 
as competições de base 
promovida anualmente pela 

Federação Paulista de Fute-
bol (FPF) desde o Sub-11. 

“E com os pesares dos 
pesares, estamos aqui sem-
pre fortes sempre em busca 
de honrar nosso manto em 
campo”, observou. 

E nesta sexta, a FPF divul-
gou os grupos do Paulista da 
4ª divisão, e o Guarulhos ficou 
no grupo F ao lado do rival 
Flamengo, Barcelona, Jaba-
quara, União Suzano, Grêmio 
Mauaense e Mauá. A compe-
tição começará em abril.

Em busca de dias melhores, Guarulhos 
GRU completa 55 anos de muita história

ACORDO DE PLR GARANTE R$ 6.160,00 NA UMICORE

José Pereira dos Santos - Presidente

COLUNA DO

METALÚRGICO
2/2/2019

FOI CRIME DA VALE
A ruptura da barragem da empresa Vale 
em Brumadinho (MG) é crime contra a 
vida humana, o patrimônio e o meio 
ambiente. Espero que graúdos sejam 
punidos e não apenas os bagrinhos. 

Fique sócio.
Vale a pena!

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

Vão até dia 4 as matrículas na 
Escola Data Brasil. Sócios e depen-
dentes têm desconto de até 45% 
na mensalidade. Cursos de mecâ-
nica, eletrônica, RH, segurança do 
trabalho e edifi cações. Rua Harry 
Simonsen, 188, Centro, Guarulhos.

INVISTA EM QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

As fortes chu-
vas que atingiram 
Guaru lhos  nos 
últimos dias ala-
garam vários pon-
tos, desabrigando 
moradores. Para 
ajudar, o Sindicato 
realiza Campanha 
de Arrecadação de donativos. Doe roupas, alimentos, 
água e artigos de higiene. Produtos podem ser entregues 
em nossa sede (rua Harry Simonsen, 202, Centro), de 
segunda a sexta, das 8h30 às 17h30. 

AJUDE AS VÍTIMAS DAS ENCHENTES

AÇÃO - Sindicato tem atuação constante na empresa. Diretor Pedro ao microfone

OUTROS 400
 COMPANHEIROS

 SÃO BENEFICIADOS

Belo avanço para 
os trabalhadores da 
Umicore (Itapegica).

Os companheiros 
superaram as metas 
do acordo de Parti-
cipação nos Lucros 
e/ou Resultados 
(PLR) e a segunda parcela do benefício chegou a 
R$ 3.960,00. Pagamento será em fevereiro. 

Graças a isso, o valor total chega a R$ 6.160,00, 

O Sindicato negocia novos acordos de PLR 
nas fábricas. E mais de 400 companheiros de 
outras empresas irão receber.

Participação será paga aos trabalhadores da 
Yamaha, Nord Drivesystem, Flock Color, Al-

meida Metais, Air Micro, Valcley, Art Coating, 
Henrissan, Imecal, Auritec, AF Dutra, Extrafl ex, 
Guaru Aço e Replay Display.

A maioria obteve ganho real. Assembleias 
também aprovaram custeio sindical.

um dos maiores 
em nossa base.

Zoião - O di-
retor Pedro Pe-
reira da Silva, 
que é funcioná-
rio da empresa, 
diz: “Todo ano, 

buscamos PLR digna aos companheiros. Agradeço 
a Comissão de Negociações e os trabalhadores, que 
se empenharam no cumprimento das metas”.

Diretores Márcia, Evandro e Roseli

Sem recursos financeiros, Linconl 
Rafael corre o risco de não disputar 
o mundial de jiu-jitsu nos EUA

Atual bicampeão paulista 
e brasileiro, Linconl Rafael, 
17 anos, foi classificado 
para representar o Brasil 
no Mundial de jiu-jitsu, que 
será realizado nos Estados 
Unidos em julho nas cate-
gorias galo e pluma, de até 
61,5 quilos. Entretanto, o 
jovem atleta corre o risco 
de ficar fora da competição 
internacional por conta de 
sua condição financeira. Ele 
precisa de R$ 15 mil para 
bancar sua estada em solo 
norte-americano. 

“Tudo que eu preciso 
já tenho, que é saúde e 
força de vontade. Mas, falta 
condição financeira para 
ir. Já tenho academia para 
treinar por 30 dias em Nova 
Iorque, Como o Mundial 
será em Los Angeles, tem 
uma distância grande entre 
as cidades e por isso tam-
bém precisaria dispor de 
recursos”, contou.

O jovem atleta luta desde 
os 10 anos nesta modali-
dade esportiva e com o 
propósito de dedicar boa 

parte do seu tempo ao jiu-
-jitsu, ele optou por morar 
na academia que realiza 
seus treinos diariamente. 

Disciplinado, Linconl res-
salta que sua jornada diária 
começa ás 07h, porém, 
com a intensidade dos 
treinos, que se dá em três 
períodos, não tem horário 
certo para encerrar. Diante 
deste cenário, o jovem atle-
ta destaca que seu patrimô-
nio é o tatame, e por isso 
destaca sua motivação para 
não fazer feio no Mundial 
da modalidade na “Terra do 
Tio Sam”. 

“Tudo o que eu tenho 
hoje e construí foi atra-
vés do Jiu-Jitsu, além de 
acreditar em Deus também. 
Se eu perder isso, acredito 
que me perco totalmente 
também. A maior divindade 
da minha vida está aqui 
dentro. agora estou com 
esta missão de tentar bus-
car algo maior, que seria o 
título mundial. Estou muito 
motivado para conquistar 
isso”, concluiu. (A.B.)
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Guarulhos recebe benefícios do programa 
Escola + Bonita em 2 unidades escolares
Antônio Boaventura

Lançado pelo governa-
dor João Doria (PSDB) na 
última quarta-feira (30), o 
programa Escola + Bonita, 
que conta com trabalho de 
presos em regime semia-
berto, beneficia na cidade 
de Guarulhos duas escolas 
estaduais, localizadas no 
Parque Cecap e Vila Nossa 
Senhora de Fátima. Os 
reeducandos estão sendo 
capacitados para exercer 
essa atividade de zeladoria 
do patrimônio público. 

Recebem os benefícios as 
escolas estaduais Francisco 
Antunes Filho, que fica no 
bairro Parque Cecap, e a 
Professor Allyrio de Figuei-
redo Brasil, na Vila Nossa 
Senhora de Fátima. São 25 
reeducandos pintando por 
escola, sendo que a conclu-
são está prevista para antes 
do início do ano letivo. Ou 
seja, 50 presos trabalhando 
nesta ação.

“A pintura será feita em 
horários que não interrom-
pam a utilização da escola 
e com todos os cuidados 
devidos, com tintas que 
não têm cheiro, para per-
mitir que no dia seguinte 
professores, gestores, 
funcionários e alunos tam-
bém possam frequentar”, 
afirmou Doria.

Este processo é realizado 
por meio do programa Via 
Rápida Expresso e neste 
projeto, os reeducandos 
participantes serão capa-
citados e pintarão escolas 
durante este curso profis-
sionalizante. Outras 1,6 mil 
serão recuperadas graças 
ao trabalho de presos 
contratados por meio da 
Fundação “Prof. Dr. Manoel 
Pedro Pimentel” - Funap, 
totalizando 2,1 mil escolas. 

Em parceria entre as 
secretarias da Adminis-
tração Penitenciária, da 
Educação e de Desenvol-

vimento Econômico, pre-
sos do regime semiaberto 
estão sendo capacitados 
como pintores. Os cursos 

possuem dois módulos, 
divididos em 25/horas de 
aulas teóricas e 75 horas 
de práticas. “Uma medida 

justa, humanitária, qualifi-
cante e positiva. Os deten-
tos vão ajudar melhorando 
a qualidade das escolas. 

Escolas bem mantidas e 
bem pintadas melhoram 
o rendimento dos alunos”, 
disse o governador. 

O advogado Eduardo 
Ferrari toma posse nesta 
segunda-feira (4) como pre-
sidente da 57ª Subseção 
da Ordem dos Advogados 
do Brasil (OAB) de Guaru-
lhos. Ele ressalta que sua 
plataforma de governo na 
entidade será pautada pela 
efetividade e eficiência até 
o final do seu mandato, que 
se encerra no final de 2021.

“A expectativa é de um 
mandato eficiente, con-
ciliador, de determinação 
e atuação em diversas 
frentes de trabalho em 
equipe, objetivando a boa 
representatividade dos 
advogados de Guarulhos 
e de toda sociedade. Para 
que cada vez mais termos 
uma OAB sempre atuante 
e uma OAB forte, unida e 
independente”, declarou o 
advogado Eduardo Ferrari, 
que substitui o também 
advogado Alexandre de Sá. 

No entanto, a disputa pela 

presidência da Subseção 
guarulhense da OAB foi 
acirrada e disputada voto 
a voto entre os advogados 
Eduardo Ferrari, represen-
tante da Chapa 1, e Edson 
Belo, da Chapa 2. Ferrari 
superou seu concorren-
te nas urnas com uma 
diferença de 149 votos e 
administra a 3ª maior seção 
da entidade no maior do 
Estado do País pelos próxi-
mos três anos. 

“Acreditamos que o 
momento da solenidade de 
posse é muito importante 
como um todo, oportuni-
dade em que a sociedade 
guarulhense tem para tomar 
conhecimento não só quem 
são os novos dirigentes 
da entidade local, mas de 
todos que formarão o grupo 
de trabalho e um pouco de 
como funciona as ativida-
des”, explicou Ferrari. 

Atualmente, a subseção 
de Guarulhos da OAB con-

ta com aproximadamente 
5.800 advogados inscri-
tos, que gera uma receita 
de quase R$ 4,2 milhões 
para a seccional estadual 
da entidade. Entre suas 
propostas estão à melhoria 
no suporte do exercício 
da profissão por mulhe-
res, criação do espaço 
Kids dentro da entidade, 
além de oferecer respaldo 
aos jovens profissionais 
através da implantação da 
escolinha da advocacia. A 
criação de polos regionais 
é outra proposta de Ferrari.

“Vamos lutar para que 
possamos ter uma sede 
própria para a Subseção e 
também para melhorar o 
trabalho para as mulheres. 
Nós vamos trabalhar cada 
vez mais para o engrande-
cimento da advocacia. Nós 
teremos um polo onde o ad-
vogado terá toda estrutura 
da Ordem dos Advogados 
do Brasil”, encerrou. (A.B.)

Os fãs paulistas de Manu 
Gavassi podem comemo-
rar. Após longa espera, a 
artista chega a Guarulhos, 
no Internacional Shopping, 
com uma nova turnê em 
formato inédito e pouco 
realizado pela cantora. 
Para esta nova etapa 
da carreira, Manu optou 
por realizar uma série de 
shows acústicos, em que 
conta os mistérios por trás 

de suas canções.
 “Meus fãs sempre pe-

diram esse tipo de show, 
uma coisa mais intimista, 
pra saber mais sobre as his-
tórias por trás das minhas 
composições. Será um mo-
mento de proximidade com 
o meu público, ainda mais 
nessa fase tão importante 
da minha carreira que estou 
em estúdio e me reinven-
tando como artista”, afirma 

Manu Gavassi.
 E para favorecer o clima 

de aproximação entre os 
admiradores da cantora, 
o Internacional Shopping 
reservou um espaço 
especial para montar uma 
estrutura completa para 
sua legião de fãs.

 O “Manu Pocket Tour” 
acontece no dia 02 de 
fevereiro, às 16 horas, na 
Praça de Alimentação do 
empreendimento. O show 
é gratuito e aberto ao 
público. O Internacional 
Shopping fica na Rodovia 
Presidente Dutra, Saída 
225, s/n – Itapegica.

Serviço:
Manu Pocket Tour no 

Internacional Shopping 
Guarulhos 

Data: 2 de fevereiro
Horário: 16h
Local: Internacional Sho-

pping: Praça de Alimenta-
ção (Rodovia Presidente 
Dutra, Saída 225, s/n –
Itapegica.

Entrada: Gratuita

Eduardo Ferrari toma posse como 
presidente da OAB Guarulhos na 2ª

Manu Gavassi chega ao Internacional 
Shopping com turnê dedicada aos fãs
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A Defesa Civil de Minas 
Gerais informou nesta 
sexta-feira (1º) que aumen-
tou o número de mortos 
e desaparecidos entre as 
vítimas do rompimento da 
barragem Mina Córrego do 
Feijão, em Brumadinho, nos 
arredores de Belo Horizon-
te. O balanço revelou 115 
mortos, 248 desaparecidos 
e 395 localizados. Dos mor-
tos, 71 foram identificados.

Segundo a Defesa Civil, 
aumentou o número de 
desaparecidos a partir de 
informações transmitidas 
ao serviço de ouvidoria 
da empresa Vale. Por isso, 
foram incluídos mais dez 
nomes na relação de desa-
parecidos.

O porta-voz do Corpo de 
Bombeiros, Pedro Aihara, 
avaliou que o ritmo de iden-
tificação dos corpos deve 
diminuir. A partir de agora, o 
trabalho fica mais complexo 
por se tratar de vestígios de 
mais difícil acesso abaixo da 
lama.  “Agora os trabalhos 
são mais delicados, de 
escavação. É necessário 
fazer toda a nivelação do 
solo. E mesmo com o corpo 
encontrado, por conta da 
decomposição é necessário 
um trabalho minucioso”, 
explicou.

Ele comentou que os 
bombeiros não podem 
eliminar a chance de 
encontrar pessoas com 
vida, mas que, diante das 

dimensões do desastre, a 
possibilidade de isso ocor-
rer é “pequena”.

Aihara não deu previsão 
de até quando os trabalhos 
de busca devem continuar. 
No caso de vítimas posicio-
nadas dentro de estrutu-
ras, exemplificou, o raio 
de procura seria menor. 
Já aquelas pessoas que 
estavam no campo aberto 
podem ter sido projetadas 
para distâncias maiores.

Diante dessas situações 
diversas, acrescentou, é di-
fícil prever. O representan-
te do Corpo de Bombeiros 
lembrou que em Mariana 
as equipes designadas 
mantiveram as buscas por 
três meses.

A Polícia Militar informou 
que 950 homens fazem 
os trabalhos de segurança 
da região de Brumadinho. 
Pela manhã, foi encerrado 
o trabalho de varredura da 
área rural. De acordo com 
o porta-voz da corporação, 
Jamor Flávio Santiago, um 
homem foi preso em Belo 
Horizonte ao tentar dar um 
golpe nos comerciantes 
fazendo-se passar por 
agente federal atuando nos 
resgates.

O porta-voz da PM acres-

centou que é analisada a 
hipótese de pedir reforço 
policial para equipes que 
atuam no interior de Minas 
Gerais. De acordo com ele, 
a integração das forças de 
segurança será mantido 
por tempo indeterminado.

O delegado da Polícia 
Civil, Arlen Bahia, afirmou 
que a delegacia de Bruma-
dinho vai funcionar de 8h 
à meia-noite todos os dias, 
incluindo o fim de semana, 
para atender as pessoas 
que precisam fazer carteira 

de identidade. Segundo 
ele, uma equipe de agen-
tes vai se deslocar para 
Parque da Cachoeira para 
atender os atingidos pela 
tragédia.

Segundo o delegado, 
foram coletadas amostras 
para buscar a identifica-
ção de 20 corpos. Até o 
momento, há 71 corpos 
identificados e restam 19 
pré-identificados – quando 
ainda falta a última confe-
rência feita pelo Instituto 
Médico Legal.

Sobe para 115 número 
de mortos na tragédia da 
barragem de Brumadinho

Peritos coletam amostras para identificar 20 corpos

Ana Gaziela Aguiar/TV Brasil
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O “boteco japonês” 
oferece mais de 20 tipos 
de petiscos japoneses. Os 
destaques são o Bolovo 
de Rabada com Nirá, uma 
cebola japonesa, além do 
Robata, um churrasco típico 
do país, além de vegetais, 
legumes, peixe, carne e 
frango. Para os interes-
sados em uma refeição 
maior, também é servido o 
almoço executivo, de terça 
á sábado, das 11h30 às 15h, 
e aos domingos, das 12h 
às 15h. 

Entre os pratos do 

almoço executivo está o 
Teishoku, composto por 
três entradas, com salada, 
além do prato do dia, que 
pode ser uma carne, peixe 
ou um frango. Acompanha 
também Missoshiro, Gohan 
e Sashimi. 

Outro destaque da casa 
é o Bentô, composto por 
Gohan, Missoshiro, Tempu-
rá,  prato do dia, omelete 
a japonesa, que tem como 
destaque um tempero 
mais levemente adocicado, 
além de legumes, saladas 
e Sunomono, um agridoce 

japonês. 
Na parte de bebidas, o 

destaque é para o Saquê, 
bebida típica do país, fabri-
cada pela fermentação do 
arroz e água. Outras bebidas 
são a Caipirinha de Lima da 
Pérsia e cervejas. 

“Aqui nós temos petis-
cos sem aquelas porções 
exageradas. Você acaba 
degustando tudo, e nossa 
porção varia no preço, 
sendo a partir de R$ 4 até 
R$ 22”, destacou o chef que 
trabalha há 18 anos com a 
culinária japonesa. 

Ulisses Carvalho 

O ambiente é aconchegante e 
de ares orientais. Trata-se do Hirô 
Izakaya, localizado na rua Conse-
lheiro Antônio Prado, n° 103, no 
bairro Vila Progresso, região cen-
tral, inspirado nos tradicionais bares 
japoneses, com uma variedade de 
petiscos típicos do país, além de se 
tornar o primeiro “boteco japonês” 

de Guarulhos. 
A ideia de oferecer a cidade esse 

tipo de estabelecimento surgiu 
há um ano com o chef Guilherme 
Serikyaku, 34. Assim, o restaurante 
foi inaugurado no dia 29 de janeiro. 
Com música ambiente, o estabele-
cimento ganha destaque na ilumi-
nação e decoração orientais. 

“Antigamente no Japão, havia muitas 

casas que vendiam o saquê. As pes-
soas compareciam  ao local, compra-
vam e degustavam outros tipos da 
bebida, porém, as esposas dos donos 
destes bares, começaram a cozi-
nhar pequenos petiscos para que as 
pessoas saboreassem com o saquê”, 
destacou Serikyaku. Ele explicou que 
a palavra ‘izakaya’, significa boteco em 
português. 

Serviço:
Restaurante Hirô Izakaya
Endereço: Rua Conselheiro 
Antônio Prado, n° 103,
Vila Progresso. 
Horário: De terça-feira à 
sábado, das 11h30 às 22h e 
domingos, das 12h às 17h.
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O Grupo Escoteiro Guaru 
(198º SP), o mais antigo 
na modalidade básica em 
atividades em Guarulhos – 
são mais de 30 anos, estará 
neste sábado (2), a partir 
das 13h30, com suas portas 
abertas para quem quiser 
conhecer o movimento 
escoteiro, e também para 
receber novos integrantes. 
Atividades e jogos diversos 
farão parte da programação 
na Cidade Mirim Ayrton 
Senna, no Parque Fracalan-
za (rua Joaquim Miranda, 
471), Vila Augusta, onde está 
localizada a sede do grupo.

Além das atividades, o 
Guaru fará uma apresen-
tação aos pais e, também, 
aos adultos que tenham 
interesse em fazer parte 
do grupo como voluntários. 
“Temos o maior e mais 
estruturado grupo escoteiro 
de Guarulhos, preparado 

para receber e formar os 
jovens como verdadeiros 
cidadãos”, observou o 
diretor de escotismo, chefe 
Vicente Vasconcellos. 

As inscrições são para 
crianças a partir de 6 anos e 
meio, para o ramo Lobinho; 
Escoteiro, Sênior e Pioneiro. 
Durante o ano, os escoteiros 
participam de acampamen-
tos e várias atividades ao ar 
livre, além de campanhas da 
prefeitura e projetos sociais. 
As atividades acontecem 
sempre aos sábados, das 
13h30 às 17h.

 “Praticamos o escotismo 
tradicional, baseado nos 
ensinamentos de mais de 
100 anos de Baden Powell. 
Somos uma grande família. 
Estamos sempre abertos 
aos nossos jovens, basta 
comparecem ao grupo 
escoteiro com um respon-
sável maior de idade para 

conhecer o movimento”, 
disse Vasconcellos.

Com o apoio da Prefeitura 
de Guarulhos, o Guaru hoje 
tem em seus quadros 120 
integrantes, entre crianças, 
jovens e adultos, e é asso-
ciado à entidade Sempre 
Alerta Brasil-Impisa.

Além do Guaru, outros 
dois grupos da cidade 
fazem parte da Sempre 
Alerta Brasil-Impisa e 
também estão recebendo 
novos integrantes:  o G.E. 
Pitiguari, que fica na escola 
da prefeitura Professora 
Sílvia de Cássia Matias (rua 
Conceição da Barra, s/n, 
Taboão)  e o G.E. Josafá 
Tito Figueiredo, que fun-
ciona na escola de mesmo 
nome (rua João Simão, 159, 
Jardim Belvedere).

Mais informações com o 
chefe Vicente, no telefone 
9.9832.2671.
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Escoteiro Guaru está com as inscrições
abertas para crianças, jovens e adultos
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[ horóscopo ]

O Bom Filho à Casa Torna

Quebrando Regras 2

Record, 15h […] Com 
Martin Lawrence, Ja-
mes Jones. Determi-
nado a provar para 
sua família o quanto 
mudou, um apresen-
tador de TV de suces-
so retorna à sua pe-
quena cidade para o 
aniversário de casa-
mento de seus pais.

Globo, 3h48 Never 
Back Down 2: The Be-
atdow. EUA. Drama. 
Direção Michael Jai 
White. Com Todd Du-
�ee; Scottie Epstein. 
Quatro jovens com 
histórias muito diferen-
tes, mas todos apaixo-
nados pela luta, se 
unem quando come-
çam a praticar MMA 
com Case, um expe-

riente treinador com 
métodos nada orto-
doxos. Case prepara 
os jovens para a com-
petição “The Beatdo-
wn”, comandada por 
um jovem universitá-
rio e empresário de lu-
tas. Quando Case cai 
numa armadilha de 
policiais, eles se unem 
para descobrir quem 
traiu o mentor.

Fotos: Divulgação

[ filmes ] 
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BANCO 32

CEM
ERASXINGU

AVENTU
REIROS

ATIMRTI
WINDCSAC
IRADIVISA
LONGITUD

ED
MARORE

LE
MASAMUST

ADELIRAR
MICAANGRA

CALOTAAIB
MOIAPCA

SURIVI
SRAEL

TPOAUCH
REVEST

IMENTO

O Patrono
do (?):

Duque de
Caxias

Períodos
históricos
ou geoló-

gicos

Que
gostam

de correr
riscos

Mauro
Rasi, dra-
maturgo
paulista

Linha ima-
ginária 

que separa
terrenos

Progres-
sivos

Marinheiro,
em inglês

Artigo
definido

masculino
singular

Silicato
usado
como

isolante

Série de
usinas

nucleares
do Brasil

O "outro
lado" dos
antigos

LPs
(?) polar,

capa de ge-
lo em alta
latitude

"O Tronco
do (?)", 
de José

de Alencar

Empresa 
de Correios
e Telégra-
fos (sigla)

Função do
ladrilho,
em pisos 
e paredes

Vale do 
(?), região
industrial
da Itália

Charlton
Heston,
ator de

"Ben-Hur"

George 
(?), inte-
grante da
banda Kid

Abelha
Arma do
"hacker"
(Inform.)

Nesse
lugar

Humilham
(fig.)

Vítima do
parricida
Rua, em
francês

Deutério
(símbolo)

Prejudicar

Alucinar

Balão de
(?) quente,

o mais
antigo
veículo
aéreo 

Sucesso da banda
Legião Urbana

Atriz que 
interpretou a Fábia 

na novela "Verdades
Secretas" (2015)

(?) espiritual, prática
habitual

em
mosteiros

Gaivota
(bras.)

Vento, em
inglês

Serpente
não vene-
nosa do
Brasil

Pecado
capital

Coordena-
da geográ-

fica que
tem como
referência

o meri-
diano de 

Greenwich
Contudo;
porém

Paquiderme peludo
extinto que se

pretende reviver por
meio de clonagem

Serviço de 
reclama-
ções para
clientes de
empresas

Rafael
Nadal,
tenista

Titânio
(símbolo)
O "S", na
sigla CSN

Modismo tão difundi-
do que quase se torna
obrigatório (inglês)

A sexta nota musical

Interruptor
elétrico

Explosivo
camuflado

Pingos 1.000, em
romanos

Bebida
alcoólica
antilhana

Parque
indígena
projetado
dor Darcy

Ribeiro

3/ati — rue. 4/mica — must — wind. 6/israel — sailor. 8/caninana.

[ novelas ] 

virgem

Existem acordos a 
serem feitos e decisões 
a serem tomadas, não 
há tempo para esperar. 
Você está pronto! Você 
definitivamente precisa 
de um feriado e de um 
tempo sozinho para 
fazer um balanço.

Seu estado de espí-
rito leve vai ajudar a 
evitar os obstáculos. 
Você vai ser filosófico 
sobre as coisas hoje 
e isso vai lhe trazer 
sorte. Você precisa 
ter tempo para se 
concentrar em si 
mesmo, o sono vai 
recarregar você.

Você vai ter o reco-
nhecimento daqueles 
que o rodeiam e esta-
belecerá laços mais pro-
fundos e mais próximos. 
Você vai gastar muito 
dinheiro e isso o deixará 
fora de si. Tome fôlego, 
você precisa disso para 
ser efetivo.

Seu humor mais ge-
neroso irá lhe permitir 
ver as coisas por um 
ângulo mais otimista. 
Não tente se empurrar 
demais ou exagerar. 
Mantenha um senso de 
equilíbrio, sem se es-
quecer de reservar um 
tempo para si mesmo.

Você está eufórico 
com as novas opções 
que o destino lhe reser-
vou e que preenchem 
todas as suas expec-
tativas. Seria uma boa 
ideia romper com certos 
hábitos. Corte o açúcar, 
ele faz você engordar e 
se sentir culpado!

A revisão que você 
está realizando o 
incentiva a adotar 
valores novos e mais 
profundos. Uma onda 
de cansaço está 
apontando na direção 
certa. Uma noite 
tranquila seria o ideal, 
descanse.

Você sente a necessi-
dade de se concentrar 
no que é essencial, você 
está mais sério que o 
habitual, e com razão. 
Você terá que mostrar 
que pode improvisar, 
não se detenha.

Você vai decidida-
mente banir as suas 
preocupações para tirar 
o máximo da vida, tanto 
quanto possível. Deixe 
que outras pessoas 
entrem na sua vida! 
Você involuntariamente 
pressiona demais. Você 
precisa de repouso e 
exercício.

Você está dando um 
passo atrás em relação 
a sua rotina e seus 
planos futuros. Você 
precisa de equilíbrio 
entre o seu estado de 
ânimo e sua saúde 
física; e atividade e 
repouso, de acordo 
com as exigências do 
seu corpo.

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

Sua fala simples vai 
ganhar a estima das 
pessoas que o rodeiam. 
Você está em excelente 
forma física, curta a 
vida sem esperar que 
isto venha de outras 
pessoas.

É um bom momento 
para qualquer coisa 
relacionada com ques-
tões oficiais, jurídicas e 
administrativas. Este é 
o momento para agir. 
Mantenha seus pés no 
chão, especialmente se 
você for convidado para 
jantar. 

áries libra

escorpião

sagitário

capricórnio

aquário

peixes

touro

gêmeos

câncer

leão

Espelho da Vida
A Guardiã avisa 

a Cris que ela não 
deve interferir no 
passado e que, 
se o fizer, perderá 
sua proteção. Cris 
procura Dalton, que 
alerta a atriz. Isabel 
provoca Alain, que 
disfarça seu incô-
modo para poupar 
Priscila.

Verão 90
Herculano fica 

furioso ao saber 
que Gisela viajou 
e deixou a filha 
adoentada. Janaína 
fica decepcionada 
ao saber que Her-
culano voltou para 
o Rio de Janeiro 
sem se despedir 
dela. Madá entra 
em transe e intui 
que o nome de sua 
confecção será Top 
Wave.

O Sétimo Guardião
Marilda exige ex-

plicações de Eurico 
sobre a Irmandade. 
Jurandir beija Milu, 
e Rivalda flagra 
os dois. Ondina 
descobre que Ro-
bério está traba-
lhando na casa de 
Valentina. Elisa e 
Maltoni veem Milu 
e Jurandir juntos, 
e a menina cobra 
satisfações do pai. 

Segunda-feira
Malhação - Vidas 
Brasileiras

Márcio e Bárbara 
conversam com Flo-
ra sobre as atitudes 
de Gabriela e Paulo. 
Érico anuncia aos 
amigos que a turma 
venceu a promoção 
para assistir ao show 
do Gutuber. 

Espelho da Vida
Dalton medica Cris, 

e Alain se revolta 
com o estado da 
ex-noiva. Ana, Flávio 
e Margot afirmam a 
Alain que Cris está 
visitando seu pas-
sado como Julia Cas-
telo. Américo tenta 
invadir o casarão de 
Margot atrás de Cris. 

Verão 90
Jerônimo e João 

brigam, e Janaína fica 
abalada ao ver os 
filhos feridos. Madá 
comenta com Diana 
que teme que a Top 
Wave possa prejudicar 
seu casamento com 
Álamo. Depois que 
Janaína diz que não 
vai expulsar Jerônimo 
de casa, João resolve 
ir embora de Armação 
do Sul. Gisela tenta 
se desculpar pelo 
estado em que che-
gou ao hospital, mas 
Herculano não lhe dá 
atenção.

O Sétimo Guardião
Feliciano ques-

tiona Padre Ramiro 
sobre a proposta 
de Gabriel. Marcos 
Paulo reclama 
de ter que adiar 
sua visita à fonte. 
Marilda insiste em 
seduzir Eurico. Luz 
elogia Júnior para 
Sóstenes.

Teresa
Para justificar o 

dinheiro que deu 
a Nico, Teresa faz 
todos acreditarem 
que foi assaltada. 
Oriana diz a Mariano 
que já ficou sabendo 
de sua relação com 
Teresa e tudo o que 
aconteceu entre ele 
e Arthur.. 

As Aventuras de 
Poliana

Salvador ameaça 
Sophie novamente 
(em relação a divul-
gar o vídeo dela can-
tando). Otto diz para 
Roger que decidiu 
dar uma entrevista 
para o jornalista que 
o procurou. Claudia 
fica sabendo e conta 
para todos na O11O 
que a identidade de 
Otto será finalmente 
revelada. 

O resumo dos capítu-
los de todas as novelas 
é de responsabilidade 
das emissoras.
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EDITAIS LEGAIS E 
PUBLICAÇÕES JURÍDICAS

TEL.  2 8 2 3 - 0 8 0 0

ANUNCIE SUAS 

PUBLICAÇÕES LEGAIS

PARA ANUNCIAR

NOS CLASSIFICADOS 

CHAME NO WHATSAPP:

95127-3215

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

GALPÃO COMERCIAL
TERRENO DE 10.550 M²
CONSTRUÍDO 3.071 M²

LOCALIZADO NA 
AVENIDA BAQUIRIVU, 

26 – GUARULHOS.
FÁCIL NEGOCIAÇÃO 
C/ PROPRIETÁRIO

  (17) 9.9663-7000
  (17) 3235-8004

Textura e Grafi ato
• Casas • Apartamentos • Empresas 

Valor diferenciado em até 
10x no Cartão de crédito!!
Envie as Fotos e receba 
o orçamento na hora.

Site: itacores.webnode.com
Fone: 98018-2577 

MACEDO – GUARULHOS.

A  e m p r e s a  N O V A  H A N -
D L I N G  S E R V I C O S  A U X I -
L I A R E S  D E  T R A N S P O R -
T E  A E R E O  L T D A . ,  s i t u a d a  
à  A v .  J a m i l  J o ã o  Z a r i f ,  S / N  
- T a b o ã o   –  G u a r u l h o s / S P ,  
C E P  0 7 1 4 3 -0 0 0 ,  C N P J  N º  
0 7 . 8 9 5 . 6 8 6 / 0 0 0 1 -7 5  v e m  
c o m u n i c a r  o  e x t r a v i o  d o s  
livros fiscais mod. 5  da 
P r e f e i t u r a  M u n i c i p a l  d e  
G u a r u l h o s .

EDITAL EXTRAVIO

Rua Dom Pedro II, 308, 
2° andar - Sala 24 - Centro
Telefone: (11) 2442-7167

WhatsApp: (11) 99842-8602

• Clínica Geral
• Endodontia
• Ortodontia
• Próteses
• Clareamento Dental
• Lentes de Contato Dental

Dr. Raphael Martins Silva
CROSP: 120974

   VEÍCULOS 
 AUTOS 

 VENDE-SE HONDA FIT 
 Modelo L X 2017, cor branca, aut. 
1.5, completo, 17 Mil Km, único 
dono. F:95028-2673/98550-
2569 

 VENDE-SE CIVIC 
 Aut. ano 93, 1.5, 4 portas, cor azul, 
completo, 123 Mil km. F:95028-
2673/ 98550-2569 

 EMPREGOS 
 PRECISA-SE 

 ELETRICISTA 
 C/ experiência de autos. Aposen-
tado. Cocaia F:2088-4627 

 IMÓVEIS 
 ALUGA-SE 

 3 COMODOS 
 Coz, sala quarto e wc R$800,00 
F:94750-8446 

 CASA/ VILA RIO 
 3 comô, próx. Mercado Sonda 
R$ 550,00 F: 2468-9271/ 99976-
9738 

 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 

 SITIO 20MIL METROS 
 Limpo, cercado, represa p/ pes-
ca e poço artesanal, prox a SP 
F:94716-1075 (José) 

 APTO NOVO MUNDO 
 47m², 2dorms, sl, coz, área serv, 
1vg. Semi novo completo. Av Se-
rafi m Gonçaves Pereira, 622 - 10º 
andar. R$250mil. F:97512-8989 
Alessandro 

 NEGÓCIOS 
 OPORTUNIDADE 

 PASSO O PONTO RESTAURANTE 
 Av.Brigadeiro Faria Lima,1340. To-
talmente reformado e montado p/
trab. F:94629-5796/4378-8859 

 COMPRO APTO ATÉ 150MIL 
 Pago à vista. Andar térreo ou c/ 
elevador. Whats:99160-2597 

 AGREGA-SE KOMBI E VANS 
 Início Imediato. Paga-se bem. F: 
96724-5421 WhatsApp 

 PASSO O PONTO 
 Sorveteria-açai, Vl Augusta 
R$9mil F:98390-2222 whats 

     

   

SINDICATO DOS PROFESSORES E 
PROFESSORAS DE GUARULHOS

Edital de Convocação de Assembléia Geral Extraordinária

            Pelo presente edital, ficam convocados os professores 
empregados em instituições de Educação Básica (Educa-
ção Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio) da rede 
privada de ensino no município de Guarulhos, na base ter-
ritorial do Sindicato dos Professores e Professoras de Gua-
rulhos, CNPJ 05.206.338/0001-18, com sede à Rua Novo 
Oriente, 39, Cidade Maia, município de Guarulhos – São 
Paulo, para a Assembléia Geral Extraordinária, a ser reali-
zada no dia 06 de fevereiro  de 2019, na Rua Novo Oriente, 
39, Cidade Maia – Guarulhos,  às 18h horas, em primeira 
convocação com o qu&o acute;rum estatutário de presentes, 
ou às 18h30, em segunda convocação, com qualquer núme-
ro de trabalhadores presentes, com a finalidade de discutir e 
deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 

A. Análise de eventual contraproposta patronal;
B. Continuidade da campanha salarial em caso de recusa 
da contraproposta patronal: mobilização e formas de luta;
C. Autorizar eventual instauração de dissídio coletivo                                   

Guarulhos, 02 de fevereiro de 2019
Andréa L. Harada Sousa

Presidente do Sindicato dos Professores e Professoras de 
Guarulhos
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