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1º Encontro de Carros 
de Luxo acontece 
no Parque Shopping 
Maia neste sábado
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Vans de transporte clandestino são 
fl agradas circulando em Guarulhos
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São Paulo autoriza pagamento de
bônus para quase 70 mil policiais
O valor que será pago é da ordem de R$ 103,5 milhões e refere-se ao 3o trimestre de 2018. A iniciativa tem o objetivo de 
premiar o esforço de policiais que atuaram em áreas em que houve redução dos índices de criminalidade GH Pág. 2

GH Pág. 7

Câmara Municipal cria 
Diretoria de Políticas 
Públicas e novos cargos

Travesti é vítima de 
tentativa de homicídio 
no Centro da cidade
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Ação contra a homofobia distribui 1,5 mil abraços, 
bandeiras e lacinhos no calçadão da rua D. Pedro
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EVENTO: O Parque Shopping Maia irá receber, neste sábado (18), a partir 
das 10h, o primeiro encontro de carros de luxo de Guarulhos
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LOTERIAS:
Deu sorte hoje?

Ivanildo Porto
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16º
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Amanhã

Hoje

12. Mai

18. Mai

Máxima

Máxima
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Mínima

ENSOLARADO

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

O lago que fi ca em uma praça na avenida Transguarulhense, região do Parque Continental, so-
fre com o abandono e também há muita sujeira. Além de ser um local propício para se transfor-
mar em criadouro do Aedes aegypti.  O HOJE chegou a fl agrar até crianças nadando no local. 

O governador João Doria, 
ao lado do secretário da 
Segurança Pública, general 
João Camilo Pires de Cam-
pos, anunciou na tarde desta 
sexta-feira (17) o pagamento 
de bonifi cação por resultados 
a mais de 69,6 mil policiais do 
Estado. A declaração foi reali-
zada durante o encerramento 
de um encontro internacional 
de segurança, ocorrido no 
Memorial da América Latina, 
na zona Oeste da capital.

O valor que será pago é da 
ordem de R$ 103,5 milhões e 
refere-se ao terceiro trimestre 
de 2018. A iniciativa tem o 
objetivo de premiar o esforço 
de policiais que atuaram em 
áreas em que houve redução 
dos índices de homicídio do-
loso e latrocínio, roubo e furto 
de veículo, além de roubo em 
geral.

“É uma honra para São 
Paulo ter a melhor polícia do 
Brasil. Essa conquista é de vo-
cês [policiais] que executam 
bem suas tarefas há quatro 
décadas”, disse o governador. 
Segundo Doria, o valor será 
recebido pelos profi ssionais 
até o próximo dia 31 de maio.

Desde quinta-feira (16), São 
Paulo sedia a conferência 
para desenvolvimento de 

líderes policiais, realizada pela 
Associação Internacional dos 
Chefes de Polícia (IACP) em 
parceria com o a Polícia Militar 
do Estado de São Paulo.

“É a primeira vez que o 
evento acontece na América 
Latina em 126 anos”, destacou 
o coronel Marcelo Vianna, 
responsável pela organiza-
ção do evento. “Foram dias 
muito proveitosos de troca 
de experiência. Percebemos 
que todos aqui têm a mesma 
preocupação, que é servir 
as pessoas que confi am na 
gente”, completou o coronel 
Marcelo Vieira Salles, coman-
dante geral da PM.

O encontro reuniu repre-
sentantes das forças de 
segurança de todo o país 
e de outros, como Estados 
Unidos e Canadá, e contou 
com palestras ministradas por 
experientes profi ssionais das 
Américas do Norte e do Sul.

Nos dois dias de confe-
rência, foram abordadas 
questões que representam 
desafi os universais para as 
agências de segurança em 
todo o mundo, por exemplo, 
policiamento comunitário e 
segurança no trânsito, além 
da saúde física e mental dos 
policiais.

Governo autoriza pagamento 
de bônus para quase 70 mil 
policiais no estado de SP

Guarulhos e Flamengo tentam 
se manter no G4 do Paulistão
Antônio Boaventura

Entre os quatro primeiros 
colocados do grupo 6 do 
Campeonato Paulista da 
4ª Divisão, Guarulhos e 
Flamengo entram em campo 
neste fi nal de semana com 
o propósito de se manterem 
no grupo de classifi cados 
para a próxima fase da com-
petição estadual.

O rubro-negro guarulhen-
se disputa a liderança do 
grupo com o União Suzano, 
que está em primeiro lugar 
por conta dos critérios de 

desempate. Para terminar 
na liderança do grupo, o 
Flamengo precisa torcer 
por um tropeço do time de 
Suzano, em casa, contra o 
Grêmio Mauaense e vencer 
fora de casa o Mauá, neste 
sábado (18).

Já Guarulhos recebe neste 
domingo (19), no estádio 
Antônio Soares de Oliveira, 
às 10h, o Barcelona, que 
também tem os mesmos 
sete pontos do Índio e briga 
por um lugar entre os quatro 
primeiros colocados.
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Mega Sena
Concurso n° 2151
15/05/2019
02 - 14 - 18 - 29 - 36 - 38

 
Lotofácil
Concurso n° 1814
15/05/2019 
01 - 02 - 03 - 05 - 07
12 - 14 - 15 - 16 - 18
19 - 21 - 23 - 24 - 25

Lotomania
Concurso n° 1969 
14/05/2019
01 - 08 - 10 - 16 - 17
20 - 22 - 35 - 38 - 48
56 - 59 - 62 - 64 - 67
80 - 81 - 84 - 94 - 98

Dupla Sena
Concurso n° 1936
16/05/2019
Primeiro sorteio 
05 - 08 - 16 - 22 - 44 - 50
Segundo sorteio
23 - 33 - 38 - 39 - 40 - 47

Federal
Extração n° 05388
15/05/2019

Prêmios Principais
Prêmio Bilhete  Valor (R$)
1º   2716             500.000,00
2º  65001             27.000,00 
3º  27675            24.000,00
4º  87895             19.000,00
5º  57036             18.329,00
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Ulisses Carvalho 

Diversas vans clandesti-
nas foram fl agradas pelo 
HOJE em circulação na 
região central de Guaru-
lhos durante esta semana. 
Além da aparência com as 
antigas lotações, os veí-
culos estariam realizando 
também itinerários munici-
pais, ligando bairros como 
o Recreio São Jorge até 
o Internacional Shopping 
Guarulhos. 

Somente até o dia 13 
deste mês, a Empresa Me-
tropolitana de Transportes 
Urbanos (EMTU) realizou 
92 apreensões de veícu-
los utilizados como trans-
porte clandestino inter-
municipal de passageiros, 
sendo Vila Any, Jardim 
Leblon, Conjunto Marcos 
Freire, Parque Jurema, 
Água Chata, Jardim An-
gélica e Bonsucesso, os 
bairros com maior número 
de acasos, de acordo com 
a empresa. 

No inicio de fevereiro, a 
Prefeitura de Guarulhos 
divulgou que tem inten-
sifi cado a fi scalização, 
informando que foram 
realizadas cinco reten-
ções; a Secretaria de 
Transportes e Mobilidade 
Urbana (STMU) informou 

que os dados do primeiro 
trimestre deste ano ainda 
não estão fechados. 

“A Secretaria de Trans-
portes e Mobilidade 
Urbana informa que o 
transporte de passageiros 
por vans não existe legal-
mente na cidade. Elas só 

podem ser utilizadas para 
fretamento e também na 
área do aeroporto como 
veículo de traslado. Caso 
sejam detectadas pelos 
agentes de trânsito, serão 
multadas e/ou retidas 
como manda a legislação. 
Por força do que deter-

mina a lei, se o motorista 
estiver com sua documen-
tação pessoal e a do veí-
culo em ordem, ele pode 
ser multado por transporte 
ilegal de passageiros, mas 
o veículo não pode ser 
recolhido ao pátio”, diz em 
nota a STMU.

 Na manhã de quinta-
-feira (16), um veículo 
teria sido autuado pela 
prática de transporte 
clandestino por agentes 
da Secretaria de Trans-
portes e Mobilidade 
Urbana (STMU) e GCM 
na avenida Salgado 
Filho. As vans já teriam 
sido flagradas por pas-
sageiros na rua João 
Gonçalves, no bairro do 
Jardim Tranquilidade 
e nas proximidades da 
Praça do Estudante. 

A STMU informou que 
foram montadas con-
juntas entre agentes 
de trânsito e guardas 
civis municipais para 
combater as vans clan-
destinas. 

“Durante os últimos 
três dias, foram lavra-
das multas e retidos 
veículos. Ainda não há 
números fechados, pois 
o balanço completo da 
operação será feito nos 
próximos dias”, obser-
vou a prefeitura. (U.C.)

Vans de transporte clandestino são flagradas na
cidade; EMTU realizou 92 apreensões neste ano 
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Prefeitura realiza 
ações conjuntas 
com a Guarda Civil
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Antônio Boaventura

Dentro do processo de 
reestruturação administrativa 
proposto pela Mesa Diretora 
e liderado pelo presidente 
da Câmara, vereador Pro-
fessor Jesus (sem partido), o 
Legislativo criou a Direto-
ria de Políticas Públicas. 
Segundo o presidente, a 
iniciativa tem como objetivo 
aproximar a população das 
atividades realizadas pelo 
legislativo, além de enxer-
gar nela a possibilidade de 
ampliação de seus serviços 
à sociedade.

A Diretoria de Políticas 
Públicas será vinculada ao 
Centro de Atendimento 
ao Cidadão (CAC), Serviço 
de Telecentro Cidadão 
e o Serviço de Pesquisa, 
Fiscalização e acompanha-
mento de Políticas Públicas. 
O CAC terá como principais 

objetivos oferecer todo o 
atendimento possível ao 
cidadão, orientá-lo na solu-
ção de problemas e buscar 
parcerias com os diversos 
órgãos e entidades federais, 
estaduais ou municipais para 
que esse atendimento seja 
cada vez mais amplo.

“Com essa diretoria 
pretendemos ampliar os 
serviços que esta Casa pres-
ta à sociedade. Queremos 
garantir contato direto com 
a população e a busca de 
soluções para os problemas 
vivenciados no dia a dia”, 
justifi cou Jesus.

O Serviço de Telecentro 
Cidadão tem como propó-
sito garantir a privacidade 
e segurança digital do 
cidadão, sua inserção na 
sociedade da informação e 
o fortalecimento do desen-
volvimento local. O Telecen-

tro Cidadão consiste num 
espaço público localizado 
na Câmara Municipal, com 
computadores conectados 
à internet, disponíveis aos 
cidadãos, e utilizados como 
meio de integrá-los às insti-
tuições públicas, com livre 
acesso, porém controlado e 
organizado para atender a 
suas demandas.

A reestruturação ainda 
criou cargos de provimento 
efetivo de Consultor Legis-
lativo nas áreas de veteriná-
ria, engenharia ambiental, 
sociologia, gestão pública, 
medicina, biologia, serviço 
social, psicologia que serão 
preenchidos por meio de 
concurso público a ser aber-
to em breve.

As mudanças também in-
cluem um plano de carreira 
para os servidores de cargos 
efetivos. 

Casos de bombas com combustível 
adulterado apresentam reduçãoColeta de lixo domiciliar é serviço público 

mais bem avaliado na cidade, diz pesquisa

Câmara de Guarulhos cria diretoria e
novos cargos em sua reestruturação

O Instituto de Pesos e 
Medidas do Estado de São 
Paulo (Ipem-SP) informou 
que o número de bombas 
de combustíveis adulteradas 
nos postos de Guarulhos 
apresentou redução de 
quase 4%, de janeiro a abril 
deste ano em relação ao 
mesmo do ano passado. 
Foram fi scalizados cerca de 
1.100 equipamentos de 81 
estabelecimentos em todo 
município. 

Durante a fi scalização do 
Ipem, apenas 57 bombas 
foram reprovadas. Em con-
trapartida, o órgão estadual 
constatou em fevereiro e 
junho de 2018 e em fevereiro 

deste ano, irregularidades 
em postos na Ponte Grande, 
Vila Hermínia e Vila Flórida. 
Em todos eles, as bombas 
injetavam quantidade menor 
de combustível do que era 
solicitado pelos clientes nos 
tanques dos carros. O prejuí-
zo constatado era entre 1 litro 
e 2,2 litros.

A Câmara Municipal 
deve avaliar, nos próxi-
mos dias, o projeto de lei 
do vereador João Dárcio 
(Podemos) para cassar a 
licença de funcionamento 
dos estabelecimentos que 
comercializar combus-
tíveis adulterados no 
município. (A.B.)

De acordo com o resulta-
do da pesquisa realizada no 
primeiro trimestre deste ano 
pelo Indicadores de Satisfa-
ção dos Serviços Públicos 
– Indsat, a coleta de lixo 
domiciliar é o serviço públi-
co mais bem avaliado pela 
população guarulhense. 

Do total de entrevistados, 
61% disseram que a coleta 

de lixo é “ótima” ou “boa” 
e 28% responderam que é 
“regular”. “Ruim” e “péssi-
mo” somam 11%. O levanta-
mento mostrou ainda que 
pessoas com idade entre 
31 e 50 anos, são as mais 
satisfeitas com o serviço 
da Prefeitura de Guarulhos. 
Quando apenas a escola-
ridade dos entrevistados 

é analisada, a satisfação é 
maior entre pessoas que 
possuem ensino superior.

“O conhecimento técnico 
e o rigor no acompanha-
mento da prestação do 
serviço por nossa equipe 
composta por servidores 
comprometidos e sempre a 
prontos a dar cumprimento 
às diretrizes estratégicas da 

pasta, são fatores essen-
ciais para que a coleta de 
lixo seja realizada com qua-
lidade em toda a cidade. 
Continuaremos trabalhando 
para que esse desempenho 
seja mantido”, afi rma Edmil-
son Americano, Secretario 
de Serviços Públicos.  

Os índices de satisfação 
são calculados a partir de 
uma metodologia exclusiva 
de classifi cação, baseado 
nos critérios avaliativos de 
“ótimo”, “bom”, “regular”, 
“ruim” e “péssimo”. Ou 
seja, a pesquisa refl ete ex-
clusivamente a opinião dos 
moradores. São entrevista-
dos 400 moradores de três 
em três meses.

Desde janeiro de 2018, 
o serviço de coleta de lixo 
domiciliar em Guarulhos 
é realizado pelo Grupo 
Trail Infraestrutura, com 
supervisão da Secretaria 
de Serviços Públicos.

Mais informações sobre a 
pesquisa em: www.indsat.
com.br
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O governador de 
São Paulo, João Doria 
(PSDB), anunciou nesta 
sexta-feira, 17, o início 
das obras de revitaliza-
ção do Museu da Inde-
pendência, no Ipiranga, 
na zona sul da capital 
paulista. De acordo 
com o cronograma do 
governo, os trabalhos 
começam no dia 7 de 
setembro. O museu está 
fechado desde 2013.

Segundo Doria, as 
obras irão terminar no 
início de janeiro de 
2022. A inauguração 
está prevista para as co-
memorações do bicente-
nário da Independência, 
em setembro de 2022.

O governador afirmou 
que as festividades de 
inauguração irão ocupar 
todo o mês de setembro. 
“O museu da Indepen-
dência terá o papel do 
Louvre (museu de Paris) 
e de outros grandes 

museus do mundo”, 
disse Doria.  O secretário 
de Cultura e Economia 
Criativa, Sérgio Sá Leitão, 

também prometeu uma 
inauguração aos moldes 
de “abertura de olimpía-
das”. A expectativa é que 

o museu receba 900 mil 
visitantes em seu primei-
ro ano de funcionamento.

O governador anunciou 

o compromisso de 13 em-
presas (e outras cinco em 
processo de negociação) 
com o investimento de 
R$ 160 milhões - mon-
tante necessário para a 
reforma do museu, dos 
jardins, do entorno e dos 
investimentos em segu-
rança. Essa doação está 
sendo viabilizada via Lei 
Rouanet e investimentos 
de marketing direto das 
empresas parceiras.

Até o momento, o au-
torizado para a captação 
é de R$ 50 milhões. “O 
restante, cerca de R$ 110 
milhões, será apresenta-
do em um novo projeto 
que será apresentado a 
área técnica do governo”, 
comentou Leitão, que diz 
não ter nenhuma dúvida 
sobre a aprovação da 
nova captação para o 
restante das doações. As 
empresas se responsabi-
lizaram com cotas de R$ 
12 milhões cada uma.

Reforma do Museu do Ipiranga começa 
dia 7 de setembro deste ano, diz Doria
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Reforma interna e 
subsolo vão custar 
em R$ 120 mi
A reforma interna e a cons-
trução de um subsolo com 
a nova entrada pelo Parque 
da Independência estão 
orçados em R$ 120 milhões. 
O projeto prevê acesso ao 
Museu por duas escadas 
rolantes e um elevador. 
Outros R$ 40 milhões 
dizem respeito a mobiliário, 
revestimento, equipamento 
de segurança, sinalização 
e outros.

O governo do Estado e a 
Universidade de São Paulo 
(USP) ainda estudam mudar 
a administração Museu do 
Ipiranga. Hoje, a gestão é 
100% estatal, feita direta-
mente pela universidade.

Entre as possibilida-
des de novo modelo de 
administração do Museu, 
são consideradas funda-
ção, organização social e 
Organização da Sociedade 
Civil de Interesse Público 
(Oscip), de acordo com 
Leitão. Secretarias envolvi-
das e a universidade vêm 
discutindo em uma série de 
reuniões o novo modelo.
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Travesti sofre tentativa de homicídio no 
Centro de Guarulhos; polícia busca autor
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Em comemoração ao 
Dia Internacional de 
Combate à Homofobia, 
a prefeitura realizou no 
calçadão da rua Dom 
Pedro II, na região central, 
a ação ‘Me dá um abra-
ço’, proporcionando as 
pessoas que passaram 
pelo local mais de 1,5 mil 
abraços que foram distri-
buídos por 20 pessoas 
que estavam envolvidas 
na ação. 

Além do abraço, foram 
distribuídos 1.000 flyers, 
além de 200 lacinhos 
e 500 bandeiras. “O 
preconceito e a rejeição 

começa dentro de casa. 
O nosso trabalho tam-
bém é conscientizar as 
famílias”, destacou Ana, 
informando que a sub se-
cretaria promove cursos 
de empoderamento, além 
de acolher as vítimas que 
sofrem preconceitos. 

Sobre a questão do 
muro do casarão, a 
administração municipal 
informou que uma equipe 
da Progresso e Desenvol-
vimento S/A (Proguaru), já 
foi acionada para fazer a 
vistoria no local e avaliar 
a situação e tomar medi-
das necessárias.

O boletim de ocorrência 
foi registrado no 1° Distrito 
Policial na quinta-feira (16), 
porém, como acidente de 
trânsito. “A gente recebeu 
a denúncia , fizemos o 
contato com a vítima e não 
concordamos com o bole-
tim de ocorrência, que será 
retificado na segunda-feira 
(20), provavelmente como 
tentativa de homicídio”, 
informou a subsecretária 
municipal de Políticas da 
Diversidade, Ana Maria 
de Oliveira Marques, 51. A 
vítima ainda irá realizar exa-
me de corpo de delito no 

Instituto Médico Legal (IML). 
“Não foi um atropelamen-
to em vão, foi proposital”, 
assegurou Marques. 

Em nota, a Secretaria 
de Segurança Pública do 
Estado de São Paulo (SSP), 
informou que a vítima será 
chamada para prestar mais 
esclarecimentos e que o 
inquérito foi instaurado 
para apurar a tentativa de 
homicídio. “Imagens de 
câmeras de monitoramento 
da região foram apreendi-
das e estão sendo analisa-
das para identificar o autor 
do crime”.

Ação contra a homofobia no calçadão 
da Dom Pedro distribui 1,5 mil abraços 

Crime é registrado como 
acidente de trânsito; polícia 
irá retificar boletim na 2a

Ulisses Carvalho 

Na semana de combate à 
homofobia, a travesti Isabelle 
Lankaster, de 26 anos, sofreu 
uma tentativa de homicídio 
do motorista de um veículo 
de modelo Zafira, cor prata. 
O caso aconteceu em pleno 
Centro da cidade. O crime, na 
madrugada desta quarta-feira 
(15), foi flagrado por câmeras 
de segurança. 

Segundo a vítima, o homem, 
que está sendo procura-
do pela Polícia Civil, teria 
discutido com outra travesti 
de nome Yasmin e com 
isso jogou o veículo sobre a 
calçada onde a vítima estava 
com a colega na rua Sete 
de Setembro. Lankaster foi 
prensada pelo veículo contra 
o muro de um antigo casarão 
localizado na esquina da 
Sete de Setembro com a rua 
Felício Marcondes. 

O muro do imóvel ficou 
completamente destruído e a 
vítima sofreu ferimentos sem 
gravidade. 

Segundo ela contou, o caso 
ocorreu pouco depois de 
1h. “Eu estava com Yasmin 
quando o motorista passou e 
nos xingou. Minha amiga res-
pondeu pedindo para ele tirar 
os óculos e olhar bem para 
os travecos. Minha amiga deu 
uma bolsada nele. Então, o 
carro deu ré e avançou contra 
nós duas, me atingindo”, 

lembrou. Lankaster foi levada 
para o Hospital Municipal de 
Urgências (HMU), onde rece-
beu os primeiros socorros.

O HOJE esteve na resi-
dência da vítima, no Parque 
Continental II, e encontrou a 
travesti com escoriações e 
uma das pernas enfaixada. “A 
minha sorte foi que o muro 
caiu, caso contrário poderia 
ter sido pior”, alegou. 

A travesti não conseguiu 
anotar a placa do veículo. Na-
tural da Bahia, ela disse que 
trabalha há oito anos nas ruas 
de Guarulhos, porém nunca 
tinha passado por uma tentati-
va de homicídio. “Infelizmente 
a gente sempre sofre com 
motoristas que passam e nos 
agridem verbalmente. Outros 
até nos roubam quando nos 
abordam”. 
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O pagamento de 
PLR melhora o ren-
dimento dos tra-
balhadores e injeta 
mais dinheiro na 
economia.  

Fortalecer o mer-
cado interno ajuda 
a derrotar a reces-
são. Por isso, nos-
so Sindicato busca 
ampliar os acordos 
de PLR (Participação nos Lucros e/ou Resultados).

Nesta semana, fi zemos assembleias em quatro empresas, 
benefi ciando 1.200 companheiros. 

Assembleias - Negociamos na Continental, Lincoln 
Eletric, Rossetti e Hiper Aço. Na Continental, valor pode 
chegar a R$ 3.728,00. Na Lincoln Eletric, aumento de 

NEGOCIAMOS PLR PRA MAIS 1.200 COMPANHEIROS

José Pereira dos Santos - Presidente

COLUNA DO

METALÚRGICO

MUDAR O FOCO DAS REFORMAS!
Com recessão e forte desemprego, temos 
que retomar o crescimento da economia, 
urgentemente. Nessa conjuntura, a refor-
ma certa, que benefi cia os brasileiros, é 
a tributária. Acorda, Bolsonaro!

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

O Sindicato amplia as 
ações em busca de mais 
apoio ao abaixo-assinado 
contra a reforma da Pre-
vidência. Estamos per-
correndo fábricas, feiras 
e terminais de ônibus. As 
adesões aumentam. O ata-
que às aposentadorias é a 
cada dia mais repudiado.

CRESCE ADESÃO AO ABAIXO-ASSINADO

MUDAR O FOCO DAS REFORMAS!
Com recessão e forte desemprego, temos 
que retomar o crescimento da economia, 
urgentemente. Nessa conjuntura, a refor-
ma certa, que benefi cia os brasileiros, é 

SINDICALIZAÇÃO SEGUE INTENSA NA BASE

É VOCÊ QUEM ESCOLHE FAZER HOMOLOGAÇÃO NO SINDICATO!

A onda de ataques a direitos tra-
balhistas - por parte de governos e 
patrões - despertou a consciência 
classista. E mais trabalhadores se 
sindicalizam. Foi o que ocorreu na 
Gestamp (Santa Isabel). Pra agen-
dar visita dos nossos diretores, 
basta ligar no 2463.5300. Fique 
sócio. Vale a pena.

25% - Participa-
ção pode chegar 
a R$ 2.000,00. Na 
Rossetti, aumento 
de 25%. Na Hi-
per Aço, benefí-
cio será pago em 
maio e novembro.

Cartilha - Os tra-
balhadores dessas 
fábricas recebe-
ram a cart i lha 

“Entenda a importância do Sindicato na sua vida e de 
sua Família”, da Federação dos Metalúrgicos do Estado 
de São Paulo. A publicação também está disponível em 
nossa sede, à rua Harry Simonsen, 202, Centro, Guarulhos.

EXIJA - Sua empresa não paga PLR? Procure o Sindicato. 
Fale com nossos diretores: 2463.5300.

Nova sócia na Gestamp

Apoio de companheiras da Reydel

ROSSETTI - Diretores Cabeça, Nildo e Fala Mansa dirigem assembleia. Acordo aprovado

18/5/2019

Os guarulhenses apaixona-
dos por carros têm motivos 
de sobra para comemorar: 
o Parque Shopping Maia 
vai ser o palco do primeiro 
encontro de carros de luxo 
da cidade neste sábado (18). 
Das 10h às 14h, todos vão 
poder conferir de perto os 
detalhes dos 60 veículos 
que participarão do evento, 
dentro do estacionamento 
VIP do centro de compras. 
Para completar a festa 
automobilística, um DJ 
estará presente para animar 
o público.

Entre os grandes veículos 
estão modelos como Pors-
che, Audi, BMW, Mercedes, 
além da clássica Ferrari, 
que atrai multidões sempre 
devido a grande aceleração 
do modelo. O evento é 
organizado pelo grupo Mo-
torGRU, criado em apenas 
dois meses, já tem mais de 
70 membros e o objetivo 

é alcançar 300 até o final 
deste ano. 

O foco do grupo são os 
veículos esportivos, já que 
nessa frota que será exposta 
no shopping, existem alguns 
carros que custam mais de 
R$ 1 milhão. Incluindo todos 
os 60 modelos, o valor 
chega a R$ 25 milhões, 
segundo o grupo. 

Além do encontro de 
carros, o evento ainda terá 
como intuito a arrecadação 
de alimentos não-perecíveis 
para o Centro de Inclusão 
e Apoio ao Autista de Gua-
rulhos (CIAAG). Represen-
tantes da instituição estarão 
presentes para receber as 
doações e tirar eventuais 
dúvidas do público em geral 
durante todo o evento.

O grupo também está no 
Instagram, siga a página 
e fique por dentro do que 
acontece no evento: @
motorgru

Primeiro encontro de carros de luxo em Guarulhos 
acontece neste sábado no Parque Shopping Maia
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Serviço:
1º Encontro de Carros de 
Luxo MotorGRU no Parque 
Shopping Maia
Data: sábado (18)
Horário: das 10h às 14h
Local: Estacionamento VIP
Valor: Gratuito
Doação Opcional: 1kg de 
alimento não-perecível 
(CIAAG)
Endereço: Avenida 
Bartholomeu de Carlos, 

230 – Jardim Flor da 
Montanha
Horário 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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O Festival Gastronômico “Degusta Guaru-
lhos” começa neste sábado (18) e vai até o 
dia 26 de maio, com o objetivo de incenti-
var a geração de renda, o emprego, o tu-
rismo local e a interação com o público por 
intermédio do paladar. A iniciativa contará 
com a participação 15 estabelecimentos da 
cidade (confira a lista abaixo) que oferece-

rão uma opção exclusiva no cardápio, com 
o valor de até R$ 35.

“A ideia de trazer este tipo de projeto para 
a cidade surgiu depois de muitas reuni-
ões no Comtur, (Conselho Municipal de 
Turismo). Sentimos a necessidade de ajudar 
o setor gastronômico e decidimos criar o 
festival. Afinal, uma das ações do Departa-

mento de Turismo é fomentar a gastrono-
mia na cidade”, afirmou o diretor de Turismo 
de Guarulhos, Ricardo Balcone.

A diretoria de Turismo é vinculada à 
Secretaria de Desenvolvimento Científico, 
Econômico, Tecnológico e Inovação e já 
estuda a realização de um novo Festival 
Gastronômico no segundo semestre de 

2019, uma vez que muitos restaurantes 
procuraram a organização do evento após 
o encerramento do período das inscrições, 
aceitas entre 7 de março e 8 de abril.

O regulamento do Degusta Guarulhos 
foi publicado no Diário Oficial do dia 1º de 
março de 2019, por meio do Chamamento 
Público n°1/2019 – SDCETI.

‘Degusta Guarulhos’ começa neste final 
de semana com várias opções de sabores

Conheça os estabelecimentos participantes
Base Bistrô e Bar – Rodovia Helio Smidt, s/n – Hotel 

Pullman - Tel.: 2124-5800
Base Burger: hambúrguer da casa, queijo azul, rúcula e 

cebola. Acompanha chope de 300ml ou refrigerante. R$ 
35.

Black Rock Burger e Beer - Avenida Paulo Faccini, 
2.003 - Tel.: 4307-1314

Lanche Iron Maiden: pão brioche, blend de carne da 
casa de 180g, queijo camembert empanado, barbecue, 
molho cheddar da casa e farofa de pepperoni. R$ 35.

Chefinhos - Rua Terceiro Sargento Alcides de Oli-
veira, 55 - Tel.: 4574-2276

Pastel Costela: costela desfiada ao molho barbe-
cue. R$ 23,90.

Firoco Drinks & Food - Rua Bartolomeu de Gusmão, 
97 - Tel.: 97427-2056

Lanche de Parmegiana + batata rustica + drink 
Moscow Mule: bife a milanesa, molho de tomate ca-
seiro, rúcula, queijo gratinado, pão de mandioquinha, 
batata rustica com lemon pepper. R$ 35.

Hirô Izakaya - Rua Conselheiro Antonio Prado, 103 - Tel.: 
2788-0908 - Bolovo de Rabada com Nira: ovo, rabada e 
nira. R$ 15.

Leggero Burger - Rua São Vicente de Paula, 141 - Tel.: 
99727-0371

Combo Burger Melt: Burger de 200g carne bovina, 
molho cheddar com bacon crispy. R$ 32,90.

Marechal Choperia e Butiquim - Rua Tapajós, 227 - Tel.: 
4372-6988

Lanche Costelinha Barbecue: costelinha de porco 
e molho barbecue. Acompanha fritas + chope Brahma 
600ml. R$ 35.

Neliu’s Grill e Pizza - Avenida N. Senhora Mãe dos Ho-
mens, 183 - Tel.: 2468-2298

Bolinho de Feijoada: feijão preto, costelinha, paio, ba-
con e couve. R$ 32 (8 unidades).

Ponto Ka - Avenida Paulo Faccini, 1.375 - Tel.: 2468-
2298

Porção Pastel de Costela: massa de pastel caseira, cos-
tela bovina desfiada e cebola. R$ 32 (8 unidades).

Schoppen Beer & Food - Rua Rafael Balzani, 77 - Tel.: 
2447-2505

Tábua do Sr. Banas: Eisbein ( joelho de porco grelhado), 
Kassier (carrê de porco grelhado), aperitivos e salsicha 
alemã Pinguim + Apfelstrudel. R$ 34,90.

The Fire Steakhouse - Rua Tapajós, 56 - Tel.: 2447-1582

Fire Burger: delicioso Burger com blend da casa, pão 
artesanal, cheddar, bacon croncante, aioli e nosso barbe-
cue. R$ 29,90.

Traíra & Cia - Rua Jardim Alegre, 355 - Tel.: 2475-2159
Tilápia a Parmegiana: filé de tilápia com molho verme-

lho e queijo + acompanhamentos (salada, arroz, fritas e 
pirão). R$ 20,90.

Vino Vinho Restaurante - Rua Cônego Valadão, 940 - 
Tel.: 2656-0207

Chorizo ao Pesto Genovês com Risoto de Alho Poró: 
bife de chorizo, arroz arbóreo, alho poró, parmesão, man-
jericão, vinho branco, azeite e temperos. R$ 35.

Villa Velha - Rua Tapajós, 02 - Tel.: 4386-4246
Bolinho de Aipim recheado com Costela de Porco: 

aipim e costelinha de porco. R$ 29,90 (6 unidades).
Weiss Bier Cervejaria - Avenida Suplicy, 640 - Tel.: 

2382-6119

Special Weissbier: pão preto, hambúrguer de 150g 
artesanal, cebola envolvida com bacon, cheddar, alface, 
tomate, picles e molho da casa. R$ 27,90.

FOTOS: Divulgação
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A cidade de Guarulhos 
acaba de ganhar uma nova 
opção de entretenimento 
para o público amante de 
festas temáticas. Neste sá-
bado (18), a partir das 20h, 
acontece a primeira edição 
da “Festa Revival Flashba-
ck”, no Nosso Clube Vila 
Galvão. Uma noite para re-
lembrar grandes sucessos 
de décadas que marcaram 
gerações: os saudosos 
anos 70, 80 e 90.

A festa, que promete agi-
tar o público guarulhense, 
terá como atração principal 
o show com a banda Black 
Queen, um dos melhores 
covers da banda inglesa 
comandada pelo eterno 
Freddy Mercury, morto em 
1991, mas que até hoje é 
lembrado e reverenciado 
por diversos artistas da 
música mundial.

Além da homenagem 
ao Queen, a Festa Revival 
Flashback fará uma viagem 
no tempo com os grandes 
hits e sucessos dos anos 
1970, 1980 e 1990, com 
a presença de Djs con-

vidados (Ronaldo Almei-
da, Leandro Gonçales e 
Paulinho), que prometem 
agitar a pista com músicas 
inesquecíveis, passando 
por Bee Gees, Madonna, 
Michael Jackson, Cindy 
Lauper, Legião Urbana, en-
tre outros artistas que con-
quistaram fãs e marcaram 
a vida de muitas pessoas 
com suas belas canções.

Festa Solidária
A Festa Revival Flashback 

também promoverá uma 
ação beneficente em prol 
do pequeno Anthony, de 
8 meses. O bebê luta pela 
vida contra a doença AME 
(Atrofia Muscular Espinhal 
– tipo 1), e para auxiliar no 
tratamento e medicação 
capaz de retardar o avanço 
da doença, parte da renda 
do evento será destinada 
a família do Anthony. De 
acordo com os pais da 
criança (Tiago Cavalcante 
Lima e Regiane Rufato), 
moradores da cidade de 
Itaquaquecetuba, na Gran-
de São Paulo, “toda ajuda 
é bem vinda em benefí-

cio da vida do pequeno 
Anthony”.

Black Queen – 
Queen Cover
A banda formada por 

Mateus Brum (piano e voz), 
Jockey (guitarra e violão), 
Browa (baixo) e Diguinho 
(bateria e voz) é original 
da cidade mineira de Três 
Corações.  Influenciada 
por artistas como Michael 
Jackson, AC/DC, além de 
ícones do rock nacional, 
a Black Queen foi criada 
em 2017 e logo conquistou 
público e admiradores 
ao longo dos anos, com 
repertório repleto de su-
cessos da banda inglesa e 
presença de palco marcan-
te, especialmente de seu 
vocalista (Mateus), com sua 
voz incrível e semelhança 
física ao ícone da música 
Freddy Mercury. Sucessos 
como “Love of my Life”, 
“Bohemian Rhapsody”, 
“We Are the Champions”, 
entre outros, são presença 
confirmada no setlist da 
banda. Viva o Rock! Viva 
Queen!

Nosso Clube Vila Galvão traz os 
grandes sucessos do passado
com ‘flashback’ neste sábado

Divulgação

Serviço:
“Festa Revival Flashback”
Local: Nosso Clube Vila Galvão, em Guarulhos (Rua Santo Antônio, 937 – próximo ao Lago 
dos Patos).
Dia: 18 de maio (sábado), a partir das 20h 
Ingressos: https://ticketbrasil.com.br/festa/6913-flashbackrevival-guarulhos-sp/ ou na sede 
do Nosso Clube Vila Galvão.
Valores: R$ 25 (pista) e R$ 50 (camarote) * Ingressos limitados!
Informações: 11 - 96673-9336
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O Shopping Bonsucesso, 
promove, neste domingo 
(19), mais uma edição da Fei-
ra de Adoção de Animais. O 
objetivo da ação é oferecer 
aos visitantes a oportunida-
de adotar um novo amigo 
de maneira prática e cons-
ciente, além de promover 
um encontro especial entre 
humanos e pets.

Criada em parceria com o 
Departamento de Proteção 
Animal de Guarulhos, a feira 
apresenta para adoção 
animais adultos e filhotes, 
entre cães e gatos. Para 
incentivar uma adoção 
responsável, os interessa-
dos em levar um animal 
para casa precisam seguir 
critérios básicos, como ter 
mais de 18 anos e apresen-
tar RG, CPF e comprovante 
de residência.

Todos os pets que 
participam da feira são 
previamente vacinados, 
vermifugados, microchipa-
dos e castrados e a adoção 
é totalmente gratuita. Além 

da adoção, durante essa 
edição o evento receberá 
doações de ração para os 
animais do Departamento 

de Proteção Animal de Gua-
rulhos. A feira acontece ao 
lado da entrada principal do 
shopping, das 12h às 16h.

Shopping Bonsucesso 
promove Feira de Adoção 
de Animais neste domingo

Fotos: Fábio Nunes Teixeira

Serviço:
Feira de Adoção no 
Shopping Bonsucesso 
Data: domingo, 19/05 
Horário: a partir das 12h
Local: ao lado da entrada 
principal do shopping 
Valor da adoção: gratuito
Shopping Bonsucesso
Endereço: Estrada 
Juscelino Kubitschek de 
Oliveira, 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
http://www.
shoppingbonsucesso.com.
br/

Fatec Guarulhos tem inscrições abertas 
para cursos de comércio exterior e logística
Ulisses Carvalho 

A Faculdade de Tecnologia 
do Estado de São Paulo 
(Fatec), na unidade de Gua-
rulhos, localizada no bairro 
do Parque Cecap, na rua 
Cristóbal Cláudio Elilo, n° 88, 
está com inscrições abertas 
para o processo seletivo de 
cursos gratuitos como logís-
tica aeroportuária, logística, 
comércio exterior e gestão 
de produção 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 número de 

inscrições seja grande, a 
prova deve ser realizada na 
própria Fatec e também em 
outra escola a ser definida 
na cidade. 

No curso de logística aero-
portuária, existem 40 vagas 
para o período da manhã. 
Já em comércio exterior, são 
40 vagas e as aulas também 
ocorrem 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 produção 
industrial, à noite, com 40 
vagas. As aulas na parte da 
tarde ocorrem 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@
fatecguarulhos.edu.br. 

O Vestibular para o 
segundo semestre de 2019 
oferece 14.885 vagas, distri-
buídas entre as 73 unidades 
no estado. Candidatos com 
deficiência que precisam de 
condições especiais para 
fazer o exame devem men-
cionar sua necessidade na 
ficha de inscrição eletrônica. 
É necessário encaminhar o 
laudo médico, emitido por 
especialista, juntamente com 
o nome e o número do RG 
do candidato, por meio de 
um link específico na área 
do candidato até às 15h 
horas do dia 10 de junho.
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• 4 dormitorios sendo 1 suíte 
• Sala, cozinha, banheiro, 
dependência de empregada, 
lavanderia
• Piscina
• Salão de jogos
• Garagem para 4 carros 
privativa 
•  170 m²

Contato:  
Rosemiro - Fone: 13 99727-6666

Apartamento praia da enseada 
2 quarteirões da praia

Guarujá

Oportunidade!
Apenas 

R$ 650 mil
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[ horóscopo ]

Charlie e a História de um Brinquedo

Soldado do Futuro

Band, 14h30 Charlie – 
A Toy Story. EUA, 2012. 
Aventura. Direção: Garry 
A. Brown. Com Raymond 
Ochoa, Rheagan Wallace. 
No dia do seu aniversário 
Caden ganha um cachor-
ro de presente e vê seus 
pais. Mesmo morando 
com a mãe, o garoto quer 
ajudar o pai a realizar o 
sonho de ter uma loja de 

brinquedos de sucesso. 
Prestes a fechar o negó-
cio, Jack vê seu projeto 
em risco quando um gru-
po de valentões da cida-
de decide atrapalhar os 
planos. Ao lado do melhor 
amigo e de seu cão, Ca-
den vai fazer de tudo para 
proteger a loja de brinque-
dos do pai e ensinar o ver-
dadeiro valor de brincar.

Record, 15h […] 
2008. Comédia 
romãntica. Com 
Ryan Reynolds, 
Isla Fisher. Will 
Hayes, um trin-
tão de Manhattan, 
está no meio do 
processo de seu 
divórcio quando 
sua filha lhe per-
gunta sobre sua 

vida antes do ca-
samento, incluin-
do como conhe-
ceu a sua mãe. 
Will regressa a 
1992 e fala de três 
mulheres, alteran-
do seus nomes de 
modo que sua fi-
lha deva adivinhar 
qual delas tornou-
-se sua esposa.

Fotos: Divulgação
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virgem

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

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

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

Evite aventuras arris-
cadas e aleatórias. Não 
se deixe distrair, você 
está levando as coisas 
na direção certa. Você 
vai se sentir cansado 
e sob o peso de sua 
rotina - começar algum 
exercício poderia aju-
dar, mas de preferên-
cia algo calmo.

Você está particu-
larmente atraído por 
experiências insólitas. 
Pense nas consequ-
ências antes de se 
apressar! Relaxar em 
casa de forma despre-
ocupada seria tentador, 
por isso verifique a hora 
de fazê-lo sem se sentir 
culpado.

De repente você 
se sente tomado por 
uma sensação de 
liberdade. Evite tomar 
grandes decisões de 
hoje. Você tem uma 
sensação de sereni-
dade e calma, o que 
lhe permitirá recarre-
gar as baterias. Você 
precisa disso.

Suas amizades pare-
cem bem sucedidas. 
Este é o momento de 
rever as coisas com 
certas pessoas. Seria 
bom tomar precau-
ções contra o frio e o 
vento. O ar não é um 
elemento favorável 
para você hoje.

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

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

Você não é mais re-
conhecível. Você está 
confundindo aqueles 
ao seu redor com seu 
comportamento mais 
focado. Você estará 
mais aberto aos outros 
do que o normal e 
isso vai levá-lo à 
fadiga emocional. Tente 
encontrar algum tempo 
sozinho para se centrar 
em si mesmo.

Você vai avaliar a 
situação de forma mais 
objetiva e seu raciocínio 
lógico está lhe trazendo 
sorte. É o momento 
ideal para assumir o es-
porte. Você vai precisar 
de exercício físico e de 
um pouco de ar fresco 
em um contexto que 
leva você para fora da 
sua rotina.

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
Dalila afirma que 

irá separar Laila de 
Jamil. Miguel avisa a 
Rania que Almeidi-
nha prendeu Zuleika, 
e os dois invadem 
o apartamento do 
casal. Rania ouve Mi-
guel ao telefone com 
Camila e desconfia. 
Bruno hesita em 
beijar Marie. Jean 
confidencia a Padre 
Zoran seu interesse 
por Teresa. Mamede 
e Muna se preocu-
pam com a ameaça 
de Latifa. 

Verão 90
Janaína acusa 

Jerônimo de ter 
aproveitado do 
seu amor de mãe 
para lhe aplicar um 
golpe. Tânia faz 
Gisela acreditar que 
tem um caso com 
Patrick. Jofre revela 
a Lidiane que João 
é o Manoel de Trás 
dos Montes, e pede 
segredo. Janaína 
procura Herculano e 
vê Gisela na casa do 
cineasta.

O Sétimo 
Guardião

Valentina decide 
seguir pelo túnel até 
o sobrado. Nico-
lau não consegue 
se concentrar no 
trabalho por causa 
de Bebeto. Louise 

ouve Marcos Paulo 
contar para Murilo a 
conversa que teve 
com Valentina. Com 
a ajuda de Judith, 
Gabriel e Murilo des-
cobrem o paradeiro 
de Valentina. 

Segunda-feira
Malhação - Toda 
Forma de Amar

Rita fica mais 
tranquila quando 
Lígia vai embora da 
pracinha, mas Filipe 
garante que não 
mentirá para a famí-
lia. Camelo se junta 
aos amigos e eles fa-
zem uma roda de rap 
na porta da escola. 
Peixoto fica sabendo 
que Anjinha e Cléber 
são namorados.  

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.  

O Sétimo 
Guardião

A globo não 
liberou o resumo do 
capítulo.

 Minha Vida
O porteiro da man-

são conta para Hulya 
que escutou Nuran 
e Efsun falando 
dela e de Mehmet. 
Efsun coloca Bahar 
para fora da casa 
de Ismail. Ylias diz 
para Nuran que ela 
merece ficar sozinha. 
Fulya recebe fotos 
de Mehmet e Hasret 
juntos. 

As Aventuras 
de Poliana

Yasmin inventa ao 
clubinho MaGaBe 
que Filipa é uma an-
droid. Hugo e Éric ar-
mam um plano para 
causar no concurso 
de beleza. Brenda e 
Gabi culpam Mirela 
sobre a proibição do 
uso dos celulares. 

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

Ilmo. Sr(a). Vanessa Rodrigues Adorno - RG: 45.856.791-7, CTPS: 
028161 – série 00393-SP.

ABANDONO DE EMPREGO

Instituto de Educação Infantil Almanac Ltda
Rua Santana do Jacaré, 41 – Bom Clima – Guarulhos – cep: 07122-260

Tendo V.Sª deixado de comparecer ao trabalho desde o dia 09/05/19 sem 
apresentar qualquer justificativa, vimos pela presente cientificá-lo, nos ter-
mos do disposto no artigo 482, letra I, da CLT, que lhe fica consignado o 
prazo de 01 dia, a contar do recebimento desta, para que reinicie suas ati-
vidades ou justifique, devidamente, no mesmo prazo, o motivo que impede 
seu comparecimento. Caso contrário, consideraremos sua atitude como 
ato de renúncia do cargo, ficando V.Sª demitido por abandono do empre-
go, na forma do dispositivo citado na Consolidação das Leis de Trabalho.

Guarulhos, 17 de maio de 2019

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

A empresa TRANSAL TRANSPORTADORA SALVAN LTDA, com sua filia na cidade de Guarulhos/SP, inscrita no CNPJ 00.214.121/0002-17, empresa 
que atua no ramo do transporte rodoviário, comunica que possui programa de contratação de pessoas com deficiência e reabilitados da Previdência 
Social.

Os interessados, deverão comparecer nas segundas-feiras, às 13 horas, portando Carteira de Trabalho, para participar do processo de seleção.

Maiores informações entrar em contato pelo telefone 11-3988-5096/3988-5090.

Endereço: Rua João Ranieri, 619, antigo 108, Bonsucesso, Guarulhos, SP, cep: 07177-120

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 /    

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!

   EMPREGOS 
 PRECISA-SE 

 VAGA DE ELETRICISTA 
 de caminhões com urgência. 
Av.Otavio Braga de Mesquita, n 
380. F: 94791-0016/ 2463-2948 

 VENDEDOR INTERNO 
 Salário fi xo, CLT, VT, VA + 
comissões.F: 3428-4000/99519-
3676. Email: guarulhos.centroco-
mercial@institutodaconstrução.
com.br 

 MOTORISTA CARRETEIRO 

 P/ trabalhar c/ prancha. Trans-

porte de máquinas. Salário 

R$2.500,00. F:94768-6544 

 IMÓVEIS 
 ALUGA-SE 

 JARDIM PORTUGAL 

 Proximo ao terminal de onibus, 

4 comd, c/ garagem R$680,00 

F:2468-9271 / 99976-9738 

 SALA COMERCIAL 
 A 50 metros do Shopping e Me-
trô Santa Cruz. 34m², 2 banhei-
ros, copa, terraço, vaga p/ 1 carro 
e estacionamento rotativo. What-
sapp: 99933-8282 

 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 

 EXCELENTE OPORTUNIDADE 
 Sobrado novo, 2dorms c/ suíte, 
sala, lavabo, lavanderia, 3 vagas 
na garagem e churrasqueira. 
Localizado a 800m da Estação 
do metrô Vila Matilde. Whatsa-
pp:99933-8282 

 TERRENO SOBERANA 
 142.18m² lot Jd Nazaré I R$125mil. 
F:99195-3183 c/ Ricardo 

 TERRENO SOBERANA 
 140² lot jd Nazaré I R$95mil + 
parlR$950,00. F:99195-3183 c/ 
Ricardo 

 SITIOS E CHÁCARAS 

 NORTE-MG 5 HECTARES 
 Plana,reg de soja e café. 
R$25mil. F:94400-3211/95617-
0323 

 NEGÓCIOS 
 OPORTUNIDADE 

 RAPAZ MADURO 
 Procuro moça católica que se 
guarde p/ o casamento,30 a 
38anos p/ compromisso sério. 
F:97268-5121 

 SERVIÇOS 
 ESOTERISMO 

 MÃE M.LUIZA 
 Amarração amorosa e consultas. 
F:96307-3956   
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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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