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Encontro de Carros 
Antigos e Especiais 
acontece neste domingo
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Taxa de desemprego fi ca em 12,3% no trimestre de maio
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A Câmara deve instalar no retorno do recesso parlamentar, previsto para o início de agosto, uma Comissão Especial de Inquérito 
para investigar a origem das dívidas dos maiores credores  e os motivos pelos quais eles não quitaram os débitos.

CEI na Câmara deverá investigar
os maiores credores do município
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Guarulhos propõe ação 
conjunta contra a dengue 
a Conselho da Grande SP

Programa Mais Médicos
ainda tem 11 vagas para
serem preenchidas

Flamengo e Guarulhos 
se despedem da 1a fase 
do Paulista 4a Divisão
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RELÍQUIAS: O Calçadão da Dom Pedro II recebe neste domingo (30), o 14o 
Encontro de Carros Antigos e Especiais de Guarulhos, das 8h às 14h GH Pág. 7

Vereadores aprovam o
parcelamento de reajuste 
de 2% para os servidores

GH  Pág. 4

Iv
a

n
ild

o
 P

o
rt

o



www.guarulhoshoje.com.brpainel sábado e domingo, 29 a 30 de junho de 20192

[ carta do leitor ]

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

 Diretor de Redação: Gil Campos / Diretor Comercial: José Carlos dos Santos / Diagramação e Arte: Laisla Silva 
e Marcelo Russo/ Agência de notícias: Folhapress / Editado e distribuido por: MIG Editoria, Rua Conselheiro Antonio Prado, 121 - 

Vila Progresso - Guarulhos/SP - CEP: 07095-180 - Fone: 2823-0800 - www.guarulhoshoje.com.br / 
E-mail Redação: redacao@guarulhoshoje.com.br / Impressão: Folha Gráfi ca

Expediente

[ cena do dia ] [ tempo ]

LOTERIAS:
Deu sorte hoje?

Ivanildo Porto

28º

28º

17º

17º

0%

0%

Amanhã

Hoje

30. Jun

29. Jun

Máxima

Máxima

Mínima

Mínima

ENSOLARADO

ENSOLARADO

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° 2162
22/06/2019
11 - 16 - 22 - 30 - 34 - 42

 
Lotofácil
Concurso n° 1831
24/06/2019 
02 - 04 - 05 - 08 - 09
10 - 12 - 14 - 16 - 18
19 - 20 - 21 - 22 - 23

Lotomania
Concurso n° 1981 
25/06/2019
00 - 05 - 14 - 27 - 30
34 - 36 - 40 - 43 - 44
55 - 65 - 68 - 76 - 78
85 - 88 - 92 - 98 - 99

Dupla Sena
Concurso n° 1952
25/06/2019
Primeiro sorteio 
19 - 28 - 30 - 32 - 34 - 35
Segundo sorteio
02 - 15 - 25 - 33 - 40 - 50

Federal
Extração n° 05399
22/06/2019

Prêmios Principais
Prêmio Bilhete  Valor (R$)
1º   37117            500.000,00
2º  71539              27.000,00 
3º  80239            24.000,00
4º  46873              19.000,00
5º  78405              18.329,00

 Passeio inusitado
Um homem chamou a atenção dos motoristas na tarde de quinta-feira (27), na avenida 
Salgado fi lho, região central, ao ser fl agrado levando dois cachorros em um ‘carrinho’ 
de supermercado, causando lentidão no tráfego de veículos. 

A taxa de desocupação 
no Brasil fi cou em 12,3% 
no trimestre encerrado 
em maio, de acordo com 
os dados da Pesquisa 
Nacional por Amostra de 
Domicílios Contínua (Pnad 
Contínua) divulgados 
nesta sexta-feira, 28, pelo 
Instituto Brasileiro de Geo-
grafi a e Estatística (IBGE).

O resultado veio igual 
à mediana calculada 
pelo Projeções Broadcast 
a partir do intervalo de 
estimativas do mercado 
fi nanceiro que iam de uma 
taxa de desemprego de 
12,1% a 12,5%.

Em igual período de 

2018, a taxa de desem-
prego medida pela Pnad 
Contínua estava em 12,7%. 
No trimestre até abril, a 
taxa foi de 12,5%.

A renda média real do 
trabalhador foi de R$ 
2.289 no trimestre encer-
rado em maio, segundo 
o IBGE. O resultado 
representa queda de 0,2% 
em relação ao mesmo 
período do ano anterior.

A massa de renda real 
habitual paga aos ocu-
pados somou R$ 207,499 
bilhões no trimestre até 
maio, alta de 2,4% ante 
igual período do ano ante-
rior. 

Taxa de desemprego fica 
em 12,3% no trimestre 
até maio, afirma IBGE

Artesp anuncia reajuste de tarifa 
de pedágio para rodovias paulistas

A Agência de Transporte 
do Estado de São Paulo 
(Artesp) anunciou que 
partir da 0h de segunda-
-feira, dia 1, entra em vigor 
o reajuste de 4,66% nas 
tarifas de pedágio das ro-
dovias estaduais paulistas 
das três primeiras etapas 
do Programa de Conces-
sões Rodoviárias. O ajuste 
faz parte da atualização 
contratual anual.

O mesmo reajuste será 
aplicado a partir do dia 6 
nas praças operadas pela 
concessionária Entrevias, 
que integra a quarta 
etapa. Em nota, a Artesp 
explica que o índice apli-
cado corresponde à repo-
sição da infl ação medida 
pelo IPCA entre junho 
de 2018 e maio de 2019. 
Desde 2012, o governo 
do Estado tem aplicado o 
menor indicador possível 
entre o IPCA e o IGP-M - 
que este ano foi de 7,64%.

Os novos valores foram 
publicados no Diário Ofi -
cial desta sexta-feira, 28,e 
estão disponíveis também 
no site da Artesp (www.
artesp.sp.gov.br).

A agência ressalta que, 
em razão de arredon-
damentos na fração 
dos centavos, também 
prevista nos contratos 
de concessão no Estado, 
haverá praças em que 
o porcentual fi nal fi cará 
abaixo do índice e outras 
em que fi cará ligeiramen-
te acima.

Entre as tarifas impac-
tadas pelo arredonda-
mento estão as praças de 
bloqueio da Rodovia dos 
Imigrantes (SP-160) de 
Diadema e Eldorado e do 
Trecho Oeste do Rodo-
anel. No ano passado, 
por conta das regras de 
arredondamento, nenhu-
ma delas sofreu reajuste 
na tarifa. 
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Operação Tapa-Buracos atinge mais 
de 25 mil manutenções, diz Proguaru 

CEI deve investigar origem de dívidas 
dos maiores credores de Guarulhos

O intenso trabalho das 
equipes de tapa-buracos 
da Prefeitura de Guarulhos 
vem trazendo resultados 
positivos desde o início da 
força tarefa. O balanço dos 
números, que são enviados 
todos os dias ao prefeito 
Guti, aponta para 25.328 bu-
racos tapados pelas equipes 
da Proguaru (Progresso e 
Desenvolvimento de Guaru-
lhos S/A) e Sabesp desde o 
início da operação.

Os trabalhadores têm 
atuado em diversos pontos 
da cidade todos os dias. 
Nesta sexta-feira, 28, a 
Proguaru realizou manuten-
ções em ruas e avenidas 
do Jardim Presidente Dutra, 
Jardim Maria Dirce, Cidade 
Satélite, Parque Jandaia, Pi-
mentas, Recreio São Jorge, 
Vila Barros, Jardim Monte 
Carmelo, Ponte Grande, 
Jardim Munhoz, Jardim 
São Geraldo, Jardim Santa 

Emília e Vila Bremen.
De acordo com o assessor 

da presidência da Proguaru, 
Bruno Gersósimo, que tem 
coordenado a operação 
pela empresa, informou que 
as equipes, quando estão 
em um determinado bairro, 
realizam simultaneamente 
vistorias em diversas vias da 
região em busca de buracos 
a receberem o serviço.

Dentro do cronograma, as 
regiões que ainda receberão 
a Operação Tapa-buracos 
são: Lavras (de 24/06 a 
14/07), Cidade Martins (16/06 
a 10/07) e Várzea do Palácio 
(11/07 a 14/07). A operação 
já realizou manutenções no 
Bonsucesso, Pimentas, Con-
tinental, Centro Expandido e 
Ponte Grande.

A Operação Tapa-Buracos 
iniciou os trabalhos em 15 de 
abril. A previsão é de que 30 
mil buracos sejam tapados 
até o fi nal da força-tarefa.

Antônio Boaventura

A Câmara Municipal deve 
instalar no retorno do recesso 
parlamentar, previsto para o 
início de agosto, uma Comis-
são Especial de Inquérito (CEI) 
para investigar a origem das 
dívidas dos maiores credores 
do município e os motivos 
pelos quais eles não quitaram 
os débitos. A sugestão apre-
sentada pelo vereador João 
Dárcio (Podemos) conta com 
o apoio de 23 parlamentares. 

“Muito se fala em dívidas 
que o município contraiu, 
mas nunca se falou sobre 
os credores que o município 
tem. Fiquei surpreso com o 
montante. É preciso investigar 
o que aconteceu na verdade. 
Só um devedor, o GRU 
Airport, deve meio bilhão de 
reais para a cidade”, explicou 
Dárcio. 

De acordo com o parla-
mentar, a concessionária 
responsável pelo Aeroporto 
Internacional de São Paulo–
Guarulhos, em Cumbica, deve 
o montante de pouco mais de 

R$ 415 milhões, e lamentou 
o fato de não ter tido o apoio 
de todos os parlamentares. 
“Fiz um pedido especial para 
que todos os vereadores 
assinassem esse requerimen-
to e apresentei com 23, mas 
gostaria que todos tivessem 
assinado”, declarou. 

O líder do governo, verea-
dor Eduardo Carneiro (PSB), 
observou que é necessário 

criar mecanismos para que os 
valores possam ser cobrados 
dos maiores credores, que 
deixaram durante determi-
nado período de arcar com 
os pagamentos do Imposto 
sobre Propriedade Territorial 
Urbano (IPTU) e Imposto 
Sobre Serviço de Qualquer 
Natureza (ISSQN).

“Isso não é uma exclusivi-
dade de Guarulhos, mas os 

governos de uma forma geral 
cobram mal. E num momento 
em que a gente passa por 
sérios problemas de econo-
mia, é óbvio, que tudo faz 
falta. Então, o governo precisa 
aperfeiçoar [a cobrança]. O 
que chama muita atenção 
são os grandes empresários, 
que têm alto poder fi nanceiro, 
não gostar de pagar imposto”, 
concluiu. 

Câmara aprova o parcelamento de
reajuste de 2% para os servidores

Manutenção da Sabesp 
afetará o abastecimento 
de água no Parque 
Cecap na terça-feira

A Companhia de Sanea-
mento Básico do Estado 
de São Paulo (Sabesp) 
informa que na terça-feira 
(2), uma manutenção 
programada no sistema 
de abastecimento em 
Guarulhos 
afetará 
o forne-
cimento 
de água 
no Bairro 
Parque 
Cecap.

O abas-
tecimento 
deve ser 
interrompido das 10h 
às 16h e a normalização 
deve ocorrer de forma 
gradual. A regularidade 
total do fornecimento de 
água nesse bairro está 
prevista para o decorrer 

da noite do dia 02/07 
(terça-feira), lembran-
do que os imóveis que 
possuem caixa d’água 
com reserva mínima para 
24h, como prevê a norma 
da ABNT, não sentirão o 

período de 
intermitên-
cia.

A Sabesp 
pede que 
os mora-
dores man-
tenham 
o uso 
racional 
da água 

no período e informa 
que está à disposição 
para esclarecimentos e 
atendimentos emergen-
ciais através dos serviços 
de ligação gratuita 195 e 
0800-011-9911.

Os vereadores aprova-
ram nesta sexta-feira (28), 
em sessão extraordinária, 
o projeto enviado pelo 
prefeito Guti (PSB), que 
prevê o reajuste de 2%, 
parcelado em três vezes, 
para os servidores públi-
cos. Líder do governo, o 
vereador Eduardo Carnei-
ro (PSB) elogiou a atuação 
do Sindicato dos Traba-
lhadores da Administra-
ção Pública de Guarulhos 
(Stap) na negociação com 
a prefeitura.

“O governo fez isso de 
uma forma extremamente 
responsável. A nego-
ciação se arrastou um 
pouco, mas tenho que 
louvar quem foi criticado 
pela oposição. O sindi-
cato teve a responsa-
bilidade de representar 
os servidores, mas teve 
a responsabilidade de 
colocar um teto para que 
não impactasse muito nas 
fi nanças do município”, 
observou.

O parlamentar entende 
ser justo o índice que os 

funcionários esperavam 
receber, que seria de 
4,45%. Mas, acredita que o 
percentual foi o que a mu-
nicipalidade poderia arcar 
naquele momento. “Acho 
extremamente justo o que 
o servidor reivindicava, 
mas eu destaco o trabalho 
do sindicato em ter um 
bom senso de chegar a 
um teto compatível com o 
momento”, explicou.

O líder da oposição, 
vereador Edmilson Souza 
(PT), ressaltou que o mais 
justo seria a reposição da 
infl ação, que na época 
era de 4,45%. O mesmo 
também entende que, 
com essa postura, o chefe 
do Executivo contradiz 
o que pleiteava quando 
vereador. 

“Para quem prometeu 
para a categoria respei-
to durante a campanha, 
como o prefeito atual 
fez, eu acho que é muito 
pouco. Acho que deveria 
ter sido pelo menos a 
reposição da infl ação”, 
criticou. (A.B.)
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racional da água 
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Ulisses Carvalho 

O Programa Mais Médicos, 
em Guarulhos, ainda tem 11 
vagas para ser preenchidas, 
de acordo com a Secretaria 
da Saúde, alegando que as 
vagas em aberto ainda são 
decorrentes de encerramento 
das atividades e ingresso dos 
profissionais no programa de 
residência médica. As Unida-
des Básicas de Saúde (UBS), 
que ainda devem receber 
estes profissionais são UBS 
Normândia, Nova Cidade, São 
Rafael e Recreio São Jorge. 

Quando questionada 
sobre em quais unidades e 
o número de médicos que 
estão trabalhando na cidade, 
a secretaria destacou que 
são 48 profissionais.  “Os 
48 médicos do Programa 
de Provisão de Médicos do 
Ministério da Saúde (Projeto 
Mais Médicos para o Brasil), 
estão presentes nas unidades 
UBS Acácio, UBS Álamo, UBS 
Allan Kardec, UBS Bambi, 
UBS Bananal, UBS Cidade 

Martins, UBS Cumbica Mario 
Macca, UBS Cummins, UBS 
Dinamarca, UBS Fortaleza, 
UBS Haroldo Veloso, UBS 
Jacy, UBS Jardim Cumbica I, 
UBS Jardim Cumbica II, UBS 
Jovaia, UBS Marcos Freire, 
UBS Marinópolis, UBS Nova 
Bonsucesso, UBS Nova Cida-
de, UBS Palmira,  UBS Ponte 
Alta, UBS Primavera, UBS 
Recreio São Jorge, UBS Santa 
Lídia, UBS Santa Paula, UBS 

Santos Dumont, UBS Seródio, 
UBS Soberana, UBS Soimco e 
UBS Vila Fátima”, informou.

Os primeiros profissionais 
do programa começaram a 
chegar ao final do mês de 
novembro do ano passado, 
e as primeiras UBSs que 
receberam os médicos foram 
Haroldo Veloso e Marcos 
Freire, no mês de dezembro. 
Enquanto as vagas ainda não 
foram preenchidas, a adminis-

tração municipal afirmou em 
nota que está em andamento 
com um concurso público na 
área. 

“Enquanto o município 
aguarda a publicação de 
Edital de Adesão de Médicos 
do Programa Mais Médicos 
pelo Ministério da Saúde, a 
Prefeitura está com concurso 
público para Médico de Famí-
lia em andamento”, destacou 
a secretaria. 

Mais Médicos ainda tem 11 vagas em 
Guarulhos para serem preenchidas

com bônus de até

R$5.000,00
na versão Shine*

NOVO
SUV CITROËN C4 CACTUS

*Consulte a concessionária

Para a compra do Novo SUV Citroën Cactus, o valor do bônus é de R$ 3.000, independente da versão e cor escolhida. Nesse caso, o bônus será somado ao valor de avaliação do veículo usado. O veículo usado deverá ser utilizado na compra de um Citroën Cactus 0km. A avaliação do usado será realizada pela Concessionária 
participante e dependerá da marca, modelo, opcionais, estado geral do veículo e não estará vinculado à Tabela FIPE. O veículo usado deve estar no nome do comprador do veículo 0km, sendo elegíveis, também, pai, mãe, �lhos, cônjuge, mediante comprovação por RG, Certidão de Casamento e Declaração de União Estável. 
Pessoas Jurídicas com CNPJ também são elegíveis, desde que o comprador faça parte do contrato social da empresa. Acesse www.destracitroën.com.br.

Av. Tiradentes 1941 - Guarulhos - SP
Tel.: 11 2464-4001
www.destracitroen.com.br

No trânsito, dê sentido à vida.
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Guarulhos propõe ação conjunta contra a 
dengue ao Conselho de Desenvolvimento

A 16ª reunião do Conse-
lho de Desenvolvimento 
da Região Metropolitana 
de São Paulo(CDRMSP)
teve sua rotina quebrada 
com a proposta do prefeito 
de Guarulhos, Guti, de unir 
todos os municípios para 
uma ação massiva contra a 
dengue, que não constava 
da pauta desta sexta-feira 
(28) na Praça das Artes,na 
região central da Capital.

 O CDRMSP foi criado 
em 2011 para fomentar 
políticas públicas para 
o desenvolvimento da 
região metropolitana. O 
conselho é formado por 39 
municípios e 14 secretarias 
de Estado, além de contar 
com integrantes do Poder 
Legislativo e de represen-
tantes da sociedade civil. 
Desde abril, o prefeito da 
Capital, Bruno Covas, é 
presidente conselho.

Durante o encontro, Guti 
demonstrou grande preo-
cupação com o atual ce-
nário da doença em toda 
a Grande São Paulo, que 

poderá piorar no próximo 
ano. “Desenvolvemos 
um trabalho incansável 
para impedir o avanço da 
dengue em nossa cidade 
durante o ano inteiro, mas 
mesmo assim convivemos 
com o problema neste 
ano. Segundo técnicos da 
área da saúde, a perspec-
tiva é de que o avanço da 
doença seja ainda maior 
no próximo ano, o que 
não iremos permitir agindo 
em conjunto em todas as 
frentes. Em todos os muni-
cípios!”, frisou Guti.

Covas enalteceu a 
preocupação do prefeito 
guarulhense e irá orga-
nizar uma reunião com o 
secretário de Estado da 
Saúde para preparar uma 
grande operação, a fim 
de enfrentar a dengue em 
todos os municípios da 
Grande São Paulo. “Essa 
participação do prefeito 
Guti foi muito importante 
e vamos levar em frente 
a sua proposta”, ressaltou 
Covas.

D
iv

u
lg

a
çã

o



cidade sábado e domingo, 29 a 30 de junho de 20196

Classificados, Flamengo e 
Guarulhos se despedem da 
1ª fase do Paulista 4ª Divisão

Antônio Boaventura

Com a classifi cação para 
a próxima fase conquista-
da de forma antecipada, 
Guarulhos e Flamengo 
apenas cumprem tabela 
nesta rodada derradeira 
da 1ª etapa do Campeona-
to Paulista da 4ª Divisão. 
Enquanto, o Corvo recebe 
o Grêmio Mauaense no 
estádio Antônio Soares de 
Oliveira, o Índio guaru-
lhense visita o Mauá no 
ABCD paulista. As partidas 
acontecem neste domin-
go, 30, às 10h. 

Com a perda de 6 pon-
tos do Grêmio Mauaen-
se, o Índio guarulhense 
conquistou a sua classi-
fi cação. Isso aconteceu 
por que o clube de Mauá 
infringiu o artigo 214 do 

Código Brasileiro de Justi-
ça Desportiva, em função 
da escalação irregular do 
lateral-esquerdo Ariel na 
derrota por 1 a 0 para o 
Guarulhos. Dessa forma, a 
equipe de Mauá fi cou com 
14 pontos e benefi ciou o 
Índio guarulhense. 

“A gente sabe que o 
campo lá [estádio Pedro 
Benedetti] é muito ruim, 
já que jogamos lá contra 
o [Grêmio] Mauaense e 
empatamos em 0 a 0, e 
vai sair o jogo da vida, 
como pra eles também por 
se encontrarem fora da 
zona de classifi cação para 
a segunda fase”, disse o 
zagueiro Vitor Hugo, que 
defende o Guarulhos.

Em contrapartida, o Cor-
vo entra na última rodada 

para saber quem serão os 
seus adversários na etapa 
seguinte da competição 
estadual. São as possibi-
lidades: terminando em 
1° lugar da chave o time 
encara o São José, Inter 
de Bebedouro e José Bo-
nifácio, em 2º lugar seus 
oponentes serão o Pau-
lista, Tupã e Catanduva e 
3ª posição os adversários 
serão o Marília, Rio Branco 
e Joseense. 

“Estamos trabalhando forte 
e o time está bem concen-
trado. Queremos os três 
pontos para terminar em 
primeiro lugar. Estamos tra-
balhando bem a parte tática 
com o técnico João Batista e 
é bom jogar já classifi cado”, 
concluiu Naílton Oliveira, 
lateral-direito do Flamengo.

Ivanildo Porto

Prefeitura avança na contratação de 
arte-educadores do Programa CulturAtiva

A Prefeitura de Guaru-
lhos dá continuidade à 
contratação dos arte-edu-
cadores pré-qualifi cados 
do Programa CulturAtiva, 
iniciativa da Secretaria de 
Cultura para o credencia-
mento de artistas orien-
tadores para atuação em 
atividades de formação 
artística em diferentes 
espaços públicos do 
município.

Os profi ssionais têm até 
o próximo dia 5 de julho, 

sexta-feira, para apresen-
tar documentação junto à 
Divisão de Formação da 
Secretaria de Cultura, na 
Rua Claudino Barbosa, 
313 – Prédio Anexo – 4º 
andar, Macedo, de se-
gunda a sexta, das 7h às 
12h e das 13h às 18h. Os 
documentos exigidos para 
contratação são cópias de 
RG, CPF, PIS, comprovan-
te de endereço e dados 
bancários.

Música, hip-hop, dança, 

teatro, artes visuais, circo, 
audiovisual, literatura, 
patrimônio histórico, 
cultura popular e arte in-
clusiva são as linguagens 
culturais contempladas em 
ofi cinas que serão ofereci-
das a partir de setembro, 
em locais e horários que 
serão divulgados oportu-
namente.

Mais informações podem 
ser obtidas de segunda a 
sexta, das 8h às 17h, pelo 
telefone (11) 2087-4166.
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Avançam em toda a 
base as negociações 
de Participação nos 
Lucros e/ou Resultados 
(PLR) das empresas.

 O Sindicato fi rmou 
novos acordos, que 
benefi ciaram mais de 
300 metalúrgicos.

 Assembleias aconteceram na Johnson Electric (antiga 
Gate) e Phaynell (ambas em Arujá), Polidora Rossini (Vila 
Galvão) e Schiwing-Stetter (Mairiporã).

Na Johnson Electric, o valor pode chegar a R$ 4.500,00. 
Nosso diretor Antonio Francisco da Silva (Fala Mansa) 
informa: “A PLR é 12,5% superior à do ano passado”.

Rossini - Negociados os benefícios de 2018 e 2019. A 

SINDICATO FECHA NOVOS ACORDOS DE PLR COM AUMENTO

José Pereira dos Santos - Presidente

COLUNA DO

METALÚRGICO

UM APELO AOS SRS. DEPUTADOS
Passada a fase de emendas, o relatório 
da reforma da Previdência será votado 
pela Câmara. Espero que os deputa-
dos votem em defesa dos trabalha-
dores da ativa e dos idosos.

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

29/6/2019

Presidente

UM APELO AOS SRS. DEPUTADOS
Passada a fase de emendas, o relatório 
da reforma da Previdência será votado 
pela Câmara. Espero que os deputa-
dos votem em defesa dos trabalha-

SÓCIOS TÊM DESCONTO EM ACADEMIA
Associados do Sindicato dispõem de academia em 

Arujá. É  a Focus Health Care, que fi ca  em nossa subsede, 
à rua Silmar Montoni, 215, Center Ville. Descontos de 
50% pra sócios, em 
qualquer atividade. 

Segunda a sexta, 
das 6 às 21 horas. 
Sábados, das 9 às 12 
horas. Mais - Ligue 
para 4653.1221. PLR do ano passado 

será de R$ 1.047,00. 
Pagamento sai em 
julho e outubro. A 
deste ano pode che-
gar a R$ 1.096,00. Vai 
ser paga até agosto.

Phaynell - Traba-
lhadores vão receber 

as Participações referentes a 2018 e 2019. Pagamento 
será feito nos meses de julho e outubro.

Schiwing - Benefício pode chegar a R$ 1.200,00, con-
forme metas. Primeira parcela será paga em janeiro; a 
segunda, prevista para março. 

EXIJA - Sua empresa não paga PLR?  Avise o Sindicato. 
Ligue 2463.5300 e fale com um dos nossos diretores.

Os funcionários 
da Tec-Fil (Cumbi-
ca) elegeram, dia 26, 
os novos integrantes 
da Comissão Inter-
na de Prevenção de 
Acidentes. A eleição 
foi acompanhada por 
nosso Sindicato. 

Valorize a Cipa!

TRABALHADOR DA TEC-FIL ELEGE CIPA

ARUJÁ - Para sócios e dependentes

Diretor Jau acompanha a eleição

AUMENTO - Diretores Fala Mansa e Nildo em assembleia na Johnson Electric 

Neste domingo (30), o 
calçadão da rua Dom Pedro 
II, recebe o ‘14° Encontro de 
Carros Antigos e Especiais 
de Guarulhos’, das 8h às 
14h. Serão dezenas de 
relíquias automotivas para 
o visitante apreciar, foto-
grafar e voltar no tempo. 
O evento é realizado em 
comemoração ao Dia do 
Antigomobilista na cidade, 
que ocorreu no dia 22 
deste mês. 

Além da rua Dom Pedro 
II, os carros serão expos-
tos também nas ruas Luiz 
Gama, Felício Marcondes 
e Quinze de Novembro, 
todas na região central. Em 
meio à exposição, haverá 
atrações para agradar toda 
a família: DJ com repertó-
rio clássico para animar o 
ambiente; feira de souvenir 
e peças de veículos, além 
do sorteio de brindes.

O evento também tem um 

cunho social e fará arre-
cadação de alimentos não 
perecíveis, já que apesar 
de não cobrar nenhuma 
entrada, os organizadores 
pedem a doação de 2 kg de 
alimentos ou um agasalho, 
que serão revertidas para 
instituições e também mora-
dores em situação de rua. 

Entre os veículos espera-
dos no evento estão mode-
los clássicos como Opala, 
que foi produzido no país 
entre os anos de 1968 até 

1992 pela General Motors 
do Brasil. Outros veículos 
serão as famosas kombis, 
Mercedes e a previsão é 
que o evento receba tam-
bém mais de 50 bugs. 

De acordo com o or-
ganizador do evento, o 
funcionário público Marcos 
Amaral, 53, a expectativa é 
a presença de 15 mil pes-
soas durante o encontro. 
“Esse evento é um grande 
desafio e um sonho de ser 
realizado”, destacou.

Calçadão da Dom Pedro II recebe o 14º 
Encontro de Carros Antigos e Especiais
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Serviço:
14º Encontro de Carros Antigos & 

Especiais de Guarulhos 
Dia: 30 de junho

Horário: das 8h às 14h
Visitação gratuita
Local: Rua Dom Pedro II
Mais informações: (11) 94907-9115
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Fotos: Divulgação

Restaurante da Fazenda 

Rancho da Moto

Restaurante Nhá Luz

O Restaurante da Fazen-
da é aberto somente aos 
domingos, das 11h30 às 16h, e 
o cardápio também é de culi-
nária mineira, incluindo pratos 
como frango, lasanha e chur-
rasco. Um dos diferenciais 
do estabelecimento é que os 
20 tipos de sobremesa são 
serviços à vontade e gratuito, 
assim como a mesa de frutas. 
Entre os doces estão o de 
abóbora, banana e prestígio, 
com 20 variedades, além de 
seis tipos de frutas, como 
morango, mamão e kiwi. O 
restaurante está localizado 
na rodovia Professor Alfredo 
Rolim de Moura, km 89. Mais 
informações: (11) 4696-1338. 

O Rancho da Moto está 
localizado na rodovia Profes-
sor Rolim de Moraes, no km 
99, e conta além do cardá-
pio de almoço, com o café 
colonial, sempre a partir das 
8h30, com tortas, escondidi-
nho e carne louca. Na parte 
do almoço, são três tipos de 
arroz, lasanha, feijão carioca, 
feijoada, pernil e peixe. Um 
dos destaques no restauran-
te é que sempre está incluso 
nas refeições as frutas e 
sobremesas. O estabeleci-
mento abre aos sábados e 
domingos, das 8h30 até às 
19h. Mais informações (11) 
99969-1915.

Localizado na rodo-
via Professor Alfredo 
Rolim de Moura, km 
99, o restaurante Nhá 
Luz é self-service, além 
de oferecer a comida 
tradicional mineira, com 
deliciosos pratos como 

leitão a pururuca, torres-
mo, e um dos destaques 
do cardápio, é o pernil 
assado aos finais de 
semana, além da costeli-
nha de porco, contra filé 
na chapa e linguiça de 
pernil. O estabelecimen-

to abre todos os dias, 
inclusive nos feriados, 
a partir das 11h30 até ás 
16h. Mais informações: 
(11) 4696-1752 ou através 
do Facebook: https://
www.facebook.com/res-
taurantenhaluz/.

A cidade de Salesópolis 
é um grande atrativo para 
um passeio em família 
durante o final de sema-
na. Localizada a 90 km 
de Guarulhos, a cidade 
tem boas opções para as 
pessoas que gostam de 
manter um contato com a 
natureza, além da excelen-
te parte gastronômica, com 
a culinária mineira. 

A cidade também é 
a nascente de um dos 
rios mais importantes 

do Estado, que é o Rio 
Tietê, que fica no Parque 
Estadual Nascentes do Rio 
Tietê, localizado no bairro 
Pedra Rajada, a 17 km do 
centro. Outro destaque da 
local é o Parque da Usina, 
que além de abrigar um 
museu, também existe a 
possibilidade da realização 
de trilhas. 

Na parte gastronômica, 
as opções são variadas, 
desde até um café da 
manhã colonial em família, 

até um delicioso almoço, 
já que os restaurantes 
têm grandes pratos no 
cardápio, como o pernil as-
sado, costelinha de porco, 
lasanha e churrasco. Outro 
destaque do roteiro são os 
restaurantes que oferecem 
de forma gratuita sobreme-
sa à vontade e frutas. 

Confira as melhores 
opções gastronômicas 
para você desfrutar de 
uma excelente refeição em 
Salesópolis: 

Natureza e culinária 
caseira são as atrações 
de Salesópolis 

Senzala
Um dos pontos turísti-

cos mais importantes de 
Salesópolis, o restaurante 
Senzala é uma grande 
mostra viva da cultura 
colonial do país, já que 
o seu passado remete 
a época da escravidão. 
Além da parte histórica, 
na gastronomia o estabe-

lecimento oferece comida 
caseira, como macarrão ao 
sugo, torresmo, mandioca 
frita e um dos pratos mais 
pedidos é a deliciosa carne 
seca com abóbora. Aos 
sábados, o local é aberto 
somente para a realização 
de eventos, e aos domin-
gos, o restaurante funciona 

das 12h às 15h30, e de 
segunda a sexta-feira, fun-
ciona mediante o agenda-
mento de grupos com 30 
pessoas. 

O restaurante está locali-
zado na rodovia Professor 
Alfredo Rolim de Moura, 
km 103. Mais informações: 
(11) 4696-1416.

Divulgação
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Pensando no bem-estar 
e entretenimento de seus 
clientes, o Parque Shopping 
Maia apresenta mais uma 
opção de lazer aos visi-
tantes: o Maia on Ice, uma 
pista de patinação no gelo 
exclusiva de 200m2. A ativi-
dade, que promete chamar a 
atenção por se tratar de algo 
diferenciado na região, ficará 
aberta ao público até 31 de 
agosto, e pode ser apro-
veitada tanto por adultos 
quanto por crianças.

A atração é a principal 
atividade do Parque Sho-
pping Maia para o período 
de férias escolares e, para 
aproveitar a brincadeira, é 
possível adquirir ingressos 
que variam de R$20,00 
a R$60,00, dependendo 
do período escolhido (30 
minutos ou 60 minutos). A 
pista fica localizada no Esta-
cionamento VIP (piso 1), com 

acesso próximo à cafeteria 
Fran’s Café, localizada na 
Alameda Gourmet. 

Quem visita o empreen-
dimento para aproveitar 
o Maia on Ice ainda pode 
conferir as mais de 150 lojas 
do mix, além de diversas 
opções gastronômicas, 
como Madero Steak House, 
Outback Steakhouse, Jun 
Japanese Food, Starbucks, 
Bacio di Latte, Graça di Na-
polli, McDonald’s, Subway, 
Spoleto, entre outros.

Pista de patinação no gelo de 200 m² 
é destaque no Parque Shopping Maia
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Serviço:
Pista de Patinação no Gelo 
– Maia on Ice
Data: Até 31 de agosto 
Horário: Segunda a sexta-
feira, das 14h às 22h; 
sábados, das 10h às 22h; 
domingos e feriados, das 
13h às 21h
Local: Estacionamento VIP, 

piso 1 
Parque Shopping Maia: 
Valor: R$ 40,00 (30min), R$ 
60,00 (60min), R$ 20,00 
(Play Car) e R$ 5,00 (meia)
Endereço: Avenida 
Bartholomeu de Carlos, 
nº 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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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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[ horóscopo ]

Anti Heróis

Aquamarine

Band,22h The 
son of no One. 
EUA, 2011. Policial. 
Direção: Dito Mon-
tiel. Com Al Pacino, 
Channing Tatum. Jo-
nathan é um jovem 
policial bem-suce-
dido que recebe a 
missão de trabalhar 
em uma delegacia 
do Bronx, bairro de 

classe operária e 
local onde ele cres-
ceu. Mas a felicidade 
que reinava em seu 
lar, com a esposa e 
a filha, começa a ser 
destruída porque 
um antigo segredo 
da adolescência 
ameaça vir à tona, 
colocando em risco 
a vida de todos.

Globo, 4h09 Ac-
quamarine. Austrá-
lia/EUA. Comédia. 
Direção Elizabeth Al-
len. Com Claudia 
Karvan; Arielle Keb-
bel. Claire e Hailey 
são grandes ami-
gas. Elas se envol-
vem em uma aventu-
ra após encontrarem 
uma sereia chama-
da Aquamarine em 

uma piscina, depois 
de uma forte tempes-
tade. Aquamarine fu-
giu de casamento ar-
ranjado por seu pai 
e está disposta a en-
contrar seu grande 
amor. Ela tem a aju-
da de Claire e Hai-
ley para conquistar o 
galã local, um salva-
-vidas chamado Ray-
mond.

Fotos: Divulgação

[ filmes ] 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 32

VG
CRICIUMA
RENODARC

ACALENTO
TOLODEN
OARRAIS

CORRECORRE
NEGAMOC

LUTAACU
COMANAT
LBURITI
ENADEREV
AÃINCRA

TROVOADAS

Rio
europeu

com o mai-
or tráfego 

Reação
típica da
multidão 

ao arrastão

Entidade
industrial
do Brasil
(sigla)

Captação
da escuta
telefônica

(Tec.)

Nivela
(terreno)
usando
entulho

O induzido
é recurso
médico de 
emergência

Reverendo
(abrev.)

Comanda
a Reforma

Agrária
(sigla)

Travesso
(bras.)

Exercer o
poder 

Onze horas (?): período mínimo
de descanso do trabalhador 

entre duas
jornadas 

de trabalho,
segundo

a lei
brasileira

Friso na roupa passada
Cidade de

SC rica
em carvão

Propulsor
de usinas
atômicas

Joana (?),
santa

García (?),
teatrólogo

Toca, em
inglês

A Cidade
Eterna

Conduz na-
vio no porto
O ângulo
de 90o

Repudiam;
contestam

Atração
do MMA

Palmeira-
dos-brejos

Negativo!

Apelido de
"Natália"
Mamífero 

da Lapônia

Jogo com bolinhas
de vidroDois marsu-

piais, um da Austrália
e outro da América

Prática
musical
de mães

Bobo

Raios e (?):
caracteri-
zam a tem-

pestade
das tardes
de verão

O exame
nacional
do ensino
superior
(sigla)

3/cni — den. 4/d’arc — reno. 5/incra — lorca.

virgem

Você vai ter que se 
mover para resolver 
algumas questões 
urgentes. Sua eficiên-
cia é formidável hoje! 
Você precisa de equi-
líbrio em conformida-
de com as exigências 
do seu corpo: o 
estado de ânimo e a 
saúde física, atividade 
e relaxamento; ação e 
descanso.

Evite aventuras ar-
riscadas 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 exer-
cício poderia ajudar, 
mas de preferência 
algo calmo.

Você poderia fazer 
algo que vem adiando 
há muito tempo e você 
pode ser bem sucedido. 
Sua capacidade de 
descansar deixa muito 
a desejar e sua tensão 
não deixa você relaxar.

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

Você tem olhado de 
forma realista para as 
suas opções para o 
futuro e isso é obvio 
para aqueles que o 
rodeiam. Você está 
pronto para se lançar 
no cenário social. 
Você precisa de um 
pouco de ar fresco, 
afinal.

O superaquecimen-
to mental girando 
ao seu redor está 
fazendo você perder 
a paciência. Tente 
ficar algum tempo 
sozinho. Você está 
se beneficiando de 
influências planetárias 
que vão ser boas para 
sua saúde. 

Você vai colher os 
frutos dos esforços que 
fez no mês passa-
do. Isso é algo para 
se comemorar! Um 
sentimento interno de 
bem-estar vai permitir 
que você coloque um 
grande número de 
ideias em ordem.

áries libra

escorpião

aquário

peixes

gêmeos

leão

Você é otimista e 
sociável e está no 
caminho certo para 
a realização pessoal. 
Certifique-se de 
manter uma dieta 
equilibrada. Seria 
uma boa ideia assu-
mir uma atividade de 
lazer ligada à arte.

Você está decidido 
a se reconciliar com 
todo mundo. Estar em 
agradável companhia 
irá permitir que você flo-
resça. Tome precauções 
antes de mergulhar de 
cabeça em qualquer 
atividade física ou você 
vai se machucar antes 
mesmo de começar.

sagitário

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

capricórnio

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

câncer

Você estará mais à 
vontade na empresa 
e é hora de cuidar 
corretamente do seu 
relacionamento. Você 
precisa cuidar de si 
mesmo e compen-
sar o período de 
negligência. Cuide da 
sua dieta para fazer 
alguns ajustes.

touro

[ novelas ] 

Orfãos da Terra
Miguel explica a 

Jamil tudo o que 
aconteceu com ele. 
Helena procura Mis-
sade. Miguel implora 
que Jamil não conte 
para Basma sobre 
seu problema. Rob-
son pede dinheiro 
a Paul para fugir. 
Camila reconhece 
Robson pelo retrato 
falado. 

Verão 90
Quinzinho que 

Vanessa ainda está 
com Jerônimo. 
Quinzinho comenta 
com Vanessa que 
não gosta do jeito de 
Andreas. Diego sen-
te que Larissa está 
escondendo algo 
dele. Murilo segue as 
instruções de Jerôni-
mo e tenta fazer com 
que Vasconcelos, 
um outro jornalista, 
divulgue a gravação 
de Nicole.

A Dona do Pedaço
Vivi e Maria da Paz 

não conseguem se 
entender. Amadeu 
fala para Jô que 
não vai abandonar 
Gilda. Chiclete tenta 
acalmar Vivi. Lyris 
pede para Rael ir até 
seu apartamento. 
Marlene não gosta 
quando Antero elo-
gia Evelina.

Segunda-feira
Malhação - Toda 
Forma de Amar

Carla não conse-
gue responder à 
declaração de Mar-
co. Milena convence 
César a contar para 
Karina sobre Jaque-
line. Carla esconde 
de Madureira que 
encontrou Marco. 

Verão 90
Manu discute com 

João e sai da casa. 
Vasconcelos descon-
fia que Moana pegou 
a fita de sua mesa 
e fala com Murilo. 
Manu confessa a 
Lidiane e Jofre que 
não sabe mais se 
confia em João. 
Andreas procura 
Candé e Gisela para 
comprar as ações da 
PopTV. 

Jezabel
Raquel volta para 

casa, ela caminha 
com dificuldade, per-
nas cambaleantes, 
com uma parte da 
veste rasgada. Joana 
se maqueia e Phi-
neas entra em seu 
aposento e diz que 
ela está atrasada 
e que tem clientes 
esperando. Phineas 
apresenta Joana aos 
clientes da taberna.

A Dona do Pedaço
Amadeu tenta 

alertar Maria da Paz 
sobre Régis. Gilda 
discute com Amadeu 
e pensa em aceitar 
a sugestão da en-
teada. Jô convence 
Régis a não se 
encontrar com sua 
mãe. Vivi confiden-
cia a Fabiana que 
está confusa por 
causa de Chiclete. 
Rael procura Jenifer. 
Gilda descobre os 
sintomas que precisa 
fingir sentir para 
enganar Amadeu.

As Aventuras de 
Poliana

Bento conta a 
Gleyce que é sobri-
nho de Ruth. Para se 
desculpar, Poliana 
deixa uma carta na 
mochila de João, 
porém Eric e Hugo a 
pegam antes que o 
menino leia. Ruth se 
sente desconfortável 
por omitir o verda-
deiro resultado do 
teste de DNA, mas 
persiste na mentira. 
Mirela fica furiosa 
com Luca, pela ma-
neira que o menino 
tratou seus pais, e 
o casal termina o 
romance. 

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

Para anunciar nos 

classifi cados ligue:

2823-0828

2823-0829

2823-0830

2823-0836

2823-0837

ANUNCIE

PARA
ANUNCIAR

NOS
CLASSIFICADOS

CHAME NO
WHATSAPP:

95127-3215

R. JOÃO GONÇALVES, 275, CENTRO

www.cursonacional.com.br

Você não tem 1º ou 2º grau?
Nós temos a solução!

g
mos a solução!

CURSONACIONAL

Matrícula
Grátis

Aulas 1 vez 
por semana

Curso
Rápido

SUPLETIVO
Curso preparatório para

ENEM, ENCCEJA E EJA

(11)  2408-4200

ATENDIMENTO:
Diariamente das 8h às 18h

Sábado das 8h às 14h
R. Claudino Barbosa, 643 Macedo

2229-5021
96307-8833

R. Claudino Barbosa, 643 Macedo

2229-5021 
96307-8833

ATENDIMENTO:
Diariamente das 8h às 18h

Sábado das 8h às 14h

PACOTES 
PROMOCIONAIS
Lavagem de camisas sociais a 

partir de R$7,50 a peça

                    (no pacote 40 peças )

Oferta 
válida até 

10/07/2019

Pai Laércio
Consulta de Cartas, Jogo 

de Búzios, Amarração 
Amorosa Africana e Defi ni-
tiva  Trabalhos para todas 

as fi nalidades

11 95929-5981
     Centro sagrado     Centro sagrado

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!

   VEÍCULOS 
 AUTOS 

 PRISMA 1.4 
 Cinza fl ex c/dh. 2008 R$17.800,00. 
F:97046-5860 whats. 

 IMÓVEIS 
 ALUGA-SE 

 CASA NOVA BONSUCESSO 
 Próx. Mercado Nagumo. 3 cô-
modos, R$600,00 c/ garagem F: 
2468-9271/ 99976-9738 

 VENDE-SE 

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

 TERRENO PINDAMONHANGABA 
 200mts c/ escritura registrada 
e planta aprovada. F:(11)95551-
4029 Stefano. Apenas 90mil. 

 CASA LINDA 
 2dorms, 2vagas. Edícula. 
R$400.000. 97254-0000/97212-
8941 

 SITIOS E CHÁCARAS 

 TAPERA GRANDE 
 1000 m². Ótimo local, R$ 55 MIL. 
F: 96314-2035 

 NEGÓCIOS 
 OPORTUNIDADE 

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

 VENDO JAZÍGO C/ 4 GAVETAS 
 No cemitério Primaveras. Preço 
no cemitério R$32.000. Peço 
R$12.000 ou estudo propostas 
c/ carro! Telefone e whatsapp p/ 
contato: (11)95617-6389 - Cézar 
ou (11)99772-2818 - Alexandre 

 SERVIÇOS 
 INFORMÁTICA 

 ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
 Seu computador quebrou, está 
com vírus e não entra na inter-
net? At domicílio. Tx única R$50. 
F:96287-3240whats/ 2026-1845 
ac cartões.   

A ASBRAD – Associação Brasileira de Defesa da Mulher, da In-
fância e da Juventude, estabelecida na Rua Vera, nº 60 – Jardim 
Santa Mena –    CEP. 07096-020 – na cidade de Guarulhos e Estado 
de São Paulo, devidamente inscrita no CNPJ nº 02.450.677/0001-57, 
na pessoa de sua presidente, Sra. Dalila Eugenia Maranhão Dias Fi-
gueiredo, nos termos do art. 15º do seu Estatuto, registrado no           1º 
Ofícial de Registro Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de Guaru-
lhos e Estado de São Paulo, CONVOCA para ASSEMBLEIA GERAL 
ORDINÁRIA, que se realizará em sua sede, no próximo dia 15 de 
Julho de 2019 às 10h00 em primeira chamada e as 11h00 em se-
gunda chamada com qualquer número de associados, para tratar a 
seguinte ordem do dia:
ABERTURA DA FILIAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

 
Guarulhos, 29 de Junho de 2019.- 

DALILA EUGENIA MARANHÃO DIAS FIGUEIREDO
Presidente
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* Oferta válida para as duas unidades de Guarulhos e a unidade de Vila Maria até 06/07/2019 ou enquanto durarem os estoques;
** Condições ** Condições exclusivas para os produtos anunciados. Até 10x sem juros com parcela mínima de R$50,00 (exceto promoções com parcelas mais baixas anunciadas).Parcelamento anunciado válido apenas para compras no cartão de 
crédito ou boleto; Para dúvidas sobre a promoção, reclamações, cancelamentos e informações adicionais, entre no site facebook.com/biglaroutlet ou compareça em uma de nossas unidades. Fotos ilustrativas. As ofertas anunciadas 
não são válidas para o portfólio online. Válido até data carimbada ou enquanto durarem os estoques. Valores não incluem o frete. Frete grátis para compras acima de R$ 1.500,00 para todo o estado de São Paulo.

Nossas unidades:
BauruBauru Rua Antônio Alves, 06-31 - Vila Santa Tereza/SP  |  Caieiras Av. Paulicéia, 948 - Laranjeiras/SP  |  Campo Limpo Paulista Av. Dom Pedro I, 1850 - Jardim Guanciale/SP  |  
Cotia Av. Ralphi Bolli, 11 - Galpão 2, Granja Carolina/SPGuanciale/SP  |  Florianópolis Rua Santos Saraiva, 157 - Estreito/SC  |  Guarulhos Av. Benjamin Harris Hunnicutt, 441 - 

Portal dos Gramados/SP | Rua Lídio Francisco de Santana, 135 | Avenida Presidente Tancredo de Almeida Neves, 1261 |  Mogi das Cruzes Av. Voluntário Fernando Pinheiro 

Franco, 848 - Centro/SP  |  Praia Grande Rua Limeira, 725 - Boqueirão/SP  |  Ribeirão Preto Rua São Sebastião, 342 - Centro/SP  |  São José do Rio Preto Av. Antonio Marques 

dos Santos, 360 - Jardim Seyon/SP  dos Santos, 360 - Jardim Seyon/SP  |   São Paulo Av. Conselheiro Carrão, 2207  |  Av. Guarapiranga, 795 - Socorro/SP  |  Av. Morvan Dias de Figueiredo, 3177 - Vila Guilherme/SP  

|  Rua Comendador Cantinho, 460 - Penha da França/SP  |  Suzano Rua Prudente de Moraes, 1327 - Vila Amorim/SP  |  Várzea Paulista Av. Fernão Dias Paes Leme, 2336 - Vila 

Santa Terezinha/SP | São Paulo Av. Antônio Estêvão de Carvalho, 1552  |  Campinas Av. John Boyd Dunlop, 550.

www.biglaroutlet.com.br/biglar 

BIGGRU20
cupom

Utilize esse cupom nas unidades de 
Guarulhos e Vila Maria até 15/07/2019 
e garanta 20% de desconto na hora!

Venha conhecer nossa segunda loja em Guarulhos.
Já são 19 unidades espalhadas pelo Brasil com 

grandes ofertas à pronta entrega para a sua casa!

ANIVERSÁRIO

Sofá Retrátil e Reclinável 
Supreme 

por 12x de R$ 149,99 sem juros

ou à vista por R$ 1799,88

Sofá Fassatti Suede

por 12x de R$ 99,99 sem juros

ou à vista por R$ 1199,99

Sofá Retrátil e
Reclinável Plaza 

por 12x de R$ 69,99 sem juros

ou à vista por R$ 839,88

Conjunto de Mesa de Jantar Retangular 
Alana com 4 Cadeiras Milena

por 12x de R$ 89,99 sem juros

ou à vista por R$ 1079,88

Cozinha Compacta Villa 10 
PT 5 GV

por 12x de R$ 199,99 sem juros

ou à vista por R$ 2399,88

Banqueta Milano Giratória

por 12x de R$ 17,99 sem juros

ou à vista por R$ 215,88

Cama Box Queen com 
Colchão Barcelona D26

por 12x de R$ 69,99 sem juros

ou à vista por R$ 839,88

Conjunto de Mesa de  6 
Cadeiras Maia 

por 12x de R$ 139,99 sem juros

ou à vista por R$ 1679,88

Rack Retrô Goslar Rustik 

por 12x de R$ 19,99 sem juros

ou à vista por R$ 239,88

Cadeira de Escritório 
Diretor Oslo

por 12x de R$ 29,99 sem juros

ou à vista por R$ 359,88

Sofá-Cama 3 Lugares Solare 

por 12x de R$ 64,99 sem juros

ou à vista por R$ 779,99

Sofá 3 Lugares Retrátil 
Fluence Suede

por 12x de R$ 59,99 sem juros

ou à vista por R$ 719,88

 Guarda-Roupa com Espelho 

por 12x de R$ 64,99 sem juros

ou à vista por R$ 779,88

Painel para TV 47 Polegadas 
Gondor 163 cm

por 12x de R$ 29,99 sem juros

ou à vista por R$ 359,88

Base para Cama Box 
Casal Premium com Baú

por 12x de R$ 39,99 sem juros

ou à vista por R$ 479,88

Cadeira de Escritório 
Presidente Gamer Play 

por 12x de R$ 34,99 sem juros

ou à vista por R$ 419,88
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