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HOMENAGEM: A Família Lima será uma das atrações, neste 
sábado (13), no evento ‘Suzano pela Paz’, um mês do massacre

O incentivo de adesão ao Programa de Aposentadoria Incentivada corresponde à indenização de 10% da remuneração mensal, 
para o cálculo do incentivo fi nanceiro, por ano de efetivo exercício na administração pública municipal a serviço do Saae

Funcionários do Saae vão ter 15 dias
para aderir a plano de aposentadoria
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Combate ao mosquito 
Aedes aegypti é reforçado 
em dois bairros da cidade

Guarulhos entra no Plano 
Regional de Resíduos 
Sólidos do governo de SP

Secretaria de Educação 
retoma entrega de leite 
nas escolas  da rede

81 bairros fi carão sem água na terça para manutenção da Sabesp
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HOMENAGEM
sábado (13), no evento ‘Suzano pela Paz’, um mês do massacre

D
iv

u
lg

a
çã

o

Prefeito e secretários visitam obra 
de coletor de esgoto na capital 
para aperfeiçoar sistema na cidade
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Expediente

[ cena do dia ] Ivanildo Porto [ tempo ]

LOTERIAS:
Deu sorte hoje? Lixo no teto

Uma cena curiosa chamou a atenção do HOJE enquanto transitava pela avenida 
Tiradentes. Aparte de cima da cobertura do ponto de ônibus próximo ao Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto (Saae), está com acúmulo de sacos de lixo.
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Erica Gomes
No final de semana foi re-
gistrado mais um suicídio 
na passarela da rodovia 
Presidente Dutra. Será 
que não existe um meio 
de prevenir esse tipo de 
morte, com grades ou ou-
tros obstáculos? As pas-
sarelas são vulneráveis 
para as pessoas que es-
tão desesperadas. Seria 
bom se pensar nisso.

Bosco Vieira do Amaral
Acho importante os ve-
readores de Guarulhos 
proibirem que o comércio 
e estabelecimentos da 
cidade utilizem canudos 
plásticos, prática que está 
sendo abolida em várias 
cidades do país. Esses ca-
nudos poluem ainda mais o 
meio ambiente. Hoje já te-
mos outros canudos menos 
agressivos à natureza. 

Valmir Agra
Achei bem esclarecedora 

a reportagem do HOJE 
sobre o adolescente, es-
tudante da Escola Estadu-
al Conselheiro Crispinia-
no, que postou fotos com 
armas de brinquedo nas 
redes sociais. Embora ele 
esclareça que não ima-
ginou que fosse causar 
pânico, é importante que 
os pais fiquem atentos 
aos posts dos seus filhos. 
Talvez este jovem em 
questão não tenha discer-
nimento do que cometeu 
(coisa que acho imprová-
vel!), mas é importante a 
ação dos pais para que 
situações dessa natureza 
não aconteçam mais.

Fabiana Cibele Moreira
Será que vivemos numa 
cidade despolitizada? Ou 
aqui não tivemos nenhum 
episódio marcante du-
rante o golpe militar? A 
verdade é que Guarulhos 
se manteve omissa neste 
domingo, quando as prin-

cipais cidades brasileiras 
protestaram com o golpe 
militar que completou 55 
anos. Além do mais, só 
para relembrar: tivemos 
uma comissão da verda-
de na Câmara de Gua-
rulhos que, no final dos 
trabalhos, apresentou um 
relatório muito fraco e 
vergonhoso.

Adeliana Souto
Como está a fiscalização 
da lei estadual que pro-
íbe a venda de bebidas 
alcóolicas nos postos de 
gasolina da cidade? Pare-
ce que por aqui, todos a 
desconhecem..

Ledson Farias
As imediações do Parque 
Fracalanza, na Vila Augus-
ta, carece de mais policia-
mento, principalmente nos 
finais de semana. Os as-
saltos a pedestres e furtos 
nas residências estão se 
tornando frequentes.

Mega Sena
Concurso n° 2141
10/04/2019
10 - 11 - 17 - 19 - 37 - 41

 
Lotofácil
Concurso n° 1799
10/04/2019 
02 - 03 - 04 - 05 - 08
10 - 11 - 12 - 15 - 18
20 - 22 - 23 - 24 - 25

Lotomania
Concurso n° 1959 
09/04/2019
02 - 06 - 16 - 17 - 20
29 - 30 - 33 - 37 - 44
45 - 52 - 60 - 63 - 70
74 - 75 - 81 - 92 - 99

Dupla Sena
Concurso n° 1924
09/04/2019
Primeiro sorteio 
18 - 22 - 26 - 30 - 34 - 41
Segundo sorteio
02 - 06 - 17 - 25 - 30 - 44

Federal
Extração n° 05378
10/04/2019

Prêmios Principais
Prêmio Bilhete  Valor (R$)
1º   4970            500.000,00
2º  9879               27.000,00 
3º  67936             24.000,00
4º  55778              19.000,00
5º  98426                18.171,00

Por fazer parte do Consór-
cio de Desenvolvimento dos 
Municípios do Alto Tietê – 
Condemat, Guarulhos é uma 
das cidades envolvidas no 
Plano Regional de Gestão In-
tegrada dos Resíduos Sólidos, 
em parceria com o Governo 
do Estado, cuja intenção é 
tornar o Alto Tietê piloto das 
iniciativas que visam discutir 
a problemática do lixo. O 
anúncio foi feito nesta sexta-
-feira (12), com participação 
do Conselho de Prefeitos e 
representantes da Secretaria 
Estadual de Infraestrutura e 
Meio Ambiente (SIMA).

O Plano trará um diagnósti-
co da situação nos municí-
pios do Alto Tietê e apontará 
as melhores soluções tec-
nológicas para a destinação 
dos resíduos. De todas as 
cidades envolvidas, Gua-
rulhos e Guararema são as 
únicas que possuem aterros 
próprios. A região analisada 
produz diariamente cerca de 
três milhões de toneladas de 

resíduos.
“Somente em Guarulhos, 

geramos aproximadamente 
mil toneladas de resíduos 
por dia. Então, entendemos 
que esse é um tema crucial 
para o desenvolvimento dos 
municípios e precisamos con-
tinuar investindo em atitudes 
capazes de impulsionar a 
qualidade de vida da popula-
ção”, disse o prefeito Guti.

 Para o presidente do 
Condemat, o prefeito de 
Suzano, Rodrigo Ashiuchi, a 
proximidade com a capital, 
a extensão ambiental e a 
produção de água são fato-
res que tornam o Alto Tietê 
uma importante escolha para 
o novo modelo de desti-
nação de resíduos sólidos 
que o Estado vai implantar. 
“Este é o consórcio com o 
maior número de cidades 
da Região Metropolitana de 
São Paulo, com três milhões 
de habitantes, e tem como 
característica a união entre 
os prefeitos”, afirmou.

Guarulhos está no Plano 
Regional de Resíduos 
Sólidos do governo paulista

GRU Guarulhos busca a 1ª vitória na 
4ª Divisão contra o Grêmio Mauaense
Antônio Boaventura

Depois de empatar na 
estreia em 0 a 0 diante do 
Barcelona da capital, o GRU 
Guarulhos busca neste 
domingo (14), ás 10h, no 
estádio Antônio Soares de 
Oliveira, sua primeira vitória 
no Campeonato Paulista da 
4ª Divisão contra o Grêmio 
Mauaense. O técnico 
Eduardo Miranda entende 
que cada partida nesta 
competição tem o significa-
do de uma final para o Índio 
guarulhense. 

“O trabalho do Guarulhos 
nesta semana foi intenso 
para o jogo de domingo 
contra o Grêmio Mauaense. 
Todo jogo pra nós é uma 
final. E com o apoio da 
diretoria estamos fazendo 
uma gestão profissional no 
Guarulhos, além de menta-
lizar os atletas de que cada 
jogo é uma final”, declarou 
o técnico Eduardo Miranda.

O comandante da equipe 
azul e branca prevê um 
adversário com postura 
defensiva e atuação nos 
contra-ataques. Diante 

deste cenário, ele entende 
que o apoio da torcida 
pode ser determinante 
naquele confronto, além 
de prometer boa atuação 
de seus comandados. O 
Grêmio Mauaense perdeu a 
primeira partida por W.O em 
função da interdição do es-
tádio Pedro Benedetti, em 
Mauá. “Esperamos um time 
muito fechado em busca 
do primeiro ponto, além da 
possibilidade de conquistar 
um resultado positivo aqui”, 
observou.

Na 4ª colocação do 
grupo 6 do Campeonato 
Paulista da 4ª Divisão com 
1 ponto conquistado em 
um jogo realizado, o GRU 
Guarulhos recebe neste do-
mingo, 14, ás 10h, no estádio 
Antônio Soares de Oliveira, 
o Grêmio Mauaense, 7° 
colocado daquela chave 
com nenhum ponto ganho. 
A partida é válida pela 2ª 
rodada da competição es-
tadual. Os quatro primeiros 
colocados de cada grupo 
garantem vaga na próxima 
fase.
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SINDICATO OBTÉM MAIS 20% NA PLR DA FLEXFORM

José Pereira dos Santos - Presidente

COLUNA DO

METALÚRGICO

A REFORMA ERRADA
Bolsonaro errou. A primeira reforma 

a ser feita no Brasil é a tributária e não 
a previdenciária. A tributária é a única 
capaz de tirar a economia da inércia, 
aquecer o mercado interno e gerar 

os empregos que necessitamos.

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

Dirigentes e metalúrgicos da base participaram sábado 
(6) de encontro na sede, sobre os impactos negativos com 
a reforma da Previdência. A palestra fi cou a cargo do dr. 
César Tolentino, especialista no tema. Ele pediu que se 
esclareça mais os trabalhadores e outros setores sociais.

O Sindicato negociou e garantiu mais um be-
nefício para 300 trabalhadores. Os companheiros 
da Flexform (Cumbica) aprovaram terça (9) a PLR 
- Participação nos Lucros e/ou Resultados. 

O valor aumentou 20% em relação ao ano pas-
sado. Os funcionários receberão R$ 1.200,00 em 
duas parcelas. A primeira, 50% do benefício, vence 
até 30/4. O restante será pago até 30/9.

Nosso presidente José Pereira dos Santos e o 
diretor Daniel Hermínio, que é funcionário da 
empresa, conduziram a assembleia. Pereira diz: 
“Demoramos pra negociar devido às difi culdades 
da conjuntura econômica. Mas conseguimos um 
acordo bem melhor do que no ano passado”.

MAIS PLR - O Sindicato fechou mais acordos 
de PLR na base, benefi ciando 650 companheiros.

PALESTRA ALERTA SOBRE A PEC 6/201913/4/2019

APROVAÇÃO - Nosso presidente José Pereira dos Santos apresenta proposta sobre a Participação. Trabalhadores da fábrica aprovam 

Presidente

A REFORMA ERRADA
Bolsonaro errou. A primeira reforma 

a ser feita no Brasil é a tributária e não 
a previdenciária. A tributária é a única 
capaz de tirar a economia da inércia, 
aquecer o mercado interno e gerar 

SÓ HOMOLOGUE NO SINDICATO
O acerto de suas verbas 
rescisórias precisa ser 

conferido, criteriosamente.
E quem faz isso é sua 

entidade de classe. Vai 
homologar? Procure o 

Sindicato. Evite prejuízo! 

Pereira critica ataques à Previdência e pede mobilização social

LIGUE 2463.5300

Gil Campos

O prefeito Guti (PSB) 
publicou na edição do Diário 
Ofi cial do Município nesta 
sexta-feira (12) a Lei número 
7.710/2019, sancionada no 
último dia 8, que institui o 
Programa de Aposentadoria 
Incentivada aos funcionários 
lotados no Saae (Servi-
ço Autônomo de Água e 
Esgoto), que até o dia 31 de 
dezembro do ano passa-
do era responsável pelo 
abastecimento de Guarulhos; 
desde o dia 1º de janeiro, os 
serviços passaram a ser de 
responsabilidade da Sabesp, 
companhia do governo do 
estado de São Paulo.

Os funcionários que 
preencham os requisitos da 
lei e queiram se aposentar, 
terão 15 dias para adesão ao 
programa.

O incentivo de adesão ao 
Programa de Aposentadoria 
Incentivada corresponde 
à indenização de 10% da 
remuneração mensal, para 

o cálculo do incentivo 
fi nanceiro, por ano de efetivo 
exercício na administração 
pública municipal a serviço 
do Saae.

Estarão impedidos aqueles 
que respondam à sindicância 
ou processo administrativo 
disciplinar cuja pena propos-

ta seja a demissão por justa 
causas ou exoneração a bem 
do serviço público, e também 
quem responda a processo 
judicial ou esteja de licença 
por interesses particulares.

A lei sancionada por Guti 
deixa claro que estarão 
extintos os cargos vagos em 

decorrência da aposentadoria 
de seus ocupantes. Atualmen-
te o quadro de pessoal do 
Saae é de 1.045 servidores, 
sendo 345 estatutários e 700 
celetistas, destes aproxima-
damente 200 estão aposen-
tados pelo Regime Geral de 
Previdência Social – RGPS.

A Sabesp informa que, na 
próxima terça (16), irá realizar 
uma manutenção no sistema 
de abastecimento de 
Guarulhos, a partir das 14h, 
que afetará o fornecimento 
de água em 81 bairros.

São eles: Cidade Martins; 
Cidade Seródio; Cidade So-
berana; Cocaia; Condomínio 
Portal do Acácio; Conjunto 
Residencial Haroldo Veloso; 
Jardim Acácio; Jardim Adria-
na; Jardim Adriana I; Jardim 
Adriana II; Jardim Aeródro-
mo; Jardim Almeida Prado; 
Jardim América; Jardim Ana 
Maria; Jardim Araújo; Jardim 
Artidoro; Jardim Beirute; Jar-
dim Bela Vista; Jardim Bom 
Clima; Jardim Célia; Jardim 
Cocaia; Jardim Crepúsculo; 
Jardim Cristina; Jardim Cris-
tin Alice; Jardim da Figueira; 
Jardim da Mamãe; Jardim 
das Acácias; Jardim Diogo; 
Jardim Divinolândia; Jardim 
Dona Meri; Jardim dos 
Eucaliptos; Jardim Eliana; 
Jardim Elizabeth; Jardim 
Gracinda; Jardim Imperial; 

Jardim Ipanema; Jardim Ipo-
ranga; Jardim Irene; Jardim 
Itapoã; Jardim Jade; Jardim 
Jovaia; Jardim Kawamoto; 
Jardim Las Vegas; Jardim 
Lenize; Jardim Marilena; 
Jardim Moreira; Jardim Nova 
Guarulhos; Jardim Nova Ta-
boão; Jardim Paraíso; Jardim 
Pinheiro; Jardim Planalto; 
Jardim Santa Edwirges; 
Jardim Santa Emília; Jardim 
Santa Inês; Jardim Santa 
Lídia; Jardim Santa Maria; 
Jardim Santa Rita; Jardim 
Santa Teresinha; Jardim São 
Domingos; Jardim São Fran-
cisco; Jardim São João; Jar-
dim São João Batista; Jardim 
São Paulo; Jardim Scyntila; 
Jardim Silvia; Jardim Sueli; 
Jardim Valéria; Jardim Vera; 
Jardim Zimbardi; Monte 
Carmelo; Parque Continental 
V; Parque das Laranjeiras; 
Parque Flamengo; Parque 
Primavera; Taboão; Vila 
Bancária; Vila Bremen; Vila 
Rio de Janeiro; Vila São João 
Batista; Vila Sítio dos Morros 
e Vila União.

Sabesp realiza manutenção em 
sistema de abastecimento e deixa 
81 bairros sem água na terça

Funcionários do Saae terão 15 dias para
decidir pela aposentadoria incentivada
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www.zukerman.com.br (11) 2184-0900INFORMAÇÕES:

LEILÃO DE IMÓVEL
Av. Angélica, 1.996, 6º andar, Higienópolis, São Paulo/SP

PRESENCIAL E ON-LINE

1º LEILÃO: 23/04/2019  - 10:45h  -  2º LEILÃO: 25/04/2019  - 10:45h

EDITAL DE LEILÃO
Fábio Zukerman, Leiloeiro Oficial, Mat. JUCESP nº 719, devidamente autorizado pelo credor fiduciário abaixo qualificado, 
faz saber que, na forma da Lei nº 9.514/97 e do Decreto-lei nº. 21.981/32 levará a LEILÃO PÚBLICO de modo Presencial e 
Online o imóvel a seguir caracterizado, nas seguintes condições. IMÓVEL: Apartamento nº 105, localizado no 10º pavimento 
da Torre 3, integrante do empreendimento denominado “Residencial Adresse”, situado na Rua João Rossi, nº 378, no Bairro 
Cocaia, perímetro urbano de Guarulhos/SP, o qual possui a área privativa de 49,410m², a área comum de 44,814m², já incluída 
a área correspondente a 01 (uma) vaga de garagem, de uso comum, individual e indeterminada, sujeito a auxílio de manobris-
ta/garagista, localizada  na garagem coletiva, perfazendo a área total de 94,224m², correspondendo a fração ideal de 0,002130 
no terreno. Imóvel objeto da matrícula nº 139.483 do 2º Oficial de Registro de Imóveis de Guarulhos/SP. Obs.: Imóvel ocu-
pado. Desocupação por conta do adquirente, nos termos do art. 30, caput e parágrafo único da Lei 9.514/97. DATA DOS 
LEILÕES: 1º Leilão: dia 23/04/2019, às 10:45 horas, e 2º Leilão dia 25/04/2019, às 10:45 horas. LOCAL: 
Av. Angélica, 1.996, 3º andar, Conjunto 308, Higienópolis, São Paulo/SP. DEVEDORES FIDUCIANTES: 
BRUNA LETÍCIA GARCIA RAMOS LEITE, brasileira, vendedora, RG nº 47.484.901-6-SSP/SP, CPF/MF nº 
394.666.868-28, e seu marido TIAGO FERREIRA LEITE, brasileiro, analista de custos, RG nº 40.409.702-
9-SSP/SP, CPF/MF nº 339.916.408-48, casados sob o regime da comunhão parcial de bens, residentes em 
São Paulo/SP.  CREDOR FIDUCIÁRIO: Banco Inter S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01. DO PAGAMENTO: No 
ato da arrematação o arrematante deverá emitir 01 cheque caução no valor de 20% do lance. O pagamento 
integral da arrematação deverá ser realizado em até 24 horas, mediante depósito em cheque ou TED, na conta 
do comitente vendedor a ser indicada pelo leiloeiro, sob pena de perda do sinal dado. Após a compensação 
dos valores o cheque caução será resgatado pelo arrematante.  DOS VALORES: 1º leilão: R$ 275.722,16 
(Duzentos e setenta e cinco mil, setecentos e vinte e dois reais e dezesseis centavos) 2º leilão: R$ 
335.335,22 (Trezentos e trinta e cinco mil, trezentos e trinta e cinco reais e vinte e dois centavos), calcu-
lados na forma do art. 26, §1º e art. 27, parágrafos 1º, 2º e 3º da Lei nº 9.514/97. Os valores estão atualizados até a presente 
data podendo sofrer alterações na ocasião do leilão. COMISSÃO DO LEILOEIRO: Caberá ao arrematante, o pagamento da 
comissão do leiloeiro, no valor de 5% (cinco por cento) da arrematação, a ser paga à vista, no ato do leilão, cuja obrigação 
se estenderá, inclusive, ao(s) devedor(es) fiduciante(s), na forma da lei. DO LEILÃO ONLINE: O(s) devedor(es) fiduciante(s) 
será(ão) comunicado(s) das datas, horários e local de realização dos leilões para, no caso de interesse, exercer(em) o direito 
de preferência na aquisição do imóvel, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos e despesas, na forma estabelecida no pa-
rágrafo 2º-B do artigo 27, da Lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465/2017.Os interessados em participar do leilão de modo on-line, 
deverão cadastrar-se no site www.zukerman.com.br e se habilitar acessando a opção “Habilite-se”, com antecedência de 01 hora, 
antes do início do leilão presencial, juntamente com os documentos de identificação, inclusive do representante legal, quando se 
tratar de pessoa jurídica, com exceção do(s) devedor(es) fiduciante(s), que poderá(ão) adquirir o imóvel preferencialmente em 1º 
ou 2º leilão, caso não ocorra o arremate no primeiro, na forma do parágrafo 2º-B, do artigo 27 da Lei 9.514/97, devendo apresentar 
manifestação formal do interesse no exercício da preferência, antes da arrematação em leilão. OBSERVAÇÕES: O arrematante 
será responsável pelas providências de desocupação do imóvel, nos termos do art. 30, caput e parágrafo único da Lei 9.514/97. 
O(s) imóvel(i)s será(ão) vendido(s) no estado em que se encontram física e documentalmente, em caráter “ad corpus”, sendo 
que as áreas mencionadas nos editais, catálogos e outros veículos de comunicação são meramente enunciativas e as fotos dos 
imóveis divulgadas são apenas ilustrativas. Dessa forma, havendo divergência de metragem ou de área, o arrematante não terá 
direito a exigir do VENDEDOR nenhum complemento de metragem ou de área, o término da venda ou o abatimento do preço 
do imóvel, sendo responsável por eventual regularização acaso necessária, nem alegar desconhecimento de suas condições, 
eventuais irregularidades, características, compartimentos internos, estado de conservação e localização, devendo as condi-
ções de cada imóvel ser prévia e rigorosamente analisadas pelos interessados. Correrão por conta do arrematante, todas as 
despesas relativas à arrematação do imóvel, tais como, taxas, alvarás, certidões, foro e laudêmio, quando for o caso, escritura, 
emolumentos cartorários, registros, etc. Todos os tributos, despesas e demais encargos, incidentes sobre o imóvel em questão, 
inclusive encargos condominiais, após a data da efetivação da arrematação são de responsabilidade exclusiva do arrematante. 
O arrematante será responsável por realizar a devida due diligence no imóvel de seu interesse para obter informações 
sobre eventuais ações, ainda que não descritas neste edital. Caso ao final da ação  judicial  relativa ao  imóvel arrematado, 
distribuída antes ou depois da arrematação, seja invalidada a consolidação da propriedade, e/ou os leilões públicos promovidos 
pelo vendedor e/ou a adjudicação em favor do vendedor, a arrematação será automaticamente rescindida, após o trânsito em 
julgado da ação, sendo devolvido o valor recebido pela venda, incluída a comissão do leiloeiro e os valores comprovadamente 
despendidos pelo arrematante à título de despesas de condomínio e imposto relativo à propriedade imobiliária. A mera existên-
cia de ação judicial ou decisão judicial não transitada em julgado, não enseja ao arrematante o direito à desistência da 
arrematação. O arrematante presente pagará no ato o preço total da arrematação e a comissão do leiloeiro, correspondente 
a 5% sobre o valor de arremate, exclusivamente por meio de cheques.  O proponente vencedor por meio de lance on-line, terá 
prazo de 24 horas, depois de comunicado expressamente do êxito do lance, para efetuar o pagamento, exclusivamente por meio 
de TED e/ou cheques, da totalidade do preço e da comissão do leiloeiro, conforme edital. O não pagamento dos valores de 
arrematação, bem como da comissão do(a) Leiloeiro(a), no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas contadas da arrematação, 
configurará desistência ou arrependimento por parte do(a) arrematante, ficando este(a) obrigado(a) a pagar o valor da 
comissão devida o(a) Leiloeiro(a) (5% - cinco por cento), sobre o valor da arrematação, perdendo a favor do Vendedor 
o valor correspondente a 20% (vinte por cento) do lance ou proposta efetuada, destinado ao reembolso das despesas incor-
ridas por este. Poderá o ( a) Leiloeiro(a) emitir título de crédito para a cobrança de tais valores, encaminhando-o a protesto, 
por falta de pagamento, se for o caso, sem prejuízo da execução prevista no artigo 39, do Decreto nº 21.981/32. Ao concorrer 
para a aquisição do imóvel por meio do presente leilão, ficará caracterizada a aceitação pelo arrematante de todas as condições 
estipuladas neste edital. As demais condições obedecerão ao que regula o Decreto n° 21.981 de 19 de outubro de 1.932, com as 
alterações introduzidas pelo Decreto n° 22.427 de 1° de fevereiro de 1.933, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial. Maiores 
informações: (11)2388-8283 / contato@zukerman.com.br. Belo Horizonte/MG, 05/04/2019.

(11) 2843-6165 (11) 94240-3474INFORMAÇÕES
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REALIZAÇÃO

GUARULHOS
TEATRO ADAM ASTOR

DOMINGO 17H
14 DE ABRIL

BILHETERIAEXPRESS.COMCOMPRE ONLINE
GARANTA SEU INGRESSO

você acabou de ganhar
 30% DE DESCONTO VÁLIDO  SOBRE O

VALOR DA INTEIRA

PONTOS
DE VENDA
JOPACAR

2402-2929

STELLA MARIS
ÓTICA E FÁBRICA

2421-0896

EDITAL DE PUBLICIDADE DE ELEIÇÃO SINDICAL
 
Para que surta os efeitos legais dos atos previstos na ata da eleição dos dias 10, 
11 e 12 de Abril de 2019 desta entidade de classe: SINDICARGAS - Sindicato 
dos Empregados em Empresas de Transportes Rodoviários, Superpesados, 
Líquidos, Entregadores de Mercadorias, Cargas Secas e Molhadas, Traba-
lhadores em Empresas de Logística no Setor de Transportes de Cargas e 
Trabalhadores Terceirizados nas Empresas de Transportes de Cargas de 
Guarulhos CNPJ/MF n° 04.276.287/0001-38  e atendendo disposto na alínea A 
do Art. 81  do Estatuto Social, damos publicidade a quem possa interessar , do 
resultado da mesma, onde proclamou eleita para  mandado de 2 de Maio de 2019 
à 01 de Maio de 2025  a  DIRETORIA EXECUTIVA- EFETIVOS - Presidente 
– IRAPUAN SIQUEIRA SOUSA; Primeiro Vice-Presidente: JADIEL VICENTE 
PEREIRA; Segundo Vice-Presidente: DANILO DE FIGUEIREDO SOUSA, Pri-
meiro Secretário Geral: LUCIO VALTER DE OLIVEIRA; Segundo Secretário 
Geral: EXPEDITO DA SILVA ALEXANDRE; Primeiro Tesoureiro: ROBERTO DE 
ARAUJO BARBOZA; Segundo Tesoureiro: ALMIR DIAS BORGES; Diretor So-
cial: APARECIDO CORDEIRO DE NOVAIS; Diretor de Esporte e Lazer: LINDO-
MAR JAIME PEREIRA - SUPLENTES DA DIRETORIA EXECUTIVA – Primeiro 
Suplente: MAYLON GUSTAVO AJALA SIQUEIRA SOUSA; Segundo Suplen-
te: LUIZ GONZAGA FILHO; Terceira Suplente; EMINE GALVÃO DE CASTRO; 
Quarto Suplente: LUIZ BEZERRA DOS SANTOS; Quinto Suplente: MAURÍCIO 
OLIVEIRA DE SOUZA: Sexto Suplente: CLAUDIONOR ALMEIDA SOBRINHO; 
Sétimo Suplente: MÁRCIO MARTINS NUNES; Oitavo Suplente: JOÃO DIAS 
DOS SANTOS; Nono Suplente: NATALINO ROBERTO DELLAFINA; CONSE-
LHO FISCAL EFETIVOS: FRANCISCO NUNES DA SILVA ;FRANCISCO DINAR-
TE DA SILVA E EDSON JOÃO DE OLIVEIRA; CONSELHO FISCAL SUPLENTES: 
INÁCIO BRÍGIDO AMORIM SOUSA, JOÃO EUDES FERREIRA E AILTON JOSÉ 
FERREIRA - REPRESENTANTE JUNTO À FEDERAÇÃO EFETIVO: LUIS AN-
TONIO DOS SANTOS; REPRESENTANTE JUNTO À FEDERAÇÃO SUPLENTE: 
JACI FLORÊNCIO DE SOUZA
 

Guarulhos 12 de Abril de 2019.
IRAPUAN SIQUEIRA SOUSA

Presidente

O prefeito Guti, acompanha-
do de secretários munici-
pais, visitou na tarde desta 
sexta-feira (12), junto à ponte 
da Casa Verde, na Marginal 
Tietê, em São Paulo, um cole-
tor de esgoto que está sendo 
construído pela Companhia 
de Saneamento Básico do Es-
tado de São Paulo (Sabesp), 
com extensão de 15 km, cujo 
trecho inicial fi ca no Centro da 
capital paulista e com término 
na região do Piqueri, onde 
existe uma estação elevatória 
que irá levar o esgoto até a 
estação de tratamento de 
Barueri.

A obra da Sabesp, prevista 
para durar até o fi nal deste 
ano, irá evitar que os dejetos 
produzidos por uma popu-
lação de cerca de 740 mil 
pessoas sejam despejados in 
natura (ou seja, sem trata-
mento) no rio Tietê, o que irá 
contribuir com a despoluição 
deste curso d´água, que cruza 
todo o Estado por mais de 
1.100 km.

“Esta obra da Sabesp vai se 
somar ao que já está sendo 
feito em Guarulhos no trata-
mento de esgoto. Quando 
assumimos a administração 
a cidade tratava apenas 2% 
do esgoto que produzia; hoje, 
já trata 12% e até o fi nal de 
2020 chegaremos a 40%. 
Desta forma, é importante 
conhecer a estrutura da 
Sabesp para que possamos 
avançar no tratamento o mais 
rápido possível”, afi rmou Guti 
durante a visita.

O prefeito se referiu a um 
termo de ajuste de conduta 
(TAC) fi rmado pela adminis-
tração municipal com o Minis-
tério Público do Estado (MPE) 
em maio de 2018, que prevê 
que todo o esgoto produzido 
em Guarulhos seja tratado até 
1º de janeiro de 2026. O TAC 
anterior, assinado entre 2006 
e 2009 pelos ex-prefeitos Elói 
Pietá e Sebastião Almeida, 
ambos do PT, que previa 80% 
do esgoto tratado até o fi nal 
de 2017, fi cou longe de ser 
cumprido devido à falta de 
investimentos

Além de Guti, estiveram na 
visita os secretários de Obras, 

Marco Antonio Guimarães, de 
Serviços Públicos, Edmilson 
Americano, de Desenvolvi-
mento Urbano, Jorge Taiar, 

o presidente da Proguaru, 
Francisco Carone e o supe-
rintendente do Saae, Willian 
Melges.

Prefeito e secretários 
conhecem obra de coletor 
de esgoto em São Paulo
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A Secretaria de De-
senvolvimento Urbano 
lacrou na tarde desta 
sexta-feira (12) o imó-
vel localizado na ave-
nida Paulo Faccini, nº 
1100/1112, ao lado do 
Bosque Maia. O local 
havia sido invadido por 
pessoas em situação de 
rua que estavam acu-
mulando lixo, gerando 
diversas reclamações 
por parte da população. 

A ação, iniciada na 
quarta-feira (10), foi de-
senvolvida em conjunto 
com as secretarias de 
Obras, Desenvolvimen-
to e Assistência Social 
(SDAS) e Serviços Pú-
blicos, além da Guarda 
Civil Municipal (GCM) e 
Proguaru. Durante toda 
quarta e quinta-feira, as 
equipes da Proguaru 
realizaram a limpeza do 
espaço, removendo do 
local dez caminhões de 
resíduos. Uma equipe do 

Centro de Controle de 
Zoonoses (CCZ) realizou 
na quinta-feira a desrati-
zação do prédio.

Segundo o secretário 
Jorge Taiar (SDU), o 
prédio estava interdita-
do desde o último dia 

8 de fevereiro, por uma 
série de problemas, de 
segurança à salubridade. 
“O proprietário foi noti-
ficado preliminarmente 
para realizar a limpeza e 
conservação do imóvel, 
enquanto a GCM havia 

removido as pessoas 
que estavam usando o 
local como moradia. Mas 
sem retorno do mesmo 
e com as novas inva-
sões ao local, nos restou 
apenas a alternativa de 
lacrar o prédio”, afirmou.  

Antônio Boaventura

A prefeitura retomou 
nesta semana, após 
quase 70 dias do 
começo do ano letivo, 
a distribuição do leite 
na rede municipal de 
ensino. O prefeito 
Guti (PSB) prometeu 
concluir a entrega de 
dois lotes do alimento 
até o final deste mês. 
De acordo com o chefe 
do Executivo, proble-
mas no fornecimento 
prejudicaram a entrega 
nas 142 escolas. 

No começo da atual 
gestão no ano de 2017, 
a administração públi-
ca também enfrentou 
problema semelhante, 
durante o processo de 
substituição da empresa 
WR Serviços e Logística 
Ltda. – EPP, que tinha 
contrato com valor anual 
de quase R$ 4 milhões. 

A mesma havia inicia-
do seus trabalhos em 
dezembro de 2013.

“Tivemos um proble-
ma no fornecimento no 
começo do ano e não 
conseguimos entregar 
a primeira leva do leite. 
Ela chegou e sei que 
as crianças já estão re-
cebendo. Ninguém vai 
fi car no prejuízo. Até o 
fi nal do mês a segunda 
leva será entregue”, de-
clarou o prefeito Guti.

Apesar do proble-
ma de entrega, Guti 
elogiou a qualidade 
do alimento, que será 
distribuído para quase 
120 mil alunos matricu-
lados nas 143 escolas 
da rede. De acordo 
com o peessebista, o 
grau nutricional do leite 
distribuído atualmente 
é superior ao entregue 
nas gestões anteriores.

Entrega do leite nas 
escolas da rede municipal
é retomada pela Educação

Prefeitura finaliza processo de lacração 
de imóvel localizado na av. Paulo Faccini
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Segundo dados divulgados 
nesta quinta-feira (11) pela 
Secretaria de Saúde neste 
ano, Guarulhos tem aumento 
expressivo dos casos confi r-
mados de dengue, quando 
comparado ao mesmo 
período de 2018. Ao todo são 
361 casos confi rmados na 
cidade. Devido ao aumento 
da incidência da doença no 
Jardim Lenize e a constatação 
da circulação do vírus tipo 2 
no Parque Alvorada, o Centro 
de Controle de Zoonoses 
(CCZ) decidiu intensifi car as 
ações nestes locais por meio 
da nebulização veicular.

O inseticida aplicado por 
meio de nebulização veicular, 
ou seja, de uma máquina 
acoplada a um veículo, mata 
o mosquito já na fase adulta 
e não a larva. Por isso, a 
Secretaria de Saúde faz um 

apelo para que a população 
redobre a atenção em seu 
quintal e elimine os possíveis 
criadouros do Aedes Aegypti, 
que além da dengue, também 
transmite os vírus zika e 
chikungunya.

O CCZ orienta que nos 
dias e horários da aplicação 
do inseticida os moradores 
fi quem dentro de casa, para 
que não sejam atingidos 

diretamente pelo produto; 
protejam animais como 
gatos e cachorros; cubram 
aquários e gaiolas com aves 
ou roedores domesticados; 
e deixem portas, janelas e 
cortinas abertas, para que o 
produto tenha contato com o 
interior da casa. Um carro de 
som passará nos bairros para 
lembrar aos munícipes da 
ação a ser executada.

Prefeitura intensifica o combate 
ao Aedes Aegypti em dois bairros

Antônio Boaventura

Representantes do GRU 
Airport, gestora do Aero-
porto Internacional de São 
Paulo–Guarulhos, em Cum-
bica, revelaram em nova Co-
missão Especial de Inquérito 
(CEI) da Câmara Municipal, 
que por questões de 
segurança os comerciantes 
são obrigados a utilizarem a 
estrutura de rede de tecno-
logia da concessionária. 

Os vereadores da CEI re-
ceberam denúncias de que 
as empresas com permissão 
para serem instaladas na 
zona aeroportuária tinham 
que obrigatoriamente con-
tratar os serviços de internet 
fornecidos pelo GRU Airport, 
o que segundo os parla-

mentares causaria confl ito 
com o Código de Defesa do 
Consumidor. 

“Não é esta prática. As 
pessoas podem adquirir 
o serviço que mais lhe 
convém, somente devem 
utilizar nossa estrutura de 
rede, por questão de segu-
rança. Seguimos protocolos 
muito rígidos e isso envolve 
também o sinal de internet”, 
explicou Luciano Bressiani, 
advogado do GRU Airport.

Em relação aos possíveis 
danos causados ao meio 
ambiente, os representantes 
da concessionária afi rmaram 
que não compete a eles 
a fi scalização de fontes 
poluentes. Rodrigo Jesus, 
gerente de planejamento do 

GRU Airport, mencionou o 
Termo de Ajuste de Conduta 
(TAC), assinado pela admi-
nistradora anterior, em 2008, 
com a Cetesb, e ratifi cado 
em 2014, quando a empresa 
assumiu o completo aero-
portuário.

“As emissões do aeroporto 
são muito baixas, as aerona-
ves são modernas, menos 
barulhentas e controlam 
melhor a queima de com-
bustível. Não temos controle 
nem sobre o abastecimento 
de combustível para os 
aviões. É um acordo para 
se adotarem medidas com-
pensatórias ao município no 
caso de eventuais danos ao 
meio ambiente, e está sendo 
cumprido”, declarou Jesus.

Comerciantes do aeroporto são obrigados a
utilizarem estrutura de rede do GRU Airport

Serviço:
Cronograma de aplicação do inseticida: 
Parque Alvorada  
16 de abril - a partir das 18h  
Ruas: Fábia, Joaquim Felício, Coração de Jesus, 

Ibiaí e Felisburgo.
Jardim Lenize:  
17 e 18 de abril - A partir das 18h
Ruas:  Guamaré, Colorado, Augusto Severo, João 

Câmara, Poço Branco, Senador Elói Souza, Macau e 
avenida Aracati.
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• 4 dormitorios sendo 1 suíte 
• Sala, cozinha, banheiro, 
dependência de empregada, 
lavanderia
• Piscina
• Salão de jogos
• Garagem para 4 carros 
privativa 
•  170 m²

Contato:  
Cristina - Fone: 11 99973-8024

Apartamento praia da enseada 
2 quarteirões da praia

Guarujá

Oportunidade!
Apenas 

R$ 650 mil
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Com gastronomia e variedade cultural japonesa, Festival 
Akimatsuri encerra a 34° edição neste final de semana

A 34° edição do Festival 
de Outono Akimatsuri, 
tem encerramento neste 
domingo (14), no Centro 
Esportivo do Bunkyo,  lo-
calizado na avenida Japão, 
n° 5.919, no bairro Porteira 
Preta, na cidade de Mogi 
das Cruzes. 

Para os amantes da culi-
nária oriental, no evento há 
uma praça de alimentação, 
com pratos como yakisso-
ba e sukyaki, composto por 
cebolinha verde cortada 
em pedaços, além de tofu 
cortado, folhas de acelga 
e ovos. 

Um dos mais pedidos é 
o tempurá de sorvete, que 
leva ingredientes como cal-
da de chocolate, pão de ló, 
bola de sorvete com creme 
e fl ocos de milho com 
açúcar. Somente na parte 
de alimentação, são 30 
opções de estandes para 
realizar a refeição. Outros 
pratos tradicionais presen-
tes no evento também são 
o Udon, uma sopa típica 
japonesa e o gyoza, prato 
da culinária chinesa e que 
se expandiu para o Japão, 
sendo um recheio de carne 
moída com legumes e uma 
massa fi na. 

O evento é organizado 
pela Associação Cultural de 
Mogi das Cruzes (Bunkyo),  
e o espaço tem 240 mil 
metros, além de decoração 
típica japonesa,  também 
entre os destaques uma 
vila cultural com ofi cinas 

de escrita japonesa, além 
de origamis e mangá. Para 
os visitantes que desejam 
se aprofundar na cultura 
japonesa, também existe a 
oportunidade de aprender 
a caligrafi a dos orientais. 

Ao todo são mais de 60 
atrações e neste sábado 
(13), os shows começam às 
11h30, com o grupo UCK de 
Mogi das Cruzes, além de 
apresentação do colégio 
Brasilis e danças japone-
sas. No domingo (14), além 
da variedade musicial, tam-
bém haverá uma demons-
tração de Taekwondo. 

Ingressos
Na bilheteria do Akimat-

suri os ingressos custam 
R$ 16 (inteira) e R$ 8 
(meia), neste caso para es-
tudantes com carteirinha, 
professores e pessoas a 
partir de 60 anos. Crianças 
até sete anos não pagam 
a entrada. Estacionamento  
custa R$ 27.

Serviço: 
34º Festival do Outono 

“Akimatsuri”
Dias: 13 e 14 das 10h às 

22h, sábado, e das 10h às 
21h,  no domingo.

Local: Centro Esportivo 
do Bunkyo de Mogi das 
Cruzes, Avenida Japão, 
5.919, bairro Porteira Preta, 
Mogi das Cruzes.

Informações pelo telefo-
ne (11) 4791-2022. 

Programação completa 
no site: www.akimatsuri.
com.br  
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(11) 2441-0915 / (11)99591-9539

CONDOMÍNIO FECHADO SENSACIONAL 
3/4 DORMS LAZER COMPLETO
PROX. AO SHOPPING MAIA 127M2/222M2.
ÚLTIMAS CASAS - CONSTRUTOR*
PROX.AO PORTAL DOS GRAMADOS VL.RIO

CONDOMÍNIO FECHADO

*CONSULTE CONDIÇÕES - FINANCIAMENTO DIRETO.

PRÉDIO PARA LOCAÇÃO
R. DOM PEDRO X LUIS GAMA 
CENTRO - 6 ANDARES
                (R$20/m2)

1.200M
2

ALUGA- APROX 1.500M2 
R. DARCI VARGAS/ESQUINA
1000M2 COBERTOS - CENTRO 
PROX.JUSTIÇA DO TRABALHO. 

ALUGA -PRÉDIO COMERCIAL
AV.TIMÓTEO PENTEADO
ALT. CENTRO 4 ANDARES 
2.000M2 PROX.AO EXTRA.
AO LADO DO COL.PROGRESSO
 

FLAT MERCURY (2UN)
R$3.500.00 (COND.INCL)
2 AMBIENTES / SALA SEPARADA
ESTUDA VENDA / PERMUTA

CENTRO - LOCAÇÃO 
SALAS R .15 DE NOVEMBRO
45M2 - 220M2 C/ ELEVADOR
R$20/m2

OUTRAS OPORTUNIDADES

CRECI:J20587

ALUGA TERRENO - R.PAULO LENK
280M. FUNDOS BURGER KINK 
AV.TIMÓTEO PENTEADO
 R$3.500,00

2000M
2

ESTAMOS COMPRANDO CARTEIRA
DE IMOBILIÁRIAS*.

* Mediante avaliação. Consulte-nos.

Shopping Bonsucesso realiza 
evento ‘Caça aos Ovos’ para 
as crianças neste domingo

As crianças de Guarulhos 
que gostam de chocolate 
e brincadeiras estão com 
motivos para comemorar. 
O Shopping Bonsucesso 
neste domingo (14), a 
Caça Aos Ovos, evento 
anual em comemoração à 
Páscoa que oferece uma 
brincadeira especial para 
os pequenos visitantes do 
empreendimento. A ação 
é gratuita e consegue 
deixar a data mais doce 
do ano ainda mais feliz. 

Nesse ano, o evento 
acontece em três horá-
rios diferentes, às 15h, 
17h e 19h. A brincadeira 

começa com uma intera-
ção entre os participantes 
e personagens temáticos 
de Páscoa, que explicam 
como os pequenos podem 
encontrar o “Grande Ovo 
de Ouro”, e oferecem a 
primeira dica da Caça 
aos Ovos. Em seguida, as 
crianças, acompanhadas 
pelos pais ou responsá-
veis, começam a buscar as 
outras pistas que estarão 
espalhadas pelo shopping. 

Entre uma adivinhação 
e outra, todos os partici-
pantes ganharão brindes 
de parceiros da ação, 
entre eles estão Bob’s, 

Cacau Show, Central 
Surf, Chocolates Brasil 
Cacau, Circuito Cinemas, 
Colégio Alvorada, Dupari, 
Farabello’s, Kidstok e Mais 
Valdir. Após desvendarem 
as pistas e chegarem ao 
objetivo fi nal, os pequenos 
ganharão um presente 
especial do Shopping 
Bonsucesso: um Ovo de 
Páscoa de 80g. 

Os participantes do 
evento Caça aos Ovos do 
Shopping Bonsucesso, 
realizaram uma inscrição 
pelo WhatsApp do em-
preendimento, através do 
número (11) 2489-9690. 

Serviço:
Caça aos Ovos do Shopping 
Bonsucesso
Data: 14 de abril
Horário: sessões às 15h, 
17h e 19h
Local: Shopping 
Bonsucesso
Inscrições: Para participar 
é necessário realizar as 

inscrições a partir das 14h do 
dia 09/04, pelo whatsapp: 
(11) 2489-9690. 
Classifi cação: crianças entre 
3 e 12 anos.
Valor: Gratuito
Shopping Bonsucesso: 
Endereço: Estrada Juscelino 
Kubitschek de Oliveira, 
5308 - Jardim Albertina, 
Guarulhos – SP

Horário de funcionamento 
do shopping: de segunda-
feira a sábado, das 10h às 
22h, domingos e feriados, 
das 14h às 21h e praça de 
alimentação, de segunda-
feira a domingo, das 10h às 
22h.
Contato: (11) 2489-9690
http://www.
shoppingbonsucesso.com
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[ horóscopo ]

O Aventureiro – A Maldição da Caixa de Midas

De Pernas Pro Ar 2

Record, 15h 
[…] Aventu-
ra. Com Micha-
el Sheen, Lena 
Headey. Quan-
do sua família é 
sequestrada por 
um inimigo des-
conhecido, Ma-
riah Mundi em-

barca em uma 
perseguição jun-
tamente com o 
misterioso Cha-
rity. Mariah terá 
que desvendar 
os segredos de 
um hotel para 
encontrar seus 
pais e irmão 

Globo, 0h32. 
Brasil. Comédia. 
Direção Roberto 
Santucci. Com In-
grid Guimarães, 
Maria Paula. Alice 
agora é uma em-
presária bem-su-
cedida, que con-
tinua trabalhando 

muito, mas sem 
deixar de lado o 
prazer sexual. Ela 
está bastante ata-
refada devido à 
abertura da pri-
meira filial de sua 
sex shop em Nova 
York, ao lado da 
sócia Marcela.

Fotos: Divulgação

[ filmes ] 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 66

Suposto
mandante 

do incêndio
de Roma 

(?) per-
dido, con-
dição de
Atlântida

Ruídos

Posição de
Ederson na

Seleção
em 2017

(?) Silva,
fundadora
da Rede

Margem
denteada
de talões

Constru-
ção no
interior 
da taba

Órgão da
ONU para
a sáude

Emoção 
demons-

trada pelo
elogio

Homem 
de grande

beleza
(fig.)

(?)-G, tipo
de traje 

de pilotos
de caças

Proporção
de uma 

substância
no todo

Poemas
líricos

Liga
básica à
constru-

ção naval

Conteúdo usual de cartões 
de Natal e de aniversário

Rasgado, em inglês

Patrão;
senhor

Sufixo de
"lodoso"

Que nunca
morrem
Ana Néri, 

enfermeira
Logradou-
ro público
Da mesma

forma

Núcleo,
em inglês
Tipo de
cheque

Assassinos
do Japão

feudal

Transfor-
ma-se no
He-Man 

ao bradar
"Pelos

poderes de
Grayskull"

Atuo

Integrante
do movi-
mento

impres-
sionista

Naipe de
baralhos

Repreensão
veemente

"Morador"
do mos-

teiro
Monarca

Rezar
A estação

da co-
lheita

Local onde os
alunos brincam na

hora do recreio
Pronome pessoal

Mateus (?), o Eric de
"Pega Pega" (TV)
Vermelho, azul e

amarelo (pl.)

Acordo

Provável intenção de
quem entrega o car-

tão de débito ao
caixa da

loja

Coragem
Membrana
que reves-
te as pa-
redes in-
ternas do
abdome
(Anat.)

Estátua de
deuses

Massa
(símbolo)

O conflito de fronteira
na Ásia que pôs o

mundo à beira de uma
guerra nuclear (1969)

4/anti — core — torn. 6/adônis — denodo. 9/sino-russo.

[ novelas ] 

virgem

Verifique as fontes de 
informação e você defi-
nitivamente vai poupar 
um tempo considerável! 
Você precisa modificar 
seus movimentos e im-
pulsos. Você deve evitar 
fazer muitas coisas ao 
mesmo tempo, isso 
pode fazer mal a sua 
saúde.

Seu senso de humor 
só vai fazer com que 
seja seletivo em seus 
relacionamentos. 
Tenha cuidado para não 
parecer mais frio do que 
você realmente é. Você 
precisa de movimento, 
mas evite movimentos 
muito bruscos.

Um grande plano 
está prestes a ser re-
alizado, mas você vai 
ter que ter paciência 
para vencer. Você 
realmente precisa 
começar a cuidar 
mais do seu estilo de 
vida. Você não está 
dormindo o suficiente!

Você sabe que 
há força nos núme-
ros e você tem um 
sentimento para as 
associações rentáveis. 
Faça um acordo. Você 
deve fazer um esporte 
de resistência para 
encontrar um melhor 
equilíbrio. Gaste sua 
energia de forma 
gradual.

O ambiente é agra-
dável e você se sente 
mais capaz de apro-
veitar a vida. Siga o 
seu entusiasmo. Você 
está achando mais 
fácil concentrar suas 
energias em seguir 
seus objetivos. Suas 
ações são equilibradas 
e construtivas.

Você precisa escapar 
de sua rotina e isso vai 
lhe trazer sorte! Novas 
experiências estão lhe 
esperando. Você vai 
sentir um entusiasmo 
renovado e está em 
grande forma geral, não 
exagere com qualquer 
coisa e você vai ser 
capaz de mantê-la.

Seu senso de respon-
sabilidade virá a ser útil. 
Sua visão para o futuro 
amadureceu considera-
velmente. Seria sensato 
não embarcar em 
tarefas muito difíceis. 
Cuidado com as entor-
ses e com movimentos 
errados. Controle seus 
desejos.

Você será tentado 
a assumir riscos. No 
entanto, aí é onde 
você vai ter sorte. 
Cuide do seu sistema 
urinário e beba mais 
líquidos. Você deve 
rever suas prioridades 
em relação ao seu 
estilo de vida.

Você está mais 
disposto a dar aten-
ção a quem merece! 
Mas deveria ser mais 
exigente com a 
qualidade do que 
você come. Você se 
sentiria melhor.

Você sabe que há 
força nos números 
e você tem um 
sentimento para as 
associações rentáveis. 
Faça um acordo. Você 
deve fazer um esporte 
de resistência para 
encontrar um melhor 
equilíbrio. Gaste sua 
energia de forma 
gradual.

A intervenção de 
alguém próximo a 
você vai ajudá-lo a 
terminar um projeto 
que se tornou muito 
pesado. Você vai ficar 
muito bem quando 
definitivamente co-
locar o passado para 
trás, você é o seu 
maior obstáculo.

Você terá a oportu-
nidade de mudança 
e de manter a sua 
distância. Escape sem 
se sentir culpado. Você 
precisa ficar sozinho na 
calma completa para 
recarregar suas baterias. 
Seus processos mentais 
exigem descanso.

áries libra

escorpião

sagitário

capricórnio

aquário

peixes

touro

gêmeos

câncer

leão

Orfãos da Terra
Hussein e Soraia 

sofrem por seu amor 
impossível. Abner ga-
rante a Bruno que não 
gostou de Sara. Laila 
revela a Elias sobre o 
bebê, e o pai expulsa a 
filha de sua família. Laila 
pede abrigo a Marie. 
Sara engana Ali sobre o 
local onde mora. Bruno 
deixa a casa de Valéria. 

Verão 90
João se interessa 

em participar do 
concurso da PopTV 
usando o pseudônimo 
de Manuel de Trás 
dos Montes, e pede 
a Herculano que seja 
seu sócio. Vanessa 
veste a roupa da Top 
Wave e começa a se 
coçar. Herculano pro-
põe a Manu a oportu-
nidade de voltar a ser 
apresentadora de um 
programa na PopTV.

O Sétimo Guardião
Incentivada por 

Sóstenes, Luz conversa 
com Júnior sobre a 
proposta de Valentina 
para proteger Gabriel. 
Marcos Paulo questio-
na Judith sobre Murilo. 
Aranha sugere que os 
guardiães procurem 
Eurico. Marilda defende 
Eurico dos guardiães 
e garante que estava 
com o marido na 
noite do crime contra 
Feliciano.

Segunda-feira
Malhação - Vidas 
Brasileiras

Solange compartilha 
o vídeo de Aloísio 
difamando Gabriela. 
Rosália recebe muitas 
encomendas de con-
gelados. Leandro e 
Priscila são convidados 
para fazer um clipe. 
Rosália e Paulo ajudam 
Márcio e Pérola com as 
receitas. Garoto procu-
ra por Aloísio. Bernardo 
convida Rosália para 
jantar.

Verão 90
João se interessa em 

participar do concurso 
da PopTV usando o 
pseudônimo de Manuel 
de Trás dos Montes 
e pede a Herculano 
que seja seu sócio. 
Vanessa veste a roupa 
da Top Wave e começa 
a se coçar. Herculano 
propõe a Manu a opor-
tunidade de voltar a ser 
apresentadora de um 
programa na PopTV.

O Sétimo Guardião
Valentina se 

incomoda com a 
presença de Júnior 
no casarão. Nicolau 
ofende Afrodite, que 
passa mal. Stefânia 
conta para Stella que 
está grávida. Olavo 
diz a Laura que 
Gabriel não pode 
morrer.

Minha Vida
Mucella discute 

com o Salih, mas o 
homem diz que ama 
a mulher. Ele só está 
fazendo essas coisas 
para protegê-la. A 
imprensa vai até a 
mansão para fazer 
perguntas sobre a 
prisão de Mehmet. 
Ismail liga para Ates 
informando que Salih 
será interrogado.

As Aventuras de 
Poliana

Lindomar repre-
ende para Lorena 
por ela ter contado 
a Vini que ele canta 
bem. Os alunos se 
organizam para o 
trabalho do profes-
sor Marcelo. Luísa 
procura Durval para 
conversar sobre suas 
contas, que estão 
atrasadas (inclusive, 
a mensalidade da 
escola de Poliana). 

O resumo dos capítu-
los de todas as novelas 
é de responsabilidade 
das emissoras.
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   EMPREGOS 
 PRECISA-SE 

 VENDEDOR EXTERNO 
 P/ venda de produtos naturais e 
suplementos alimentares c/ veí-
culo próprio(moto/carro) Salário, 
ajuda de custo + 10% comissão. 
P/ atuar em GRU. E-mail lean-
dro.oliveira@vitaflorais.com.br 
F:(11)98669-4223 

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

 IMÓVEIS 
 ALUGA-SE 

 SALÃO 
 140m², com 2wc, c/escritório. 
Primeiro andar. R$1.500,00. 
Av.Emílio Ribas,n°2598. F:2422-
4005 

 JARDIM NOVO PORTUGAL 
 Proximo ao terminal de onibus, 
3cmd, c/ garagem R$ 630,00 
F:2468-9271 / 99976-9738 

 APTO STUDIO 
 Mob, pronto p morar, ideal p estu-
dante/ aeromoça 2440-9505 

 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 

 CARAGUÁ/MARTIN DE SÁ 
 Urgente! Apto mob. C/ pisci-
na e churrasq. Ac 44mil + 42 
de R$1.300,00 F:(12)3882-
2020/99774-8981 

 BAR E RESTAURANTE 
 Vende-se ou arrenda aceita car-
ro. F:4574-1085/96297-1784 

 SOBRADO EM PRAIA GRANDE 
 Jd Real, R Botões de Ouro, sendo 
3 suítes, coz americana, quinta c/ 
churrasqueira, 2vgs de garagem. 
100 metros da praia. F:(11)99163-
5318 

 SITIOS E CHÁCARAS 

 TAPERA GRANDE 
 1000 m². Ótimo local, R$ 40 MIL. 
F: 96314-2035 

 NEGÓCIOS 
 OPORTUNIDADE 

 VENDO BORRACHARIA 
 Completa, tratar c/ Sebastião 
Fone: 94517-2424/ 96053-8859 

 PASSANDO PONTO 
 Loja de auto-vidros. F:2382-
8286/ (11)97104-0673 Dilmar. 
Vl.Galvão- Guarulhos 

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

 LIMPE SEU NOME!!! 
 Junto ao SPC e Serasa de forma 
legal e aumente seu SCORE em 
15 dias. F:97046-4796 

 SERVIÇOS 
 ESOTERISMO 

 DESVENDO SUA VIDA 
 Atraves do copo de aguá. F: 
98285-0337/93049-9195 

 SERVIÇOS 

 KIDS PROTEÇÃO 
 Redes de proteção, suporta até 
530Kg aprovado pela norma 
ABNT, Inmetro, Instituto Falção e 
Bauer 5 anos de garantia F:4810-
7148/ 95347-9449 Whats 

 SOFÁS RECLINÁVEIS 
 Conserto em sofás e poltronas 
reclináveis. Marca plenitude. 
F:95876-4925 whats 

 KING CONSTRUÇÃO REFORMA 
 Telhado de zinco, estrutura metá-
lica, pintura em prédio comercial, 
industrial e residencial, divisórias 
de drawal e de placa cimentí-
cia. F:99388-9875/96827-6034 
Email: gustavosb2011@hotmail.
com 

 MULT REDES DE PROTEÇÃO EM 
GUARULHOS 
 Orçamento sem compromisso. 
F:95116-3301/2541-2519 

     

   

de linha
Classifi cados

Para anunciar nos 
classifi cados ligue:

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

Ligue para anunciar  
nos 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

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!

PLANO
DESAÚDE
0 a 18     R$ 119,10
19 a 23   R$ 142,92
24 a 28   R$ 154,35
29 a 33   R$ 172,88
34 a 38   R$ 190,16
39 a 43   R$ 234,85
44 a 48   R$ 293,57
49 a 53   R$ 366,96
54 a 58   R$ 477,05
F: (11)94719-4958

Idade A partir de

O Presidente do - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DE TRANSPORTES 
RODOVIÁRIOS, SUPERPESADOS, LÍQUIDOS, ENTREGADORES DE MERCADORIAS, 
CARGAS SECAS E MOLHADAS, TRABALHADORES EM EMPRESAS DE LOGÍSTICA 
NO SETOR DE TRANSPORTES DE CARGAS E TRABALHADORES TERCEIRIZADOS 
NAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE CARGAS DE GUARULHOS, com sede na Av. 
José Lourenço Neves nº 346. Jardim Bom Clima, Guarulhos, São Paulo, inscrito no CNPJ/
MF Nº 04.276.287/0001-38, Sr. Irapuan Siqueira Sousa, portador da Cédula de Identidade 
RG nº 16.006.309-7 SSP/SP e do CPF/MF Nº 141.958.604-15, no uso de suas atribuições 
legais e estatutárias, convoca as trabalhadoras e trabalhadores, membros da categoria re-
presentados por esta entidade de classe, filiados e não filiados, para participarem da Assem-
bléia Geral Extraordinária, que será realizada no dia 18 de Abril de 2019, as 15:00hs em 
primeira convocação e às 16:00hs em segunda e última convocação, no endereço sito a Av. 
José Lourenço Neves nº 346 ou por razões de qualquer motivo fortuito, a mesma poderá ser 
realizada na Av. José Lourenço Neves nº 506,(Salão Social do Sindicargas de Guarulhos), 
Jardim Bom Clima, Guarulhos, São Paulo, Cep. 07122.070, sobre a seguinte ORDEM DO 
DIA:  A) Discussão, aprovação ou não dos percentuais que serão inseridos na Pauta de 
Reivindicações da categoria, tendo em vista que a data base é em primeiro de maio de cada 
ano; B) Discussão, aprovação ou não sobre a manutenção do beneficio conquistado pelo 
sindicato, com relação aos valores da Participação nos Lucros e Resultados, para o período 
de 2019/2020; C) Discussão, aprovação ou não pela manutenção do benefício conquistado 
pelo Sindicato referente aos valores correspondente ao Prêmio por Tempo de Serviço, para 
o período de 2019/2020;D) Discussão, aprovação ou não da manutenção do banco de horas 
nos moldes da Convenção Coletiva de Trabalho em vigor E) Discussão, aprovação ou não, 
do benefício conquistado pelo sindicato, com relação ao Vale Refeição e Pernoite, para o 
exercício de 2019/2020; F) Discussão Aprovação ou não da conquista do Sindicato com 
relação a Estabilidade do Trabalhador(a) que está em vias de Aposentadoria; G) Discussão, 
aprovação ou não da conquista do sindicato com relação ao Seguro de vida para os trabalha-
dores Motoristas, no mesmo montante do estipulado na Convenção Coletiva de Trabalho em 
vigor; H) Discussão, aprovação ou não do beneficio oferecido pelo sindicato gratuitamente 
e inserido no Estatuto Social com relação ao Artigo 103º que contem a seguinte redação “O 
Sindicato arcará com a despesa no importe de 50%  (cinquenta por cento) das mensalidades 
cobradas pelas clínicas de tratamento para dependentes químicos, a todos trabalhadores e 
trabalhadoras filiadas(os) que contribuem mensalmente com a entidade, por período de 06 
(seis) a 09 (nove) meses” “PARÁGRAFO ÚNICO – Esse tratamento poderá ser extensivo aos 
seus dependentes, desde que estejam inseridos na Carteira Social”; I) Discussão, aprovação 
ou não do beneficio oferecido gratuitamente pelo Sindicato e inserido no Estatuto Social com 
relação ao Artigo 104º que contem a seguinte redação “O Sindicato reembolsará a todas as 
trabalhadoras e trabalhadores filiadas(os) que contribuem mensalmente e estiverem fazendo 
curso em escolas Técnicas, Faculdades ou Universidades o valor correspondente a 20% 
(vinte por cento) dos valores relativos aos livros exigidos pelo curso”.”PARÁGRAFO ÚNICO 
– Para fazer jus ao reembolso o trabalhador ou trabalhadora filiado(a) deverá apresentar na 
tesouraria do sindicato a Declaração da Escola Técnica, Faculdades ou Universidade, infor-
mando o tipo do curso, devendo o livro ser especifico ao do curso indicado na declaração, 
como também a nota fiscal da compra realizada” J)Discussão, aprovação ou não do beneficio 
oferecido gratuitamente pelo Sindicato e inserido no Estatuto Social, com relação ao artigo 
106º que contem a seguinte redação: “O Sindicato está obrigado a manter o assistencialismo 
relacionado à assistência médica na questão de consultas clínicas, exames básicos labora-
toriais no que consiste a hemogramas, parasitológico e urocultura gratuitamente, ofertados 
a todas trabalhadoras e trabalhadores filiadas(os) que contribuem mensalmente com a en-
tidade sindical”; K) Discussão, aprovação ou não do beneficio oferecido gratuitamente pelo 
Sindicato e inserido no Estatuto Social, com relação ao artigo 106º que contem a seguinte 
redação:” O Sindicato manterá o assistencialismo gratuitamente a todos os trabalhadores e 
trabalhadoras filiados, por período equivalente a 06 (seis) meses a contar da data da efetiva 
baixa na Carteira de Trabalho e Previdência Social, sendo esse benefício extensivo a todos 
os dependentes que estiverem inseridos na Carteira Social de filiação”. L)  Aprovação ou 
não da manutenção da Comissão de Conciliação Prévia gratuita a todos os trabalhadores 
M) Aprovação ou não da manutenção do Salão Social do Sindicato ofertado gratuitamente 
a todos os trabalhadores e trabalhadoras filiados(as) N) Aprovação ou não pela continuida-
de do benefício oferecido  com relação ao Treinamento ofertado para os trabalhadores(as) 
filiados(as) Motoristas, que possuem Carteira de Habilitação nas categorias “D” e “E”,  em 
um Cavalo-Mecânico, modelo Scania, 2013, 6x2, cor Branca e um Cavalo-Mecânico, modelo 
Volvo 2012, FH, 6x2 de cor  Azul de propriedade desta entidade de classe; O) Discussão, 
aprovação ou não, para que seja mantido na Convenção Coletiva de Trabalho o desconto da 
mensalidade dos filiados(as), no importe de 2% (dois por cento) do salário nominal de cada 
trabalhador, limitado ao valor teto do Piso salarial do Motorista Carreteiro, cujo os valores, 
serão destinados a manutenção geral do funcionamento do Sindicato, Despesas de ordem 
financeiras, conforme descritos no itens anteriores e demais despesas provenientes do seu 
funcionamento; P) Deliberação, votação e fixação  do desconto em folha de pagamento dos 
trabalhadores  da Contribuição  Confederativa conforme   previsão no artigo 8º inciso IV da 
CF  e esclarecimentos sobre o custeio das atividades sindicais com base no parecer da AGU- 
Advocacia Geral da União  na ADI 6098 que tramita no STF -Supremo Tribunal Federal Q) 
Delegar poderes para a Diretoria desta entidade de classe celebrar Convenções Coletivas de 
Trabalho perante os Sindicatos Patronais SETCESP e SINDIPESA representantes do poder 
Econômico, como também Delegar poderes para a Diretoria do Sindicato celebrar Acordo 
Coletivo de Trabalho  com as  empresas FEDEX BRASIL LOGÍSTICA E TRANSPORTES 
S/A, CONCORDIA LOGÍSTICA S/A – CONLOG e TRANSPORTES IMEDIATO LTDA, assim 
como com qualquer outra empresa que faça parte da base territorial da categoria de trabalha-
dores representados  por esta entidade de classe . R) Autorizar a Diretoria deste Sindicato, 
caso as negociações não logrem êxito, deflagrar greve total ou parcial e ajuizar Ação de 
Dissídio Coletivo de Trabalho. S) Outros assuntos de interesse da categoria. Guarulhos, 12 
de Abril de 2019. IRAPUAN SIQUEIRA SOUSA – DIRETOR PRESIDENTE.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A ASSEMBLÉIA GERAL EXTRARODINARIA DO SINDICARGAS 
DE GUARULHOS -REAJUSTE SALARIAL E DEMAIS ASSUNTOS ABAIXO RELACIONADOS



www.guarulhoshoje.com.br sábado e domingo, 13 e 14 de abril de 201912


	GHoje_01
	GHoje_02
	GHoje_03
	GHoje_04
	GHoje_05
	GHoje_06
	GHoje_07
	GHoje_08
	GHoje_09
	GHoje_10
	GHoje_11
	GHoje_12

