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Dia Mundial do Rock é 
celebrado em Guarulhos 
com ação benefi cente 
neste sábado
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SOLIDARIEDADE: AC Rock Guarulhos celebra ‘Dia Mundial 
do Rock’ com ação benefi cente neste sábado (13)

GH Pág. 8

Inscrições para cursos profi ssionalizantes do CTMO começam terça
GH Pág. 2

Com autorização da Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo (Arsesp), a Sabesp irá aumentar as 
tarifas da água e esgoto em Guarulhos, porém a companhia garantiu que o reajuste só estará em vigor em 2020

Conta de água em Guarulhos vai 
aumentar, mas somente em 2020

GH  Pág. 5

GH Pág. 2 GH Pág. 4

Ex-comandante de companhia da 
Rota em SP assume o CPA/M-7
na cidade de Guarulhos e região

Com ajuda da iniciativa privada, 
Flamengo consegue R$ 9 milhões
para modernizar o seu estádio
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LOTERIAS:
Deu sorte hoje?

 Cara do desemprego

Com mais de 13 milhões de desempregados no país, cada vez mais as pessoas vem inovando para 
conseguir sustentar a família e o vendedor de balas e pipoca na Praça Getúlio Vargas, flagrado pela 
reportagem do HOJE, é a cara da crise que vem assolando o país nos últimos meses.
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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.

Na manhã desta sexta-feira 
(12) foi realizada a passagem 
de troca do Comando de Po-
liciamento de Área Metropoli-
tano (CPA/M-7), na região cen-
tral. O novo comandante da 
Polícia Militar em Guarulhos é 
o coronel Marco Antônio de 
Oliveira Faria, 52, que substi-
tui a também coronel Flávia de 
Paula Santos, que ocupava o 
cargo desde agosto de 2017. 

A passagem simbólica do 
comando ocorreu apenas 
neste mês, porque Faria já 
havia assumido o cargo em 
maio, segundo a PM. “Em 10 
de maio de 2019, o coronel da 
PM Marco Antônio de Oliveira 
Faria assumiu o Comando de 
Policiamento de Área Metro-
politana Sete, designado em 
ato do governador conforme 
Decreto Lei nº 13.654-43, pu-
blicado no Diário Oficial do 
Estado nº 88, no dia 10 des-
te mês”, informou em nota o 
CPA/M-7.

Atualmente o CPA/M-7 con-
ta com 1.906 policiais dividi-

dos em quatro batalhões e o 
comando é responsável pelo 
patrulhamento nas cidades 
de Arujá, Cajamar, Caieiras, 
Francisco Morato, Mairiporã 
e Santa Isabel, além de Gua-
rulhos. Flávia agora é respon-
sável pelo comando da Policia 
Ambiental do estado de São 
Paulo. 

Faria é bacharel em direito 
pela Universidade Cruzeiro do 
Sul e também tem pós-gradu-
ação em gestão de projetos 
pela mesma universidade. O 
coronel também trabalhou 
no 1° Batalhão de Polícia de 
Choque das Rondas Osten-
sivas Tobias Aguiar (Rota), 
durante o período de 1996 a 
2007, nas funções de chefe 
da seção operacional e oficial 
responsável pelo gabinete de 
treinamento e comandante de 
companhia da Rota.

Com a saída de Faria do 15° 
Batalhão, a coronel Rita de 
Cássia Romão Azevedo é a 
nova comandante do bata-
lhão. 

Polícia Militar troca o comando do 
CPA/M-7 na cidade de Guarulhos

A partir da próxima terça 
(16) a prefeitura receberá ins-
crições para as 445 vagas 
disponíveis para os cursos 
profissionalizantes gratuitos 
do Centro de Treinamento e 
Mão de Obra (CTMO).

Os cursos pela manhã (8h 
às 12h) são para operador de 
injetora, colorista industrial, 
auxiliar de almoxarifado, esté-
tica e imagem pessoal, portei-
ro, web designer e instalador 
de monitoramento. Já das 13h 
às 17h estão disponíveis aulas 
para antenista, boas práticas 
na indústria farmacêutica e 
cosmética, telhadista, marke-
ting e vendas, montagem e 
manutenção de computado-
res, operador de rastreamen-

to e robótica.
Os interessados têm até 

o dia 25 de julho para com-
parecer ao Centro de Inclu-
são Digital e Aprendizagem 
Profissional (Cidap), na rua 
Quinze de Novembro, 63 – 
4º andar – Centro, das 9h às 
16h, com cópias e originais de 
RG, CPF, comprovante de re-
sidência e foto 3x4.

Também estão abertas 
as inscrições para eletricista 
instalador. Os interessados 
devem comparecer de 15 a 
19 de julho à Secretaria do 
Trabalho, na avenida Mon-
teiro Lobato, 734 – 1º andar, 
ou ao CTMO Vila Augusta, 
na avenida Antonio Iervolino, 
225 – Vila Augusta.

Cursos profissionalizantes do CTMO 
abrem inscrições nesta terça-feira

Mayara Nascimento

Mega Sena
Concurso n° 2167
09/07/2019
27 - 37 - 38 - 43 - 45 - 54

 
Lotofácil
Concurso n° 1838
10/07/2019 
01 - 03 - 05 - 08 - 09
10 - 12 - 15 - 16 - 18
20 - 21 - 22 - 23 - 25

Lotomania
Concurso n° 1985 
09/07/2019
01 - 10 - 12 - 14 - 22
26 - 31 - 35 - 37 - 41
44 - 48 - 54 - 55 - 56
66 - 72 - 78 - 87 - 95

Dupla Sena
Concurso n° 1958
09/07/2019
Primeiro sorteio 
06 - 24 - 30 - 40 - 44 - 49
Segundo sorteio
02 - 14 - 32 - 40 - 44 - 46

Federal
Extração n° 05404
10/07/2019

Prêmios Principais
Prêmio Bilhete  Valor (R$)
1º   84758          500.000,00
2º  81824             27.000,00 
3º  91850             24.000,00
4º  17501               19.000,00
5º  2088               18.329,00

Ivanildo Porto
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Antônio Boaventura

Depois da Prefeitura 
de Guarulhos anunciar a 
possibilidade de revogar 
a concessão do estádio 
Antônio Soares de Oliveira, 
no Jardim Tranquilidade, 
ao Flamengo, a direção do 
rubro-negro se movimen-
tou e afi rmou ter conse-
guido R$ 9 milhões para 
investir na modernização 
da praça esportiva com o 
apoio da iniciativa privada.

Segundo o presidente do 
Corvo, Edson David Filho, 
a proposta já é de conhe-
cimento do prefeito Guti 
(PSB), que já teria aprova-
do a iniciativa. Os próximos 
passos dependem da 
avaliação da Secretaria da 
Justiça. Caso, a sugestão 
fl amenguista seja acata-
da, o governo municipal 

deve descartar a abertura 
de uma PPP (Participação 
Público-Privada).

O secretário de Esportes, 
Rogério Hamam, defende 
o processo por PPP. Ele 
informou que a revogação 
da concessão não impede 
que o Flamengo ou o 
Guarulhos GRU deixem 
de atuar no estádio pelas 
competições em que estão 
envolvidos. 

“Apresentamos em 
conjunto com um parceiro 
da iniciativa privada um 
projeto de investimento no 
estádio de R$ 9 milhões 
em cinco anos. Todo o 
projeto já foi apresenta-
do à prefeitura e estão 
verifi cando a viabilidade 
desse projeto no Jurídico. 
O prefeito gostou, avalizou 
a ideia e pediu para que 

fosse dado o devido anda-
mento”, explicou Filho.

O estádio foi inaugurado 
na década de 1990 e foi 
concedido por tempo in-
determinado à Associação 
Atlética Flamengo. A média 
de público no estádio é 
de 400 torcedores por 
partida. Além da equipe 
fl amenguista, o Guarulhos 
também utiliza o espaço 
em seus compromissos 
pelas competições que 
disputa.

Após a vitória por 1 a 0 
sobre o José Bonifácio, 
fora de casa, na estreia da 
segunda fase do Campeo-
nato Paulista da 4ª Divisão, 
o Flamengo recebe neste 
domingo (14), em Guaru-
lhos, a Matonense, que 
empatou em 0 a 0 com o 
São José. 

Ulisses Carvalho

Um engavetamento deixou 
7, 2 km de lentidão no km 
211, na rodovia Presidente 
Dutra, na região do Bonsu-
cesso, no sentido São Paulo, 
e uma pessoa gravemente 
ferida.  O acidente, que 
ocorreu por volta das 5h40, 
u envolveu três caminhões, 
dois veículos de passeio 
e um ônibus, de acordo 
com a concessionária que 
administra a rodovia, a CCR 
Nova Dutra. 

De acordo com a con-
cessionária, as faixas da 
esquerda e central tiveram 

que ser interditadas, com 
o tráfego fl uindo pela faixa 
direita.  “Às 10h21, as faixas 
foram liberadas para o trá-
fego. O pico da lentidão foi 
de 7,2km, devido ao refl exo 
do atendimento do aciden-
te. Às 12h30,a lentidão re-
gistrada é de 2km. Equipes 
da CCR NovaDutra, entre 
guincho leve e pesado, 
equipe médica, viatura de 
inspeção, foram desloca-
dos para atendimento à 
ocorrência”, informou a 
CCR Nova Dutra.

Segundo o Corpo de 
Bombeiros, duas viaturas 

foram ao local para atender a 
ocorrência. A vítima, do sexo 
masculino, teve esmagamen-
to de uma das pernas, sendo 
socorrida para o Hospital 
Geral de Guarulhos (HGG), 
no Parque Cecap. Até a 
conclusão desta edição, não 
foi informado o seu estado 
clínico. 

Um dos caminhões estava 
com uma carga de peixes, 
que chegou a fi car espa-
lhada pela via. Além desse 
acidente, houve também 
uma colisão de dois veículos 
na rodovia, porém, não 
houve feridos. 

Com ajuda da iniciativa privada, 
Flamengo consegue R$ 9 milhões
para modernizar o estádio

Engavetamento entre seis veículos deixa 
um ferido e 7 km de lentidão na via Dutra 
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Antônio Boaventura

Com a aprovação da 
Agência Reguladora de 
Saneamento e Energia 
do Estado de São Paulo 
(Arsesp) da adequação da 
tabela tarifária de água e es-
goto praticada pela Sabesp 
nos municípios da Grande 
São Paulo, a conta de água 
em Guarulhos terá aumento 
a partir do próximo ano.

Em nota encaminhada ao 
HOJE, a companhia estadu-
al informou que “as tarifas 
somente serão reajustadas 
a partir do segundo ano de 
operação da companhia no 
município” e que “não have-
rá reajuste neste momento”. 

Oito classes de consumo 
terão suas tarifas alteradas. 
São elas: Residencial Nor-
mal, Residencial Social, Re-
sidencial Favelas, Comercial 
Normal, Comercial Entidade 
Assistencial, Industrial, Pú-
blica sem contrato e Pública 
com contrato. 

As tarifas para estas 
categorias no primeiro 

ano variam entre R$ 4,28 
[valor para quem reside em 
favelas e tem consumo de 
até 10 metros cúbicos] e R$ 
44,49 [tarifa voltada para o 
consumo industrial]. 

Em função do convênio as-
sinado entre a Prefeitura de 
Guarulhos e a Sabesp pelos 
próximos 40 anos, a Arsesp 
passou a ser responsável 
pelas funções de regulação, 
inclusive tarifária, controle e 
fi scalização da execução do 
contrato.

O Plano de Adequa-
ção Tarifária constante 
para os serviços de 
abastecimento de água 
e tratamento de esgoto 
prestado pela Sabesp no 
em Guarulhos, calculadas 
no 1º ano com base nas 
tarifas autorizadas pela 
agência para a Região 
Metropolitana de São 
Paulo, foi aprovado nesta 
quinta-feira (11).

As tarifas residenciais de 
abastecimento de água e 

esgotamento sanitário cons-
tantes das referidas tabelas 
serão aplicadas, cumulativa-
mente, por economia. Já as 
de unidades usuárias com 
consumo mensal superior a 
500 m3/mês das categorias 
de uso não residenciais 
terão como limite máximo os 
valores constantes das refe-
ridas tabelas para consumo 
não residencial superior a 
50 m3/mês, sendo facultado 
à Sabesp praticar preços 
inferiores.

Sabesp anuncia aumento na conta de
água em Guarulhos a partir de 2020
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Após 88 dias do anúncio 
da Operação Tapa-
-Buracos, a Prefeitura de 
Guarulhos atingiu nesta 
sexta-feira, 12, a meta de 
manutenções na força 
tarefa: 30.204 buracos ta-
pados. O número foi atin-
gido graças ao empenho 
das equipes da Proguaru 
(Progresso e Desenvolvi-
mento de Guarulhos S/A) 
e Sabesp/SAAE.

Nesta sexta-feira, 12, 
as equipes da Proguaru 
executaram o serviço em 
ruas e avenidas loca-
lizadas nos seguintes 
bairros: Centro, Jardim 
Santa Francisca, Jar-
dim Presidente Dutra, 
Conjunto Marcos Freire, 
Vila Flórida, Jardim Bom 
Clima, Macedo, Jardim 
Acácio, Cidade Satélite, 
Jardim São João, Vila Di-
namarca, Cidade Aracília, 
Jardim Bom Clima, Vila 
Flórida, Macedo, Parque 
Mikail, Parque Primavera, 
Vila Endres, Vila Itapegi-
ca e Vila São Rafael.

O assessor da presidên-

cia da Proguaru, Bruno 
Gersósimo, que tem 
coordenado a operação 
na empresa de economia 
mista, informou que as 
equipes estão atuando 
em todos os bairros 
da cidade. Ele ainda 
ressaltou o objetivo da 
força tarefa. “Quando o 
prefeito Guti anunciou a 
operação, tínhamos uma 
estimativa de trabalho 
que acabou sendo do-
brada. Graças a dedica-
ção de nossas equipes, 
conseguimos diminuir 
significativamente o pro-
blema”, ressaltou.

O cronograma prevê 
ainda ações nas regiões 
do Lavras (de 24/06 
a 14/07) e Várzea do 
Palácio (11/07 a 14/07). A 
operação já realizou ma-
nutenções no Bonsuces-
so, Pimentas, Continental, 
Centro Expandido, Cidade 
Martins e Ponte Grande.

Mesmo com a meta 
atingida, a força tarefa 
continuará implementan-
do ações pelo município.

Operação Tapa-Buracos ultrapassa a meta 
e realiza mais de 30 mil manutenções
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Restaurante Itacolomy (São Roque)

Restaurante O Garimpo (Embu das Artes)

Engenho do Salto (Guararema) 

O Restaurante Itacolomy 
serve comida caseira com 
opções de carnes e refoga-
dos diários, acompanhados 
de um ótimo arroz com 
feijão mantendo a tradição 
rural da cidade, além da 
completa salada orgânica 
colhidas diariamente da 
própria horta da casa. Com 

vista privilegiada e pano-
râmica da ferrovia de São 
Roque, sua área de lazer 
dispõe de um playground 
e diversos animais do sitio. 
A área gramada e aberta 
deixa ainda mais agradável 
o ambiente para os clientes 
desfrutarem da paz e tran-
quilidade da região. A casa 

funciona de segunda-feira 
a quinta-feira das 9h às 19h; 
sexta-feira das 9h às 21h; 
sábado das 7h30 às 19h; 
e aos domingos das 7h30 
às 17h.

Localização: Rua Benedito 
Silvino de Camargo, 140 – 
Canguera

Contato: (11) 4711-1036

Construída nos moldes de 
um clássico salão colonial 
do séc. XIX, a consagrada 
cozinha de O Garimpo foi es-
pecialmente elaborada a fim 
de proporcionar uma grande 
gastronomia para os clientes. 

No cardápio, além das por-
ções individuais, há pratos 
como costeletas de porco, 
seja defumada, cozidas ou 
grelhadas, com chucrute e 
batatas. Outro destaque tam-
bém é o Filetto di Pollo, um 

filé de frango empanando 
com pão, gratinado com par-
mesão e molho de tomates. 
O restaurante está localizado 
na rua Matriz, n° 136, no bair-
ro Centro Histórico. Telefone: 
(11) 4785-1400. 

Em uma extensa área 
verde em Guararema, 
está instalado o acon-
chegante e simples 
restaurante Engenho 
do Salto. O estabeleci-
mento oferece a típica 
comida da fazenda, feita 

no fogão à lenha, no 
sistema self-service ou 
à la carte. No cardápio 
estão inclusos pratos 
como leitão à pururuca, 
rabada, feijoada, do-
bradinha, dentre outras 
delícias caipiras. O local 

ainda oferece passeio 
por um alambique e pas-
seios a cavalinhos para 
crianças. 

Localização: Estrada 
Brasílico Freire, 1.400 – 
Salto. Mais informações: 
(11) 99959-1985

O fim de semana é 
aquela ocasião especial 
para um almoço diferencia-
do ao lado da família. Foi 
pensando em um cardápio 
mais caseiro que o roteiro 
do HOJE indica quatro 
restaurantes próximos a 
Guarulhos, localizados nas 
cidades de Guararema, 

São Roque, Embu das 
Artes e Atibaia. 

Na parte da culinária 
caseira o destaque é para 
o Restaurante Itacolomy, 
na cidade de São Roque, 
que oferece como opção 
no cardápio diversos tipos 
de carnes, além de um 
ambiente tranquilo para 

desfrutar de uma excelente 
refeição. 

Na Fazenda do Paraíso, 
em Atibaia, sempre aos 
sábados o destaque é a 
feijoada, feita no fogão à 
lenha. Confira as opções 
gastronômicas para des-
frutar de uma excelente 
refeição em família.

Sabores da gastronomia 
caseira para aproveitar o 
fim de semana em família 

Fazenda Paraíso (Atibaia)
Localizada na rodovia 

Fernão Dias, na saí-
da 52, na pista sul, no 
bairro do Portão, um dos 
destaques da Fazenda 
Paraíso é a feijoada servi-

da sempre aos sábados. 
Feita no fogão à lenha, 
somente com carnes 
nobres, acompanha bis-
teca, torresmo, mandioca, 
banana, couve, vinagrete 

e saladas. Além da culi-
nária, a fazenda também 
possui um alambique ar-
tesanal, para a produção 
de cachaças. Mais infor-
mações: (11) 4417-3027. 
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Pensando na necessidade 
de pessoas em situação 
de pobreza e que sofrem 
com as baixas temperaturas 
nas estações frias do ano, 
a Associação Cultural Rock 
Guarulhos revisitou os princí-
pios de solidariedade do Live 
Aid para promover evento 
benefi cente em celebração 
ao “Dia Mundial do Rock”. A 
comemoração, que acontece 
neste sábado (13), a partir 
das 18h, na Bally Bagus Out, 
no centro, tem como um de 
seus objetivos a arrecadação 
de agasalhos e cobertores 
limpos, em bom estado de 
uso, itens que serão doados 
para o Fundo Social de So-
lidariedade do município de 
Guarulhos.

O evento reúne shows de 
importantes nomes da cena 
independente de Guarulhos 
e São Paulo, bandas como 
Cabeça Pilhada, Carbônica, El-
fara, Filipe Fritos e os Monstros 

Siderais e L.O.T.U.S. que so-
bem ao palco da Bally Bagus 
para mostrar toda a criativi-
dade, autenticidade e peso 
de suas composições. E para 
aqueles que não perdem um 
som ensurdecedor, a Kalango 
Kid garante tributo ao Matanza 
à altura da sonoridade da 
banda. Os shows são gratuitos 
e têm classifi cação livre.

De acordo com a presidente 
da Associação Cultural Rock 
Guarulhos, Rute Barbosa, a 
arrecadação de agasalhos 
e cobertores é apenas uma 
das ações  que a sociedade 
civil pode realizar para ajudar 
pessoas em situação de rua: 
“O frio demorou a chegar e 
veio com bastante força. O 
diferencial desse ano é essa 
ação especial de ajudar as 
pessoas. Queremos tocar 
o coração dos fãs de rock 
para que, juntos, possamos 
dividir o que temos e mostrar 
que rock’n’roll também é 

solidariedade”, enfatizou a 
presidente, lembrando que o 
esforço participativo de cada 
um pode transformar a vida 
de muitas pessoas.

Workshop e formação 
em produção artística
As comemorações do Dia 

Mundial do Rock também 

promovem workshop de 
produção artística no dia 20 
deste mês, às 10h, oferecida 
pelo Projeto Clam na sede 
da Associação Cultural Rock 
Guarulhos, que fi ca na rua Ca-
pitão Gabriel, 23, no centro. 
Para mais informações e ins-
crição nesse evento acesse: 

www.projetoclam.com.br. 
Para quem quer aprender a 

lidar com os desafi os do ma-
rketing digital e ampliar sua 
rede de negócios nas mídias 
sociais, a Avua Digital também 
vai sortear durante os shows 
de sábado workshop em data 
e horário que será informado. 

aos ganhadores.

AC Rock Guarulhos promove evento beneficente em 
celebração ao Dia Mundial do Rock neste sábado

D
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u
lg
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Serviço:
Dia Mundial do Rock – 

Associação Cultural Rock 
Guarulhos

Datas: sábado - dia 13
Horário: a partir das 18h
Local: Bally Bagus Out
rua São Vicente de Paula, 

347 – Centro
Entrada gratuita
Para mais informa-

ções, acesse: https://
www.facebook.com/
events/379348762786218/

Após mobilização dos trabalhadores e 
negociação com a empresa, o Sindicato 
conquistou cesta básica para os 70 fun-
cionários da MBF (Parque das Nações). A 
empresa começou a entregar na última 
quinta, dia 11. 

Cabeça - O vice-presidente Josinaldo 
José de Barros (Cabeça) participou da en-
trega da cesta. Ele diz: “Era uma antiga reivindicação dos 
trabalhadores, que até paralisações fi zeram pra conse-

guir o benefí-
cio. Parabeni-
zo a todos os 
metalúrgicos 
pela coragem 
d e  l u t a r  e 
conquistar”.

SINDICATO NEGOCIA E GARANTE CESTA NA MBF

José Pereira dos Santos - Presidente

COLUNA DO

METALÚRGICO

POR UM PACTO PRODUTIVISTA
Nesta semana, o sindicalismo se reuniu em 
Brasília com a Confederação Nacional 
da Indústria - CNI. Buscamos fi rmar 
um pacto pela produção, que gere 
desenvolvimento e empregos.

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

13/7/2019

Presidente

POR UM PACTO PRODUTIVISTA
Nesta semana, o sindicalismo se reuniu em 
Brasília com a Confederação Nacional 
da Indústria - CNI. Buscamos fi rmar 
um pacto pela produção, que gere 

TRABALHADORES DA CINDUMEL TERÃO PLR

A negociação foi difícil, mas os 250 funcionários da 
Cindumel (Itapegica) receberão PLR de R$ 1.900,00. 
Pagamento em julho e fevereiro. Nosso diretor Evan-
dro Pereira relata: “A empresa queria pagar PLR bem 
menor que a do ano passado, mas os trabalhadores não 
concordaram com a proposta. Resistimos e vencemos”.

Diretor Evandro coordena assembleia na empresa

NOTA CRITICA VOTAÇÃO DOS DEPUTADOS
O Sindicato divulgou quinta (11) Nota Ofi cial em que 

repudia os votos dos deputados pró-reforma da Previdên-
cia e reafi rma a defesa dos direitos dos segurados. Diz o 
texto: “A reforma é altamente recessiva. Não aponta para 
a recuperação econômica, geração de emprego e ainda sa-
crifi ca os mais pobres”. Leia no www.metalurgico.org.br

QUINTA - Nossos diretores Célio, Roseli, Knupp,  Lula e Cabeça e os companheiros

Feliz - Marco Barbosa da Silva, que trabalha na MBF 
há cinco anos, afirma: “Agradeço ao Sindicato. Esses 
alimentos já não vamos precisar comprar no mer-
cado”. Ele completa: “O Sindicato nos ajudou muito 
nessa conquista tão importante”.

REIVINDIQUE - Faça como os companheiros da MBF: 
reivindique. Portanto, se sua empresa não fornece 
cesta básica, ligue para 2463.5300 e fale com um dos 
nossos diretores. Vamos buscar mais benefícios!!!
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[ horóscopo ]

Uma Noite no Museu 3: O Segredo da Tumba  

Evidências de um Crime

Globo, 14h03 Night at the 

Museum: Secret of the Tomb. 

EUA. Aventura. Direção Sha-

wn Levy. Diureção: Steve 

Coogan, Ricky Gervais. O 

segurança Larry Daley segue 

com seu inusitado trabalho 

no museu de história natural 

de Nova York. Determinado 

dia, descobre que a peça 

que faz os objetos do museu 

ganharem vida está sofrendo 

um processo de danificação. 

Com isso, todos os amigos de 

Larry correm o risco de não 

ganharem mais vida. Para ten-

tar salvar a turma, ele vai para 

Londres pedir a orientação do 

faraó que está em exposição 

no museu local.

Band, 22h Clea-
ner. EUA, 2007. Poli-
cial. Direção: Renny 
Harlin. Com Samuel 
L. Jackson, Ed Harris. 
O policial Tom Cutler 
abandonou a profis-
são depois da morte 
da mulher para se 

concentra em criar 
a filha Rose. Ele so-
brevive limpando 
cenas de crime, mas 
um trabalho rotineiro 
acaba ameaçando 
a vida estável que 
construiu para si pró-
prio e a filha.

Fotos: Divulgação

[ filmes ] 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 43

CCI
ATROPELO
BELEVEN
RASURAD

GATUNOAA
CMANAUS

GADOIPES
BRCORI
ROLOIHS

CIN
EASSIM

OAGIPI
ELETIVOC
PAODNOA

FLORAIS

(?)-shirt,
tipo de

camiseta
unissex

Osso da 
perna si-

tuado ao la-
do da tíbia

Vibrações 
produzidas
por terre-

motos 

Adultera-
ção que

invalida o 
documento

Onze, em
inglês

Ladrão;
larápio

"Desculpe o
(?)", suces-
so de Rita

Lee

Encarcera 

A riqueza
do pecua-

rista

Cilindro
para

esticar
massa

A da faixa
classifica
o judoca

(?)-hop,
ritmo de
Eminem

Sala de
projeção
de filmes

(red.)

Símbolo
cristão de
"Jesus"

O cargo 
preenchi-
do através
das urnas

Almeida
Garrett,
escritor

português

Imposto
embutido
no preço 

do produto
Interjeição
muito usa-
da por Síl-
vio Santos

Orlando 
Drum-

mond, hu-
morista

Certa hora
da liturgia
católica

Peça pro-
pulsora do

moinho

(?) de
Bach,

terapia al-
ternativa

Ilha, em
francês

A mãe de 
Abel (Bíblia)

Árvores or-
namentais
Que sofreu
repressão

Deste
modo

Coroa de
corais

Artigo de
jornal

Sinopse;
sumário

Confusão;
desordem

Terrível cri-
atura te-
mida no
Nordeste
brasileiro
(Folcl.)

Capital
nortista

Avião não
tripulado

3/cor — hip — île — noa. 4/atol. 6/eleven.

[ novelas ] 

virgem

Você será capaz 
de empreender uma 
viagem que está 
adiando há muito 
tempo. Esta viagem 
será bem sucedida. 
A qualidade do seu 
descanso deixa mui-
to a desejar.

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

Você vai encontrar 
seu próprio caminho 
para dialogar, o que 
vai tornar a vida mais 
fácil. Você precisa 
de mais liberdade 
e vai se sentir mais 
reacionário - você 
precisa respirar.

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

O bom senso 
vai permitir que 
você saia de uma 
situação difícil. Você 
precisa controlar 
seus movimentos e 
seus impulsos para 
evitar estragos. 
Procure água para 
se descontrair.

Você está no 
caminho certo com 
o seu desenvolvi-
mento pessoal e tem 
se expressado mais. 
Certifique-se de que 
você tem uma dieta 
equilibrada. Seria bom 
para você ter um 
hobby criativo.

Não tente conven-
cer pessoas que são 
tão teimosas quanto 
você. Livre-se de suas 
ideias fixas. Você quer 
saborear as coisas 
boas da vida, mas cui-
dado com excessos. 

Ideias fixas permi-
tirão que você evite 
muito naturalmente 
fazer muitas coisas ao 
mesmo tempo. Você 
está chegando perto 
de seus objetivos. 
Você está se sentindo 
cansado e precisa 
escapar, mude de ares 
e fuja da rotina.

Hoje será um dia 
calmo. É hora de 
pensar mais em você 
e em sua família. Suas 
atividades atuais irão 
causar tensão nervosa, 
que será sentida em 
muitos níveis.

Você tem mais chan-
ces de ir mais longe 
em suas expectativas 
de modo a obter mais 
informações. Você está 
à vontade e confortável 
com você mesmo e 
ainda mais em sintonia 
com seu corpo. Mante-
nha o entusiasmo.

A precisão de suas 
ideias será encora-
jadora. Expresse-se 
claramente e as 
suas mensagens vão 
circular. Tenha cuidado 
para não abusar de 
determinadas subs-
tâncias porque você é 
suscetível a algumas.

Você vai achar 
muito fácil resolver as 
divergências e aqueles 
em torno de você vão 
ficar impressionados! 
Você se sente confuso 
com o cansaço porque 
construiu muita tensão. 
Beba água, faça exer-
cício e relaxe.

áries libra

escorpião

sagitário

capricórnio

aquário

peixes

touro

gêmeos

câncer

leão

[ novelas ] 

Orfãos da Terra
Rania se desespe-

ra, e Miguel convoca 
toda a família para 
ajudá-los. Zuleika 
desconfia de uma 
ligação que Almeidi-
nha recebe. Aline e 
Caetano pedem que 
Benjamin os ajude a 
acalmar Arturzinho 
sobre o processo de 
adoção. 

Verão 90
Álamo entra em 

desespero ao saber 
por Norminha e Madá 
que entregou todo 
o seu dinheiro a um 
farsante. Ticiano con-
fessa a Dandara que 
é difícil saber que o 
filho que ela espera 
é de Quinzinho. João 
não gosta de ver 
que Manu gravou um 
comercial para a TV 
de Jerônimo.

A Dona do Pedaço
Jô engana Maria da 

Paz. Agno e Fabiana 
fazem um acordo. 
Eusébio se diverte 
com Gina. Rock 
comenta com Marlene 
sobre Jô e Antero 
aconselha o rapaz a 
investigar o suposto 
namorado da meni-
na. Márcio tenta se 
reaproximar de Silvia. 
Amadeu pergunta a 
Márcio sobre Maria 
da Paz. Régis recla-
ma de Téo com Jô. 

Segunda-feira
Malhação - Toda 
Forma de Amar

aqueline diz a Kari-
na que não impedirá 
Milena de visitá-la. 
Marco e Madureira 
discutem, e Carla se 
irrita. Filipe despista 
Lara, para que a tia 
não veja Rita. Cléber 
se surpreende com 
o futebol de Anjinha. 
Rita vela Nina, e 
Filipe avisa que Lígia 
e Joaquim estão a 
caminho do hospital.

Verão 90
João conta a 

Vanessa sobre o 
exame de DNA. 
Jerônimo avisa a 
Galdino que ele 
precisa fugir. João 
pede a Vanessa para 
confessar que ela 
mentiu no julgamen-
to a pedido de Jerô-
nimo. Álamo manda 
Mercedes arrombar 
a porta do quarto do 
hotel de Andreas/
Galdino.

Jezabel
Exército Sírio em 

enorme quantidade 
se aproxima. Acabe 
diz a Hannibal, 
Barzilai e Adad que 
eles são três vezes 
maiores e Hannibal 
sugere que recuem. 
Exército Sírio ataca 
soldados israelitas 

e dizima todos que 
permanecem no 
campo de batalha. 
Rei Bem-Hadade 
comemora a vitória.

A Dona do Pedaço
Antero incentiva 

Maria da Paz a ter 
atenção com o 
interesse de Régis na 
compra de uma nova 
casa. Rock inventa 
uma desculpa para 
justificar a aproxima-
ção de Téo. Régis 
sugere que Maria 
da Paz compre a 
mansão no nome de 
Josiane.

As Aventuras de 
Poliana

Furiosa com Luca, 
Mirela exige que ele 
retire o vídeo que fez 
dela dormindo. Após 
o expediente, Jeff e 
Vini vão até a casa 
de Poliana atrás da 
estatueta, mas a me-
nina não a encontra. 
Marcelo briga com 
Luisa após descobrir 
que ela foi até a 
casa de Pendleton, e 
pede explicações.

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

R. Claudino Barbosa, 643 Macedo

2229-5021 
96307-8833

ATENDIMENTO:
Diariamente das 8h às 18h

Sábado das 8h às 14h

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!

LEITOR DO HOJE 
PAGA R$35

*Promoção válida para até 2 ingressos. Não disponínel para meia entrada, ingressos promocionais e não 
acumulativos. Válido somente com apresentação deste recorte

EMPREGOS
PRECISA-SE

MECÂNICO DE AUTOS
R. Francisco Zanzini, 192, Vila En-
dres. Próx. Shopp. Internacional 
F: 2422-5899/96113-8508.

IMÓVEIS
ALUGA-SE

SALA COMERCIAL
34m², 2 banheiros, copa, terraço, 
vaga p/ 1 carro e estacionamento 
rotativo, a 50 metros do Shop-
ping e Metrô Santa Cruz. Whatsa-
pp: 99933-8282

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

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.

OPORTUNIDADE SOBRADO NOVO
2dorms c/ suíte, sala, lavabo, la-
vanderia, 3 vagas na garagem 
e churrasqueira. Próx Av Ama-
dor Bueno da Veiga. Whatsa-
pp:99933-8282

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

LOJA AUTO ELÉTRICO E ACES-
SÓRIOS
20 anos no mercado, ac. autos F: 
11- 4386-4279 

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

SITIOS E CHÁCARAS

REPRESA NAZARÉ PTA
Terreno 1000m² entr R$10mil + 
50x de R$1.000,00 e terreno com 
casa nova, preço a combinar. 
F:2231-0777/99935-6619 

NEGÓCIOS
OPORTUNIDADE

WM SOLAR ENERGIA SUSTEN-
TÁVEL
Deixe o SOL pagar a sua conta de 
ENERGIA através das placas so-
lares. Comercial@wmsolar.com.br 
ou (11) 98714-2771

SERVIÇOS
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
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