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Cantora Anitta participa da 
cerimônia de encerramento 
da Copa América 2019, 
neste domingo (7), no Rio
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Operação Inverno conta 
com telefone 199 para 
atender pessoas nas ruas
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FUTEBOL: Anitta falou sobre sua participação na cerimônia de encerramento da Copa América, 
que acontece neste domingo (7), às 17h, no Maracanã, no Rio, e negou dueto com Pablo Vittar
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Anitta falou sobre sua participação na cerimônia de encerramento da Copa América, 

‘ESCOLA MAIS SEGURA’

O governador João Doria anunciou, nesta sexta-feira (5), programa para reforçar a segurança nas escolas de todo estado por 
meio da Polícia Militar, empregando policiais de folga e adquirindo novas viaturas para o programa Ronda Escolar

Doria vai usar PMs de folga para 
reforçar a segurança nas escolas
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Defesa Civil de Guarulhos interdita
residência atingida por deslizamento
na região da Vila Galvão após chuvas

Perseguição policial, após suposto 
roubo à residência, termina com um
suspeito morto e dois baleados
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Uma empresa de comér-
cio e empacotamento de 
alimentos, situada na região 
de Cumbica, foi interditada 
pela Prefeitura de Guarulhos 
nesta semana. Em uma ação 
integrada entre as secre-
tarias de Desenvolvimento 
Urbano, Obras e de Serviços 
Públicos, além da Vigilância 
Sanitária, o local foi autuado 
por diversas infrações, des-
cobertas através do descarte 
irregular de lixo orgânico em 
uma via próxima à empresa.

Agentes de Serviços Públi-
cos e Obras, que realizavam 
ações de melhoria no bairro, 
haviam feito a limpeza 
de um local de descarte 
irregular na terça-feira (2) 
pela tarde. Ao retornarem 
ao local na manhã seguinte 
constataram que diversos 
sacos de feijão, o mesmo 
material removido antes, to-
mavam conta do local. Desta 
forma, resolveram acionar 
os órgãos competentes para 
verifi carem nas proximida-
des quais empresas traba-
lhavam com aquele tipo de 

produto, sendo levados ao 
local em questão.

Em vistoria, a Vigilância 
Sanitária encontrou irregulari-
dades como falta de higiene 
e de organização do local 
como um todo, bem como 
estrutura insatisfatória e 
armazenamento inadequado 
de alimentos, em embala-
gens não reutilizáveis. Sendo 
assim, a empresa foi notifi -
cada e a Vigilância Sanitária 
adotou as medidas legais 
cabíveis para a correção 
das irregularidades, como a 
interdição do local. Também 
foi verifi cado, pela Secretaria 
de Desenvolvimento Urbano, 
que o local não tinha licença 
de funcionamento, o que 
acarretou auto de infração 
para o proprietário.

Situações de descarte 
irregular de lixo devem ser 
informadas pelo Disque-De-
núncia (0800-772-2006). O 
valor da multa por descarte 
irregular de resíduos pode 
ultrapassar R$ 40 mil e resul-
tar na apreensão do veículo 
usado para o descarte.
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LOTERIAS:
Deu sorte hoje?

Werter Santana/AE

14º

14º

7º

4º

10%

10%

Amanhã

Hoje

07. Jul

06. Jul

Máxima

Máxima

Mínima

Mínima

PARCIALMENTE 
NUBLADO

PARCIALMENTE 
NUBLADO

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

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

responsáveis pela polui-
ção ambiental? 

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

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

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

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

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

 Cripta da Sé

Imagem da cripta da Catedral da Sé, localizada no centro de São Paulo, que completa 100 
anos em 2019. O local abriga os restos mortais de todos os bispos de São Paulo nos seus dois 
séculos de hierarquia. A cripta é bastante visitada por fi éis e turistas todos os dias

Prefeitura interdita empresa 
irregular que ainda realizava 
descarte irregular em Cumbica

Joli abre 150 vagas de 
emprego em Guarulhos

A Joli, empresa com mais 
de 40 anos de mercado, 
especializada em materiais 
de construção, abre novas 
oportunidades de emprego 
e recebe currículos em sua 
18ª unidade no dia 8 de 
julho.  A nova loja, localizada 
no bairro Bonsucesso, será 
inaugurada em agosto.

De acordo com o Instituto 
Brasileiro de Geografi a e 
Estatística (IBGE), a taxa de 
desemprego no Brasil caiu 
para 12,5%, mas ainda atinge 
cerca de 13 milhões de pes-
soas. Na Grande São Paulo, 
especialmente a sub-região 
leste, que inclui Guarulhos, 
entre outros municípios, a 

taxa subiu de 19,3% para 
19,8%, segundo a Pesquisa 
de Emprego e Desemprego 
(PED), da Fundação Seade e 
do Departamento Intersindi-
cal de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos (Dieese).

Os postos de trabalho são 
para funções como auxiliar 
de limpeza, vendedor, aten-
dente, ajudante geral, fi scal 
de loja, gerente, operador 
de caixa e auxiliar de lim-
peza. Os currículos devem 
ser entregues no dia 8 de 
julho, das 8h às 16h, na nova 
unidade, localizada na Av. 
Doutor Arthur Marcondes de 
Siqueira, 230, Bonsucesso, 
em Guarulhos.

Foto: Sidnei Barros

Mega Sena
Concurso n° 2165
03/07/2019
05 - 37 - 43 - 49 - 54 - 56

 
Lotofácil
Concurso n° 1835
03/07/2019 
01 - 04 - 06 - 07 - 11
13 - 14 - 15 - 16 - 18
20 - 21 - 22 - 23 - 24

Lotomania
Concurso n° 1983 
02/07/2019
04 - 05 - 10 - 12 - 17
18 - 19 - 24 - 30 - 34
41 - 61 - 66 - 70 - 71
73 - 74 - 81 - 95 - 98

Dupla Sena
Concurso n° 1955
02/07/2019
Primeiro sorteio 
01 - 07 - 14 - 15 - 41 - 48
Segundo sorteio
07 - 12 - 22 - 23 - 36 - 40

Federal
Extração n° 05402
03/07/2019

Prêmios Principais
Prêmio Bilhete  Valor (R$)
1º   2                   500.000,00
2º  85265             27.000,00 
3º  38749             24.000,00
4º  25075              19.000,00
5º  31911                18.329,00
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Ulisses Carvalho 

Devido às fortes chuvas 
em Guarulhos, a Coor-
denadoria Municipal de 
Proteção e Defesa Civil 
(Compdec), interditou a 

residência de número 
1.540 da avenida Pedro de 
Souza Lopes, no bairro Vila 
Galvão. Segundo apurou o 
HOJE, na casa que mora-
vam duas pessoas (mãe e 

filho) antes dela  atingida 
por um deslizamento. Não 
há informações de feridos. 

A reportagem foi impe-
dida por um morador de 
acessar o local em que hou-

ve o deslizamento para re-
gistrar imagens.  De acordo 
com a Compdec, as chuvas 
desta quinta-feira (4), que 
começaram às 5h, chega-
ram a 61 mm, e ocasionou 
pontos de alagamentos em 
diversos bairros, principal-
mente próximos aos rios 
Baquirivu e Tietê. 

“As ocorrências afeta-
ram os seguintes locais: 
Presidente Dutra, Haroldo 
Veloso, Malvinas, Vila 
Any, Jardim Guaracy, Vila 
Izildinha, Cidade Seródio e 
Jardim Santo Afonso.  Hou-
ve duas quedas de árvores: 
uma no Vila Rio, outra no 
Água Azul”, informou em 
nota a Defesa Civil. A admi-
nistração municipal também 
afirmou que houve quedas 
de árvores, sendo uma na 
Vila Rio de janeiro e outra 
no bairro Água Azul, por 
volta das 6h de quinta-feira. 

Também foram registra-
dos problemas na avenida 
Jamil João Jarif. “A Secre-
taria de Transportes e Mo-
bilidade Urbana interditou 
a avenida Jamil João Zarif, 
devido o alagamento na re-

gião. A via já está liberada 
e houve sua obstrução 
parcial por meio de uma 
máquina, que abriu um 
espaço lateral para a água 
do rio escorrer”, informou 
a STMU.

Com atraso de voos, Aeroporto 
de Guarulhos também é afetado 

Casa é interditada pela Defesa Civil 
na Vila Galvão após as fortes chuvas

O Aeroporto 
Internacional de São 
Paulo-Guarulhos, em 
Cumbica, também foi 
afetado nesta quinta-
feira (4). Diversos voos 
foram remanejados para 
a sexta (5). De acordo 
com a concessionária 
responsável pela 
administração do 
aeroporto, a Gru Airport, 
o motivo dos atrasos nos 
voos ocorreu devido às 
chuvas e o trânsito na 
cidade. 

A concessionária não 
divulgou o número de 
voos atrasados, mas 
informou que na manhã 
desta sexta, até às 11h10, 
houve somente atraso 
em um voo. As partidas 
mais afetadas foram as 
internacionais, no horário 
entre 20h à 1h. “Com 
a chuva e o trânsito, 
atrasou a chegada 
dos passageiros e das 
tripulações escaladas 
para operar os voos 
programados”, informou. 

Nesta semana, fi zemos três assem-
bleias para apresentar propostas de 
Participação nos Lucros e/ou Resulta-
dos. Foram mobilizados mais de 850 
metalúrgicos, da Tower e São Rafael 
(Arujá) e também da Marzo Vitorino 
(Terra Preta, Mairiporã).

Nosso vice-presidente Josinaldo 
José de Barros (Cabeça) afi rma: “Duas 
negociações conquistaram aumento. Os companheiros 
também aprovaram custeio ao Sindicato”.

Tower - Subiu 4% e valor pode chegar a R$ 3.224,00. 
Assembleia foi conduzida pelos diretores Cabeça, Lula e 
Tieta. Primeira parcela - de R$ 1.450,00 - sai em agosto. 
A segunda, com metas, será paga em fevereiro.

São Rafael - Os 130 trabalhadores receberão Partici-
pação nos Lucros de R$ 1.500,00; valor é 7% superior 
ao ano passado. Diretores Cabeça, Fala Mansa e Nildo 

NEGOCIAÇÃO CONQUISTA MAIS PLR EM NOSSA BASE

José Pereira dos Santos - Presidente

COLUNA DO

METALÚRGICO

ATENÇÃO PARA ESSE ACORDO
O governo solta rojão para o acordo União 
Europeia-Mercosul. Mas há controvér-
sias. Especialistas alertam que nossa 
indústria pode ser ainda mais fragi-
lizada. Hora de fi carmos em alerta!

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

6/7/2019

Presidente

ATENÇÃO PARA ESSE ACORDO
O governo solta rojão para o acordo União 
Europeia-Mercosul. Mas há controvér-
sias. Especialistas alertam que nossa 
indústria pode ser ainda mais fragi-
lizada. Hora de fi carmos em alerta!

VARAL SOLIDÁRIO CHEGA AO PRIMAVERA
As doações à Cam-

panha do Agasalho 
realizada pelo Sindi-
cato foram entregues 
ao Instituto Meu Fu-
turo. Familiares dos 
assistidos pela enti-
dade escolheram as 
peças. “Foi uma ação 
social muito impor-
tante”, diz o diretor Alex Lima, que preside o Meu Futuro.

apresentaram a proposta. O pagamento será feito neste 
mês de julho e janeiro do próximo ano.

Terra Preta - Os 20 empregados da Marzo Vitorino vão 
receber a PLR em setembro deste ano e março próximo. 
Proposta foi apresentada pelos nossos diretores Ricardo, 
Carioca e Márcia de Aquino.

TODOS - O Sindicato busca pagamento da Participação 
nos Lucros pra toda a base. Caso sua empresa não pague, 
ligue para 2463.5300 e fale com um dos diretores.

Crianças também foram benefi ciadas

TOWER - Proposta apresentada pelos nossos diretores Cabeça e Lula teve aprovação unânime

FUTSAL RECEBE INSCRIÇÕES. PARTICIPE
Inscrições para o 15º Cam-

peonato de Futsal dos Meta-
lúrgicos vão até 23 de julho. 
Os jogos serão no ginásio 
poliesportivo do Clube de 
Campo. Entrada grátis. 

Mais: Ligue no 2463.5300. 
Fale com Alex ou Feijão. 
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O governador João 
Doria, os secretários da 
Educação de São Paulo, 
Rossieli Soares, e da 
Segurança Pública, ge-
neral João Camilo Pires 
de Campos, anunciaram 
nesta sexta-feira (5) o 
programa Escola mais 
Segura. A iniciativa tem 
como objetivo reforçar a 
segurança em unidades 
de ensino estaduais por 
meio da Polícia Militar, 

empregando policiais de 
folga e adquirindo novas 
viaturas para o programa 
Ronda Escolar.

“Foram escolhidas 
inicialmente 216 escolas 
prioritárias, tomando 
como base análises técni-
cas feitas pela Secretaria 
de Educação, Secretaria 
da Segurança Pública e 
a Fundação Seade para 
a defi nição das unidades 
mais vulneráveis”, disse 

Doria.
As escolas vão receber 

o reforço de até 622 po-
liciais por meio da Diária 
Especial por Jornada Ex-
traordinária de Trabalho 
Policial Militar (Dejem), 
que somará investimen-
tos de R$ 26 milhões por 
ano. Em uma das inicia-
tivas, haverá reforço da 
Ronda Escolar por até 
190 policiais militares por 
dia. Para esta ação, serão 

destinados R$ 8 milhões.
Na segunda forma 

de atuação, duplas de 
policiais farão o patrulha-
mento a pé, no entorno 
das escolas. Cada dupla 
cuidará de até três uni-
dades, com possibilidade 
de contratação de até 
432 policiais e investi-
mento de R$ 18 milhões. 
As duas iniciativas esta-
rão em funcionamento 
até setembro deste ano. 

A adesão dos policiais é 
voluntária, e a alocação 
dos serviços será realiza-
da com base nas neces-
sidades das diferentes 
regiões e das escolas.

O programa também 
prevê o investimento de 
R$ 25 milhões para a 
aquisição de 500 viaturas 
para a renovação da frota 
da Ronda Escolar. Os 
veículos serão entregues 
no começo do próximo 

ano. A partir de agora a 
Secretaria da Educação 
está incumbida de fazer 
um estudo sobre como 
policiais militares aposen-
tados poderiam contri-
buir com programas de 
prevenção à violência no 
âmbito escolar, realizan-
do ações de mediação 
e atividades educativas, 
como palestras e ofi cinas 
direcionadas aos estu-
dantes.

Governo de SP anuncia medidas de 
segurança para escolas estaduais

O programa ainda pre-
vê o envio de Projeto 
de Lei para adoção de 
medidas de promoção 
a segurança e proteção 
de professores e demais 
servidores que atuam 
nas escolas estaduais 
de São Paulo. O proje-
to também estabelece 
medidas com fins edu-
cativos e disciplinares 
em consonância com o 

Estatuto da Criança e 
do Adolescente (ECA). O 
objetivo é responsabili-
zar alunos e, se necessá-
rio, os responsáveis por 
alunos com menos de 18 
anos que causarem dano 
ao patrimônio público 
escolar.

“Aluno que depredar 
escola pública vai ter que 
pagar. Não importa qual 
seja a sua condição so-

cioeconômica, onde ele 
viva ou qual escola. Se 
ele não pagar, ele será 
penalizado judicialmente. 
Faremos um chamamen-
to aos pais para que edu-
quem os seus filhos e co-
mandem as suas famílias 
para formar uma nova ge-
ração de estudantes que 
trabalhem e respeitem as 
pessoas e o patrimônio 
público”, afirmou Doria.

A Secretaria da Educa-
ção passará a contar com 
uma equipe integralmen-
te dedicada ao enfrenta-
mento à violência e estu-
dos na área de segurança 
nas escolas. Para tanto, 
será criado o Gabinete 
Integrado de Segurança 
e Proteção Escolar (Gis-
pec), que contará com 
servidores da educação 
e da Polícia Militar.

Outra medida do Es-
cola Mais Segura será 
a integração entre as 
câmeras de segurança 
das escolas da rede es-
tadual com o Centro de 
Operações Integradas 
(COI), que reúne outros 
setores como Bombei-
ros e Defesa Civil.

As 1.587 unidades de 
ensino da capital e Gran-
de São Paulo, cujo moni-
toramento fica no prédio 
da Secretaria da Educa-

ção, terão as câmeras 
integradas ao COI. 

A medida de integra-
ção vai permitir que a 
polícia auxilie o moni-
toramento do sistema 
que funciona na rede 
estadual. Na área de in-
teligência, já estão sen-
do adotadas medidas 
preventivas, bem como 
a Secretaria da Educa-
ção irá reforçar o canal 
de denúncia 181 nas es-
colas.

Professores terão proteção e alunos
serão responsabilizados por danos

Inteligência e integração será um
dos pontos da Escola Mais Segura
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Ulisses Carvalho 

Uma perseguição policial 
terminou com um suspeito 
morto e outros dois feridos, 
de acordo com a Polícia 
Militar. O fato ocorreu às 
8h30 desta sexta-feira (5), na 
rua Sérgio Rabelo, no bairro 
do Picanço. Os sobreviven-
tes – um deles menor de 
idade – foram socorrido 
pelo Samu para o Hospital 
Padre Bento. Até a conclusão 
desta edição, a Secretaria de 
Segurança Pública (SSP) não 
havia divulgado o nome do 
indivíduo morto.

O indivíduo morto não teve 
a identidade revelada pela 
Secretaria de Segurança Pú-
blica do Estado de São Paulo 
(SSP). Em nota informou que 
duas armas foram apreendi-
das com o trio.

Segundo informações, os 
suspeitos teriam chegado à 
residência de número 280 
daquela rua em um veículo 
de modelo Polo, na cor preta, 
e teriam anunciando um 
assalto. A PM foi informada 

e realizou o cerco ao local 
esperando a saída dos indi-
víduos. 

Na fuga, os suspeitos 
tentaram deixar o local em 
dois carros da casa, o Polo e 
um Punto, de cor branca, que 
seria do dono da residência, 
quando foram abordados 
pelos policiais. 

“Como eles iriam fugir com 
o carro, os policiais deram 
um tiro de advertência, foi 
quando começou a troca de 
tiros”, informou uma testemu-
nha. O Punto colidiu com um 
Fiesta que estava próximo a 
residência, e o Polo, onde es-
taria os outros dois suspeitos, 
bateu em um Uno. 

Um dos suspeitos morreu 
dentro do Polo. De acor-
do com a polícia, no Polo 
estariam camisas e uma TV 
que teriam sido roubadas 
na residência. O estado de 
saúde dos dois suspeitos 
socorridos não foi divulga-
do até a conclusão desta 
reportagem. 

Perseguição policial termina com um 
suspeito morto e 2 feridos no Picanço 
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Operação Inverno conta com 
telefone 199 para atender 
pessoas em situação de rua

Em razão da chegada 
do período de baixas 
temperaturas, a Prefeitura 
reforça a Operação 
Inverno ao disponibilizar 
o telefone 199 para que a 
população possa informar 
locais em que haja pessoas 
em situação de ruas e a 
temperatura estiver igual 
ou abaixo de 13 graus. 
Desta forma, o Serviço de 
Abordagem Social será 
acionado e irá até o local 
para realizar o atendimento.

De acordo com 
o secretário de 
Desenvolvimento e 
Assistência Social, Alex 
Viterale,“a Operação de 
Inverno é fundamental 
para que, através de uma 
força-tarefa realizada pela 
Prefeitura, consigamos 
alcançar o maior número 
de pessoas em situação de 
rua. Que elas tenham uma 
acolhida nos dias de baixa 
temperatura, cuja exposição 
pode até levar à hipotermia 

e, em alguns casos, à morte. 
Daí a relevância dessa 
operação, que irá durar todo 
o inverno. Iremos, através 
da equipe de abordagem 
social, encaminhar essas 
pessoas para nossos 
serviços e através de nossos 
Restaurantes Populares 
ofertaremos a alimentação. 
A ideia principal é tirá-los da 
rua nesse período de frio 
de uma forma intensificada, 
haja vista que alguns se 
recusam a ser acolhidos”, 
afirmou o gestor.

Iniciada no dia 4 de 
junho, a Operação Inverno 
prosseguirá até o final da 
estação. Fora da época 
de frio, o trabalho ocorre 
diariamente das 9h às 
21h. Durante o inverno, o 
atendimento através do 199 
ocorrerá 24 horas por dia.

Disque 199 para informar 
pessoas em situação de rua 
no inverno, especialmente 
se temperatura estiver igual 
ou abaixo de 13 graus
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O Dia do Panificador 
é comemorado nesta 
segunda-feira (8). As 
padarias atualmente se 
tornaram um sinônimo 
de modernidade, já que 
os estabelecimentos 
deixaram de somente 
fabricar o tradicional 
‘pãozinho’, para se tornar 

um centro gastronômi-
co, com cardápios cada 
vez mais sofisticados 
para atender melhor os 
clientes. 

A profissão de padeiro 
é uma das mais antigas 
do planeta; os primeiros 
registros são da época 
da Mesopotâmia, região 

atualmente do Iraque. 
Uma das histórias so-

bre o Dia do Panificador, 
remonta ao ano de 1333, 
época em que houve um 
grande período de fome 
no reinado de Dom Diniz, 
em Portugal, porém, a 
rainha Dona Isabel, tinha 
o hábito de alimentar 

os pobres com os pães, 
tornando-se também a 
padroeira dos panifica-
dores. 

O dia 8 de julho além 
de ser o Dia do Panifi-
cador, também é come-
morado o Dia de Santa 
Isabel. 

No roteiro do HOJE 

deste final de semana, 
estão as padarias D’ville 
e Nova Guarulhos, 
localizadas nos bairros 
do Jardim Iporanga e 
Vila Augusta, respectiva-
mente. 

Na Nova Guarulhos 
o cardápio é recheado 
de opções, com salga-

dos, lanches, porções e 
refeições, como almoço 
e jantar. 

Já na Padaria D’ville, 
além do tradicional pão 
francês, outras opções 
deliciosas são o café 
da manhã, o almoço, 
jantar,  frango assado e a 
feijoada.

No Dia do Panificador, padarias
de Guarulhos são destaque 
com variedade no cardápio 

Confira as opções gastronômicas do roteiro deste final de semana 
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Padaria D’ville Padaria Nova Guarulhos
A Padaria D’ville está 

localizada na avenida 
Salgado Filho, n° 3.200, 
no bairro do Jardim 
Iporanga, e além de um 
serviço de self-service 
no cardápio, também tem 
entre os destaques o 
delicioso frango assado 
e a feijoada. 

No cardápio também 
tem uma variedade de 
pizzas, além dos doces, 
como pudins, tortas, bo-
los secos e confeitados, 
pão de metro e baguete 
recheada. 

Outra opção no esta-
belecimento é o café 
da manhã, com um dos 
melhores pães da cida-
de. Mais informações: (11) 
2457-0987. 

A Padaria Nova Guaru-
lhos está localizada na 
rua Albino Fantazzini, 
n° 90, esquina com a 
avenida Guarulhos, n° 
1.320, na região da Vila 
Augusta. Entre os itens 
no cardápio do estão 
os tradicionais lanches, 
como misto quente, 

churrasco, peito de 
peru, além da variedade 
de beirutes, como o filé 
de frango, filé mignon e 
presunto e queijo. 

O estabelecimento 
também oferece almoço 
e jantar, com pratos rá-
pidos, com pratos como 
contra filé acebolado 

com arroz e fritas, filé 
mignon com arroz, fritas 
e saladas, filé de frango 
ou calabresa, com arroz, 
fritas e saladas. Outros 
destaques da casa são 
os omeletes, além das 
pizzas, vitaminas e so-
bremesas. Mais informa-
ções: (11) 2422-7188. 
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Av. Salgado Filho, 3200 - Jd. Iporanga - Guarulhos - SP  
Tel. 2457-0987Tel. 2457-0987el. 2457-0987el. 2457-0987el. 2457-0987el. 2457-0987el. 2457-0987el. 2457-0987el. 2457-0987el. 2457-0987el. 2457-0987el. 2457-0987Tel. 2457-0987T

Temos:
• Sopas e Caldos
• Buffet / Self-Service
Todos os Dias

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

www.padarianovaguarulhos.com.br
(11 2422.7188

8 de julho dia 
do panificador!

“Ele nós da

o pão francês
de cada dia”

Rua Albino Fan

• variedade em pães e doces • bolos
• Salgados para festa • Baguetes de Metro

 “O famoso pão francês”O jornalista e dese-
nhista Diego Calvo, está 
lançando o livro Vicarius, 
pela Editora C5. Ambien-
tado em um país fictício, o 
título da história é voltado 
para uma capital financei-
ra da cidade de Caronte, 
baseando-se no poder, 
vingança, drogas e pros-

tituição, além de outras 
facetas do submundo, em 
uma trama que se desen-
rola em uma única noite 
chuvosa. 

Nesta história, quatro 
personagens contam sua 
versão daquela noite. São 
foras da lei, que apelam 
para a violência quando 

são ameaçados. Entre 
os personagens estão o 
assassino Meia Meia, a 
Prostituta Fiel, o Usurpa-
dor e o Sargento. Com lin-
guagem em HQ, a história 
é ambientada nos anos 
2000, cuja discussão da 
violência é a tônica da 
trama.

Jornalista guarulhense lança livro de 
ficção voltado à temática da violência

Serviço:
Livro Vicarius: 225 
páginas
Editora: C5; Edição: 1ª 
(2019)
Preço: R$ 29,99
Mais informações: https://
amzn.to/2XpEw6r

Neste domingo (7), às 
16h, com entrada gratuita, 
o Teatro Padre Bento, 
localizado na rua Francisco 
Foot, n° 3, no bairro do 
Jardim Tranquilidade, 
recebe o espetáculo Peter 
Pan, que fez sucesso 
quando foi apresentado no 
Teatro Nelson Rodrigues, no 
bairro da Vila Galvão. 

A história começa após 
a derrota do capitão 
Gancho, e a despedida 
dos fi éis companheiros 

que resolveram seguir a 
jornada. O personagem 
Peter Pan, ao lado de 
Sininho e Cabelinho, seus 
companheiros, resolve partir 
em busca de novos amigos. 
Em certo dia, Pan encontra 
uma terra  nova, de nome 
Paraíso Perdido, moradia 
de meninas que estariam 
perdidas. 

Essas meninas possuem 
características particulares, 
como a liderança e também 
o estresse. Neste novo 

mundo Peter descobre 
novas oportunidades, no 
entanto, o destino leva o 
fi lho do Capitão Gancho, 
Gancho Júnior, ao encontro 
do Paraíso Perdido por 
meio de uma situação 
inusitada. Gancho Junior e 
seus companheiros buscam 
vingar Capitão Gancho 
ao passo que Júnior lida 
com um confl ito interno 
sobre quem ele é, e quem 
ele acredita que seu pai 
gostaria que fosse.

Espetáculo Peter Pan chega ao Teatro 
Padre Bento, e a entrada é gratuita

Serviço: 
Peter Pan 
Data: Dia 07/07 

(domingo)
Horário: 16h 
Entrada gratuita e 
classifi cação livre

Endereço: Rua Francisco 
Foot, n° 3, Jardim 
Tranquilidade. (Teatro 
Padre Bento). 
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[ horóscopo ]

Um Homem Só

É Pura Sorte

Record, 15h00 
Com Martin Short, 
Danny Glover. Quan-
do Valerie Highsmith 
desaparece no Mé-
xico, ninguém fica 
surpreso, já que ela 
é conhecida por sua 
total falta de sorte. O 
surpreendente é que 
o detetive veterano 
Raymond Campa-
nella não consegue 

encontrá-la. Um exe-
cutivo da empresa do 
pai de Valerie tem a 
ideia de mandar Proc-
tor, da contabilidade, 
para acompanhar 
Raymond. O detalhe 
é que Proctor é tão 
azarento quanto Va-
lerie e acaba se me-
tendo nas mesmas 
encrencas que ela.vos 
amigos.

Globo, 00h49 
GBrasil. Comédia. Di-
reção Cláudia Jouvin. 
Com Vladimir Brichta; 
Ingrid Guimaraes. Ar-
naldo é um homem 
que está infeliz no ca-
samento e no traba-
lho. Para tentar resol-
ver seus problemas, 
ele procura uma clí-
nica que promete co-

piar as pessoas para 
livrá-las da vida mi-
serável que levam. 
Com um clone ocu-
pando seu lugar, ele 
poderia começar 
uma vida nova, mas, 
na hora do radical 
procedimento, surge 
a dúvida sobre se é 
isto que ele realmen-
te deseja fazer.

Fotos: Divulgação

[ filmes ] 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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BANCO 65

MOV
JOÃOBOSCO

POROANOT
IGAPODADO

OLEOSAIO
DLINSOB

JECATATUR
CORDARAMI
IAMEBAAG

ONUANASA
TIRSDT

FUNDAMENTO
RASUNER

CALDATRAI
TERREIRO

A cultura
dos povos

sem 
escrita

Alho-(?),
bulbo

usado em
quiches

Fator que
influencia
o valor de
um carro

Ficar na
(?): não

dar
opinião

Tipo de
pele mais
propensa

à acne

Elemento
vital ao
"design"

Fruto
cultivado
nos oásis
africanos

"A justiça
tarda, (?)
não falha"

(dito)

Matuto
criado por
Monteiro
Lobato

A mais
longa das

fibras
vegetais

Protozoá-
rio causa-

dor de
diarreias

Material
genético
útil em
perícias

Terceira
(?): novo 

nome para
"velhice"

Entidade
gerida por

António 
Guterres

Máquina
usada na
confecção
de tecidos 

Sem (?): 
improce-

dente

Luiza 
Tomé,
atriz

cearense

"The (?)",
tabloide
inglês

Assume
expressão
de alegria

Age como
o cônjuge

infiel

Cubo
usado 

em jogos
Destino

"(?) Suspei-
ta", filme
dos EUA 
Pedestre

Soldado
(abrev.)

Agência
dos EUA

que levou
o homem

à Lua

Líquido caramelizado
que cobre o pudim

Local em que ocorrem
rituais do Candomblé

Ecoa

Tonelada
(símbolo)
Deus, em
italiano

Coautor
de "Papel
Machê"

Exigência eleitoral
considerada contra-
dição da democracia

no Brasil

Expressão
de alegria
Movimento
como a ola 

Guaxinim
(Zool.)
Oeste

(abrev.)

 Flexibilidade no
compor-
tamento

(fig.)

Material
usado no
cabo de
guerra

Área ala-
gada da

Floresta A-
mazônica

Andar;
caminhar
Nitrogênio
(símbolo)

3/adn — dio — sun. 5/igapó. 9/joão bosco — mão-pelada.

virgem

Oportunidades 
agradáveis virão até 
você. Não as deixe 
passar. Você vai 
começar a se sentir 
cansado, tome cuida-
do com movimentos 
bruscos. Você deve 
desacelerar fisica-
mente.

Você está no centro 
do palco e não terá 
problemas para 
persuadir os outros a 
trabalharem com você. 
Evite discussões tem-
pestuosas, que sugam 
sua energia. Você vai 
ganhar, não duvide.

Você se relacionará 
melhor com as pessoas 
que o rodeiam. Você 
receberá uma boa 
notícia pelo correio. O 
espírito de otimismo 
que prevalece é o que 
lhe dá um desejo de 
escapar, levando-o a 
excessos perigosos, 
especialmente na parte 
muscular.

A sinceridade de suas 
propostas fará com que 
você ganhe apoio das 
pessoas ao seu redor e 
você será capaz de de-
fender sua causa com 
muita força. Você terá 
a necessária autocon-
fiança para cumprir suas 
obrigações.

Você está se movi-
mentando para resol-
ver algumas questões 
urgentes. Você precisa 
de equilíbrio em todas 
as áreas, física e men-
tal. Realize atividades 
de relaxamento para 
ficar em sintonia com 
seu corpo.

Uma imensa neces-
sidade de ação faz 
você tomar decisões 
precipitadas. Você 
deveria se retirar a 
um lugar campestre 
por alguns dias para 
diminuir a tensão psi-
cológica. Certifique-se 
de ter algum tempo 
para si mesmo.

Você vai se preparar 
para responder as 
questões urgentes, sem 
hesitação ou rodeios. A 
relativa calma que reina 
atualmente permite 
que você reveja seus 
problemas de saúde 
em geral de maneira 
extremamente favorá-
vel. Não se segure.

Os conflitos que 
estão acontecen-
do não vão atingir 
você e você vai ser 
o único a suavizá-
-los. Muito bem! O 
contato humano será 
a melhor forma de 
acalmar sua mente.

Você terá todo 
o prazer em fazer 
comentários cínicos, 
mas tome cuidado para 
não ofender ninguém. 
Você está em sintonia 
com seu ambiente e 
não há obstáculos à 
vista, já que você vai ter 
uma abordagem mais 
equilibrada. Isto lhe 
dará força.

Você vai perceber 
que estava certo de 
ser insistente com 
uma pessoa em par-
ticular. Seu estado de 
ânimo está melhoran-
do e está mantendo 
sua vitalidade em um 
nível aceitável. Faça 
algum exercício!

Você não terá pro-
blemas para se afirmar 
e pôr fim a relaciona-
mentos doentios, sem 
arrependimentos! Você 
está mostrando mais 
sensatez no seu gasto 
de energia hoje e está 
começando a restabele-
cer um equilíbrio maior.

Você vai ser capaz 
de finalizar um projeto 
financeiro ligado a uma 
compra importante. 
Um impulso de energia 
está reforçando a sua 
energia básica. Você 
tem maior resistência e 
está mais inclinado para 
focar, em especial, no 
essencial.

áries
libra

escorpião

sagitário

capricórnio

aquário

peixes

touro

gêmeos

câncer

leão

[ novelas ] 

Orfãos da Terra
Laila pede que 

Jamil deixe sua casa. 
Ali chega ao quarto 
de Sara. Latifa dança 
para Abner. Camila 
conta para Cibele 
que Dalila/Basma e 
Paul são amantes. 
Dalila vê seu armário 
revirado, e denuncia 
a camareira do hotel.

Verão 90
João e Moana não 

lembram o que acon-
teceu na noite ante-
rior. Diana descobre 
que João e Moana 
tomaram um chá que 
altera o estado de 
consciência. João 
pede a Moana para 
não criar nenhuma 
expectativa em rela-
ção a ele. Raimundo 
resolve criar a Segun-
da Contra Fome para 
ajudar as pessoas 
necessitadas.

A Dona do Pedaço
Régis desmente 

Roma e afirma que 
provará sua inocência. 
Régis repreende Gla-
dys por ter falado de 
Roma para Amadeu. 
Chiclete pede para 
Vivi ficar com ele. Fa-
biana liga para Camilo 
procurando pela irmã. 
Vivi mente para o noi-
vo, que a desmascara. 
Fabiana beija Camilo. 
Márcio se irrita com as 
atitudes de Kim.

Segunda-feira
Malhação - Toda 
Forma de Amar

Rita afirma que 
não pensa em Filipe. 
Daniel elogia a per-
formance de Milena 
na luta. Jaqueline 
gosta de saber que 
César voltou para 
a casa de Milena. 
Serginho insinua que 
Rita é apaixonada 
por Filipe.

Verão 90
Candé conta a 

Quinzinho que o pai 
foi extraditado e está 
preso. Dandara deci-
de manter a agenda 
de shows mesmo 
grávida. Lidiane e 
Quinzão resolvem ir 
morar na cobertura 
com Mercedes, en-
quanto o acordo do 
divórcio não sai. Oto-
niel comenta com 
Janaína que o Baião 
de Dois foi invadido 
por mulheres que 
querem ser atendi-
das por Raimundo.

Jezabel
Raquel corre pelas 

ruas de Samaria e 
tropeça em Micaías. 
Ela se joga em seus 
braços, tremendo 
de medo. Leah 
vem em seguida e 
tenta explicar o que 
aconteceu. Micaías 
abraça Raquel e a 
conduz para casa. 

Acabe ordena que 
Queila e Baruch 
fiquem na casa de 
Barzilai e Jezabel 
fica enfurecida.

A Dona do Pedaço
Maria da Paz diz a 

Amadeu que se casa-
rá com Régis. Chicle-
te afirma a Beatriz e 
Linda que se afastará 
de Vivi. Maria da Paz 
convida Rock e Mar-
lene para serem seus 
padrinhos de casa-
mento. Régis arma 
com Josiane e pede 
dinheiro emprestado 
a Lyris para oferecer 
uma viagem a Maria 
da Paz. 

As Aventuras de 
Poliana

Luca Tuber posta 
um vídeo em seu 
canal para se des-
culpar com Mirela, 
e pede a ajuda de 
seus seguidores na 
campanha #Perdoa-
Mirela. Nadine des-
cobre que Waldisney 
está desviando 
dinheiro da O11O, e 
faz uma proposta ao 
rapaz.

O resumo dos 
capítulos de todas 
as novelas é de 
responsabilidade das 
emissoras.
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Para anunciar nos classifi cados ligue:

2823-0828 / 2823-0830

2823-0836 / 2823-0837

ANUNCIE

de linhaClassifi cados

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

Desentupimento 
Desinsetização
Desratização

Descupinização
Limpeza de caixas 

de água 
Caminhão limpa fossa

Jardinagem e 
manutenção de piscinas 
4218-7223/98465-4430

GAROTAS
Maiores, inician-

tes. Ganhos de até 

R$6.000,00.
À 500 metros do 

metrô Santa Cruz.
Oferecemos 

moradia.
(11) 94762-2027 

Leandro.

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!

   IMÓVEIS 
 ALUGA-SE 

 CASA TÉRREA 
 3cmds próx ao centro. V Moreira. 
Tr c/ prop. F:99649-0595 

 CASA JD ADRIANA 
 3 cmds, próx ao Sesi. Tr c/ prop. 
F:99649-0595 

 VENDE-SE 

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

 APTO MACEDO 
 2 Dorms, cond Champs dp Baga-
telle R$220mil, ac carro F:99390-
7867/98144-9710  

 NEGÓCIOS 
 OPORTUNIDADE 

 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 

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

 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. 

 RELAX 

 PANDORA 
 Venha descobrir o que tem na 
minha caixa de pandora. F:2488-
6966/ 94295-5756 

 LOVE GIRLS DRINKS 
 Um bar diferente c/ lindas girls.
Show todas as sextas as 22hs.
Conheça nossas girls. F:2488-
6966/ 95722-0116   

PARA ANUNCIAR
NOS CLASSIFICADOS 

CHAME NO WHATSAPP:

95127-3215



www.guarulhoshoje.com.br sábado e domingo, 6 e 7 de julho de 201912

65ª GRANDIOSA
QUERMESSE DE

06 DE JULHO

07 DE JULHO

PARÓQUIA SÃO PEDRO APÓSTOLO
RUA SÃO JOSÉ, 137 - VILA GALVÃOA PARTIR DAS 17H

BARRACAS | COMÍDAS E BEBIDAS TÍPICAS | JOGOS DIVERTIDOS
PALCO E BANDAS AO VIVO

As benções para sua vida Deus providenciará!

BANDA

TRIBUTO LEGIÃO URBANA

FORÇA SEMPRE

BANDA
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