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Piso salarial dos agentes 
de saúde da cidade deve 
passar para R$ 1.550,00
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‘BATWOMAN’: A atriz Ruby Rose é a protagonista da série que irá ser
apresentada pela TV norte-americana The CW, que ainda será produzida
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Doria diz que não abrirá mão do GP do Brasil de F1 em São Paulo
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Motoristas e cobradores de ônibus 
encerram paralisação em Guarulhos
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Passe Livre para estudantes será
enviado à Câmara em novembro
Um dos principais pontos do Plano de Governo do prefeito Guti (PSB), o Passe Livre para estudantes será anunciado
em novembro, quando o Executivo enviará à Câmara Municipal o projeto de lei que benefi cia milhares de jovens GH Pág. 5

Manutenção da Sabesp
deixará 19 bairros sem 
água nesta segunda-feira

Fatec Guarulhos abre
inscrições para Comércio
Exterior e Logística
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O prefeito Guti irá cumprir 
a promessa de campanha
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LOTERIAS:
Deu sorte hoje?

Ivanildo Porto
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TEMPESTESTADES 
À TARDE

NUBLADO

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.

Mega Sena
Concurso n° 2149
08/05/2019
21 - 23 - 37 - 44 - 46 - 48

 
Lotofácil
Concurso n° 1811
08/05/2019 
02 - 03 - 04 - 05 - 06
07 - 08 - 10 - 12 - 13
14 - 18 - 20 - 21 - 24

Lotomania
Concurso n° 1967 
07/05/2019
03 - 06 - 12 - 15 - 25
26 - 27 - 28 - 47 - 50
56 - 69 - 71 - 85 - 87
89 - 90 - 93 - 95 - 97

Dupla Sena
Concurso n° 1932
07/05/2019
Primeiro sorteio 
07 - 08 - 16 - 35 - 48 - 49
Segundo sorteio
12 - 15 - 18 - 38 - 43 - 44

Federal
Extração n° 05386
08/05/2019

Prêmios Principais
Prêmio Bilhete  Valor (R$)
1º   44743           
500.000,00
2º  6032               27.000,00 
3º  34302             24.000,00
4º  95262             19.000,00
5º  50650             18.329,00

 Esperança na ‘loteca’
Quem passa de ônibus pela Rodoviária de Guarulhos, localizada na Alameda dos Lírios, s/n, no 
Parque Cecap, percebe que a situação vem fi cando crítica com os grandes buracos logo na 
saída da rodoviária. O motorista desavisado por danifi car o veículo ao cair nas crateras

O governador de São 
Paulo, João Doria, disse nesta 
sexta-feira (10) que não abrirá 
mão do Grande Prêmio da 
Fórmula 1 em 2020 em São 
Paulo. “Tem um contrato a ser 
cumprido, e tem o prefeito 
[Bruno Covas] e o governador 
que vão lutar pelo seu estado 
e pela sua cidade pela manu-
tenção do GP em São Paulo. 
Não abrirmos mão da F1 em 
SP, é uma tradição, uma voca-
ção da cidade, e o Autódromo 
Internacional de Interlagos 
é um dos melhores circuitos 
avaliados pelos pilotos”.

O governador disse que não 
há estremecimento entre ele 
e o presidente Jair Bolsonaro, 
por conta do anúncio feito na 
quarta-feira (8) pelo presiden-
te de construir um autódromo 
para a realização do Grande 
Prêmio da Fórmula 1 em 2020 
no Rio de Janeiro.

“Não há nenhum estre-
mecimento, não há nenhum 
fator que possa afastar essa 
relação com o presidente. 
A relação segue muito boa, 
estaremos juntos no próximo 
dia 16 em Dallas, onde ele 
irá receber o prêmio de 
personalidade do ano”, disse 
o governador, durante entre-
vista coletiva.

Além do aspecto da 
qualidade do circuito, Doria 
enfatizou o aspecto econômi-
co da realização da prova na 
capital paulista. “A capacidade 
econômica de uma cidade 
que tem 13 milhões de habi-
tantes garante o volume de 
ingressos e o preço médio do 
ingresso que sustenta parte 
do investimento”, disse.

O prefeito de São Paulo, 
Bruno Covas, disse que o 
impacto econômico do GP 
em São Paulo é de R$ 334 
milhões, na última edição. 
“Embora seja um evento 
que não é maior em relação 
ao público, ele é de grande 
impacto econômico para São 
Paulo, já que, inclusive, 77% 
do público que frequenta 
[a F1] é turista”, salientou 
Covas, acrescentando que a 
prefeitura está atuando para a 
renovação do contrato com a 
Fórmula 1.

Doria também enfatizou que 
tem uma boa relação com o 
governador do Rio, Wilson 
Witzel, e o prefeito da cidade, 
Marcelo Crivela. “Nada temos 
contra o Rio de Janeiro, muito 
menos contra o prefeito e o 
governador. É legítimo que 
eles busquem pelo  Rio de 
Janeiro”.

Governador diz que 
não abrirá mão do GP 
do Brasil de F1 em SP

Doria critica a área escolhida
para futuro autódromo no Rio

O governador de São 
Paulo disse que a área 
escolhida para o futuro au-
tódromo no Rio de Janeiro 
não tem nada a oferecer. 
“Já sobrevoei o campo de 
Deodoro e não tem nada, 
rigorosamente nada. Como 
é que pode imaginar que um 
investimento que não está 
planejado dizer que haverá 
um autódromo internacional, 
qualifi cado e aprovado pelos 
promotores da Fórmula 1, 

para realizar em 2020 o GP 
de F1, algo não está ordena-
do nesse processo”.

O prefeito Bruno Covas 
disse São Paulo atende a 
todas as especifi cações para 
a prova e que não há taxa 
de promoção a ser paga 
pela prefeitura aos promo-
tores do GP. “A prefeitura 
não paga nenhum valor à 
Fórmula 1, o que está no 
contrato, e que a prefeitura 
sempre faz”.
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Ganhe uma armação (tarja amarela) de sua
escolha, ou mais um óculos solar

de brinde da vitrine

Todas as mães ganham presente

Dia das Mães

INAUGURAÇÃO DA NOVA LOJA NA AV. OTÁVIO BRAGA DE 
MESQUITA, 1751 VL. FLÓRIDA (AO LADO DO BRADESCO)

Nas Ótica Stella Maris 

Ser mãe é saber amar, saber se 
resignar e compreender. 

É não ter limites em sua in�nita 
proteção, com carinho e amor.

Homenagem da ótica 
Stella Maris à todas 

as mamães
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Antônio Boaventura

Motoristas e cobradores 
de ônibus de Guarulhos des-
cartaram a possibilidade de 
continuar a greve na cidade 
após aceitarem a proposta 
de 5,07% de reajuste salarial 
dos empresários. A negocia-
ção teve seu desfecho após 
audiência realizada nesta 
sexta-feira (10) no Tribunal 
Regional do Trabalho (TRT-
-SP). A prestação de serviço 
voltou ao normal por volta 
das 18h.

Além do reajuste, as partes 
mantiveram as demais cláu-
sulas da convenção coletiva 
anterior, aplicação do aumen-
to salarial às demais cláusu-
las econômicas da conven-
ção anterior renovada, salvo 
o disposto na alínea infra, 
manutenção da Participação 
do Lucro Real (PLR), nos 
valores praticados na norma 
anterior, sem a incidência do 
aumento menciona e o não 
desconto das horas paradas 
(de 0h desta sexta-feira até o 
efetivo retorno ao trabalho), 
mediante compensação que 
deverá ocorrer com banco 
de horas positivo ou no máxi-
mo em 6 meses.

“Hoje [ontem] está difícil, eu 
vim de carona para o Hospi-
tal Geral de Guarulhos, vim 
fazer um exame, e agora não 

sei como voltar para a minha 
casa no Pimentas. A situação 
é complicada, os ônibus já 
demoram sem greve e agora, 
piorou. Estou mandando 
mensagem para alguém de 
casa vir me buscar”, declarou 
a dona de casa Maria Apare-
cida Oliveira, 56 anos.

A Secretaria de Transportes 
e Mobilidade Urbana (STMU), 
montou um esquema de 
emergência para amenizar 
os problemas que a paralisa-
ção causaria para a popula-
ção. Contudo, passageiros 
informaram que utilizaram 
meios alternativos como o 
transporte por aplicativos. A 
paralisação afetou cerca de 
380 mil pessoas, que utilizam 
185 linhas de ônibus munici-
pais e intermunicipais.

“Ainda bem que nos avisa-

ram com antecedência que 
não teria ônibus. Aí, consegui 
me programar e tive que 
pegar um Uber para chegar 
ao trabalho. É mais fácil, mas 
gastei um valor maior do que 
se tivesse usado o ônibus. 
Mas, fazer o quê?”, disse 
Denise Santana, 32, auxiliar 
administrativa. 

Com a utilização dos micro-
onibus, que cobriram a maior 
parte das rotas das 66 linhas 
paralisadas, o Plano  de 
Atendimento entre Empresas 
de Transporte em Situação 
de Emergência (Paese), o 
governo municipal entende 
que dessa forma foi possível 
evitar maiores problemas du-
rante a madrugada. E que os 
serviços devem estar com-
pletamente normalizados até 
a manhã deste sábado (11).

Manutenção da Sabesp deixará 19 bairros 
sem água na segunda-feira em Guarulhos

Motoristas e cobradores de ônibus 
aceitam reajuste e encerram greve

A Companhia de 
Saneamento Básico do 
Estado de São Paulo 
(Sabesp) informa que, na 
próxima segunda-feira 
(13), uma manutenção 
programada no sistema 
de abastecimento em 
Guarulhos afetará o 
fornecimento de água 
em 19 bairros do muni-
cípio.

São eles: Centro, 
Gopoúva, Jardim do 
Papai, Jardim Dourado, 
Jardim Flor da Monta-
nha, Jardim Palmira, 
Jardim Paraventi, Jardim 

Rosa de França, Jardim 
Santa Cecília, Jardim 
Santa Clara, Jardim 
Santa Mena, Jardim São 
Judas Tadeu, Jardim São 
Paulo, Picanço, Torres 
Tibagy, Jardim Tranquili-
dade, Vila Augusta, Vila 
Milton e Vila Rosália.

O abastecimento deve 
ser interrompido das 14h 
às 18h e a normalização 
deve ocorrer de forma 
gradativa. A regularida-
de total do fornecimento 
de água nesses bair-
ros está prevista para 
a madrugado do dia 

14/05, lembrando que 
os imóveis que possuem 
caixa d’água com re-
serva mínima para 24h, 
como prevê a norma da 
ABNT, não sentirão o 
período de intermitên-
cia.

A Sabesp pede que os 
moradores mantenham 
o uso racional da água 
no período e informa 
que está à disposição 
para esclarecimentos e 
atendimentos emergen-
ciais através dos servi-
ços de ligação gratuita 
195 e 0800-011-9911.
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Tudo em Plantas, Flores, Jardinagem e Acessórios

Av. Suplicy, 145 - Santa Mena - Guarulhos- SP
Visite-nos ou ligue: 11 2452-8440 • 2452-8156

Acesse: www.guarugarden.com.br

UTILIZE NOSSO
DELIVERY!Curta nossa fanpage:

guarugardenplantaseflores

Um dos principais pon-
tos do Plano de Governo 
do prefeito Guti está 
prestes a ser viabilizado. É 
a implantação do Passe Li-
vre para os estudantes de 
Guarulhos. A medida, que 
passou a ser reivindicação 
de movimentos estudantis 
de todo o Brasil desde 
2014, deverá ser anuncia-
da em novembro, quando 
o projeto de lei será envia-
do para a aprovação da 
Câmara Municipal. 

A proposta é uma das 
117 anunciadas nesta 
quinta-feira e que fazem 
parte do Plano Estratégico 
Intersecretarial, um con-
junto de ações que serão 
efetivadas pelo governo 
municipal ainda em 2019 
nas mais diferentes áreas.  

O Passe Livre estudantil, 
conforme anunciou Guti, 
irá favorecer os alunos 
da rede pública baseado 
numa série de critérios, 
que incluirão a compro-
vação da necessidade de 

utilização do benefício, in-
clusive com o cruzamento 
de informações contidas 
em programas sociais 
oferecidos pela própria 
prefeitura. 

Deverá ser utilizado so-
mente de segunda-feira a 

sexta-feira no trajeto entre 
a casa e a escola. 

“É importante frisar que 
o Passe Livre será voltado 
a quem realmente precisa. 
Por isso, precisa ser imple-
mentado com a máxima 
responsabilidade por 

parte do poder público 
municipal”, disse. “Serão 
benefi ciados aqueles 
estudantes que compro-
vadamente não têm condi-
ções de bancar o custo 
com o transporte público”, 
fi nalizou.

Projeto do Passe Livre para estudantes
será enviado à Câmara no 2º semestre
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Fatec abre inscrições para cursos 
de comércio exterior e logística
Ulisses Carvalho 

A Faculdade de Tecno-
logia do Estado de São 
Paulo (Fatec), unidade de 
Guarulhos, no bairro do 
Parque Cecap, está com 
inscrições abertas para 
o processo seletivo de 
cursos gratuitos como 
logística aeroportuária, 
logística, comércio exte-
rior e gestão de produ-
ção industrial. 

As inscrições seguem 
abertas até às 15h do dia 
10 de junho, e devem 
ser realizadas somente 
pelo site (https://www.
vestibularfatec.com.br/
unidades-cursos/escola.
asp?c=177), com valor 
de R$ 70 para a taxa de 
inscrição. O exame será 
realizado no dia 30 de 
junho às 13h, e caso o nú-
mero de inscrições seja 
grande, a prova deve 
ser realizada na própria 
Fatec e também em outra 
escola a ser defi nida na 
cidade. 

No curso de logística 

aeroportuária, existem 40 
vagas para o período da 
manhã. Já em comércio 
exterior, são 40 vagas e 
as aulas também ocor-
rem pela manhã, no ho-
rário das 7h20 às 12h40. 
No curso de logística, as 
turmas são no período da 
tarde e a noite, com 40 
vagas em cada período. 

As inscrições também 
estão abertas para o 
curso de gestão de pro-
dução industrial, à noite, 
com 40 vagas. As aulas 
na parte da tarde ocor-
rem das 14h50 às 18h20, 
e no período noturno, 
das 19h20 às 22h40. Os 
cursos são gratuitos e 
para mais informações, 
ligue (11) 2229-0392 / (11) 
2229-0393, ou contate a 
Fatec através do e-mail: 
faleconosco@fatecguaru-
lhos.edu.br. 

O Vestibular para o 
segundo semestre de 
2019 oferece 14.885 va-
gas, distribuídas entre as 
73 unidades no estado.
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Ulisses Carvalho 

Os funcionários do De-
tran.SP  na unidade do 
Poupatempo Guarulhos, 
localizado dentro do 
Internacional Shopping 
Guarulhos, estariam com 
os salários atrasados, 
além do vale-alimen-
tação; parte da equipe 
ainda estaria com férias 
vencidas, de acordo 
com uma funcionária da 
empresa Oportunith, que 
preferiu não ser identi-
ficada por temer repre-
sálias. 

O problema, segundo 

ela, se estende há, pelo 
menos, oito meses. O 
HOJE tentou conta-
tar a empresa, porém, 
ninguém atendeu as 
ligações. 

Segundo a funcioná-
ria, seriam mais de 100 
pessoas sofrendo com 
atrasos nos salários e a 
única coisa que estaria 
sendo depositada corre-
tamente seria o vale-
-transporte. 

“Existem pessoas aqui 
na empresa com férias 
vencidas e desse jeito, 
não temos condições de 

continuar trabalhando de 
graça”, revelou. No mês 
de janeiro, a reportagem 
informou que a mesma 
empresa estava atrasan-
do salários. 

Em nota, o Detran.SP 
informou que os salá-
rios já foram pagos pela 
empresa na quinta-feira 
(9). “Em relação aos 
problemas relatados, 
a empresa responde a 
processo administrativo 
interno que poderá re-
sultar no rompimento do 
contrato com o Detran.
SP”, informou.

Funcionários terceirizados 
do Detran.SP em Guarulhos 
reclamam de atraso salarial 

Ivanildo Porto

Nessa quinta-feira (9), a 
Polícia Civil inibiu a concreti-
zação da venda ilegal de oito 
vagas de castração animal 
oferecidas gratuitamente 
pela Prefeitura de Guarulhos, 
através do Departamento de 
Proteção Animal (DPAN) da 
Secretaria de Meio Ambien-
te.  A ação aconteceu no 
DPAN Bonsucesso onde 
um suspeito de participar da 
transação foi flagrado tentan-
do retirar os animais que já 
haviam sido submetidos às 
cirurgias.

A denúncia anônima foi 
recebida pelo DPAN na noite 

dessa quarta-feira (8). As 
vendas estavam sendo feitas 
através de rede social por 
uma munícipe que possuía 
o cadastro de protetora indi-
vidual e conseguiu as vagas 
na campanha exclusiva para 
protetores e ONGs realizada 
recentemente.

A prefeitura reitera que a 
castração de cães e gatos é 
totalmente gratuita e que a 
cobrança pelo serviço pode 
acarretar em indiciamento 
por crime de estelionato, com 
punição prevista pelo art. 171 
do Código Penal brasileiro.

Com o intuito de coibir este 

tipo de prática, os agenda-
mentos para castração são 
realizados somente através 
de portal dpan.guarulhos.
sp.gov.br, com disponibilida-
de de 250 vagas semanais 
para munícipes e 125 vagas 
mensais para protetores.

Denúncias anônimas 
podem ser feitas através 
Disque Denúncia (0800-
7722006), pela  Ouvidoria da 
Prefeitura (0800 551 715), por 
e-mail (ouvidoria@guarulhos.
sp.gov.br) ou por correspon-
dência para a Rua Claudino 
Barbosa, 313 – Macedo, CEP: 
07113-040.

Polícia interrompe venda ilegal de vagas de 
castração animal oferecidas gratuitamente

Av. Avelino Alves machado,219 – Jd. Pinhal – F: 2408.0231

Presidente Gessi Aparecida da Silva
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Foi bonita, alegre e 
representativa a cele-
bração de 56 anos do 
Sindicato, dia 3, na sede.

Sócios com mais de 19 
anos de sindicalização 
receberam medalhas.

O presidente José Pe-
reira dos Santos comen-
ta: “Realizamos uma cerimônia singela, mas de reconhe-
cimento aos que ajudaram a construir e ajudam a manter 
nosso Sindicato”.

HOMENAGEM AOS SÓCIOS REFORÇA PREVIDÊNCIA PÚBLICA

José Pereira dos Santos - Presidente

COLUNA DO

METALÚRGICO

MEU ABRAÇO A TODAS AS MÃES!
Abraço, respeitosamente, todas as mães, es-
pecialmente as mães metalúrgicas. E alerto 
que você, trabalhadora, será a mais pre-
judicada com a reforma da Previdência. 
É hora de reagir a esses ataques. 

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

Pra comemorar o Dia das Mães, nossas diretoras Márcia, 
Roseli e Raquel vão às fábricas, homenageiam trabalhado-
ras e entregam kit. Foto: Diretoras na Zini & Gell

DIRETORAS MOBILIZAM MÃES11/5/2019

MEU ABRAÇO A TODAS AS MÃES!
Abraço, respeitosamente, todas as mães, es-
pecialmente as mães metalúrgicas. E alerto 
que você, trabalhadora, será a mais pre-
judicada com a reforma da Previdência. 

FECHAMOS MAIS E MELHORES ACORDOS DE PLR

É VOCÊ QUEM ESCOLHE FAZER HOMOLOGAÇÃO NO SINDICATO!

Firmamos novos acordos que garantem pagamento 
de  Participação nos Lucros e/ou Resultados. Incofl andres 
(Bonsucesso), Inox Brito (Cidade Satélite), PW (Arujá), 

Rod Car (Cumbica) 
e Gestamp (Santa 
Isabel) são algumas 
das empresas onde 
os trabalhadores 
foram benefi ciados.Diretores conduzem assembleia na Gestamp

Pereira criticou o pro-
jeto da reforma da Pre-
vidência do governo. E 
alertou: “Corta direitos e 
não gera emprego”.

Guti - O prefeito de 
Guarulhos destacou “que 
são 56 anos de um Sin-
dicato participativo  nas 

principais lutas nacionais”. E fi nalizou: “O trabalhador 
constrói nosso País. Precisa ser mais valorizado”.

FOTO: Diretores, sócios e seus familiares, na sede, dia 3.

Na hora de fazer o acerto de contas, todo cuidado é pouco. Onde é mais seguro? Mais seguro é no 
Sindicato, que faz os cálculos, confere as verbas e garante a integralidade dos direitos. Portanto, se você saiu 

ou foi dispensado pela empresa, saiba: o direito de escolher o local da homologação é do trabalhador 
e não do empregador. Não aceite pressão. Exija homologar no Sindicato. É mais seguro. Muito mais!

Serviço:
Sesc Guarulhos 
Endereço: rua Guilherme Lino dos San-

tos, nº 1.200, Jd. Flor do Campo. 
Site: www.sescsp.org.br/guarulhos

A programação completa das atrações  
pode ser conferida diretamente no site: 
www.sescsp.org.br/guarulhos.

Funcionamento: De terça a sexta, das 
9h às 21h30. Sábados, das 9h às 20h e 
domingos e feriados, das 9h às 18h.

Neste sábado (11), o Sesc 
irá inaugurar a unidade 
em Guarulhos, localizada 
na rua Guilherme Lino dos 
Santos, n° 1200, no bairro 
Jardim Flor do Campo, 
região do Vila Fátima. 

A unidade abre as portas 
para o público a partir das 
10h, e às 11h, haverá uma 
cerimônia de inaugura-
ção que contará com as 
presenças de diversas 
autoridades. 

Nos dias 11 (sábado) e 12 
(domingo), o público terá 
à disposição uma série de 
atividades gratuitas, em di-
versas áreas como música, 
espetáculos para crianças, 
oficinas, exposições, aulas 
abertas, espetáculos de 
dança, intervenções cir-
censes, vivências esporti-
vas com atletas, além de 
ações para cidadania, meio 
ambiente, saúde e alimen-
tação, entre muitas outras 

opções.
Com expectativa de 

receber 4.000 pessoas 
por dia, a unidade ofere-
cerá à população diversos 
equipamentos existentes 
nas unidades do Sesc no 
estado. Entre eles estão 
teatro com 349 lugares, gi-
násio poliesportivo, campo 
de grama sintética, quadra 
poliesportiva, quadra de 
tênis, centro de educa-
ção ambiental, biblioteca, 
centro de música, área de 
exposição, espaços de 
brincar, sala de ginástica, 
espaço de tecnologias e 
artes, clínica odontológica, 
conjunto aquático com pis-
cina semiolímpica coberta 
e piscinas descobertas 
adulto e infantil, café do te-
atro, entre outros espaços.

Linha de ônibus especial
A Secretaria de Transpor-

tes e Mobilidade Urbana 
(STMU) vai oferecer uma 

linha especial de ônibus 
para atender o público 
que desejar comparecer 
à inauguração do Sesc 
Guarulhos, neste sábado e 
domingo.

A linha Circular Sesc vai 
funcionar das 9h30 às 
22h30, com ônibus equipa-
dos com ar condicionado e 
acessibilidade. O itinerário 
é o seguinte: Terminal 
Urbano de Guarulhos; 
avenida Monteiro Loba-
to; Terminal Cecap; rua 
Guilherme Lino dos Santos; 
rua Asea; avenida Presi-
dente Tancredo de Almeida 
Neves; Terminal Urbano 
de Guarulhos. A tarifa é R$ 
4,70 (dinheiro) e R$ 4,45 
(Bilhete Único). 

Outras duas linhas em 
operação na cidade (A 233 
- Cidade Satélite/Cocaia, 
e a 356 - Circular Saúde), 
também atendem o Sesc 
Guarulhos.

Sesc Guarulhos abre as portas com 
diversas atrações culturais gratuitas
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Foto: Divulgação

O Dia das Mães é uma 
data especial para cele-
brar a pessoa que tanto 
amamos e nos propor-
ciona muito carinho. Para 
comemorar esse dia o 
restaurante The Fire 
Steakhouse é a dica do 
roteiro gastronômico da 
edição do HOJE deste 
final de semana, com uma 
variedade gastronômica 
no cardápio, incluindo 
deliciosas sobremesas e 
cortes nobres de carnes 
diferenciadas. 

Entre as dicas no cardá-
pio para aproveitar essa 
tarde especial estão o 
polvo a la plancha, que 
acompanha tentáculos 
de polvo finalizados em 
plancha e servidos com 
purê de rúcula e aioli. Ou-
tros pratos também são a 
burrata, com tomates gre-
lhados e azeite de ervas, 
além do salmão grelhado 
e espaguete de legumes 
ao molho de iogurte. 

Outro delicioso prato 
do restaurante é o Pork 
Ribs BBQ, composto por 
duas ripas de costela 
suína, com o tradicional 
molho do estabelecimen-
to, o BBQ Fire. Além do 
cardápio normal da casa,  
o The Fire como cortesia 
para as mães irá oferecer 
a bebida soda italiana.  

A maior parte dos pratos 
é preparada na grelha, 
além de outras opções 
peixes e hambúrgueres, 
contando ainda com 
espaço kids dentro do 
estabelecimento. 

Outra grande opção 
são os cortes nobres de 
carne, como a costela 
bovina, servida com uma 
deliciosa farofa de cebola 
tostada e vinagrete de 
maçã verde. Já o Tomaha-
wk, é um dos cortes mais 
saborosos da costela, 
além de contar também 
com a picanha, assado de 
tira, bombom de alcatra, 
bife de chorizo, um corte 
típico argentino retirado 
do miolo do contra filé, 
com uma gordura lateral 
que confere um sabor 

especial. 
Sobremesas- Não dá 

para ficar sem citar uma 
das mais deliciosas so-
bremesas da casa, o The 
Fire Ball, uma cremosa 
esfera de chocolate com 
um delicioso cheesecake 
de morango, acompa-
nhado com calda quente. 
Para quem gosta de bo-
los, a opção é o Smoked 
Chocolate Cake, um bolo 
completo de chocola-
te com 70% de calda 
quente. 

O The Fire Steakhouse 
fica na rua Tapajós, n° 56, 
no Jardim Barbosa, na 
região central.

O restaurante funciona 
de segunda-feira, das 12h 
às 15h, e das 18h às 22h, 
e de terça-feira, das 12h 
às 23h. Já de quarta a 
sábado, o horário é das 
12h à 0h, e aos domingos, 
das 13h às 22h.

Comemore o Dia das Mães 
com um almoço especial 
no The Fire Steakhouse 

Serviço:
The Fire Steakhouse
Endereço: Rua Tapajós, 56 – Jardim Barbosa
Telefone: 2447-1582
Faça a sua Reserva: (11) 93219-8871
Site: http://thefire.com.br/
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EmporiumPizzas
Fone: 2447-2002

Edu Emporium Pizzas

Parabéns as MãesParabéns as Mães

Antônio Boaventura

O piso salarial dos agentes 
comunitários de saúde da ci-
dade de Guarulhos passará 
a ser de R$ 1.550,00, caso 
proposta elaborada pelo 
prefeito Guti (PSB) seja apro-
vada pela Câmara Municipal. 

O projeto de lei do Exe-
cutivo será discutido pelos 
vereadores, em sessão 
extraordinária, nesta terça-
-feira (14). 

Para o Sindicato dos Agen-
tes Comunitários de Saúde 
da Região Metropolitana de 
São Paulo (Sindacs) da ca-
tegoria, a medida terá como 
propósito corrigir a ausência 
do pagamento referente à 
insalubridade.

A remuneração atual dos 
agentes comunitários é 
de aproximadamente R$ 
1.200,00 para uma jornada 
de trabalho semanal de 
40 horas. Estes profi ssio-
nais também teriam direito 
ao auxílio-alimentação e 
auxílio-transporte. Ou seja, 
em caso de aprovação do 

projeto do prefeito, eles re-
ceberiam reajuste de pouco 
mais de 20%.

Segundo o sindicalista 
Rodrigo Rodrigues Costa, a 
adequação do piso salarial 
tem a fi nalidade de corrigir 
a ausência do adicional de 
insalubridade. “Tínhamos 
uma questão pacifi cada 
quanto à insalubridade, mas 
por desconhecimento ela foi 

tirada e agora isso será cor-
rigido graças ao empenho 
e participação de todos”, 
afi rmou.

O projeto de lei é resultado 
das reivindicações levadas 
pela categoria ao governo 
em assembleias e conta com 
o apoio dos vereadores da 
base e da oposição.

O programa de Agentes 
Comunitários de Saúde foi 

implantado pelo Ministé-
rio da Saúde em 1991. Na 
época, a iniciativa visava 
a buscar alternativas para 
melhorar as condições de 
saúde de suas comunida-
des. Era uma nova categoria 
de trabalhadores, formada 
pela e para a própria comu-
nidade, atuando e fazendo 
parte da saúde prestada nas 
localidades.

Piso salarial dos agentes comunitários 
de saúde deve passar para R$ 1.550,00
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Vereador descarta CEI para investigar 
Corinthians-Guarulhos e a prefeitura

O presidente da Comissão 
de Esporte, da Câmara Mu-
nicipal, o vereador Lauri Ro-
cha, descartou a possibilida-
de de abrir uma Comissão 
Especial de Inquérito (CEI) 
para investigar a relação da 
equipe de vôlei masculino 
do Corinthians–Guarulhos 
com a administração muni-
cipal. Nesta temporada, o 
time capitaneado por Ser-
ginho, ex-líbero da Seleção 
Brasileira, lutou contra o re-
baixamento para a segunda 
divisão da Superliga.

“Não cabe a mim verifi car 
isso, até por que a parceria 
feita com a prefeitura era pra 
ceder espaço para a equipe 
e nunca saiu um real da 
prefeitura. Não faz sentido 
abrir uma CEI da prefeitura 
para investigar salário de 
jogador que nem faz parte 
da prefeitura”, explicou. 

O propósito da CEI seria 
analisar qual era a respon-
sabilidade do governo 
municipal em relação à 
administração da equipe, 
que carregava o nome da 

cidade, e estaria com os 
vencimentos de seus atletas 
em atraso. Na temporada 
2017 / 2018, a Confederação 
Brasileira de Vôlei (CBV) 
incluiu em seu regulamento 
o fair play fi nanceiro, que 
obrigava os integrantes dos 
elencos formados a com-
provarem o recebimento 
dos pagamentos realizados 
pelos clubes, sob pena de 
exclusão tanto das agremia-
ções quantos dos jogadores 
para a temporada seguinte.

Com mais de dois anos 
desde que foi criado, o 
Corinthians-Guarulhos con-
quistou resultados expres-
sivos como o título da Taça 
Ouro, o vice-campeonato 
Paulista e conquistou o 6º 
lugar na Superliga 2017 / 
2018. Diferente da última 
temporada, o selecionado 
do técnico Gersinho lutou 
contra o rebaixamento. 
Contudo, ainda não existe 
nenhuma defi nição quanto 
ao futuro da equipe, inclu-
sive a sua permanência em 
Guarulhos. (A.B.)
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Guarulhos recebe 
grande evento de jazz 
neste sábado, às 14h30
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oNeste sábado (11),  a cidade 
recebe a segunda edição 
Albino Jazz. Dessa vez, os 
holofotes estão voltados 
para o pianista Alex Corrêa, 
que se apresentou em diver-
sos países, como Alemanha, 
Índia, Suíça e Holanda. 

Além de Corrêa, essa 
apresentação também reúne 
grandes nomes da música 
instrumental brasileira e do 
jazz, com os músicos Cuca 
Teixeira na bateria, Thiago 
Alves no contra baixo, Daniel 
D’Alcantara no trompete  e 
Cássio Ferreira no saxofone.

O horário do show será 
das 14h30 às 23h, e irá 
ocorrer no Esmeril Bar, 
localizado na rua Antônio 
Camargo, n° 123, no bairro 
Vila São Jorge. Pra garantir 
o balanço da festa,  também 
haverá a presença dos 
DJs Lobot engenheiro de 
sonhos e DJ Thayz Calza 
mística tropical Brasil, Bb 

Jupteriano soul de Júpiter 
mix tape e Dj Feyjão África 
sorriso jazz & vinil.

O Esmeril bar, local criado 
para apresentações de mú-
sica instrumental brasileira 
e jazz, é um anexo da Maria 
Jovem Gru, a loja de antigui-
dades e peças de design, , 
que também conta com uma 
oficina de restauração e pro-
dução de mobiliário indus-
trial. Juntando suas paixões 
pela música e mobiliário, Fe-
lipe Albino deu vida a esse 

ambiente multifacetado, que 
trouxe cara nova e vida a um 
casarão da década de 1980 
na Vila São Jorge, para que 
todos possam consumir o 
que a de melhor na música e 
mobiliário mundial.

Serviço:
Albino Jazz
Endereço: rua Antônio 
Camargo, n° 123, Vila São 
Jorge 
Horário: das 14h30 às 23h.

Parque Shopping Maia sedia encontros da 
Igreja no Cinema sempre aos domingos

O Parque Shopping Maia 
é a nova casa da iniciativa 
INC Guarulhos, conhecido 
por reunir jovens para falar 
sobre Deus sem necessa-
riamente se basear uma 
religião. O projeto surgiu 
em 2013, em Curitiba, e 
após expansão, retorna a 
Guarulhos para reuniões 
semanais. Os encontros 
acontecem todos os 
domingos, das 10h às 12h, 
no Espaço Maia, e são 
totalmente gratuitos.

A INC (Igreja no Cinema) 
surgiu da necessidade sen-
tida pelos organizadores 
de conversar de maneira 
mais próxima com as novas 
gerações. De acordo com 
eles, os jovens estão cada 
vez mais conectados às re-
des sociais e desconecta-
das de valores e princípios 
eternos, por isso o diálogo 
se tornou tão importante. 
Para atingir o público, além 
de usarem uma linguagem 
familiar, os criadores da 
INC escolheram um lugar 

incomum para as reuniões: 
o cinema.

O projeto chegou em 
Guarulhos em 2017, 
quando foi realizado em 
uma sessão inaugural 
na Cinépolis do Parque 
Shopping Maia. Seguindo 
o objetivo de sempre estar 
a passos de pessoas que 
possam desejar falar sobre 
o assunto e buscam paz, 
a INC está novamente no 
empreendimento, agora 
ocupando o Espaço Maia. 
Entre os temas que serão 
abordados nas reuniões ao 
longo do ano estão “Back 
to the Bible” e “Back to 
Prayer”.

De acordo com o orga-
nizador da INC Guarulhos, 
Juliano Dias, a iniciativa 
não nasceu para defender 
religiões, mas sim para 
ajudar às pessoas a se 
conectarem com Deus. “O 
templo não é a nossa fina-
lidade. As pessoas são. Por 
isso nos reunimos no Espa-
ço Maia. Quando estamos 

lá somos a INC. Quando 
saímos de lá o Espaço 
Maia volta a ser Espaço 
Maia e nós continuamos 
sendo INC, 24 horas por 
dia sete dias por semana”.

Serviço:
INC Guarulhos
Data: sempre aos 
domingos
Horário: das 10h às 12h
Local: Espaço Maia (Piso 2)
Valor: Gratuito
Parque Shopping Maia
Endereço: avenida 
Bartholomeu de Carlos, 
nº 230, Jardim Flor 
da MontanhaHorário 
de funcionamento do 
shopping: Lojas: de 
segunda-feira a sábado, 
das 10h às 22h; domingos 
e feriados, das 14h às 20h / 
Alimentação: de segunda-
feira a domingo, das 11h 
às 23h
Contato: (11) 2485 1600
www.parqueshoppingmaia.
com.br
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Antônio Boaventura

O Flamengo volta a cam-
po neste sábado (11) pela 
7ª rodada do Campeonato 
Paulista da 4ª Divisão. E 
diante do Grêmio Mauaen-
se, fora de casa, o Corvo 
tenta retomar a liderança 
do grupo 6 da competição 
estadual. Em contraparti-
da, o Guarulhos busca sua 
reabilitação no campeo-
nato diante do Mauá, em 
casa, o que pode signifi car 
o seu ingresso no G4. 

Para terminar esta roda-
da na liderança da chave, 
o time do técnico João 
Batista precisa vencer 
o escrete da cidade de 
Mauá, já que o líder União 
Suzano não joga neste 

fi nal de semana. Em caso 
de empate, a liderança 
do grupo continuará com 
a equipe de Suzano por 
conta do saldo de gols 
ser maior em relação ao 
Rubro-Negro guarulhense.

“Temos que manter o 
foco que estamos tendo 
até aqui na competição, 
eles (mauaense) foram 
punidos e vão querer se 
reerguer na classifi cação 
jogando em casa. Vamos 
fazer o jogo que estamos 
fazendo até o momento 
e tentar beliscar ponto na 
casa do adversário”, decla-
rou Batista. 

Já o Guarulhos, quinto 
colocado no grupo com 
4 pontos, recebe neste 

domingo (12), às 10h, no 
estádio Antônio Soares de 
Oliveira, o Mauá, em busca 
da reabilitação na compe-
tição. Na rodada anterior, o 
Índio perdeu por 3 a 0 para 
o União Suzano. Em home-
nagem as mães, mulheres 
não pagam ingresso no 
confronto diante da equipe 
do ABCD Paulista.

“Trabalhamos durante a 
semana para não come-
ter os mesmos erros da 
partida contra o Suzano no 
domingo. A gente precisa 
dos três pontos, que é 
essencial pra ganhar con-
fi ança e continuar numa 
crescente”, observou o o 
goleiro Carlos Vinícius, do 
Guarulhos. 

Liderança e ingresso no 
G4 são os propósitos de 
Flamengo e Guarulhos

Nessa quarta-feira (8), 
o secretário de Meio 
Ambiente, Abdo Mazloum; 
a procuradora, Regina Flá-
via, e o chefe da Divisão 
de Planejamento Ambien-
tal da Sema, Guilherme 
Bagattini , apresentaram 
a representantes da EDP, 
distribuidora de energia 
elétrica, proposta para 
gestão compartilhada da 
arborização urbana. A reu-
nião foi realizada na sede 
da Pasta, no Bosque Maia.

O principal objetivo da 
proposta é viabilizar um 
plano preventivo de poda 
de árvores, no qual a 
distribuidora de ener-
gia elétrica apresentará 
programação anual para 
realização do serviço e a 
Sema, por sua vez, emitirá 
laudo coletivo de autori-
zação. A proposta prevê 
ainda a realização de  ofi -
cinas, palestras e cursos 
para os profi ssionais 
envolvidos nas ações, 
bem como a aquisição de 

novos equipamentos.
Sema e EDP já atuam 

em conjunto, porém a 
parceria visa modernizar 
e aprimorar metodologias. 
“A queda de árvores e o 
contato de galhos com a 
rede de energia elétrica 
estão entre os principais 
motivos de interrupção 
no serviço. Diante disso, 

a Prefeitura de Guarulhos 
deu importante passo 
para dinamizar o trabalho 
de poda e assim evitar a 
ocorrência deste tipo de 
problema que causa mui-
to transtornos à cidade”, 
explica Mazloum.

Atualmente, os laudos 
com autorização de podas 

são emitidos individual-
mente após avaliação e 
autorização da Sema, com 
exceção das emergenciais, 
ou seja, das situações 
que representam riscos 
iminentes ao patrimônio, 
aos transeuntes e à rede 
de energia elétrica. Para 
esses casos, estão pre-
vistos ajustes no plano de 
manejo de árvores com ris-
co iminente, mediante  co-
municação antecipada.

Todas as ações cons-
tantes no Convênio/
Parceria devem estar de 
acordo com Plano Diretor 
de Arborização Urbana 
(PDAU), que consiste no 
conjunto de métodos e 
medidas adotados para 
a preservação, manejo e 
expansão da arborização 
na cidade.

No momento a propos-
ta para gestão compar-
tilhada da arborização 
urbana está em análise 
por parte da EDP Energia 
São Paulo S/A.

Prefeitura apresenta à EDP 
proposta para gestão compartilhada 
da arborização urbana

Tradição e Excelência
Há mais de 45 anos operando exclusivamente no sistema à La Carte

Ambiente aconchegante
Oferece 2 amplos salões, com grande menu de pizzas, 

churrasco e pratos da cozinha diversos. Venha conferir!!!

Rua Soldado José de Andrade, 129 - Jardim Santa Francisca, Guarulhos - SP
Telefone: (11) 2409-5032 / 2408-7935 / 2409-2810 (Delivery)

Temos estacionamento gratuito.

*Pratos individuais de segunda à sexta exceto feriados.
*2 salões sendo o superior p/ festas e eventos.

TEMOS BRINQUEDOTECA.

Feliz dia das Mães!
 Por que são maravilhosas e o 
grande amor de nossas vidas.

Rua Albino Fantazini, 90 (esquina com Av. Guarulhos, alt. 1320)
Vl. Augusta - Guarulhos - SP

www.padarianovaguarulhos.com.br
(11 2422.7188

Venha nos visitar
no dia das mães

DELICIOSA

PIZZA MUSSARELA
R$ 21,90

FESTIVAL DE TORTAS

Objetivo da proposta
é viabilizar um plano
preventivo de poda
de árvores; haverá

ainda oficinas, cursos
e palestras
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História da música erudita é tema de 
curso no Conservatório de Guarulhos

Neste sábado (dia 11), 
das 10h às 15h, no bairro 
Cidade Tupinambá, acon-
tecerá a ação social Islam 
Solidário, para celebrar a 
inauguração do Centro 
de Referência em Direitos 
Humanos da cidade. 

Trata-se de um dia dedi-
cado aos cuidados com a 
saúde e beleza, além da 
possibilidade de desfrutar 
de atividades culturais, de 
entretenimento e ter aces-
so a serviços de cidada-
nia – como tirar o RG, por 
exemplo, sem pagar nada 
por isso. 

“Antes de fazer o oftal-
mológico, a pessoa precisa 
realizar os exames de gli-
cemia e hipertensão”, avisa 
Ali Zoghbi, vice-presidente 
da Federação das Associa-
ções Muçulmanas do Brasil 
– Fambras, entidade res-
ponsável pela organização 
do evento em parceria com 
a Prefeitura de Guarulhos, 
do Consulado Geral dos 
Emirados Árabes Unidos, 
da Fundação Mohamed 
Bin Rashid Al Maktoum 
Humanitarian & Charity e 
do Colégio 24 de Março. 

A organização do evento 
distribuirá senhas limitadas 
para os interessados em fa-
zer o exame oftalmológico. 

Mais cuidados - Quem 
for à ação solidária poderá 
fazer outros exames de 

extrema importância como 
o de glicemia, colesterol, 
hipertensão e hepatite C. 
Também receberá orien-
tações nutricional, odon-
tológica, e aprender como 
se faz o autoexame das 
mamas. 

“Casos que mereçam 
atenção especial serão 
encaminhados pelos 
médicos aos serviços de 
saúde da cidade”, comple-
menta o vice-presidente da 
Fambras.

Cortes de cabelo, quick 
massagem e higienização 
facial são os serviços ofe-
recidos para quem deseja 
cuidar não só da saúde, 
mas também da aparência 
e do bem-estar.

O que será oferecido 
gratuitamente

Exames oftalmológico 

com distribuição gratuita de 
óculos (mediante senha), 
glicemia, hipertensão, he-
patite C, colesterol; orien-
tações nutricional, odonto-
lógica e para o autoexame 
de mamas; corte de cabelo, 
higienização facial e quick 
massagem; serviços de 
cidadania oferecidos pelo 
Centro de Integração da 
Cidadania; distribuição de 
gibis e CDs, entre outras 
atrações.

Ação social terá exame 
oftalmológico, corte de 
cabelo e óculos gratuitos

Ação social 
Islam Solidário
Data: Sábado (dia 11)
Horário: das 10h às 15h
Local: Estrada do 
Sacramento, Cidade 
Tupinambé (em frente à 
Praça Esportiva Marcos 
Freire)

Entre os dias 11 de maio e 14 
de setembro, o Conservatório 
Municipal de Guarulhos rece-
be o Curso Livre de História e 
Apreciação da Música Erudita 
Ocidental, ministrado pelo 
professor Sérgio Leal. As 
aulas, que acontecem aos 
sábados, das 10h às 12h, são 
gratuitas e têm classificação 
mínima de 14 anos.

O curso é voltado a pessoas 
interessadas pelo universo da 
música clássica. A inscrição 
deve ser feita nos e-mails 
serleal2002@msn.com ou 
serleal2017@gmail.com.

Ao longo de 18 aulas, a for-

mação abrange um período 
que vai desde as origens da 
música na antiguidade até os 
dias atuais. Sinfonia, orques-
tra, canto gregoriano, ópera, 
instrumentos musicais são 
alguns dos temas abordados, 
relacionados às áreas como 
História, Filosofia, Sociologia, 
Psicologia, Mitologia, Cinema 
e demais artes, de modo a 
encontrar elos entre a música 
e a sociedade.

O Curso Livre de História 
e Apreciação da Música 
Clássica Ocidental é um 
projeto financiado com 
recurso do FunCultura, lei nº 

5947, de 2003, e conta com 
apoio cultural da Prefeitura de 
Guarulhos. 

Serviço:
Curso Livre de História 
e Apreciação da Música 
Clássica Ocidental
Data: sábados, de 11 de maio 
e 14 de setembro
Horário: das 10h às 12h
Local: Conservatório 
Municipal de Guarulhos
Rua Abílio Ramos, 122 – 
Macedo 
Inscrições pelos e-mails: 
serleal2002@msn.com ou 
serleal2017@gmail.com
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As crianças de Guaru-
lhos que gostam de uma 
boa diversão estão com 
motivos para passear no 
Shopping Bonsucesso. 

O empreendimento 
recebe, até julho, o 
Mega Pulo Escorregador, 
uma piscina de bolinhas 
gigante que reúne diver-
sas atividades infantis 
em um mesmo espaço, 
além de garantir boas 
risadas e aventuras para 
os pequenos visitantes.

A atração conta com 
quase 200 metros qua-
drados, tem a temática 
mar e, logo na chegada, 
apresenta uma ilha com 
escorregadores colori-
dos para a criançada já 
começar a se divertir.

Dentro da piscina, que 
tem mais de 150 mil 
bolinhas coloridas, é 
possível aproveitar um 
barco inflável com quatro 
metros de altura, um 
tobogã e um pula-pula. 

A entrada tem o valor 

de R$ 20,00 por 20 
minutos, tendo um 
acréscimo de R$ 1,00 a 
cada minuto adicional. 
Crianças até quatro anos 
precisam estar acom-
panhadas dos pais ou 
responsáveis (que não 
precisam pagar). A partir 
dessa idade, o adulto 
que deseja acompanhar 

a criança também preci-
sa adquirir uma entrada. 

O Mega Pulo Escorre-
gador está localizado 
na praça de eventos 
principal do Shopping 
Bonsucesso e funciona 
de segunda a sábado, 
das 10h às 22h, e domin-
gos e feriados, das 14h 
às 20h. 

Piscina com mais de 150 
mil bolinhas é atração 
no Shopping Bonsucesso

PARABÉNS 
TODAS AS MÃES 
PELO SEU DIA.

PARABÉNS 
TODAS AS MÃES 
PELO SEU DIA.
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Serviço:
Mega Pulo Escorregador no Shopping Bonsucesso 
Data: até 31 de julho
Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, domingos e feriados, das 14h às 20h 
Local: Praça de Eventos do Shopping Bonsucesso 
Shopping Bonsucesso: 
Endereço: Estrada Juscelino Kubitschek de Oliveira, n° 5308 - Jardim Albertina
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
www.shoppingbonsucesso.com.br/
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[ horóscopo ]

Um Maluco no Golfe

Soldado do Futuro

Record, 15h Happy Gil-
more. EUA, 1996. Dra-
ma. Direção: Denis Du-
gan. Com Adam Sandler, 
Christopher Mcdonald. 
Um jogador de hockey 
rejeitado pelo time colo-
ca suas habilidades em 
prática num campo de 
golfe para salvar a casa 
de sua avó.

Band, 22h15 
The Machine. In-
glaterra, 2013. 
Ficção/ Ação. Di-
reção: Caradog 
James. Com Toby 
Stephens, Caity 
Lotz. Um vetera-
no de inteligência 
artificial espera 
desenvolver tec-
nologia capaz de 
ajudar sua irmã 
doente. Sua nova 
parceira de traba-
lho, uma jovem e 

talentosa enge-
nheira também do 
campo da inteli-
gência artificial, é 
contratada após 
suas descobertas 
terem sido reco-
nhecidas pelo Mi-
nistério da Defe-
sa. Os dois unem 
forças, mas não 
contavam que seu 
invento pudesse 
cair nas mãos do 
poderoso Ministé-
rio da Defesa.

Fotos: Divulgação

[ filmes ] 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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A pressão
medida na
consulta
médica

Qualidade
apreciada
no serviço
"delivery"

Formam 
a fila do

gargarejo
em shows

Identifica-
ção do PC
na internet

(sigla)

"You (?) I",
sucesso 
de Lady

Gaga

Recomen-
dar (para
emprego)

Time do
coração 
de Guga

(fut.)

Mono-
grama

de "Daniel"

Como
gosta de
viver o
eremita

Veículo do
transporte 
alternativo

Estância
hidromi-
neral de
Minas

Suporte
para loco-
moção de

idosos

Inflamação
na pele, tí-
pica da ado-
lescência

O maior
continente
do planeta

"O (?) do
Fauno",
filme de
Del Toro

Encontrar
(?):

receber
apoio

Pente, 
em inglês

"Respeita
as (?)",
lema

feminista
(?) Otelo,

ator e 
comediante
brasileiro

Carta com
valor mais

alto da
sueca

Material
de camada
do subsolo
terrestre

(?)-bone,
corte
nobre 
bovino 

Embala-
gem de
refrige-

rantes (pl.)

Letra
puxada no
sotaque
paulista

Risco nas encostas em
época de chuvas fortes
Substância que já foi 

usada como anestésico

"(?) ao Burguês",
poema modernista de

Mário de Andrade

Ponto, 
em inglês
"Contra", em
"antibiótico"

Terreno
pronto pa-
ra semear
Fundadora
do partido

Rede
Sustenta-
bilidade

Engodo da
pesca

Reprime
(impulso)
Ex-jogador
e comen-

tarista
da Band

Tratada
com

ofensas
Bate-papo

Sucesso de
Gil (MPB)
Gelo, em

inglês

Regra de
debates

Área de
passeio 
na praia

Profissio-
nal de con-

gressos

Uniões ma-
trimoniais
Distingue o

artista

DEAPD
INTERPRETE

ORLATIETES
REALCESEL

ICERETRAI
OTENIAENZ
HOSTILIZADA

DOSNAVM
LEROCDACNE

ELABIRINTO

ASIAECODE

PMINADOT
COMBGRANDE

SEARANER
TRLATASR

MARINASILVA

3/and — dot — ice — ode — van. 4/avaí — comb. 7/lambari.

virgem

Você estará menos 
emocional do que o 
habitual. Isso faz com 
que você seja muito 
eficaz em resolver de-
terminadas situações. 
Você deveria tomar 
precauções contra o 
frio e o vento. O ar não 
será um elemento ami-
gável para você hoje.

s boas notícias 
estarão à vista e o 
sentimento no ar hoje 
só vai aumentar a sua 
confiança. Aproveite 
ao máximo a relativa 
calma de hoje para re-
almente pensar sobre 
o que está faltando em 
sua dieta.

Um problema 
será resolvido sem 
esforço. Essa facili-
dade lhe dará asas. 
Algumas emoções 
subirão novamente 
à superfície e você 
consequentemente 
terá dificuldade para 
controlar seus nervos 
quando fala.

As discussões com 
pessoas próximas es-
tão começando e você 
vai precisar acelerar 
suas atividades. Seus 
hábitos alimentares 
poderiam receber 
algumas mudanças e é 
o momento ideal para 
começar uma dieta. 
Coma mais produtos 
frescos.

Sua autoconfiança 
está em uma trajetória 
crescente e sua sede de 
vida está iluminando a 
atmosfera ao seu redor. 
Você será apreciado! 
Seus instintos estão 
apontando você na di-
reção certa. Ouça o seu 
corpo, seria uma boa 
ideia rever as suas ne-
cessidades alimentares.

Não se force a 
adotar um papel que 
é errado para você. 
Sua autenticidade é 
o seu melhor trunfo. 
Você economiza a 
sua energia para um 
bom efeito e seria 
uma boa ideia se 
livrar do estresse 
fazendo exercício 
físico.

Você está pron-
to para perdoar e 
esquecer o passa-
do, faça isso sem 
arrependimentos! Sua 
disposição meditativa 
está pedindo que 
você, com razão, tire 
um tempo para relaxar 
enquanto persegue 
os seus pensamentos 
mais profundos.

A atmosfera calma 
de hoje lhe ajudará a 
ter discussões sérias. 
Concentre-se no que 
realmente importa. 
Evite debates acalora-
dos que gastarão sua 
energia em vão. Você 
pode fazer isso, não 
tenha medo, apenas 
pense sobre as coisas 
com calma.

Seus pensamentos 
estão conduzindo 
você à distração. Não 
embarque em tarefas 
difíceis. Você pode 
sentir sua resistência 
melhorar e seria uma 
boa ideia continuar 
por esse caminho 
para melhorar seu 
estilo de vida.

Não fique chateado. 
Os obstáculos que 
você vai encontrar 
hoje serão superados 
no próximo mês. 
Você vai precisar re-
laxar totalmente para 
acalmar a atividade 
cerebral que o está 
guiando, mas que 
também é cansativa.

Sua obstinação 
encontrará resistência. 
Não fique perdido na 
discussão inútil, faça 
alguma coisa. Você será 
capaz de recuperar o 
seu cansaço e de se 
focar mais facilmente 
do que durante essas 
últimas semanas.

Aproveite o tempo 
para resolver bem os 
problemas que surgem. 
É hora de ir adiante. 
Você está em boa forma 
mental e se sentirá 
energizado o suficiente 
para ser capaz de 
aplicar o equilíbrio de 
forma inteligente para 
suas ações, sem se 
desgastar.

áries libra

escorpião

sagitário

capricórnio

aquário

peixes

touro

gêmeos

câncer

leão

[ novelas ] 

Malhação -
Toda Forma de 
Amar

Filipe impede que 
Rita se aproxime de 
Nina, mas não con-
segue evitar seu encan-
tamento pela moça. 
Guga repreende Rita. 
Jaqueline conta para 
Raíssa que gostou de 
Irina. Anijnha lamenta 
com as amigas o chute 
que deu em Cléber. 
Filipe alerta Cida sobre 
pessoas que queiram 
se aproximar de Nina. 
Raíssa e Jaqueline 
armam para que 
Anjinha e Cléber se 
encontrem, e os dois se 
reconciliam.

Órfãos da Terra
Todos vibram com o 

nascimento de Raduan. 
Teresa conforta Bruno. 
Ali chora ao pensar em 
Sara, e Mamede tem 
esperanças de que o 
neto aceite se casar 
com uma palestina. 
Eva anuncia que Davi 
não corre mais risco de 
morte. Dalila expulsa 
Youssef de sua casa, e 
afirma a Fairouz que se 
vingará de Jamil e Laila.

Verão 90
Janaína explica a La 

Donna e a Madá que 
sabotaram os doces. 
Jerônimo se oferece 

para ajudar Janaína, 
sob os olhares des-
confiados de Otoniel e 
Herculano. Diego ouve 
Quinzinho comen-
tar com Candé que 
vetou a participação de 
Dandara no show de La 
Donna.

O Sétimo Guardião
Judith discute 

com Gabriel. Gabriel 
comenta sobre a 
marca de nascença 
dos guardiães-mor, e 
Feijão tenta disfarçar 
a preocupação. Mar-
cos Paulo encontra 
Peçanha. Stella, 
Stefânia e Adamastor 
descobrem que Ara-
nha foi vítima de uma 
emboscada. 

Jezabel
Obadias encontra 

com Isaac e pergunta 
se ele descobriu o 
paradeiro de Jezabel. 
Isaac diz que ela está 
em um ritual daqueles 
que os fenícios fazem. 
Baruchi brinca com 
bonecos e soldados 
de barro. Queila o 
observa e sorri. Barzi-
lai limpa sua espada 
e Dido se oferece 
para cuidar de seus 
ferimentos. 

As Aventuras 
de Poliana

Jefferson conta para 
Gui que está arrepen-

dido de dedurar Luca 

para a diretora, já que 

não tem certeza de que 

ele viralizou o vídeo. 

Fernanda e Durval vão 

à escola para conversa-

rem sobre a educação 

das filhas. Ciro acon-

selha Roger a parar de 

investigar Pendleton. 

Guilherme pressiona 

Filipa a confessar que 

ela viralizou o vídeo de 

Ruth e ameaça contar a 

verdade no lugar dela.

Minha Vida
Mehmet explica à 

família que eles terão 

que vender bens, 

inclusive a mansão. 

Fulya procura uma 

advogada para falar 

sobre divórcio. Efsun 

convida Ismail para 

a inauguração do 

restaurante. Fulya 

encontra Mehmet na 

casa de Hasret e grita 

para todos os vizinhos 

que eles estão come-

tendo adultério.

O resumo dos 
capítulos de todas 
as novelas é de res-
ponsabilidade das 
emissoras.
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de linhaClassifi cados

PARA ANUNCIAR
NOS CLASSIFICADOS 

CHAME NO WHATSAPP:

95127-3215

1 - ORIGENS DOS RECURSOS (ENTRADA)
Subvenções Prefeitura de Guarulhos
-Apresentações Musicais..........................................R$14.700,00

Deduções
- (-) Associados - Apresentações Musicais...............R$11.750,00

Total dos Recursos...................................................R$2.950,00
2 - APLICAÇÕES DOS RECURSOS (SAÍDAS)
- Despesas gerais/administrativa................................R$5.888,36

- Despesas financeiras................................................R$511,56

Total das Aplicações.................................................R$6.399,92
3 - SALDO
- Déficit do Exercício.................................................R$3.449,92

Balanço Patrimonial Folha:  1

CNPJ: 58.483.041/0001-66 CORPORAÇÃO MUSICAL LYRA DE GUARULHOS
Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

ATIVO

ATIVO 600.114,42

ATIVO CIRCULANTE 32.291,78

DISPONIVEL 40.291,78

Numerários 38.265,14

CAIXA 38.265,14

Caixa Geral 38.265,14

BANCOS 2.026,64

BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.026,64

Sicoob 1.026,64

APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA 1.000,00

Sicoob S/A-aplicações 1.000,00

SUBVENÇÕES (8.000,00)

DIREITOS APRESENTAÇÕES MUSICAIS (8.000,00)

APRESENTAÇÕES MUSICAIS (8.000,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS (8.000,00)

ATIVO NÃO CIRCULANTE 567.822,64

ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO 1.000,00

CLIENTES 1.000,00

INVESTIMENTOS 1.000,00

Sicoob Cotas Capital Social 1.000,00

IMOBILIZADO 566.822,64

BENS IMOVEIS 550.455,64

BENS IMOVEIS 550.455,64

Imoveis 450.000,00

Benfeitorias Imoveis 100.455,64

BENS MÓVEIS 16.367,00

BENS MÓVEIS 16.367,00

Móveis e utensílios 2.529,00

Maquinas e equipamentos 467,00

Cortinas Decorativas 483,00

Acervo Proprio Instrumentos 8.300,00

Equipamento de Segurança 4.588,00

PASSIVO

PASSIVO 600.114,42

PATRIMONIO LIQUIDO 600.114,42

INVESTIMENTOS 572.816,66

INVESTIMENTOS 572.816,66

INVESTIMENTOS 572.816,66

Investimentos -Ativos 572.816,66

SUPERAVIT 30.747,68

SUPERAVIT 30.747,68

SUPERAVIT 30.747,68

SUPERAVIT ACUMULADO 30.747,68

( - )DEFICIT ACUMULADOS (3.449,92)

( - )DEFICIT ACUMULADOS (3.449,92)

( - )DEFICIT ACUMULADOS (3.449,92)

( - ) DEFICIT ACUMULADOS (3.449,92)

Guarulhos, 31 de dezembro de 2018.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo  mais  Patrimônio  Líquido  importam  em  R$
600.114,42 (seiscentos mil, cento e quatorze Reais e quarenta e dois Centavos)

AV JOAO BERNARDO MEDEIROS 618  - GUARULHOS - SP - 07197-010 - Fone: (11)2408-6698
DANIEL JOSE DOS SANTOS

Balanço Patrimonial Folha:  2

CNPJ: 58.483.041/0001-66 CORPORAÇÃO MUSICAL LYRA DE GUARULHOS
Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

CONTADOR
DANIEL JOSE DOS SANTOS

CT CRC: 85230O6CPF: 123.256.638-17

DOLORES NIEVAS ANICETO TESTAI

PRESIDENTE

AV JOAO BERNARDO MEDEIROS 618  - GUARULHOS - SP - 07197-010 - Fone: (11)2408-6698
DANIEL JOSE DOS SANTOS

Balanço Patrimonial Folha:  1

CNPJ: 58.483.041/0001-66 CORPORAÇÃO MUSICAL LYRA DE GUARULHOS
Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

ATIVO

ATIVO 600.114,42

ATIVO CIRCULANTE 32.291,78

DISPONIVEL 40.291,78

Numerários 38.265,14

CAIXA 38.265,14

Caixa Geral 38.265,14

BANCOS 2.026,64

BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.026,64

Sicoob 1.026,64

APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA 1.000,00

Sicoob S/A-aplicações 1.000,00

SUBVENÇÕES (8.000,00)

DIREITOS APRESENTAÇÕES MUSICAIS (8.000,00)

APRESENTAÇÕES MUSICAIS (8.000,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS (8.000,00)

ATIVO NÃO CIRCULANTE 567.822,64

ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO 1.000,00

CLIENTES 1.000,00

INVESTIMENTOS 1.000,00

Sicoob Cotas Capital Social 1.000,00

IMOBILIZADO 566.822,64

BENS IMOVEIS 550.455,64

BENS IMOVEIS 550.455,64

Imoveis 450.000,00

Benfeitorias Imoveis 100.455,64

BENS MÓVEIS 16.367,00

BENS MÓVEIS 16.367,00

Móveis e utensílios 2.529,00

Maquinas e equipamentos 467,00

Cortinas Decorativas 483,00

Acervo Proprio Instrumentos 8.300,00

Equipamento de Segurança 4.588,00

PASSIVO

PASSIVO 600.114,42

PATRIMONIO LIQUIDO 600.114,42

INVESTIMENTOS 572.816,66

INVESTIMENTOS 572.816,66

INVESTIMENTOS 572.816,66

Investimentos -Ativos 572.816,66

SUPERAVIT 30.747,68

SUPERAVIT 30.747,68

SUPERAVIT 30.747,68

SUPERAVIT ACUMULADO 30.747,68

( - )DEFICIT ACUMULADOS (3.449,92)

( - )DEFICIT ACUMULADOS (3.449,92)

( - )DEFICIT ACUMULADOS (3.449,92)

( - ) DEFICIT ACUMULADOS (3.449,92)

Guarulhos, 31 de dezembro de 2018.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo  mais  Patrimônio  Líquido  importam  em  R$
600.114,42 (seiscentos mil, cento e quatorze Reais e quarenta e dois Centavos)

AV JOAO BERNARDO MEDEIROS 618  - GUARULHOS - SP - 07197-010 - Fone: (11)2408-6698
DANIEL JOSE DOS SANTOS

Balanço Patrimonial Folha:  1

CNPJ: 58.483.041/0001-66 CORPORAÇÃO MUSICAL LYRA DE GUARULHOS
Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

ATIVO

ATIVO 600.114,42

ATIVO CIRCULANTE 32.291,78

DISPONIVEL 40.291,78

Numerários 38.265,14

CAIXA 38.265,14

Caixa Geral 38.265,14

BANCOS 2.026,64

BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.026,64

Sicoob 1.026,64

APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA 1.000,00

Sicoob S/A-aplicações 1.000,00

SUBVENÇÕES (8.000,00)

DIREITOS APRESENTAÇÕES MUSICAIS (8.000,00)

APRESENTAÇÕES MUSICAIS (8.000,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS (8.000,00)

ATIVO NÃO CIRCULANTE 567.822,64

ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO 1.000,00

CLIENTES 1.000,00

INVESTIMENTOS 1.000,00

Sicoob Cotas Capital Social 1.000,00

IMOBILIZADO 566.822,64

BENS IMOVEIS 550.455,64

BENS IMOVEIS 550.455,64

Imoveis 450.000,00

Benfeitorias Imoveis 100.455,64

BENS MÓVEIS 16.367,00

BENS MÓVEIS 16.367,00

Móveis e utensílios 2.529,00

Maquinas e equipamentos 467,00

Cortinas Decorativas 483,00

Acervo Proprio Instrumentos 8.300,00

Equipamento de Segurança 4.588,00

PASSIVO

PASSIVO 600.114,42

PATRIMONIO LIQUIDO 600.114,42

INVESTIMENTOS 572.816,66

INVESTIMENTOS 572.816,66

INVESTIMENTOS 572.816,66

Investimentos -Ativos 572.816,66

SUPERAVIT 30.747,68

SUPERAVIT 30.747,68

SUPERAVIT 30.747,68

SUPERAVIT ACUMULADO 30.747,68

( - )DEFICIT ACUMULADOS (3.449,92)

( - )DEFICIT ACUMULADOS (3.449,92)

( - )DEFICIT ACUMULADOS (3.449,92)

( - ) DEFICIT ACUMULADOS (3.449,92)

Guarulhos, 31 de dezembro de 2018.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo  mais  Patrimônio  Líquido  importam  em  R$
600.114,42 (seiscentos mil, cento e quatorze Reais e quarenta e dois Centavos)

AV JOAO BERNARDO MEDEIROS 618  - GUARULHOS - SP - 07197-010 - Fone: (11)2408-6698
DANIEL JOSE DOS SANTOS

Balanço Patrimonial Folha:  1

CNPJ: 58.483.041/0001-66 CORPORAÇÃO MUSICAL LYRA DE GUARULHOS
Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

ATIVO

ATIVO 600.114,42

ATIVO CIRCULANTE 32.291,78

DISPONIVEL 40.291,78

Numerários 38.265,14

CAIXA 38.265,14

Caixa Geral 38.265,14

BANCOS 2.026,64

BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.026,64

Sicoob 1.026,64

APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA 1.000,00

Sicoob S/A-aplicações 1.000,00

SUBVENÇÕES (8.000,00)

DIREITOS APRESENTAÇÕES MUSICAIS (8.000,00)

APRESENTAÇÕES MUSICAIS (8.000,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS (8.000,00)

ATIVO NÃO CIRCULANTE 567.822,64

ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO 1.000,00

CLIENTES 1.000,00

INVESTIMENTOS 1.000,00

Sicoob Cotas Capital Social 1.000,00

IMOBILIZADO 566.822,64

BENS IMOVEIS 550.455,64

BENS IMOVEIS 550.455,64

Imoveis 450.000,00

Benfeitorias Imoveis 100.455,64

BENS MÓVEIS 16.367,00

BENS MÓVEIS 16.367,00

Móveis e utensílios 2.529,00

Maquinas e equipamentos 467,00

Cortinas Decorativas 483,00

Acervo Proprio Instrumentos 8.300,00

Equipamento de Segurança 4.588,00

PASSIVO

PASSIVO 600.114,42

PATRIMONIO LIQUIDO 600.114,42

INVESTIMENTOS 572.816,66

INVESTIMENTOS 572.816,66

INVESTIMENTOS 572.816,66

Investimentos -Ativos 572.816,66

SUPERAVIT 30.747,68

SUPERAVIT 30.747,68

SUPERAVIT 30.747,68

SUPERAVIT ACUMULADO 30.747,68

( - )DEFICIT ACUMULADOS (3.449,92)

( - )DEFICIT ACUMULADOS (3.449,92)

( - )DEFICIT ACUMULADOS (3.449,92)

( - ) DEFICIT ACUMULADOS (3.449,92)

Guarulhos, 31 de dezembro de 2018.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo  mais  Patrimônio  Líquido  importam  em  R$
600.114,42 (seiscentos mil, cento e quatorze Reais e quarenta e dois Centavos)

AV JOAO BERNARDO MEDEIROS 618  - GUARULHOS - SP - 07197-010 - Fone: (11)2408-6698
DANIEL JOSE DOS SANTOS

Balanço Patrimonial Folha:  1

CNPJ: 58.483.041/0001-66 CORPORAÇÃO MUSICAL LYRA DE GUARULHOS
Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

ATIVO

ATIVO 600.114,42

ATIVO CIRCULANTE 32.291,78

DISPONIVEL 40.291,78

Numerários 38.265,14

CAIXA 38.265,14

Caixa Geral 38.265,14

BANCOS 2.026,64

BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.026,64

Sicoob 1.026,64

APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA 1.000,00

Sicoob S/A-aplicações 1.000,00

SUBVENÇÕES (8.000,00)

DIREITOS APRESENTAÇÕES MUSICAIS (8.000,00)

APRESENTAÇÕES MUSICAIS (8.000,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS (8.000,00)

ATIVO NÃO CIRCULANTE 567.822,64

ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO 1.000,00

CLIENTES 1.000,00

INVESTIMENTOS 1.000,00

Sicoob Cotas Capital Social 1.000,00

IMOBILIZADO 566.822,64

BENS IMOVEIS 550.455,64

BENS IMOVEIS 550.455,64

Imoveis 450.000,00

Benfeitorias Imoveis 100.455,64

BENS MÓVEIS 16.367,00

BENS MÓVEIS 16.367,00

Móveis e utensílios 2.529,00

Maquinas e equipamentos 467,00

Cortinas Decorativas 483,00

Acervo Proprio Instrumentos 8.300,00

Equipamento de Segurança 4.588,00

PASSIVO

PASSIVO 600.114,42

PATRIMONIO LIQUIDO 600.114,42

INVESTIMENTOS 572.816,66

INVESTIMENTOS 572.816,66

INVESTIMENTOS 572.816,66

Investimentos -Ativos 572.816,66

SUPERAVIT 30.747,68

SUPERAVIT 30.747,68

SUPERAVIT 30.747,68

SUPERAVIT ACUMULADO 30.747,68

( - )DEFICIT ACUMULADOS (3.449,92)

( - )DEFICIT ACUMULADOS (3.449,92)

( - )DEFICIT ACUMULADOS (3.449,92)

( - ) DEFICIT ACUMULADOS (3.449,92)

Guarulhos, 31 de dezembro de 2018.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo  mais  Patrimônio  Líquido  importam  em  R$
600.114,42 (seiscentos mil, cento e quatorze Reais e quarenta e dois Centavos)

AV JOAO BERNARDO MEDEIROS 618  - GUARULHOS - SP - 07197-010 - Fone: (11)2408-6698
DANIEL JOSE DOS SANTOS

Balanço Patrimonial Folha:  1

CNPJ: 58.483.041/0001-66 CORPORAÇÃO MUSICAL LYRA DE GUARULHOS
Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

ATIVO

ATIVO 600.114,42

ATIVO CIRCULANTE 32.291,78

DISPONIVEL 40.291,78

Numerários 38.265,14

CAIXA 38.265,14

Caixa Geral 38.265,14

BANCOS 2.026,64

BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.026,64

Sicoob 1.026,64

APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA 1.000,00

Sicoob S/A-aplicações 1.000,00

SUBVENÇÕES (8.000,00)

DIREITOS APRESENTAÇÕES MUSICAIS (8.000,00)

APRESENTAÇÕES MUSICAIS (8.000,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS (8.000,00)

ATIVO NÃO CIRCULANTE 567.822,64

ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO 1.000,00

CLIENTES 1.000,00

INVESTIMENTOS 1.000,00

Sicoob Cotas Capital Social 1.000,00

IMOBILIZADO 566.822,64

BENS IMOVEIS 550.455,64

BENS IMOVEIS 550.455,64

Imoveis 450.000,00

Benfeitorias Imoveis 100.455,64

BENS MÓVEIS 16.367,00

BENS MÓVEIS 16.367,00

Móveis e utensílios 2.529,00

Maquinas e equipamentos 467,00

Cortinas Decorativas 483,00

Acervo Proprio Instrumentos 8.300,00

Equipamento de Segurança 4.588,00

PASSIVO

PASSIVO 600.114,42

PATRIMONIO LIQUIDO 600.114,42

INVESTIMENTOS 572.816,66

INVESTIMENTOS 572.816,66

INVESTIMENTOS 572.816,66

Investimentos -Ativos 572.816,66

SUPERAVIT 30.747,68

SUPERAVIT 30.747,68

SUPERAVIT 30.747,68

SUPERAVIT ACUMULADO 30.747,68

( - )DEFICIT ACUMULADOS (3.449,92)

( - )DEFICIT ACUMULADOS (3.449,92)

( - )DEFICIT ACUMULADOS (3.449,92)

( - ) DEFICIT ACUMULADOS (3.449,92)

Guarulhos, 31 de dezembro de 2018.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo  mais  Patrimônio  Líquido  importam  em  R$
600.114,42 (seiscentos mil, cento e quatorze Reais e quarenta e dois Centavos)

AV JOAO BERNARDO MEDEIROS 618  - GUARULHOS - SP - 07197-010 - Fone: (11)2408-6698
DANIEL JOSE DOS SANTOS

Balanço Patrimonial Folha:  1

CNPJ: 58.483.041/0001-66 CORPORAÇÃO MUSICAL LYRA DE GUARULHOS
Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

ATIVO

ATIVO 600.114,42

ATIVO CIRCULANTE 32.291,78

DISPONIVEL 40.291,78

Numerários 38.265,14

CAIXA 38.265,14

Caixa Geral 38.265,14

BANCOS 2.026,64

BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.026,64

Sicoob 1.026,64

APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA 1.000,00

Sicoob S/A-aplicações 1.000,00

SUBVENÇÕES (8.000,00)

DIREITOS APRESENTAÇÕES MUSICAIS (8.000,00)

APRESENTAÇÕES MUSICAIS (8.000,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS (8.000,00)

ATIVO NÃO CIRCULANTE 567.822,64

ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO 1.000,00

CLIENTES 1.000,00

INVESTIMENTOS 1.000,00

Sicoob Cotas Capital Social 1.000,00

IMOBILIZADO 566.822,64

BENS IMOVEIS 550.455,64

BENS IMOVEIS 550.455,64

Imoveis 450.000,00

Benfeitorias Imoveis 100.455,64

BENS MÓVEIS 16.367,00

BENS MÓVEIS 16.367,00

Móveis e utensílios 2.529,00

Maquinas e equipamentos 467,00

Cortinas Decorativas 483,00

Acervo Proprio Instrumentos 8.300,00

Equipamento de Segurança 4.588,00

PASSIVO

PASSIVO 600.114,42

PATRIMONIO LIQUIDO 600.114,42

INVESTIMENTOS 572.816,66

INVESTIMENTOS 572.816,66

INVESTIMENTOS 572.816,66

Investimentos -Ativos 572.816,66

SUPERAVIT 30.747,68

SUPERAVIT 30.747,68

SUPERAVIT 30.747,68

SUPERAVIT ACUMULADO 30.747,68

( - )DEFICIT ACUMULADOS (3.449,92)

( - )DEFICIT ACUMULADOS (3.449,92)

( - )DEFICIT ACUMULADOS (3.449,92)

( - ) DEFICIT ACUMULADOS (3.449,92)

Guarulhos, 31 de dezembro de 2018.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo  mais  Patrimônio  Líquido  importam  em  R$
600.114,42 (seiscentos mil, cento e quatorze Reais e quarenta e dois Centavos)

AV JOAO BERNARDO MEDEIROS 618  - GUARULHOS - SP - 07197-010 - Fone: (11)2408-6698
DANIEL JOSE DOS SANTOS

Balanço Patrimonial Folha:  1

CNPJ: 58.483.041/0001-66 CORPORAÇÃO MUSICAL LYRA DE GUARULHOS
Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

ATIVO

ATIVO 600.114,42

ATIVO CIRCULANTE 32.291,78

DISPONIVEL 40.291,78

Numerários 38.265,14

CAIXA 38.265,14

Caixa Geral 38.265,14

BANCOS 2.026,64

BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.026,64

Sicoob 1.026,64

APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA 1.000,00

Sicoob S/A-aplicações 1.000,00

SUBVENÇÕES (8.000,00)

DIREITOS APRESENTAÇÕES MUSICAIS (8.000,00)

APRESENTAÇÕES MUSICAIS (8.000,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS (8.000,00)

ATIVO NÃO CIRCULANTE 567.822,64

ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO 1.000,00

CLIENTES 1.000,00

INVESTIMENTOS 1.000,00

Sicoob Cotas Capital Social 1.000,00

IMOBILIZADO 566.822,64

BENS IMOVEIS 550.455,64

BENS IMOVEIS 550.455,64

Imoveis 450.000,00

Benfeitorias Imoveis 100.455,64

BENS MÓVEIS 16.367,00

BENS MÓVEIS 16.367,00

Móveis e utensílios 2.529,00

Maquinas e equipamentos 467,00

Cortinas Decorativas 483,00

Acervo Proprio Instrumentos 8.300,00

Equipamento de Segurança 4.588,00

PASSIVO

PASSIVO 600.114,42

PATRIMONIO LIQUIDO 600.114,42

INVESTIMENTOS 572.816,66

INVESTIMENTOS 572.816,66

INVESTIMENTOS 572.816,66

Investimentos -Ativos 572.816,66

SUPERAVIT 30.747,68

SUPERAVIT 30.747,68

SUPERAVIT 30.747,68

SUPERAVIT ACUMULADO 30.747,68

( - )DEFICIT ACUMULADOS (3.449,92)

( - )DEFICIT ACUMULADOS (3.449,92)

( - )DEFICIT ACUMULADOS (3.449,92)

( - ) DEFICIT ACUMULADOS (3.449,92)

Guarulhos, 31 de dezembro de 2018.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo  mais  Patrimônio  Líquido  importam  em  R$
600.114,42 (seiscentos mil, cento e quatorze Reais e quarenta e dois Centavos)

AV JOAO BERNARDO MEDEIROS 618  - GUARULHOS - SP - 07197-010 - Fone: (11)2408-6698
DANIEL JOSE DOS SANTOS

Balanço Patrimonial Folha:  1

CNPJ: 58.483.041/0001-66 CORPORAÇÃO MUSICAL LYRA DE GUARULHOS
Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

ATIVO

ATIVO 600.114,42

ATIVO CIRCULANTE 32.291,78

DISPONIVEL 40.291,78

Numerários 38.265,14

CAIXA 38.265,14

Caixa Geral 38.265,14

BANCOS 2.026,64

BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.026,64

Sicoob 1.026,64

APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA 1.000,00

Sicoob S/A-aplicações 1.000,00

SUBVENÇÕES (8.000,00)

DIREITOS APRESENTAÇÕES MUSICAIS (8.000,00)

APRESENTAÇÕES MUSICAIS (8.000,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS (8.000,00)

ATIVO NÃO CIRCULANTE 567.822,64

ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO 1.000,00

CLIENTES 1.000,00

INVESTIMENTOS 1.000,00

Sicoob Cotas Capital Social 1.000,00

IMOBILIZADO 566.822,64

BENS IMOVEIS 550.455,64

BENS IMOVEIS 550.455,64

Imoveis 450.000,00

Benfeitorias Imoveis 100.455,64

BENS MÓVEIS 16.367,00

BENS MÓVEIS 16.367,00

Móveis e utensílios 2.529,00

Maquinas e equipamentos 467,00

Cortinas Decorativas 483,00

Acervo Proprio Instrumentos 8.300,00

Equipamento de Segurança 4.588,00

PASSIVO

PASSIVO 600.114,42

PATRIMONIO LIQUIDO 600.114,42

INVESTIMENTOS 572.816,66

INVESTIMENTOS 572.816,66

INVESTIMENTOS 572.816,66

Investimentos -Ativos 572.816,66

SUPERAVIT 30.747,68

SUPERAVIT 30.747,68

SUPERAVIT 30.747,68

SUPERAVIT ACUMULADO 30.747,68

( - )DEFICIT ACUMULADOS (3.449,92)

( - )DEFICIT ACUMULADOS (3.449,92)

( - )DEFICIT ACUMULADOS (3.449,92)

( - ) DEFICIT ACUMULADOS (3.449,92)

Guarulhos, 31 de dezembro de 2018.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo  mais  Patrimônio  Líquido  importam  em  R$
600.114,42 (seiscentos mil, cento e quatorze Reais e quarenta e dois Centavos)

AV JOAO BERNARDO MEDEIROS 618  - GUARULHOS - SP - 07197-010 - Fone: (11)2408-6698
DANIEL JOSE DOS SANTOS

Balanço Patrimonial Folha:  1

CNPJ: 58.483.041/0001-66 CORPORAÇÃO MUSICAL LYRA DE GUARULHOS
Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

ATIVO

ATIVO 600.114,42

ATIVO CIRCULANTE 32.291,78

DISPONIVEL 40.291,78

Numerários 38.265,14

CAIXA 38.265,14

Caixa Geral 38.265,14

BANCOS 2.026,64

BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.026,64

Sicoob 1.026,64

APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA 1.000,00

Sicoob S/A-aplicações 1.000,00

SUBVENÇÕES (8.000,00)

DIREITOS APRESENTAÇÕES MUSICAIS (8.000,00)

APRESENTAÇÕES MUSICAIS (8.000,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS (8.000,00)

ATIVO NÃO CIRCULANTE 567.822,64

ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO 1.000,00

CLIENTES 1.000,00

INVESTIMENTOS 1.000,00

Sicoob Cotas Capital Social 1.000,00

IMOBILIZADO 566.822,64

BENS IMOVEIS 550.455,64

BENS IMOVEIS 550.455,64

Imoveis 450.000,00

Benfeitorias Imoveis 100.455,64

BENS MÓVEIS 16.367,00

BENS MÓVEIS 16.367,00

Móveis e utensílios 2.529,00

Maquinas e equipamentos 467,00

Cortinas Decorativas 483,00

Acervo Proprio Instrumentos 8.300,00

Equipamento de Segurança 4.588,00

PASSIVO

PASSIVO 600.114,42

PATRIMONIO LIQUIDO 600.114,42

INVESTIMENTOS 572.816,66

INVESTIMENTOS 572.816,66

INVESTIMENTOS 572.816,66

Investimentos -Ativos 572.816,66

SUPERAVIT 30.747,68

SUPERAVIT 30.747,68

SUPERAVIT 30.747,68

SUPERAVIT ACUMULADO 30.747,68

( - )DEFICIT ACUMULADOS (3.449,92)

( - )DEFICIT ACUMULADOS (3.449,92)

( - )DEFICIT ACUMULADOS (3.449,92)

( - ) DEFICIT ACUMULADOS (3.449,92)

Guarulhos, 31 de dezembro de 2018.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo  mais  Patrimônio  Líquido  importam  em  R$
600.114,42 (seiscentos mil, cento e quatorze Reais e quarenta e dois Centavos)

AV JOAO BERNARDO MEDEIROS 618  - GUARULHOS - SP - 07197-010 - Fone: (11)2408-6698
DANIEL JOSE DOS SANTOS

Balanço Patrimonial Folha:  1

CNPJ: 58.483.041/0001-66 CORPORAÇÃO MUSICAL LYRA DE GUARULHOS
Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

ATIVO

ATIVO 600.114,42

ATIVO CIRCULANTE 32.291,78

DISPONIVEL 40.291,78

Numerários 38.265,14

CAIXA 38.265,14

Caixa Geral 38.265,14

BANCOS 2.026,64

BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.026,64

Sicoob 1.026,64

APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA 1.000,00

Sicoob S/A-aplicações 1.000,00

SUBVENÇÕES (8.000,00)

DIREITOS APRESENTAÇÕES MUSICAIS (8.000,00)

APRESENTAÇÕES MUSICAIS (8.000,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS (8.000,00)

ATIVO NÃO CIRCULANTE 567.822,64

ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO 1.000,00

CLIENTES 1.000,00
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Sicoob Cotas Capital Social 1.000,00
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BENS IMOVEIS 550.455,64
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Imoveis 450.000,00
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BENS MÓVEIS 16.367,00

BENS MÓVEIS 16.367,00

Móveis e utensílios 2.529,00

Maquinas e equipamentos 467,00

Cortinas Decorativas 483,00

Acervo Proprio Instrumentos 8.300,00

Equipamento de Segurança 4.588,00

PASSIVO

PASSIVO 600.114,42

PATRIMONIO LIQUIDO 600.114,42

INVESTIMENTOS 572.816,66

INVESTIMENTOS 572.816,66

INVESTIMENTOS 572.816,66

Investimentos -Ativos 572.816,66

SUPERAVIT 30.747,68

SUPERAVIT 30.747,68

SUPERAVIT 30.747,68

SUPERAVIT ACUMULADO 30.747,68

( - )DEFICIT ACUMULADOS (3.449,92)

( - )DEFICIT ACUMULADOS (3.449,92)

( - )DEFICIT ACUMULADOS (3.449,92)

( - ) DEFICIT ACUMULADOS (3.449,92)

Guarulhos, 31 de dezembro de 2018.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo  mais  Patrimônio  Líquido  importam  em  R$
600.114,42 (seiscentos mil, cento e quatorze Reais e quarenta e dois Centavos)
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www.lccandidoservicos.com.br

-MARTELINHO DE OURO
-PEQUENOS REPAROS
-POLIMENTO E CRISTALIZAÇÃO

Faça seu orçamento sem 
compromisso.

Traga essa publicação e 
garanta o seu desconto 

de 10%.

(11) 99471-4756

AV.DR TIMÓTEO PENTEADO, 510

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

CHÁCARAS DE
1000m² EM PIRACAIA

Próximo a Atibaia e Bragança Pta

À partir de R$39,900 à vista

Ou entrada de 5x de 3 mil

E saldo em até 72x de R$555,55

Agende sua visita!

Ortega
(11) 96573-5615
(11) 94025-2734

ADVOCACIA PREVIDENCIÁRIA
E CÍVEL

APOSENTADORIA ESPECIAL
(VIGILANTES,METALURGICOS, ENFERMEIROS,

ENTRE OUTROS)
APOSENTADORIA POR TEMPO
APOSENTADORIA POR IDADE

 DIVÓRCIO E INVENTÁRIOS -  DIREITO IMOBILIÁRIO
Lisiane Ernst – OAB/SP: 354.370

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

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

Comunicado Unimed Guarulhos

Informamos que foram extraviados os livros 
modelos listados abaixo:

Livro modelo 57 da empresa UNIMED 
CENTRAL INTERCOOPERATIVA DE SAÚ-
DE E AFINS DE GUARULHOS – CECUG, 
referente ao CNPJ 02.896.437/0001-80.

Livro modelo 57 da empresa UNIMED 
GUARULHOS COOPERATIVA DE TRA-
BALHO  MÉDICO  referente aos CNPJ’s 
74.466.137/0001-72, 74.466.137/0005-04, 
74.466.137/0006-87, 74.466.137/0007-68 e 
74.466.137/0008-49.

    IMÓVEIS 
 ALUGA-SE 

 SALÃO COMERCIAL 
 Av.Emilio Ribas,n°2598. Primeiro 
andar. 140m² 7x20, 2 wc, c/ es-
critório,2 wc. R$950,00. F:2422-
4005 

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

 VENDE-SE 

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

 SITIOS E CHÁCARAS 

 NORTE-MG 5 HECTARES 

 Plana,reg de soja e café. R$25mil. 

F:94400-3211/95617-0323 

 NEGÓCIOS 
 OPORTUNIDADE 

 PASSANDO PONTO 

 Loja de auto-vidros. F:2382-

8286/ (11)97104-0673 Dilmar. 

Vl.Galvão- Guarulhos 

 SERVIÇOS 
 ESOTERISMO 

 TRAGO SEU AMOR 
 De volta em até 24 hrs. 
F:(11)98102-0061 whats 

 RELAX 

 MASSAGEM SENSUAL 
 Com local, próx Centro, com fi na-
lizações, R$100,00. Info Whats; 
99947-6210.  

     

   



www.guarulhoshoje.com.br sabádo e domingo, 11 e 12 de maio de 201916

RUA TAPAJÓS, 56 � GUARULHOS � SP  ·  WWW.THEFIRE.COM.BR
AOS DOMINGOS NOSSO VALET FICA LOCALIZADO NA ESQUINA, DEVIDO À FEIRA DE RUA.

Venha comemorar o Dia das Mães no The Fire Steak & 
Burger e ganhe uma Soda Italiana por conta da casa*.

Além desse drink especial, as Mamães também podem 
aproveitar um almoço tranquilo graças ao nosso Espaço 
Kids, onde as crianças se divertem sob os cuidados dos 
nossos monitores.

Vem pro The Fire, a melhor opção para o seu almoço 
nesse dias das Mães.

* A promoção é válida apenas no dia 12/05/2019 para Mães acompanhadas dos �lhos.

FAÇA A SUA RESERVA 

�11� 93219�8871

#vemprothe�re
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