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Distribuição gratuitawww.guarulhoshoje.com.br

País ganha 480 mil 
vagas com carteira
assinada no período
de 1 ano, diz IBGE
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Via de acesso para lateral 
da Dutra, na Vila Venditti, é
liberada pela prefeitura
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ECONOMIA: O país registrou a criação de 480 mil vagas com carteira assinada no 
trimestre encerrado em abril, em relação ao mesmo período do ano anterior
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AUDIÊNCIAS DA LDO

A partir desta segunda-feira (3), a Câmara Municipal de Guarulhos dará início às audiências públicas que vão discutir a peça
orçamentária para 2020, que terá R$ 500 mihões a menos em relação ao de 2019; ao todo, serão realizadas 26 reuniões

Câmara dá início às discussões 
do orçamento de R$ 4,3 bilhões
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Monotrilho: GRU Airport 
inicia cadastramento das 
empresas interessadas

PF fecha rádios piratas que 
interferiam na frequência 
do Aeroporto Internacional

Dise Guarulhos prende 
autônomo em depósito de 
anabolizantes na capital
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Flamengo e Guarulhos fazem o 
oitavo clássico da história do 
futebol da cidade neste domingo
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Expediente

[ cena do dia ] [ tempo ]

LOTERIAS:
Deu sorte hoje?

Ivanildo Porto

23º

25º

16º

18º

60%

60%

Amanhã

Hoje

2. Jun

1. Jun

Máxima

Máxima

Mínima

Mínima

TEMPESTADES 
ESPARSAS

TEMPESTADES 
ESPARSAS

Dorival Lima
Uma vergonha a atitude 
do nosso Supremo Tri-
bunal Federal (STF) ao 
fazer retornar a censura 
contra a imprensa. Para 
piorar, ainda temos um 
presidente que, até o 
momento, nada fez pelo 
nosso país: basta vermos 
o alto número de desem-
pregados. Estamos iguais 
a caranguejos, andando 
de ré.

Sinara A. Fialho
Quer dizer que agora os 
passageiros que forem 
embarcar no aeropor-
to de Guarulhos terão 
que pagar uma taxa de 
poluição ambiental? De 
que foi essa magnífica 
ideia? Além de pagarmos 
passagens caras, ainda 
temos que bancar por 
um problema que não é 
nosso. Por que o prefeito 
Guti não cobra isso das 
empresas aéreas que são 

responsáveis pela polui-
ção ambiental? 

Odinei Fote Bezerra
Considero esdrúxula 
esse projeto que a Pre-
feitura de Guarulhos está 
preparando para enviar à 
Câmara e que obriga os 
passageiros que embar-
carem no Aeroporto In-
ternacional, em Cumbica, 
a pagarem uma taxa de 
poluição ambiental. Isso 
é absurdo e vai encare-
cer mais as passagens. 
Não somos nós que polu-
ímos o ar, mas os aviões 
que são das empresas 
aéreas. Elas é que devem 
arcar com esse proble-
ma. Se o projeto for apro-
vado, usarei ao máximo o 
aeroporto de Congonhas, 
na zona sul de São Paulo.

Gilmar Dias da Rocha
Lendo a matéria que a 
rede estadual em Guaru-
lhos conta com 660 alu-
nos nascidos em outros 

países, imagino que es-
ses jovens devem sentir 
saudade do ensino ofe-
recido em suas escolas 
de origens. 

Bruna Souza
A prefeitura abre vagas 
para médicos, mas nunca 
elas são preenchidas.

Deborah Sales
Lamentável observamos 
que o desemprego no 
país, em especial na re-
gião metropolitana de 
São Paulo, está crescen-
do a cada mês que pas-
sa. O governo de Jair 
Bolsonaro, presidente 
que depositei meu voto, 
ainda não conseguiu es-
tancar a sangria da falta 
de vagas no país e, ape-
sar do pouco tempo de 
governo, estou perden-
do as esperanças de que 
isso vá acontecer a curto 
e médio prazos. Não sei 
o que será de nós.

 Lago abandonado

Um caminhão com problemas mecânicos deixou o tráfego lento na via Dutra, além de gerar 
grande poluição devido a fumaça que saía do veículo. Mesmo soltando muita fumaça, o condu-
tor ainda tentava prosseguir a viagem. Outros motoristas temiam que ocorresse uma explosão.

Antônio Boaventura

Caso a primeira fase do 
Campeonato Paulista da 
4ª Divisão se encerrasse 
hoje, Guarulhos e Flamengo 
estariam classifi cados para 
a próxima fase da compe-
tição estadual por estarem 
entre os quatro primeiros 
colocados do grupo 6. Com 
cenário diferente do primeiro 
encontro entre eles neste 
ano, os rivais fazem neste 
domingo (2), o 8º clássico da 
história. 

Além da busca pela reabili-
tação no Campeonato Paulis-
ta da 4ª Divisão, o Flamengo, 
que perdeu na última rodada 
para o líder União Suzano, 
defende, às 10h, no estádio 
Antônio Soares de Oliveira, 
a invencibilidade de 19 anos 
contra o rival Guarulhos. Em 
sete jogos disputados entre 
as equipes, o Corvo venceu 
em três oportunidades e 
houve ainda quatro empates.

“A expectativa é sempre 
das melhores né, o jogo co-
meça durante a semana, va-
mos treinar muito e também 
colocar em prática o que o 
professor João Batista pedir. 
E fazer o mesmo que fi zemos 
na primeira partida, vencer 
que é o mais importante”, dis-
se o atacante Bruno Freitas, 
atacante do Flamengo.

Apesar de obter vantagem 
neste retrospecto, o Rubro-
-Negro também derrubou no 
confronto anterior um longe 
período sem vitórias sobre 
o rival. As três vitórias ocor-
reram no ano de 2000 [em 
duas oportunidades] durante 
a disputa da extinta Série B1 
do Campeonato Paulista e 
a última em abril deste ano. 
As equipes voltaram a se 
enfrentar depois de 18 anos 
pelo último nível do futebol 
estadual no ano passado e 
nos quatro duelos o resulta-
do fi nal foi o empate em 1 a 1.

Guarulhos e Flamengo fazem 
8º clássico guarulhense 
da história neste domingo

Polícia prende homem em depósito 
de anabolizantes na zona leste 

Uma ação da Delegacia 
de Polícia de Investigações 
sobre Entorpecentes (Dise) 
de Guarulhos prendeu um 
autônomo, de 36 anos, na 
tarde de quinta-feira (30), em 
Cidade Líder, na zona norte 
da capital.

O setor de investigações 
da unidade descobriu uma 
casa na rua Serrania, que 
servia como depósito de 
medicamentos controlados, 
suprimentos e insumos 
destinados a fabricação de 
anabolizantes. O suspeito foi 
surpreendido quando saia 
do local em um I/BMW.

No total, foram apreendi-
dos 11.100 compridos entre 
metandrostenolona, stano-
zolol, oxandrolona, 5.040 
unidades de cloridrato de 

femproporex, 45 frascos de 
vidro com líquido amare-
lado e 28 embalagens de 
stanozolol. O material estava 
escondido na cozinha, no 
quarto e na lavanderia, sem 
qualquer tipo de cuidado e 
certifi cação. 

Além dos produtos os poli-
ciais encontraram um carim-
bo e um bloco de receituário 
médico, 9.400 tampas de 
alumínio, borracha e plástico, 
1.330 etiquetas e 732 potes 
vazios, uma balança de pre-
cisão e uma máquina para 
encapsular.

O autônomo foi encami-
nhado a unidade policial 
onde o caso foi registrado 
como de falsifi cação de 
produtos terapêuticos ou 
medicinais e contrabando.
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Mega Sena
Concurso n° 2155
29/05/2019
02 - 06 - 27 - 37 - 44 - 47

 
Lotofácil
Concurso n° 1820
29/05/2019 
01 - 04 - 05 - 07 - 10
13 - 14 - 16 - 17 - 18
19 - 20 - 21 - 22 - 25

Lotomania
Concurso n° 1973 
28/05/2019
00 - 09 - 10 - 18 - 19
21 - 29 - 37 - 41 - 43
49 - 56 - 58 - 59 - 61
65 - 73 - 90 - 91 - 94

Dupla Sena
Concurso n° 1942
30/05/2019
Primeiro sorteio 
02 - 06 - 16 - 31 - 37 - 46
Segundo sorteio
08 - 17 - 19 - 24 - 35 - 48

Federal
Extração n° 05392
29/05/2019

Prêmios Principais
Prêmio Bilhete  Valor (R$)
1º   28467          500.000,00
2º  24211               27.000,00 
3º  26934            24.000,00
4º  58221              19.000,00
5º  57503              18.329,00
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Após meses em obras, 
a Prefeitura de Guarulhos 
liberou nesta sexta-feira 
(31) o tráfego de veículos 
e pedestres na rua Solda-
do Antônio Martins de 
Oliveira, na Vila Venditti, 
que dá acesso à via late-
ral da rodovia Presidente 
Dutra (sentido Rio de 
Janeiro) e serve de al-
ternativa para a avenida 
Guarulhos, evitando as-
sim transtornos no trân-
sito local, em especial de 
carretas e caminhões sob 
o viaduto da Via Dutra. 
O prefeito Guti vistoriou 
os trabalhos e acompa-
nhou o procedimento de 
abertura do acesso.

Na oportunidade, Guti 
fez questão de salientar 
que a obra foi realizada 
sem verba pública. “Essa 
obra é vital e de grande 
complexidade para essa 
região, pois retira os 
caminhões da avenida 

Guarulhos, desafogan-
do o trânsito local e o 
melhor é que não teve 
dinheiro público. Guaru-
lhos precisa fazer boas 
parceiras, a cidade tem 
que avançar e parcerias 
inteligentes são muito 
saudáveis”, ressaltou o 
prefeito.

A via foi liberada após 
conclusão da obra de 
recuperação de galerias 
de águas pluviais e tu-
bulações existentes no 
córrego Itapegica, no 
trecho entre a rodovia e 
a rua Soldado Antônio 
Martins de Oliveira. A 
intervenção também 
incluiu a recuperação 
asfáltica e foi executada 
pela empresa GLP, com 
recursos da Rec Log 
411 S/A, proprietária da 
área, e da C&C Casa e 
Construção, que loca o 
espaço, num total de R$ 
2,7 milhões.

Antônio Boaventura

A Câmara Municipal de 
Guarulhos dará início, nesta 
segunda-feira (3), à discus-
são do Orçamento 2020. 
Ao todo, serão realizadas 
26 audiências até a próxima 
sexta-feira (7), das 9h às 
17h30. As reuniões serão 
presididas pelo vereador 
Lauri Rocha (PSDB). Na Lei 
de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) está previsto um or-
çamento aproximado de R$ 
4,3 bilhões. Ou seja, R$ 500 
milhões a menos em relação 
ao de 2019. 

“É essa hora que a popu-
lação tem para exercer os 
seus direitos e saber o que 
cada secretaria fará com 
o dinheiro que receberá. 
É para isso que servem as 
audiências públicas: debater 
sobre o que é necessário ou 
não para a cidade”, observou 
Rocha.

A Secretaria de Educação 
terá a maior verba, com R$ 
1,1 bilhão, seguida da Saúde, 

com cerca de R$ 1 bilhão. Em 
sequência serão destinados 
os maiores orçamentos para 
a Secretaria de Gestão, com 
R$ 630,1 milhões, o Instituto 
de Previdência dos Funcio-
nários Públicos Municipais 
de Guarulhos (Ipref), com R$ 
241,4 milhões, e o Legislati-
vo, R$ 133 milhões.

A proposta da Lei de Dire-

trizes Orçamentárias para o 
próximo ano, apresenta as 
pretensões de investimentos 
a serem feitos por todos os 
órgãos da prefeitura. Ele será 
discutido durante audiências 
públicas com apresentações 
dos secretários e coordena-
dores municipais, além dos 
presidentes das autarquias, 
aos parlamentares que com-

põem a comissão da LDO.
O líder do governo, verea-

dor Eduardo Carneiro (PSB), 
entende que a administração 
pública precisa primar pela 
responsabilidade. Já o líder 
da oposição, Edmilson Souza 
(PT), vê falta de gestão, ao 
criticar a diminuição de R$ 
500 milhões no orçamento 
do próximo ano.

Prefeitura libera via de 
acesso para lateral da 
Via Dutra na Vila Venditti

Câmara inicia audiências públicas 
para discussão do Orçamento 2020
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A GRU Airport, conces-
sionária responsável pelo 
Aeroporto Internacional 
de São Paulo- Guarulhos, 
anunciou que vai receber 
até o próximo 7 de junho 
o cadastro das empresas 
interessadas em partici-
par da implantação da 
ligação entre a estação de 
trem da CPTM (Compa-
nhia Paulista de Trens 
Metropolitanos) até os três 
terminais de passageiros 
do aeroporto.

A iniciativa foi divul-
gada após o anúncio 
realizado pelo Governo 
do Estado de São Paulo, 
a concessionária GRU 
Airport e o Ministério de 
Infraestrutura, em coletiva 
de imprensa, na última 
terça-feira (28).

As companhias interes-
sadas no certame devem 
solicitar cadastro pelo 
e-mail: sourcing@gru.com.

br, informando nome da 
empresa, o contato do 
intermediador respon-
sável e já enviar uma 
apresentação institucional 
da empresa e da solução 
que sugere para a nova 
conexão.

O projeto denominado 
People Mover CPTM-GRU 
terá extensão total de 2,6 
km, além de um tempo 

de deslocamento previsto 
de seis minutos, entre a 
estação Aeroporto até o 
Terminal 3. Não haverá 
cobrança de tarifa e o in-
vestimento previsto para a 
obra é de R$ 175 milhões, 
pagos pela própria con-
cessionária, já que o valor 
deverá ser descontado da 
outorga concedida pelo 
governo do estado. 

A previsão de inicio das 
obras é para o mês de 
setembro deste ano. Já 
o inicio das operações 
deve começar em maio de 
2021. A estação Aeropor-
to-Guarulhos, da Linha 
13-Jade, está localizada a 
500 metros de distância 
do Terminal 1; 1,5 km do 
Terminal 2 e 2 km do Ter-
minal 3 (Internacional). 

Inauguração de novo pátio de aeronaves 
em Cumbica está prevista para julho 

GRU Airport faz chamada para implantação 
do monotrilho linha da CPTM e o aeroporto 

Ulisses Carvalho 

A inauguração do novo 
pátio de aeronaves no 
Aeroporto Internacional 
de São Paulo-Guarulhos, 
em Cumbica, deve ocor-
rer até o fi nal do próximo 
mês, de acordo com a 
própria concessionária do 
aeroporto, o GRU Airport. 
O novo pátio abrange 
uma área de 95 mil 
metros quadrados e deve 
comportar 12 aeronaves 
de médio porte ou até 
seis de grande porte. 

O pátio de acordo com a 
concessionária fi ca próxi-
mo ao Terminal 3. “A obra 
começou em novembro 
de 2018 e a inauguração 
está prevista para até o 
fi nal de julho deste ano”, 
informou. Atualmente o 
aeroporto conta com seis 
pátios para aeronaves co-
merciais, além de um pátio 
para longa estadia desses 
aviões, um para aerona-

ves executivas e outro ex-
clusivamente para a área 
militar, operado pela Força 
Aérea Brasileira (FAB). 
“Com a conclusão desta 
obra, o aeroporto passará 
a ter dez pátios, no total”, 
diz a concessionária. 

O valor investido na 
obra é de R$ 120 milhões, 
que já estavam previs-
tos no projeto original 
da concessão, e esse 
montante é totalmente 
coberto pela própria 
concessionária. Segundo 
dados do site do GRU 

Airport, somente entre os 
meses de janeiro a março 
deste ano, passaram pelo 
aeroporto 14.308.008 
milhões de passageiros, 
sendo o mês de janeiro, 
com 4.004.634 milhões o 
de maior movimento. 

Além disso, o ano de 
2018 foi de recorde para 
o aeroporto, quando 
foram transportados mais 
de 42 milhões de passa-
geiros, número superior 
ao maior registrado em 
2014, quando foram trans-
portados 39,5 milhões. 

Outro detalhe positivo 
é o aumento na oferta 
de voos, já que no mês 
de março, a companhia 
aérea britânica Virgin 
Atlantic anunciou o novo 
voo que conectará o 
aeroporto de Heathrow, 
na capital da Inglaterra, 
ao Aeroporto de Gua-
rulhos, com duração de 
aproximadamente 12 h. A 
aeronave que fará a rota 
será um Boeing 787 Drea-
mliner, e a operação deve 
começar em 2020. 

Outros novos voos tam-
bém são ligando Guaru-
lhos a cidade de Doura-
dos, no Mato Grosso do 
Sul, que será operador 
pela companhia aérea Gol 
diariamente a partir do 
mês de março de 2020. 
A Latam Airlines Brasil 
também aumentou a fre-
quência entre Guarulhos 
a Manaus, no Amazonas, 
com mais cinco voos. 
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Ulisses Carvalho 

Policiais federais, 
com o auxílio de fiscais 
da Agência Nacional 
de Telecomunicações 
(Anatel), fecharam oito 
rádios piratas na região 
do Parque Estadual da 
Cantareira,  na cidade de 
Mairiporã. As estações 
clandestinas estariam 
interferindo na frequên-
cia de aeronaves com 
a torre de comando do 
Aeroporto Internacional 
de São Paulo-Guarulhos, 
em Cumbica, segundo a 
Policia Federal. 

A operação também 
realizou a apreensão 
de vários equipamentos 
transmissores de inúme-
ras estações ilegais que 
se encontravam escondi-
dos na mata. 

“Os policiais caminha-
ram por 4h, abrindo trilhas 
na mata, para acesso aos 
transmissores clandesti-
nos. Os materiais apreen-

didos serão encaminha-
dos à perícia da PF”. 

Ao contrário da PF, a 
Anatel informou ao HOJE 
que, mesmo com o fecha-
mento das estações, a 
agência não tem conheci-
mento sobre reportes do 
aeroporto relacionados 

à interferência até a data 
da operação, que foi rea-
lizada na quinta-feira (30). 
Apesar de a operação ser 
em Mairiporã, em Gua-
rulhos, de acordo com 
a Anatel, uma emissora 
clandestina já foi autuada 
neste ano. 

“As estações clan-
destinas utilizavam 
radiofrequência FM sem 
autorização causando 
interferência na frequ-
ência de aeronaves com 
a torre de comando do 
Aeroporto Internacional 
em Guarulhos. 

Durante a operação, 
foi identificado o res-
ponsável pelas rádios 
e os anunciantes, que 
responderão pelo crime 
de desenvolvimento 
clandestino de atividade 
de telecomunicação”, 
destacou. 

PF fecha 8 rádios piratas que atrapalhavam 
frequência de aeronaves com o aeroporto
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GCM detém duas 
pessoas por 
tráfico de drogas

Após receber uma denún-
cia de prática de tráfi co de 
drogas na região do Jardim 
Bela Vista nessa quinta-
-feira (30), a Central de 
Atendimento da GCM (tele-
fone 153) acionou a equipe 
da Inspetoria de Patrulha-
mento com Cães (Canil), 
que efetuou o fl agrante e 
deteve dois indivíduos por 
tráfi co de drogas.

Com a ajuda dos cães 
farejadores, os guardas 
foram até o endereço para 
averiguar a denúncia, quan-
do avistaram duas pessoas 
comercializando drogas 
e um usuário. No local 
encontraram 41 porções 
de maconha, 29 pinos de 
cocaína e cerca de R$ 230.

Após a coleta de dados, 
os envolvidos, incluindo 
uma adolescente, foram 
conduzidos ao 9° Distrito 
Policial, onde a autoridade 
de plantão ratifi cou a voz 
de prisão em fl agrante 
delito e registrou o boletim 
de ocorrência por tráfi co de 
entorpecentes.

O Sindicato realiza importante trabalho social com a 
Campanha do Agasalho 2019. Como nos anos anteriores, 
roupas e agasalhos serão entregues aos mais necessita-
dos de Guaru-
lhos e Instituto 
Meu Futuro. Os 
pontos de co-
leta estão em 
na sede, à rua 
Harry Simonsen, 
202, Centro, e 
no nosso Clube 
de Campo, à rua da Galáxia, 50, Pq. Primavera. Apoie!

O Supremo Tribunal Federal acolheu ação 
da Confederação Nacional dos Metalúrgicos 
(CNTM-Força Sindical) e derrubou artigo da 
reforma trabalhista que autorizava grávidas 
e lactantes em locais insalubres.

Nosso presidente José Pereira dos Santos 
comenta: “O STF derruba um abuso grave 
da lei de Temer”. O Sindicato parabeniza o 
companheiro Miguel Torres. Ele viu que não 
dava pra derrubar a lei inteira e optou por 
combater um item específi co.

Temos cerca de 20% mulheres na base. 
A diretora Roseli Lima diz: “É a primeira 
maldade que cai. Vamos derrubar outras”. Pra nosso 
advogado Marcílio Penachioni, a Confederação fez tudo 
certo e abriu caminho pra novas ações. 

Dieese - O economista Rodolfo Viana, da subseção 

DECISÃO DO SUPREMO PROTEGE AS TRABALHADORAS

José Pereira dos Santos - Presidente

COLUNA DO

METALÚRGICO

PARABÉNS, ESTUDANTES DO BRASIL!
Um abraço ao estudantado, que vai às ruas 
defender a Educação pública e combater o 
corte de verbas do Ensino. Se o Brasil quiser 
ser uma colônia dos países ricos, faça 
isso: corte investimentos em Educação, 
pesquisa e cultura. Depois, não reclame.

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

APOIE A CAMPANHA DO AGASALHO1º/6/2019

PARABÉNS, ESTUDANTES DO BRASIL!
Um abraço ao estudantado, que vai às ruas 
defender a Educação pública e combater o 
corte de verbas do Ensino. Se o Brasil quiser 
ser uma colônia dos países ricos, faça 
isso: corte investimentos em Educação, 
pesquisa e cultura. Depois, não reclame.

CLUBE FECHA PRA MANUTENÇÃO
Nosso Clube de Campo e o pesqueiro fi carão fecha-

dos de 17 de junho a 19 de julho, para manutenção dos 
equipamentos e férias coletivas. No retorno, o Clube fun-
cionará às sextas, sábados e domingos, das 8 às 17 horas. 
O pesqueiro, de quarta a domingo, no mesmo horário.

Diretoras Raquel, Roseli e Márcia durante homenagem às mães, no mês de maio

Raquel, Roseli e Márcia com Pereira

do Dieese em nosso Sindicato, destaca a importância 
da decisão pra garantir o adicional de insalubridade à 
categoria, ameaça introduzida pelo artigo da reforma 
agora derrotado pela mais alta corte da Justiça brasileira.
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O roteiro gastronômico do HOJE deste 
fi nal de semana te leva a Mairiporã para 
desfrutar de uma excelente refeição, além 
de belas paisagens, já que os estabeleci-

mentos fi cam na área da Serra da Cantarei-
ra. Os estabelecimentos oferecem desde 
lasanha de berinjela, até aquele tradicional 
café da manhã e a deliciosa comida servi-

da no fogão à lenha.
Além de um refúgio para sair da rotina, al-

moçar na Serra da Cantareira também é um 
excelente passeio em família, principalmen-

te por sair da área urbana e seguir para co-
nhecer os charmes da serra, contando não 
somente com restaurantes, mas também 
com cachoeiras, trilhas e belas paisagens.

Mairiporã oferece quatro restaurantes para 
desfrutar a gastronomia e belas paisagens 

Fotos: Divulgação

O Pescador (Mairiporã)Restaurante As Véia 
Em meio à bela e 

exuberante paisagem 
da serra, encontra-se 
uma casa especializada 
em peixes e frutos do 
mar. O extenso menu 
do restaurante e bar O 

Pescador agrada todos 
os tipos de gostos e 
bolsos. O cardápio 
conta com vários pratos 
à base de camarão, 
mexilhão, salmão e ba-
calhau. Destacam-se os 

deliciosos Camarão na 
Moranga e o Bacalhau à 
Portuguesa. 

Localização: Estrada da 
Roseira, km8 – Mairiporã

Maiores informações: 
4485-2800

O restaurante As Véia, 
conhecido como o Velhão, 
serve além de um excelen-
te almoço, um café da ma-
nhã sempre aos sábados, 
domingos e feriados, com 
bolos caseiros, café no 

bule, pães, frutas e sucos. 
O estabelecimento trabalha 
com um sistema self-servi-
ce sem um cardápio fi xo, 
com opções desde mas-
sas, até saladas e na parte 
de bebidas também tem a 

cachaçaria. A comida fi ca 
servida no tradicional fogão 
à lenha. O restaurante está 
localizado na Estrada Santa 
Inês, n° 3000, na cidade de 
Mairiporã. Mais informa-
ções: (11) 4485-1330. 

D
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Recanto Mineiro: Mercearia do Prosa: 

O restaurante Recanto 
Mineiro da Serra, está locali-
zado na cidade de Mairiporã, 
na Serra da Cantareira, na 
avenida Vereador Belarmino 
Pereira de Carvalho, no km 

7,8. Além do fácil acesso, 
principalmente com a proxi-
midade da capital paulista, o 
estabelecimento oferece bu-
� et self-service com mais de 
40 opções de pratos quentes, 

saladas sobremesas. O local 
ainda tem estacionamento 
próprio e área de lazer inte-
grada, oferecendo passeios 
de charrete e cavalo. Mias 
informações: (11) 4485-2287. 

Localizada na avenida 
Vereador Belarmino Pereira 
de Carvalho, n° 5500, na 
cidade de Mairiporã, o esta-
belecimento tem um bu� et 
com pratos regionais, além 

de grelhados e saladas. 
Outras opções no cardápio 
também são a lasanha de 
berinjela, bisteca, torresmo 
e feijoada. O ambiente 
do local também é todo 

decorado, composto por 
objetos históricos, além 
de mesas rústicas e uma 
paisagem mais harmônica 
no local. Mais informações: 
(11) 4485-4487.
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O país registrou a criação 
de 480 mil vagas com car-
teira assinada no trimestre 
encerrado em abril, em 
relação ao mesmo período 
do ano anterior. Os dados 
são da Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios 
Contínua (Pnad Contínua), 
divulgados pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE). Segundo 
Cimar Azeredo, coordena-
dor de Trabalho e Ren-
dimento do IBGE, houve 
aumento no número de 
vagas formais na indústria, 
no setor financeiro e na 
administração, educação e 
saúde. 

“O aumento na geração 
de vagas com carteira 
assinada É muito forte para 

as mulheres, porque pega 
setores na educação, tanto 
do setor privado quanto 
público. É profissional para 
ensino de nível fundamen-
tal”, explicou Azeredo. 

Em relação ao trimestre 
anterior, encerrado em 
janeiro de 2019, houve 
geração de 270 mil vagas 
com carteira assinada. “No 
trimestre, foi São Paulo que 
puxou isso. Em São Paulo, 
teve aumento trimestral de 
carteira de 307 mil pessoas”, 
contou Azeredo. 

O coordenador do IBGE 
pondera, entretanto, que a 
população ocupada com 
carteira assinada no setor 
privado ainda está 3,4 mi-
lhões de pessoas aquém do 
pico registrado no trimestre 

terminado em julho de 2014. 
“Não vai recuperar isso 

tão cedo. O ponto mais bai-
xo que teve da carteira foi 
exatamente no ano passa-
do. Essa melhora de 480 mil 
em relação a um ano antes 
é porque você está pegan-
do o ponto mais baixo da 
série, de 32,655 milhões de 
trabalhadores com carteira”, 
disse Azeredo. “É surpresa 
a reação da carteira, mas 
está longe de recuperar 
ainda o patamar mais alto 
da série”, completou. 

O emprego sem carteira 
assinada no setor privado 
aumentou em 368 mil va-
gas em um ano, enquanto 
o trabalho por conta própria 
ganhou adesão de 939 mil 
pessoas. 

País ganha 480 mil vagas 
com carteira assinada no 
período de 1 ano, diz IBGE

Fotos: Divulgação

O Ministério da Educação 
(MEC) divulgou nesta sexta-
-feira, dia 31, o regulamento 
do Fundo de Financiamen-
to Estudantil (Fies) e do Pro-
grama de Financiamento 
Estudantil (P-Fies) referente 
ao segundo semestre de 
2019. O edital foi publicado 
no Diário Oficial da União 
(DOU). Os estudantes inte-
ressados no auxílio devem 
se inscrever no processo 
seletivo a partir do dia 25 
de junho até 1º de julho, 
exclusivamente na página 

do Fies.
O resultado da pré-sele-

ção na modalidade Fies ou 
na P-Fies será divulgado 
em 9 de julho. No primei-
ro caso, o resultado será 
constituído de chamada 
única e de lista de espera. 
Já o P-Fies terá apenas a 
primeira chamada. 

Os candidatos pré-sele-
cionados na modalidade 
Fies deverão acessar o 
FiesSeleção e complemen-
tar sua inscrição para con-
tratação do financiamento 

no referido sistema, no 
período de 10 a 12 de julho 
de 2019. A pré-seleção dos 
participantes da lista de 
espera ocorrerá no período 
de 15 a 23 de julho.

Para concorrer a uma 
vaga é necessário que o 
estudante tenha feito uma 
das edições do Exame 
Nacional do Ensino Médio 
(Enem), a partir de 2010, 
com média igual ou supe-
rior a 450 pontos, e obtido 
nota acima de zero na 
redação.

Ministério da Educação divulga regras 
para o Fies do 2o semestre de 2019
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[ horóscopo ]

A Arma Perfeita

Polícia Desmontada,

Band, 22h15 The 
Perfect Weapon. 
EUA, 2016. Ação> 
Direção: Titus Paar. 
Com Steven Sea-
gal, Richard Tyson. 
Em um futuro mais 
próximo do que se 
imagina, toda a so-
ciedade é controlada 
de forma dura pelo 
governo, personali-

zado por um ditador 
conhecido como o 
“Diretor”. Condor 
trabalha como um 
assassino para o Es-
tado, mas depois de 
uma reunião com al-
guém que ele pensa-
va que estava morto, 
é forçado a reconsi-
derar quem são seus 
verdadeiros inimigos.

Record, 15h Dud-
ley Do-Right. EUA, 
1999. Comédia. Di-
reção: Hugh Wil-
son. Com Brendan 
Fraser, Sarah Jes-
sica Parker. O atra-
palhado oficial da 

Polícia Canaden-
se, Dudley Certi-
nho, enfrenta o vi-
lão Snidly Whiplash, 
que quer se tornar 
o dono da cidade e, 
ainda por cima, rou-
bar sua amada Nell.

Fotos: Divulgação

[ filmes ] 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 37

Atitude da
criança 

respondona

Quarteto 
hostilizado
em partidas
de futebol

Direção
apontada 
pela bússo-
la (abrev.)

(?) batismal,
bacia do
primeiro 

sacramento

Representa
o aplica-
tivo de
celular

Formato
do saca-
rolhas

Exame uni-
versitário 
substituído
pelo Enem

Band-(?),
curativo
adesivo

(?)-
poderoso, 
designação
de Deus

O homem
que desa-
fia o con-
vencional

Objeto
Direto

(abrev.)

O menor
conjunto
instru-
mental

Grande ave
brasileira
que come

pedras
Levam o

sangue do 
corpo para
o coração

Final de 
frase seme-
lhante a 

"entende?"

Severa;
austera

"(?) macaco
no seu
galho",

dito

Autora de "O Quinze",
foi a primeira mulher
a receber o Prêmio

Camões

Aparelho usado na
fiscaliza-
ção da Lei 
do Silêncio

Raio
(abrev.)

Órgão que
registra

marcas e
patentes
(sigla)

Local que
oferece
rodada

dupla de
bebidas

O tempo
passado
Anseio

do órfão

Habitat da
lagosta
Título

espanhol

Sentimento
do "olho
gordo"

Manifesta-
ção cultural
controlada
durante a
ditadura

Extensão
do Word

Desejo do
devoto

Some (fig.)
Indicador 
econômico

(sigla)

Respostas
usadas
em uma

discussão
quando
não se

tem argu-
mentos

Exame importante no
diagnóstico
de câncer

Em grande
(?), forma
de venda

por
atacado

Tempo de 
vida

Animal 
com chifres
oriundo

do Ártico

Arma de
fogo, em

inglês

AC
ARBITRAGEM

AIRRUED

ICONEINPI
HPVBIDO

VESTIBULAR
LIMARAD

IDADEARTE
EONIOD
QUANTIDADE

OUDONDOC
VEIASVOAI

RZPERCEBE

ORIJAMI
ZOMBARIAS

3/aid — doc — don — gun. 4/inpi. 6/caribu. 7/biópsia.

virgem

Você vai achar difícil 
aceitar a rotina. Não 
force as coisas, mude 
o que precisa ser mu-
dado! Seus crescentes 
poderes intelectuais 
têm uma tendência 
a fazer com que se 
esqueça de suas 
necessidades físicas. 
Depende de você 
encontrar um ponto de 
equilíbrio e não ficar 
sobrecarregado.

Você é uma pessoa 
otimista e afetuosa. 
No entanto, você está 
no caminho certo 
somente no aspecto 
da realização pessoal. 
Cuide da sua dieta e 
seria uma boa ideia 
ter uma atividade 
artística.

Você tem ideias 
concretas, especial-
mente para os seus 
projetos. A sorte 
estará do seu lado 
em todas as suas 
aplicações. Você está 
em melhor forma. 
Coma mais vegetais.

Você vai conseguir 
estabelecer um bom 
equilíbrio entre o 
trabalho e a sua vida 
privada hoje. Algumas 
pessoas exigem mui-
to de você. Certifique-
-se de que você é 
capaz `esqueça de 
você mesmo no 
processo.

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

Você vai achar que 
é difícil aguentar a 
falta de sensibilidade 
de algumas pessoas 
e, finalmente, ver que 
você é apenas um 
peão no jogo deles. 
O movimento enér-
gico dos planetas vai 
motivá-lo a melhorar 
sua saúde interior.

A influência das 
suas convicções 
serão comunicativas, 
expresse o que sente 
abertamente. Pode 
ser necessário repen-
sar a sua dieta - não 
coma mais do que 
precisa.

Você conseguirá 
finalizar um projeto 
financeiro relativo a 
uma compra impor-
tante. Uma renovação 
de energia reforçará 
sua energia essencial. 
Você se sentirá mais 
forte e, acima de tudo, 
mas inclinado a se 
comprometer com 
coisas importantes.

O passado voltará 
sob a forma de um 
encontro, de uma 
carta ou de um 
telefonema. Sinais de 
cansaço se aproxima-
rão de você. Não te-
nha medo de relaxar, 
você pode fazer isto 
sem prejudicar seus 
projetos atuais.

Este será um dia 
muita dinâmico. 
Você tem mil e uma 
coisas para fazer. Se 
concentre nas coisas 
mais importantes para 
evitar exageros. Você 
será mais eficaz se fizer 
as coisas mais devagar. 
Beber líquidos regu-
larmente irá ajudá-lo a 
manter seus níveis de 
energia.

Você está olhando 
para o futuro e isso o 
distrai. Faça um esforço 
para se concentrar em 
questões práticas. Você 
realmente precisa ter 
algum tempo para si 
mesmo. Perturbações 
no seu relacionamento 
estão esgotando suas 
energias.

O bom humor vai 
estar em todos os 
lugares e você vai ser 
mais compreensivo 
com as pessoas que 
o rodeiam. Descanse 
um pouco, você não 
está segurando bem as 
coisas. Tenha cuidado 
com cãibras musculares 
e movimentos falsos.

áries
libra

escorpião

sagitário

capricórnio

aquário

peixes

touro

gêmeos

câncer

leão

[ novelas ] 

Orfãos da Terra
Laila e Elias 

estranham o 
comportamento de 
Dalila/Basma. Na 
delegacia, o rapaz 
despista Almeidinha 
e liga para Paul, que 
afirma que enviará 
um advogado. O 
rapaz consegue ser 
libertado. Sara fica 
confusa com seus 
sentimentos por Ali. 
Valéria deixa a casa 
de Norberto e se ins-
tala no hotel em que 
Camila trabalha. 

Verão 90
Quinzinho e Dan-

dara discutem por 
causa das fotos da 
dançarina como ‘Ga-
rota Verão’. João se 
irrita ao ver Jerônimo 
afirmar que irá ao 
Grande Prêmio com 
Manu. Vanessa pede 
a Galdino para con-
seguir o chá ‘ferra 
goela’. Diego sente 
orgulho de Larissa. 
Mercedes avisa a 
Jerônimo que, em 
breve, ele entrará de 
sócio na PopTV.

A Dona do Pedaço
Maria pede para 

conhecer o namora-
do de Josiane. Gilda 
pede que Amadeu 
procure a dona da 
confeitaria onde 
Márcio trabalha para 
tirar a dúvida sobre 

Maria. Márcio repre-
ende Maria pelos 
gastos excessivos. 
Rock tenta humilhar 
Josiane na frente de 
Virgínia, que acaba 
defendendo a jovem. 
Régis não consegue 
dinheiro com Agno. 

Segunda-feira
Malhação - Toda 
Forma de Amar

RGóes se recusa 
a contar o que sabe 
sobre o caso de Zé 
Carlos para Marco. 
Rita teme não cum-
prir as exigências da 
juíza até a audiência. 
Anjinha e Cléber na-
moram na frente da 
escola. Neide avisa a 
Raíssa que Rita ficará 
com a vaga de Mari 
no colégio. Serginho 
divulga uma foto de 
Rita com Guga, e 
Filipe se incomoda.  

Verão 90
Janice repreende 

Janaína por descon-
fiar de Herculano. 
O plano de Lidiane 
para se reaproximar 
de Mercedes fra-
cassa. Gisela sente 
ciúmes da forma ca-
rinhosa como Patrick 
trata Tânia. Janaína 
descobre que uma 
receita similar a 
sua foi comprada 
por uma empresa 
de doces. Murilo 

divulga as agressões 
de Candé em seu 
programa. Floriano 
estranha as atitudes 
supersticiosas de 
Álamo.  

 Minha Vida
Arda é sequestra-

do. Mehmet conta 
para Hulya que Sul-
tan irá morar na casa 
de serviço. Mehmet 
pede Hasret em 
casamento. Hulya 
discute com Sultan e 
Fulya tenta acalmá-
-la. Descontrolada, 
Hulya derruba Fulya 
de um lugar alto. 

As Aventuras 
de Poliana

Luca diz o que 
sente para Mirela. 
Lindomar fica deso-
lado após descobrir 
a morte de Ciro. Na 
aula de música, a 
professora Sophie 
divide a turma em 
duplas, e Gabi fica 
irritada por não fazer 
par com o namorado. 
Brenda tenta con-
versar com Jeff para 
descobrir o motivo 
de seu afastamento. 

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

Reinaldo Batis-
ta da Costa, ins-
crição municipal 
091652-83, de-
claro o extravio 
do livro mode-
lo 51 número 1 
original.

EDITAL
BRISTOL PARTS IN-
DUSTRIA E COMERCIO 
LTDA, estabelecida a Rua 
Panambi, 450/400 - Cum-
bica - Guarulhos - SP 
- CEP 07224-130, inscri-
ta no CNPJ/MF sob No. 
04.247.586/0001-44 e IE 
No. 336.669.924.116 co-
munica o extravio do Livro 
Modelo 6 No. 2.

Edital

   EMPREGOS 
 PRECISA-SE 

 AGÊNCIA MARY HELP RECRUTA 
 Diarista com experiência. 
(11)96847-5711 whats. 

 PREPARADOR DE PRENSAS 
 Enviar CV p/ o email: uursich@
gmail.com 

 PREPARADOR DE INJETORA DE 
ZAMAC 
 Enviar CV p/ o email: uursich@
gmail.com 

 IMÓVEIS 
 ALUGA-SE 

 JARDIM PORTUGAL 
 Proximo ao terminal de onibus, 
4 comd, c/ garagem R$680,00 
F:2468-9271 / 99976-9738 

 ALUGO ( URGENTE ) 
 Galpão 300mts² c/ trifásico + 
dependências na Vl Galvão. 
F:94004-1714 whats. Dir c/ próp. 

 VENDE-SE 

 APTO VL AUGUSTA 
 2 dorms,1 suite, 1vaga 70mts valor 
R$250 mil, aceito fi nanciamento 
e FGTSF.99850-8667 

 BAR E RESTAURANTE 
 Ótimo ponto. Salão 125m, tra-
tar c/ proprietário. F:93242-
5680/4574-1085 

 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 

 NEGÓCIOS 
 OPORTUNIDADE 

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

 SERVIÇOS 
 FESTAS 

 DJ NANDO EVENTOS 
 Dj, som, iluminação profi ssional. 
Faça o seu orçamento F: 97712-
8571 Tim/ 2481-8717 

 SERVIÇOS 

 DISK GESSO LISO 
 Gesso liso a partir R$6,99m². 
F:95244-5009/95994-8230 Joel   
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A melhor opção para o seu 
almoço de domingo!
RUA TAPAJÓS, 56 � GUARULHOS � SP
RESERVAS�THEFIRE.COM.BR
TEL: 
11� 2447�1582
DE  2ª A DOMINGO: DAS 12h ÀS 24h

AOS DOMINGOS NOSSO VALET FICA LOCALIZADO NA ESQUINA, DEVIDO À FEIRA DE RUA.

T�BONE STINCO �OSSOBUCO� BURRATA ESPAÇO KID’S COMPLETO
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