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Bolsonaro volta a 
defender o fi lho 
como embaixador do 
Brasil nos EUA
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Crianças do Jd. Palmira 
podem ser benefi ciadas 
com projeto social

Palmeiras ainda avalia 
possibilidade de construir
um hotel no município

Afi rmação está em um laudo assinado em maio de 2017 pelo engenheiro Ronaldo Silva, da Secretaria Municipal de Obras; no 
documento ele diz que a estrutura pode ‘desmoronar a qualquer instante’. A prefeitura não se manifestou a respeito

Viaduto Cidade de Guarulhos tem 
parte da estrutura comprometida
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‘Se Deus quiser’, diz Bolsonaro sobre o fi lho ser embaixador
GH  Pág. 9

GH  Pág. 5

Guarulhos e o Insper fi rmam parceria 
para análise e investimentos no futebol 
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LOTERIAS:
Deu sorte hoje? ‘Amor’ no frio

Sob a manhã desta terça-feira (16) de muito frio na capital paulista, uma noiva chamou 
a atenção ao tirar fotos em plena Avenida Paulista sem nenhum agasalho. Muita gente 
parou para a ver a ‘corajosa’.
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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.

Mega Sena
Concurso n° 2169
13/07/2019
07 - 34 - 45 - 51 - 54 - 59

 
Lotofácil
Concurso n° 1840
15/07/2019 
02 - 03 - 06 - 07 - 10
11 - 12 - 13 - 14 - 15
16 - 17 - 19 - 21 - 24

Lotomania
Concurso n° 1987 
16/07/2019
00 - 03 - 11 - 13 - 18
19 - 21 - 31 - 37 - 42
43 - 44 - 50 - 53 - 57
68 - 69 - 78 - 92 - 98

Dupla Sena
Concurso n° 1961
16/07/2019
Primeiro sorteio 
16 - 17 - 26 - 27 - 28 - 33
Segundo sorteio
01 - 04 - 06 - 10 - 11 - 12

Federal
Extração n° 05405
13/07/2019

Prêmios Principais
Prêmio Bilhete  Valor (R$)
1º   68865       1.350.000,00
2º  18128               15.500,00 
3º  67990             14.000,00
4º  76409             13.000,00
5º  44456              12.227,00

Lista do Não me Perturbe 
já tem mais de 600 mil 
pessoas no primeiro dia

O site Não me Perturbe  já 
teve 620 mil pessoas cadas-
tradas no primeiro dia no ar. 
A iniciativa é das operadoras 
de telecomunicações e aten-
de a uma determinação da 
Agência Nacional de Teleco-
municações (Anatel). O site é 
um canal no qual podem se 
cadastrar pessoas que não 
desejam mais receber cha-
madas de telemarketing de 
serviços de telefonia, dados 
e de TV paga. 

O balanço preliminar foi 
divulgado pela Anatel em 
reunião com representantes 
das companhias do setor 
e do Ministério da Ciência, 
Tecnologia, Inovações e Co-
municações (MCTIC), nesta 
terça-feira (16). 

As pessoas que não 

desejarem receber esse tipo 
de chamada podem incluir 
seu nome no site, no ar des-
de o início desta terça-feira 
(16)  - www.naomeperturbe.
com.br. 

A lista vai ser única e atin-
girá as principais empresas 
do setor: Algar, Claro/Net, 
Nextel, Oi, Sercomtel, Sky, 
TIM e Vivo. 

Segundo a Anatel, se 
uma pessoa solicitar a sua 
inclusão na lista do Não 
me Perturbe e continuar 
recebendo ligações de 
oferta de bens e serviços 
de telecomunicações, pode 
ligar para o número 1331 e 
fazer uma reclamação. As 
sanções podem variar de 
advertência a multa de até 
R$ 50 milhões.

Governo vai liberar em 
duas semanas o 'choque de 
energia barata', diz Guedes

O ministro da Economia, 
Paulo Guedes, afirmou 
nesta terça-feira, 16, durante 
evento no Palácio do Planal-
to, que em duas semanas o 
governo pretende "liberar o 
choque de energia barata, o 
choque do gás".

Em 8 de julho, a Petro-
bras assinou acordo com o 
Conselho Administrativo de 
Defesa Econômica (Cade) 
para deixar totalmente o 
mercado de distribuição e 
transporte de gás natural 
até 2021. O compromisso 
abre caminho para que 
a empresa e o governo 
atinjam o objetivo de acabar 
com o monopólio da estatal 
no mercado. A meta é 
reduzir o preço do gás e 
promover o "choque de 
energia barata" citado por 
Guedes. 

Ao tratar do setor de 

energia, Guedes brincou 
ainda dizendo que o 
ministro de Minas e Energia, 
Bento Albuquerque, "está 
sentado em cima de um 
Oriente Médio de reservas 
de petróleo". Guedes afir-
mou ainda que o governo 
conseguiu acelerar o pro-
cesso da cessão onerosa 
e que há interesse de todo 
mundo no leilão de áreas 
programado para 6 de 
novembro. 

O leilão da cessão 
onerosa será realizado sob 
o regime de Partilha de 
Produção por ser uma área 
localizada no pré-sal da 
bacia de Santos. Os blocos 
que serão ofertados foram 
originalmente estabelecidos 
no âmbito do contrato de 
cessão onerosa entre a 
Petrobras e a União, em 3 
de setembro de 2010.

Marcello Casal Jr./ABr
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SUA CHANCE ESTÁ AQUI!
Prepare-se com quem entende
de Enem e Vestibulares

www.cursinhodapoli.top
Tel.: 11 3197-8683 - Av. Guarulhos, 3999 

MATRÍCULAS
       ABERTAS

NOVA UNIDADE

Lapa - 11 2145-7654 

Sto. Amaro - 11 5524-6404

Tatuapé - 11 2522-5554

Guarulhos - 11 3197-8683

Novidade em

GUARULHOS
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oAs férias continuam e 
até o fi nal do mês de julho 
muitas famílias ainda irão 
desfrutar do período. Mas 
mesmo pensando em rela-
xar, esquecer os problemas 
e espairecer, não se pode 
descuidar da segurança 
das crianças, inclusive 
durante a viagem dentro 
do carro. Vale lembrar que 
a utilização é obrigatória 
por lei. A fi scalização de 
trânsito da Prefeitura de 
Guarulhos autua quem 
estiver sem o equipamento 
transportando crianças.

O transporte de crianças 
é regulamentado no Brasil 
pela resolução 277/2008 
do Conselho Nacional de 
Trânsito (Contran), que 
estabeleceu a obrigatorie-
dade do uso de cadeirinhas 
para crianças. Desta forma, 
transportar os pequenos 
fora dessa regra é infração 
gravíssima, com multa de R$ 
293,47 e retenção do veícu-
lo. Mas, no caso da seguran-
ça das crianças, a multa não 
é o mais importante.

O uso do sistema de 
retenção adequado e corre-
tamente instalado reduz em 

até 75% as mortes e em até 
90% as lesões graves em 
casos de acidente.

As normas brasileiras 
recomendam o tipo de 
dispositivo conforme a 
idade da criança.  De 0 a 13 
quilos, ou desde o primeiro 
dia de vida até aproxima-
damente um ano de idade, 
o mais adequado é o bebê 
conforto.  Este equipamen-
to deve ser instalado de 
costas para o movimento 
do veículo.

Já para crianças de 9 
a 18 quilos, com idade 
de um a quatro anos, o 
dispositivo adequado é a 
cadeirinha. Para os maio-
res, a partir de 15 até 36 
quilos, deve ser utilizado 
o chamado assento de 
elevação.

Por fi m, crianças entre 
sete e dez anos de idade 
devem ser transportadas 
obrigatoriamente no banco 
traseiro, com a utilização do 
cinto de segurança.

Uso de cadeirinhas para 
crianças é obrigatório 
no transporte veicular

As escolas da rede 
estadual de Guarulhos 
estão com matrículas 
abertas neste segundo 
semestre para o curso 
de Educação de Jovens 
e Adultos (EJA). O re-
torno das aulas ocorre 
no dia 31 deste mês 
e o EJA é aberto para 
estudantes com idade 
mínima de 15 anos, 
referente ao ciclo do 
Ensino Fundamental (6° 
ao 9° ano), com duração 
de quatro semestres e 
o Ensino Médio (1ª a 3ª 
série), que é voltado 
para estudantes acima 
de 18 anos, podendo 
ser concluído em três 
semestres. 

De acordo com a 
Secretaria de Educação 
do Estado de São Paulo 
(Seduc-SP), embora em 
Guarulhos a inscrição 
pode ser efetuada em 
qualquer unidade escolar 
da rede estadual, a 
abertura de salas varia de 
acordo com a demanda. 
Caso o estudante faça a 
inscrição em uma unida-
de que não formou sala, 
o aluno é enviado para 
uma escola mais próxima. 

No último semestre, se-
gundo a Seduc, Guaru-
lhos tinha 7.500 alunos 
divididos em 24 esco-
las que tinham o EJA, 
nas regiões do Parque 
Santos Dumont, Jardim 

Nova Cumbica, Vila 
Endres, Cidade Seródio 
e Pimentas. Atualmente 
a rede estadual de São 
Paulo possui 190 mil alu-
nos de EJA matriculados 
em 1.100 escolas de todo 
o estado.

Segundo a secretaria, 
para a inscrição é ne-
cessário a apresentação 
de um documento de 
identidade (podendo ser 
certidão de nascimento 
ou RG), além de com-
provante de residência 
e caso a pessoa tenha, 
histórico escolar. Em 
caso de alunos menores 
de 18 anos, a matrícula 
deve ser realizada pelos 
pais ou responsáveis. 

Matrículas para curso de EJA podem ser 
feitas nas escolas estaduais de Guarulhos 
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Deixa que eu chuto!
Atento às queixas dos empresá-

rios de Cumbica, o prefeito Guti 
(PSB) escalou o novo secretário de 
Desenvolvimento, William Pane-
que, para participar hoje de reu-
nião na entidade deles, a ASEC. 
Paneque tem fama de ser, diga-
mos, proativo…

Tudo a ver
Entre PP, PSD e Pode-

mos, os progressistas 
têm mais chance de re-
ceber a filiação do pre-
feito Guti (PSB). Além 
de ser partido de direita 
e das bases federal 

e estadual, tem um dos maiores 
fundos partidários. Pode ser que o 
PP resolva investir na maior cidade 
de SP…

Só observo!
Perceptível que há desavença 

antiga entre os secretários Paulo 
Carvalho (Transportes) e Peterson 
Ruan (Governo). Enquanto Peterson 

faz o tipo empertigado, Carvalho faz 
o despojado. É para assistir comen-
do pipoca..

Merece explicações
Onde está o diretor de Transpor-

tes, Oscar Kaari? Na Secretaria de 
Governo? Fazendo o quê?...

Pegando o boné?
Cresce rumor no meio político 

que o vereador Zé Luiz (PT) não 
estaria propenso a disputar a ree-
leição em 2020…

Queimado
Outrora um dos principais cardeais 

do PT, o ex-vereador e ex-secretá-

rio de Educação Moacir Nillio vive 
dias de ostracismo no partido…

Taxiando
O vice-prefeito Alexandre Zeitune 

dá a entender que será candidato 
a prefeito pela REDE e 2020. Está 
em entendimentos com o PROS e 
Solidariedade para aliança…

Será que aceita?
Depois de elogiada entrevista 

no programa “Radar”, o presiden-
te da ASEC, Júnior Araújo, surgiu 
no Radar dos políticos com Perfil 
(opa!) para eventual vice. O grupo 
da prefeiturável Fran Corrêa (PSB) 
está de olho no passe dele…

Reticências...

Pedro Notaro
pedronotaro@gmail.com
whatsapp: 99 507 6900

Antônio Boaventura

Laudo assinado pelo en-
genheiro Ronaldo Silva, 
em maio de 2017, aponta 
comprometimento de 
parte da estrutura do Via-
duto Cidade de Guaru-
lhos, localizado na região 
central. O engenheiro da 
Secretaria de Obras foi 
contundente em sua ava-
liação ao afi rmar que a 
mesma pode desmoronar 
a qualquer instante por 
conta da ruptura existen-
te na torre de sustenta-
ção da estrutura. 

Na vistoria realizada, 
Silva detalhou que a 
mesma pode causar 
sérios transtornos pela 
fragilidade provocada em 
função de parte da estru-
tura estar solta. A mesma 
poderá se desvencilhar 
com a ação de fenôme-
nos naturais como chuva, 

vento, calor ou frio. O 
HOJE obteve a infor-
mação de que uma fi ta 
metálica estaria evitando 
maiores problemas. 

Contudo, o documento 
que a reportagem teve 
acesso aponta como cau-
sa principal do problema 
a descarga elétrica pro-
vocada por raios, além do 

roubo de cabos de cobre 
que faziam o aterramen-
to na base do viaduto. 
O caso foi tratado na 
época como de “extrema 
urgência”. 

“Em vistoria realiza-
da no topo do Viaduto 
Cidade de Guarulhos foi 
constatado que parte 
da estrutura apresenta 

ruptura no concreto po-
dendo se desprender em 
função de esforços aci-
dentais (ventos, chuvas, 
calor, frio, entre outros). 
Na vistoria foi constata-
do que parte colapsada 
encontra-se presa por fi ta 
metálica concretada ao 
cabo de para-raios”, diz 
o laudo.

Parte da estrutura do Viaduto Cidade de
Guarulhos está comprometida, diz laudo

Com exatos 26 meses 
desta constatação, e 
ao ser questionado 
pelo HOJE, o governo 
municipal, solicitou 
prazo maior para se 
pronunciar em relação 
ao caso. 

No entanto, no site da 
Prefeitura de Guaru-
lhos consta a contrata-
ção de uma empresa 
para a realização do 
reparo no viaduto com 
data do dia seguinte da 
apresentação do laudo 
atestado por Silva. 

A construção do 
viaduto foi licitada em 
2006 por quase R$ 
32 milhões durante 

o governo do ex-pre-
feito Elói Pietá (PT). A 
empreiteira Camargo 
Corrêa, envolvida na 
Operação Lava Jato, foi 
a vencedora. 

Com aditivos inclusos 
nos dois anos seguin-
tes, este valor passou 
a ser de R$ 42 milhões. 
Com a desistência da 
empresa vencedora do 
certame, a Proguaru 
assumiu os trabalhos 
até que a municipalida-
de pudesse contratar 
a JZ Engenharia para 
concluir a obra, que 
teve o valor total de 
aproximadamente R$ 
62 milhões.

Obra custou aos cofres da 
prefeitura mais de R$ 60 miIv
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Antônio Boaventura

O Jardim Palmira deve 
ser o primeiro bairro a 
receber o projeto social 
de parceria entre a Con-
federação Brasileira de 
Futebol (CBF) e a Prefei-
tura de Guarulhos. 

O objetivo é revitalizar 
as quadras da cidade, 
instalar gramados sinté-
ticos e implantar esco-
linhas de futebol com a 
metodologia da Seleção 
Brasileira. O projeto foi 
batizado de Show de 
Bola.

Apesar das críticas so-
bre a gestão do esporte 
na cidade, o secretário 
Rogério Hamam demons-
trou confi ança de que 
esse quadro pode ser 
modifi cado no próximo 
ano. E aposta nesta 
parceria com a CBF para 
começar a mudança des-
te cenário. No entanto, 
ainda não há uma data 
defi nida para que o pro-
jeto tenha seu início. 

O HOJE obteve a 
informação de que as 

escolinhas com metodo-
logia criada pela CBF tem 
atributo social e existem 
solicitações de 254 muni-
cípios. A primeira unidade 
foi instalada na cidade 
de Barueri e já existe em 
outros países. 

“Quem não tem a motiva-
ção para resolver desafi os 
é melhor nem sentar na 
cadeira. Vamos lançar a 
primeira unidade esse 
ano, não é para formar 
craques, mas cidadãos”, 
disse Hamam.

Para ele, massifi car a prá-
tica esportiva tem papel 
importante no processo 

de formação, além de tirar 
crianças e adolescentes 
de áreas de vulnerabilida-
de e proporcionar momen-
tos de lazer e qualidade 
de vida para os cidadãos.

Conforme previsão, o 
programa deve iniciar 
no Jardim Palmira e ser 
replicado nos campos de 
grama sintética. Todas 
as unidades terão pro-
fessores de educação 
física. “Se cada unidade 
atender a 250 crianças e 
conseguirmos aplicar o 
programa em 10 campos, 
teremos 2.500 crianças 
atendidas”, concluiu. 

Em parceria com a CBF, prefeitura deve 
iniciar projeto social no Jardim Palmira

O Insper, instituto 
de educação superior 
na área de negócios, 
economia, direito e 
engenharia, junto ao 
Guarulhos desempe-
nharam uma pesquisa 
detalhada de analise 
para investimentos no 
futebol. Convidado pela 
entidade Insper Sports 
Business, o presidente 
Ricardo Agea, ofereceu 
o clube que dirige para 
pesquisas de um levan-
tamento aprofundado 
sobre investimentos e 
possibilidade de cres-
cimento que durou 6 
meses de um trabalho 
duro e satisfatório entre 
as ambas instituições. 

Para o presidente do 
clube Ricardo Agea, foi 
uma honra ser convidado 
por um núcleo de ensino 
tão respeitado no âmbito 
nacional para essa análi-
se de desenvolvimento, 
segundo Agea, o clube 
sai desse processo mais 

atento e preparado para 
o futuro, sabemos que o 
país sofrera assédio de 
investimentos interna-
cionais e o futebol não 
ficará de fora. Já detec-
tando sintomas dessas 
mudanças o presidente 
guarulhense se prepara 
cada vez mais para mo-
dernizar a metodologia 
administrativa do clube.

Ricardo Agea também 
agradeceu os alunos do 
curso de Graduação Ad-
ministração e Economia 
do Insper Marcela Attie, 
Marcelo de Macedo, 

Thiago Gosling, Arthur 
Marinovic, Arthur Gon-
zalez, Luanah Ferrari, 
Alexandre Silva, Victor 
Auslenter, Gustavo Costa 
e Gabriel Paulino pela 
dedicação e competên-
cia em suas análises, e 
garantiu que colocará 
em prática tudo que foi 
discutido e debatido com 
o grupo, e que isso con-
tribuirá em muito com o 
crescimento esportivo e 
administrativo do clube 
que carrega o nome e as 
cores da segunda maior 
cidade do estado.

Guarulhos e Insper se unem para 
análise e investimentos no futebol 
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A delegação de Guaru-
lhos encerrou no sábado 
(13), com 84 medalhas e 
14 troféus conquistados, 
sua participação nos 
Jogos Regionais em São 
Sebastião/Ilhabela, litoral 
norte de São Paulo. As 
equipes da cidade ga-
rantiram 16 medalhas a 
mais na comparação com 
2018. Neste ano, foram 
30 medalhas de ouro, 31 
de prata e 23 de bronze 
em 30 modalidades, 17 
a mais do que no ano 
passado. Na classifica-
ção geral, a cidade ficou 
em 5º, atingindo a meta 
estipulada para este ano 
e subindo três posições 
em relação à edição 
anterior. Vale lembrar 
que em 2019 houve um 

aumento de 20% no nú-
mero de cidades partici-
pantes.

Das modalidades 
que Guarulhos voltou 
a participar dos Jogos 
Regionais, destaque para 
ginástica artística mascu-
lina, que conquistou 12 
medalhas, artes mar-
ciais (taekwondo, judô 
e karatê), que garanti-
ram outras dez, futsal 
feminino, que conquistou 
bronze, tênis e futebol 
masculino, que foram 
campeões. Outras mar-
cas importantes foram da 
ginástica artística e do 
handebol feminino, que 
se sagraram tricampeãs, 
e do handebol e vôlei 
masculinos,que foram 
bicampeões.

Divulgação

[ bloco de notas ]

Os alunos dos cursos 
de estética e imagem 
pessoal e boas práticas 
de fabricação na indústria 
farmacêutica (BPF), ambos 
oferecidos gratuitamente 
pela Prefeitura de Guaru-
lhos por meio do Centro 
de Treinamento e Mão de 
Obra (CTMO), realizaram 
nesta segunda-feira (15) 
um dia de atendimento 
ao público. Cerca de 160 
pessoas foram atendidas 
pelas duas turmas.

Entre os serviços ofer-
tados pelos alunos de 
estética estavam limpeza 
de pele, hidratação e 
massagem facial, spa 

para mãos e pés e mas-
sagem relaxante, entre 
outros. Já a turma de BPF 
desenvolveu diversas 
atividades explicativas 
e demonstrativas sobre 
higienização e assepsia 
das mãos, funcionamento 
dos medicamentos no 
organismo, importância 
da bula, diferenças entre 
os remédios, consumo e 
descarte consciente, entre 
outras. Além disso, foram 
preparados pelas turmas 
músicas de relaxamen-
to para os serviços de 
estética, slides e fôlderes 
explicativos e sorteios de 
serviços.

Alunos do CTMO realizam dia 
de atendimento ao público

As inscrições para os cursos 
do Centro de Treinamento 
de Mão de Obra (CTMO) 
ministrados pelo Centro de 
Inclusão Digital e Aprendi-
zagem Profi ssional (Cidap), 
que aconteceriam de 16 a 25 
de julho, estão suspensas. 
Apenas as inscrições para o 
curso de eletricista instalador, 
que acontecem entre 15 e 19 
de julho, estão mantidas.

A decisão foi tomada em 

razão de ação judicial movida 
por uma das empresas partici-
pantes do processo licitatório, 
realizado em 2017.

A Prefeitura de Guarulhos, 
por meio da Secretaria de 
Justiça, está empenhando 
todos os esforços para resol-
ver a questão o mais rápido 
possível para manter a oferta 
dos cursos de qualifi cação 
profi ssional do CTMO para a 
população.

Inscrições para diversos 
cursos do CTMO são suspensas

[ bloco de notas ]

Guarulhos fica entre os cinco mais 
bem colocados nos Jogos Regionais

Divulgação

Duas importantes ações 
de saúde foram publica-
das no Diário Ofi cial do 
Município da última sexta-
-feira (12). Além de colocar 
em consulta pública o Do-
cumento Norteador para 
a Atenção Especializada 
de Guarulhos, a Secreta-
ria de Saúde publicou a 
Portaria nº 108/2019, que 
institui na cidade o Plano 
Municipal de Saúde da 
População de Lésbicas, 
Gays, Bissexuais, Traves-
tis e Transexuais (LGB-
TI+) para o período de 
2019/2020.

O objetivo do plano é 
garantir o atendimento 
integral à saúde dessas 

pessoas na rede básica 
e nos demais níveis de 
atenção, seguindo os 
princípios e diretrizes 
do SUS e da Política 
Nacional de Saúde Inte-
gral de Lésbicas, Gays, 
Bissexuais, Travestis e 
Transexuais. Para tanto, 
o documento prevê, 
entre outras coisas, a 
garantia e o respeito ao 
uso do nome social nos 
serviços de saúde, bem 
como inclui e assegura 
a utilização dos campos 
“orientação sexual” e 
“identidade de gênero” 
por autodeclaração nos 
prontuários e fichas de 
atendimento.

Guarulhos lança Plano Municipal 
de Saúde da População LGBTI+

11 95995-8000

Envie sugestões de pautas 
para o nosso WhatsApp:

Por que nos atacam?
Uma das razões do atraso nacional está na for-

ma com que os trabalhadores são tratados pelos 
governos e o grande capital. Por paradoxal que 
pareça, nossa classe dominante vê o trabalhador 
como problema, e não solução. Não como um 
sujeito ativo da economia, mas como secundário 
e dispensável.

No fundo, essa postura desqualifica o trabalho, 
numa visão de que a sociedade só evolui por 
meio do capital. Errado: na verdade, o avanço 
econômico depende do trabalho, do capital e do 
Estado.

Isso explica muita coisa. Explica, por exemplo, o 
fato do Brasil ter sido o último País a abolir a escra-
vidão. Explica, também, porque Getúlio Vargas foi 
tão combatido ao criar as leis trabalhistas e o salá-
rio mínimo. Explica a derrubada de Jango em 1964 
e as seguidas perseguições ao movimento sindical.

Vivemos no Brasil atual uma fase de graves 
ataques aos trabalhadores e às suas entidades. 
Esses ataques ganharam força após o afastamen-
to da presidente Dilma Rousseff. Veja:

Terceirizações - A Lei 13.429/2017, aprovada no 
governo Temer, precariza as condições de traba-
lho e desorganiza o próprio mercado de trabalho. 
Terceirizado ganha menos, tem maior rotatividade 
no emprego, cumpre jornada mais extensa e é 
quem mais se acidenta. Prometia gerar empre-
gos. Só produziu subemprego.

Reforma trabalhista - A Lei 13.467/2017, de Te-
mer, visava mudar 11 itens da CLT. Ao final, mudou 
mais de 100. Ela piora as relações de trabalho e 
cria dificuldades à ação sindical. Temer prome-
teu quatro milhões de novos empregos. Mas o 
desemprego só aumentou.

MP 873 - Bolsonaro editou Medida que pratica-
mente inviabilizava a sustentação sindical. A Câ-
mara não votou e a MP caducou. Nem a ditadura 
nos atacou de forma tão violenta.

Mas Bolsonaro não sossega. Agora, ele manda 
ao Congresso a MP 881, que nos ataca duramen-
te. Por exemplo: libera o trabalho aos domingos e 
feriados; limita o poder fiscalizador dos conselhos 
profissionais; põe fim à obrigatoriedade de cria-
ção das Cipas (Comissões Internas de Prevenção 
de Acidentes) em situações específicas – num 
País que ainda é recordista em acidentes de 
trabalho.

Na época da Colônia, havia o senhor de terras 
e engenho, que explorava até a morte a mão de 
obra cativa ou a pequena parte assalariada. E, 
no engenho, a figura mais temida era a do feitor, 
sua função era vigiar e castigar os escravos nos 
períodos que estivessem trabalhando e nos mo-
mentos das fugas.

Bolsonaro tem origem humilde. Ao que tudo 
indica, sua família está longe de ser herdeira 
daqueles antigos senhores de escravos. Ele, por-
tanto, não é o clássico dono de engenho. Então, 
por que aceitar a função de feitor?

[ artigo ]

José Pereira dos Santos
Presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de 
Guarulhos e Região e secretário nacional de 
Formação da Força Sindical
E-mail: pereira@metalurgico.org.br
Facebook: www.facebook.com/PereiraMetalurgico
Blog: www.pereirametalurgico.blogspot.com.br
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Mais um ministro entrou 
em cena para defender 
publicamente o nome do 
deputado Eduardo Bolso-
naro (PSL-SP) para assumir 
a Embaixada do Brasil em 
Washington. Desta vez, 
o ministro da Educação, 
Abraham Weintraub, usou o 
Twitter como demonstração 
de apoio.

“Tenho o privilégio de co-
nhecer o Eduardo Bolsona-
ro há mais de 2 anos. Tanto 
representando o Brasil 
nos EUA ou atuando no 
Congresso, tenho certeza 
que ele fará um excelente 
trabalho. Ele é uma pessoa 
que faz a diferença nos pro-
jetos em que se envolve. 
Conte com meu apoio!”, 
escreveu o ministro.

O ministro da Cidadania, 

Osmar Terra, já havia clas-
sificado as críticas contra 
a eventual indicação como 
“hipocrisia”.

“Chega de hipocrisia! 
Eduardo Bolsonaro tem 
competência para ser 
embaixador nos Estados 
Unidos. É experiente, 
confiável e tem excelente 
trânsito junto ao governo 
de lá. Já tivemos muitos 
políticos como embaixa-
dores e até mesmo como 
Chanceleres. Itamar (Fran-
co, ex-presidente), (José) 
Aparecido (ex-ministro da 
Cultura), FHC. Por que não 
Eduardo?!”, escreveu ontem 
em rede social.

Após consultar asses-
sores, o presidente Jair 
Bolsonaro quer viabilizar a 
indicação de Eduardo no 

meio político. A Comissão 
de Relações Exteriores 
(CRE) do Senado é respon-
sável por validar ou não as 
nomeações do Executivo 
para funções diplomáticas.

Bolsonaro pediu a as-
sessores que verificassem 
quantas vezes os últimos 
embaixadores foram 
recebidos pelo Secretário 
de Estado americano. A 
conclusão é que não houve 
encontros recentes desse 
tipo, o que ajudaria a refor-
çar o argumento de que é 
preciso fortalecer as rela-
ções entre os dois países 
por meio da Embaixada do 
Brasil nos Estados Unidos. 
Governistas defendem que 
Eduardo é próximo do pre-
sidente americano, Donald 
Trump.

Ministro da Educação defende 
no Twitter indicação de Eduardo 

O presidente Jair Bolsonaro 
voltou a dizer que quer que 
um de seus filhos, o deputa-
do Eduardo Bolsonaro (PSL-
-SP), assuma a Embaixada do 
Brasil nos Estados Unidos. 
Durante a posse do presi-
dente do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico 
e Social (BNDES), Gustavo 
Montezano, Bolsonaro afir-
mou que, “se Deus quiser”, 
Eduardo vai ser embaixa-
dor “na maior potência do 
mundo”. Caso Bolsonaro 
formalize a indicação, a no-
meação terá que ser validada 
pela Comissão de Relações 
Exteriores (CRE) do Senado.

Bolsonaro falou sobre os 
filhos ao citar a relação de 
amizade que possuem com 
Gustavo Montezano desde 
a juventude, pois moraram 
no mesmo condomínio no 
Rio de Janeiro. O presiden-
te disse todos “daquela 
garotada” “lutaram muito”, 
citando que “muitos fritaram 
hambúrguer”.

“Vejo que, daquela garota-

da do condomínio, temos um 
presidente do BNDES. Temos 
um Senador da República 
(Flávio Bolsonaro), que, 
por ser meu filho, tem seus 
problemas potencializados. 
E teremos, se Deus quiser, 
um embaixador na maior 
potência do mundo”, disse o 
presidente. “Até porque um 
pai, mesmo sendo deputado 
na época, não tinha como 
bancar o aperfeiçoamento 

dele nos Estados Unidos e 
ele (Eduardo) tinha que traba-
lhar”, continuou Bolsonaro.

Após a sinalização de que 
poderia virar embaixador, 
Eduardo citou que, além de 
ser presidente da Comissão 
de Relações Exteriores na 
Câmara, possui “vivência 
pelo mundo”. “Já fiz intercâm-
bio, já fritei hambúrguer lá 
nos Estados Unidos, no frio 
do Maine”, declarou Eduardo.

Bolsonaro: ‘se Deus quiser’, 
Eduardo será embaixador na 
‘maior potência do mundo’
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Nesta terça-feira, 16/07, 
dia em que se comemora 
o Dia do Comerciante e o 
aniversário de 56 anos da 
ACE-Guarulhos, a entidade 

teve mais uma reunião de 
diretoria com casa cheia. O 
presidente William Paneque 
homenageou Carlos Martins, 
diretor em seu primeiro 

mandato, e a empresa Santa 
Rosa Ligas Metálicas pelos 
50 anos de atividades. 
Receberam certificados 
de filiação os seguintes 

empresários: Helen Jane, 
da Tuxa Festas; Simone 
Vilaça, da William’s Festas e 
Artesanato; Fernanda Deck, 
da Soberana Festas; Daiana 

Novais, da Daia Decorações 
e Eventos; Elaine Alves, 
da Olipac Imóveis; Raquel 
Soares, da Kekel Eventos e 
Locações; Thais Arruda, da 

Lorenza Boutique; Antônio 
de Souza, da Telegráfica; 
Keny Wallace, da Auto 
Escola Conquista; e Agner 
Simões, da Saber Ensinar.

ACE celebra 56 anos e Dia do Comerciante 
com casa cheia em reunião de diretoria

EVENTO: Presidente William Paneque entregou homenagens e certificados de filiação a novos e antigos associados

Helen Jane, da Tuxa Festas

Daiana Novais, da Daia Decorações e Eventos

Thais Arruda, da Lorenza Boutique

Simone Vilaça, da William’s Festas e Artesanato

Elaine Alves, da Olipac Imóveis

Antônio de Souza, da Telegráfica

Fernanda Deck, da Soberana Festas

Raquel Soares, da Kekel Eventos e Locações

Keny Wallace, da Auto Escola Conquista

Agner Simões, da Saber Ensinar

Ivan e Fernando Marchetti, da Santa Rosa Ligas Metálicas
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Ulisses Carvalho 

A Sociedade Esportiva 
Palmeiras ainda continua 
estudando a possibilidade 
de construir um hotel para 
o alojamento dos atletas 
das categorias de base 
do clube na Academia de 
Futebol 2, localizada na 
rodovia Ayrton Senna, no 
km 15,5. Já a prefeitura, 
informou ao HOJE que 
está em andamento um 
processo de regularização, 
reforma e ampliação do 
centro de treinamento. 

Atualmente o clube tem 
cerca de 200 atletas que 
treinam na academia de 
Guarulhos, entre as cate-
gorias sub-10 até sub-20. 
Questionado se existem 
atletas da base que estu-
dam na cidade, o Palmeiras 
afi rmou que as escolas 
parceiras do clube fi cam na 

região do Allianz Parque, 
onde fi cavam os alojamen-
tos que foram desativados. 

Os atletas da base que 
precisam de alojamento 
estão em hotéis, segun-
do o clube. Questionado 
sobre problemas com o 
alvará de funcionamento, 
o Palmeiras informou que 
esse tipo de problema 
apareceu para os clubes 
que possuem alojamentos. 
“O Palmeiras nunca teve 
alojamento dentro do CT 
de Guarulhos. Os anti-
gos alojamentos fi cavam 
próximos ao Allianz Parque 
e estão desativados. Os 
atletas alojados estão em 
hotéis”.

No fi nal de fevereiro des-
te ano, a prefeitura, através 
da Secretaria de Desen-
volvimento Urbano (SDU), 
alegou a reportagem que 

aplicou uma multa de R$ 
1.089, 83 no Palmeiras, 
pela falta de alvará. Sobre 
o pagamento, a adminis-
tração municipal informou 
que o clube solicitou o 
cancelamento  da infração. 

“A Secretaria de De-
senvolvimento Urbano 
informa que, após o local 
ter sido notifi cado e autua-
do, o requerente solicitou 
cancelamento do auto 
de infração através de 
processo administrativo, 
o qual está em análise na 
Seção competente. Esta 
em andamento o processo 
de regularização, reforma 
e ampliação do Centro 
de Formação de Atletas, 
uma área com permissão 
de uso pelo Daee (De-
partamento de Águas e 
Energia Elétrica)”, informou 
a prefeitura. 

Palmeiras ainda avalia 
construção de hotel para 
a base em Guarulhos 

Ulisses Carvalho 

A Polícia Civil divulgou 
nesta terça-feira (16), a 
identidade do homem que 
foi encontrado morto na 
avenida Guarulhos, altura 
do n° 4.389, na região da 
Ponte Grande. A vítima foi 
identifi cada pela irmã no 
Instituto Médico Legal (IML), 
e chama-se Edison Ramos, 
58. 

De acordo com a Polícia 
Civil, Ramos já teria antece-
dentes por tráfi co de drogas 
e furto, e seria morador 
em situação de rua. Dois 

homens são suspeitos de 
matar a pauladas a vítima, 
porém, até o momento, ne-
nhuma pessoa foi presa. O 
caso está sendo investigado 
pelo Setor de Homicídios e 
Proteção à Pessoa (SHPP). 

O homicídio ocorreu na 
madrugada de sábado (13), 
às 1h40, quando de acordo 
com o boletim de ocorrên-
cia, lavrado como homi-
cídio qualifi cado, policiais 
militares que estavam em 
patrulhamento pelo local 
encontraram o homem ca-
ído próximo a um posto de 

combustível na avenida. 
O Serviço Móvel de 

Atendimento de Urgência 
(Samu) foi acionado, porém, 
foi constatada a morte no 
local. Uma testemunha teria 
afi rmado a polícia que viu 
dois homens se aproxi-
mando do local com um 
pedaço de madeira, e que 
logo que em seguida, teria 
visualizado Ramos no chão 
ensanguentado. 

Segundo a polícia, Ramos 
tinha ferimentos na região 
da cabeça e no pulso 
esquerdo. (U.C.)
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Polícia Civil divulga identidade de homem 
encontrado morto na Ponte Grande
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[ horóscopo ]

E.T.: O Extraterrestre

Stardust – O Mistério Da Estrela

Band, 22h E.T. The Ex-
tra Terrestrial. EUA, 1982. 
Aventura. Com Henry Tho-
mas, Drew Barrymore. O 
garoto Elliott faz amizade 
com um pequeno aliení-
gena inofensivo que está 
bem longe do seu planeta. 
Ele decide manter a ado-
rável criatura em segredo 
e em casa após apresen-
tá-la aos irmãos.

Globo, 14h Star-
dust. EUA. Aven-
tura. Direção Mat-
thew Vaughn. Com 
Charlie Cox, Claire 
Danes. Para con-
quistar uma garo-
ta, o jovem Tristan 
lhe promete uma 
estrela cadente. 
A jornada o leva a 
uma terra esque-
cida e misteriosa, 

onde ele descobre 
que a estrela é, na 
verdade, uma lin-
da mulher. Ele par-
te, então, em uma 
incrível aventu-
ra para proteger a 
beldade celestial, 
já que uma pode-
rosa feiticeira quer 
roubar sua luz para 
permanecer jovem 
para sempre.

Fotos: Divulgação

[ filmes ] 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 53

AN
BATIDADE

MÃO
TONELLUTAS

TENCACAT
SÃOLUISHUR

DOAAMARGA
ERRE

REOD
AGADOLETA

TRUSTEERM
CAROOTBU
ORSOBRIOS
INSPROVA

C
HRISTIANVA

IÇIOIBIS
SÃOSACIDA

OMOPLATAS

Desejo
intenso

Cumpri-
mento
como o

"high five"

(?)
Diegues,
cineasta
brasileiro

Cidade
natal de
Abraão
(Bíblia)

Grande
peixe do

litoral
brasileiro

Destruir 
de modo
vagaroso 
e contínuo

Animal de
"O Flautista
de Hame-
lin" (pl.)

Acompa-
nhamento
do prato
principal

Deutério
(símbolo)

Asso-
ciação

ilegal de
empresas

Brincadei-
ra infantil
de origem
francesa

Produção
total de

um artista

Letra que
invertida

forma
um "W"

Guerra do
(?): opôs a
Inglaterra
à China

O 1º filme
ganhador
do Oscar
(1927)

Unidade
que com-
põe o byte
(Inform.)

Herson
Capri, ator
brasileiro

Mantra en-
toado em

rituais
budistas

(?) e
salvos:
ilesos

A substân-
cia com
pH baixo
(Quím.)

Ave
pernalta
Alumínio
(símbolo)

Dispen-
dioso

(?)
Fittipaldi,
piloto bra-
sileiro que
esteve na
Fórmula 1
nos anos

1990

Osso da articulação 
do ombro (pl.)

Ócio 
(pop.)
4, em

romanos

Teste
Wagner

(?), com-
positor

Sérios
A antiga
"CIA bra-
sileira"

Sofrida
(fig.)

Feito de
bronze

Combates

Rival do
CRB (fut.)

Opção do Facebook
nos EUA que sinaliza 
o apoio à causa LGBT

Barril
Top (?): os
dez mais

(ing.)

Divindade que não po-
de ser representada
nas artes plásticas

Abrandar Modelo de
chuveiro

com controle automá-
tico de temperatura

Médico francês do séc. XVI
que teria previsto o futuro nas

suas centúrias
Objetivo

A cidade
do Palácio
dos Leões
Sucesso
da banda 
estaduni-
dense Foo
Fighters

3/doa — ten. 6/truste. 7/adoleta. 9/christian.

[ novelas ] 

Malhação -
Toda Forma de 
Amar

Rita expulsa Filipe 
da loja. Lígia avisa 
Rita sobre o estado 
de saúde de Nina. 
Jaqueline e Vânia têm 
uma conversa séria. 
Raíssa se constrange 
com a aproximação de 
Camelo. César pede 
que Milena não procu-
re Jaqueline. Jaqueline 
recebe ligações com 
ameaças anônimas, e 
Vânia pede que a filha 
acione Marco Rodrigo.

Órfãos da Terra
Almeidinha interroga 

Dalila, que envolve Ga-
briel em seu falso de-
poimento. Padre Zoran 
e Helena tentam ajudar 
Salma. Latifa desconfia 
da gentileza de Ester. 
Omar convence Eva a 
aceitar que ele trabalhe 
e durma nos fundos da 
floricultura. Dalila acusa 
Fauze pelo assassinato 
de Paul. Elias tenta falar 
com Salma. 

Verão 90
João e Janaína de-

nunciam Jerônimo para 
a polícia. Jerônimo é 
convocado para depor. 
Ticiano pensa em 
usar a pintura corporal 
feita por Gisela como 
sua marca registrada. 

Larissa aconselha Dan-
dara a contar a verdade 
para Quinzinho sobre 
a paternidade de seu 
filho. Ticiano pergunta 
a Gisela se ela gostaria 
de ser sua maquiadora 
pessoal. 

A Dona do Pedaço
Márcio se desculpa 

com Silvia e pede 
Kim em namoro. Otá-
vio cede à chanta-
gem de Agno e acei-
ta a nova sociedade. 
Eusébio insiste em se 
divorciar de Dorotéia 
e rejeita a companhia 
de Chico. Chiclete 
chega à casa de Vivi 
e reconhece o local 
da foto de Cosme. 
Chiclete conhece 
a família de Vivi e 
questiona a namora-
da sobre Kim.

Jezabel
Tadeu recusa o 

pedido de Jeza-
bel. Hannibal diz 
que é uma ordem. 
Bem-Hadade diz 
ao general Abbas 
e o capitão Hazel e 
Naamã que não se 
conforma em terem 
perdido a batalha 
contra Israel. Jezabel 
diz para Acabe que 
ele está usando re-
cursos demais para 
o treinamento dos 
soldados. Jezabel 
revela a Acabe que 
está grávida.

As Aventuras 
de Poliana

Gabi arma um plano 
contra o grêmio. Eric 
e Hugo descobrem 
que Bento tem medo 
do escuro e planejam 
assusta-lo. Rato orde-
nena que os tromba-
dinhas do Bem-Te-Vi 
não mexam mais com 
a família de Nancy. Na 
escola, todos desco-
brem que Filipa não 
será a garota propa-
ganda do Vetherna. 

TOPÍSSIMA
Paulo Roberto fica 

chocado ao ver o fi-
lho sendo preso. De-
sesperado, Rafael diz 
ser inocente. Ao lado 
de Sophia, Antonio 
lamenta a morte de 
Jandira. Madalena 
e Fernando acusam 
Rafael pela morte 
de Jandira. Eles pe-
dem para Gabriela 
se afastar dele. Paulo 
Roberto liga para Be-
atriz e avisa sobre a 
prisão de Rafael. Zilá 
conta para Vitor que 
Jandira foi encon-
trada morta em um 
lixão.

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

virgem

Você não tem tempo 
para pensar em tudo 
antes de agir. Não 
corra riscos, tome uma 
decisão mais tarde! 
Cãibras musculares 
e rigidez corporal 
poderiam atrasá-lo. A 
deficiência de vitami-
nas ou minerais é a 
razão disso.

Seu otimismo vai 
ganhar a admiração 
das pessoas ao seu 
redor e nada vai 
atravessar o seu ca-
minho. Seja tolerante, 
nem todos serão 
capazes de acompa-
nhar seu ritmo. Cui-
dado com o fígado 
e não exagere nos 
prazeres da mesa.

Alianças estão se 
tornando uma possi-
bilidade, então olhe 
além das aparências. 
Você ficará surpreso. 
Sua saúde, embora ex-
celente, pode ser per-
turbada por problemas 
no fígado e pequenas 
mudanças em sua 
dieta iria ajudar.

Você impõe suas 
ideias sem perce-
ber. Seja flexível e 
tudo vai correr sem 
problemas. A fadiga 
o está prendendo 
fisicamente e você 
precisa recuperar o 
sono atrasado para 
poder começar de 
novo.

O excesso de 
confiança atrasa o seu 
progresso. Seja discre-
to sobre seus planos 
antes de embarcar 
neles. Seu otimismo 
está claramente 
melhorando e você se 
sente forte para lidar 
com tarefas difíceis. 
Planeje a sua ação em 
longo prazo.

Você verá as coisas 
sob um ângulo mais 
positivo e as pessoas 
próximas a você nota-
rão. Isso permitirá que 
você use seus talentos 
em benefício de todos. 
Cuidado com ar condi-
cionado, vento e cor-
rentes de ar. Proteja-se 
do frio, em geral. Você 
está suscetível a ele.

A tisteza vai passar 
se você deixar. Aque-
les em torno de você 
estarão em melhor 
posição para ajudá-
-lo! Seus níveis de 
concentração estarão 
baixos. Você precisa 
desacelerar, você está 
gastando suas reser-
vas de energia. 

Novas atividades 
de lazer vão lhe 
dar a oportunidade 
de florescer. Suas 
amizades vão estar 
pesentes hoje. Seria 
bom fazer uma pau-
sa na sua vida diáia 
- de preferência, tire 
um dia de folga para 
respirar.

Hoje parece ser um 
dia calmo. É hora de 
pensar mais em si 
mesmo e nas pessoas 
próximas a você! Não 
se esqueça de se 
aquecer gradualmente 
antes de fazer exer-
cício e tenha cuidado 
com movimentos 
bruscos, também.

Você está dando um 
passo atrás em relação 
a sua rotina e seus 
planos futuros. Você 
precisa de equilíbrio 
entre o seu estado de 
ânimo e sua saúde 
física; e atividade e 
repouso, de acordo 
com as exigências do 
seu corpo.

Tenha cuidado para 
não ser impulsivo, você 
fala rápido demais. Os 
prazeres materiais vêm 
na hora certa. Você 
precisa recarregar suas 
baterias para manter o 
ritmo em torno de você. 
Passe algum tempo 
sozinho também. Você 
vai se sentir melhor 
com isso.

Sua energia psí-
quica está em alta e 
lhe dá um impulso 
prometedor. Você 
vai compartilhar 
essa energia com 
as pessoas que vê. 
Há muito estresse 
em torno de você e 
você vai chegar ao 
seu limite.

áries libra

escorpião

sagitário

capricórnio

aquário

peixes

touro

gêmeos

câncer

leão
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de linhaClassifi cados

Para anunciar 
nos classifi cados 

ligue: 

2823-0828
2823-0829
 2823-0830
2823-0836
2823-0837

ANUNCIE

R. Claudino Barbosa, 643 Macedo

2229-5021 
96307-8833

ATENDIMENTO:
Diariamente das 8h às 18h

Sábado das 8h às 14h

 
COOPERATIVA BIOGUARU COLETA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. 

CNPJ.: 13.427.993/0001-24 
SEDE: RUA KEYLE LEMOS SANTOS, Nº 248 – PQ. CONTINENTAL I – GRS - SP 

CEP: 07262-360 
 
 

 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 

 

A Cooperativa Bioguaru Coleta e Desenvolvimento Sustentável, regularmente inscrita 
no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas sob o CNPJ nº 13.427.993/0001-24, com 
sede a Rua Keyle Lemos Santos, nº 248 – Parque Continental I – Guarulhos – SP – CEP: 
07077-110, através de seu presidente Milton de Moraes Junior, CONVOCAM todos os 
cooperados a participarem da Assembléia geral a ser realizada em 01.11.2013, às 10:00 
horas, a fim de eleger nova diretoria que ira administrar a cooperativa no período de 10 
de Dezembro de 2013 a 10 de Dezembro de 2017. As chapas deverão ser inscritas no dia 
da Assembléia. 

O presente edital foi afixado na sede da cooperativa, para tomarem ciência do presente 
Edital. 

 

Guarulhos, 25/10/2013 

 

 

 

____________________________________ 

MILTON DE MORAES JUNIOR - PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

 
COOPERATIVA BIOGUARU COLETA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. 

CNPJ.: 13.427.993/0001-24 
SEDE: RUA KEYLE LEMOS SANTOS, Nº 248 – PQ. CONTINENTAL I – GRS - SP 

CEP: 07262-360 
 
 

 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 

 

A Cooperativa Bioguaru Coleta e Desenvolvimento Sustentável, regularmente inscrita 
no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas sob o CNPJ nº 13.427.993/0001-24, com 
sede a Rua Keyle Lemos Santos, nº 248 – Parque Continental I – Guarulhos – SP – CEP: 
07077-110, através de seu presidente Milton de Moraes Junior, CONVOCAM todos os 
cooperados a participarem da Assembléia geral a ser realizada em 01.11.2013, às 10:00 
horas, a fim de eleger nova diretoria que ira administrar a cooperativa no período de 10 
de Dezembro de 2013 a 10 de Dezembro de 2017. As chapas deverão ser inscritas no dia 
da Assembléia. 

O presente edital foi afixado na sede da cooperativa, para tomarem ciência do presente 
Edital. 

 

Guarulhos, 25/10/2013 

 

 

 

____________________________________ 

MILTON DE MORAES JUNIOR - PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

 
COOPERATIVA BIOGUARU COLETA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. 

CNPJ.: 13.427.993/0001-24 
SEDE: RUA KEYLE LEMOS SANTOS, Nº 248 – PQ. CONTINENTAL I – GRS - SP 

CEP: 07262-360 
 
 

 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 

 

A Cooperativa Bioguaru Coleta e Desenvolvimento Sustentável, regularmente inscrita 
no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas sob o CNPJ nº 13.427.993/0001-24, com 
sede a Rua Keyle Lemos Santos, nº 248 – Parque Continental I – Guarulhos – SP – CEP: 
07077-110, através de seu presidente Milton de Moraes Junior, CONVOCAM todos os 
cooperados a participarem da Assembléia geral a ser realizada em 01.11.2013, às 10:00 
horas, a fim de eleger nova diretoria que ira administrar a cooperativa no período de 10 
de Dezembro de 2013 a 10 de Dezembro de 2017. As chapas deverão ser inscritas no dia 
da Assembléia. 

O presente edital foi afixado na sede da cooperativa, para tomarem ciência do presente 
Edital. 

 

Guarulhos, 25/10/2013 

 

 

 

____________________________________ 

MILTON DE MORAES JUNIOR - PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

 
COOPERATIVA BIOGUARU COLETA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. 

CNPJ.: 13.427.993/0001-24 
SEDE: RUA KEYLE LEMOS SANTOS, Nº 248 – PQ. CONTINENTAL I – GRS - SP 

CEP: 07262-360 
 
 

 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 

 

A Cooperativa Bioguaru Coleta e Desenvolvimento Sustentável, regularmente inscrita 
no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas sob o CNPJ nº 13.427.993/0001-24, com 
sede a Rua Keyle Lemos Santos, nº 248 – Parque Continental I – Guarulhos – SP – CEP: 
07077-110, através de seu presidente Milton de Moraes Junior, CONVOCAM todos os 
cooperados a participarem da Assembléia geral a ser realizada em 01.11.2013, às 10:00 
horas, a fim de eleger nova diretoria que ira administrar a cooperativa no período de 10 
de Dezembro de 2013 a 10 de Dezembro de 2017. As chapas deverão ser inscritas no dia 
da Assembléia. 

O presente edital foi afixado na sede da cooperativa, para tomarem ciência do presente 
Edital. 

 

Guarulhos, 25/10/2013 

 

 

 

____________________________________ 

MILTON DE MORAES JUNIOR - PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

 
COOPERATIVA BIOGUARU COLETA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. 

CNPJ.: 13.427.993/0001-24 
SEDE: RUA KEYLE LEMOS SANTOS, Nº 248 – PQ. CONTINENTAL I – GRS - SP 

CEP: 07262-360 
 
 

 

  

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 

 

A Cooperativa Bioguaru Coleta e Desenvolvimento Sustentável, regularmente inscrita 
no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas sob o CNPJ nº 13.427.993/0001-24, com 
sede a Rua Keyle Lemos Santos, nº 248 – Parque Continental I – Guarulhos – SP – CEP: 
07077-110, através de seu presidente Milton de Moraes Junior, CONVOCAM todos os 
cooperados a participarem da Assembléia geral a ser realizada em 01.11.2017, às 10:00 
horas, a fim de eleger nova diretoria que ira administrar a cooperativa no período de 10 
de Dezembro de 2017 a 10 de Dezembro de 2021. As chapas deverão ser inscritas no dia 
da Assembléia. 

O presente edital foi afixado na sede da cooperativa, para tomarem ciência do presente 
Edital. 

 

Guarulhos, 25/10/2017 

 

 

 

____________________________________ 

MILTON DE MORAES JUNIOR - PRESIDENTE 
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CNPJ.: 13.427.993/0001-24 
SEDE: RUA KEYLE LEMOS SANTOS, Nº 248 – PQ. CONTINENTAL I – GRS - SP 

CEP: 07262-360 
 
 

 

  

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 

 

A Cooperativa Bioguaru Coleta e Desenvolvimento Sustentável, regularmente inscrita 
no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas sob o CNPJ nº 13.427.993/0001-24, com 
sede a Rua Keyle Lemos Santos, nº 248 – Parque Continental I – Guarulhos – SP – CEP: 
07077-110, através de seu presidente Milton de Moraes Junior, CONVOCAM todos os 
cooperados a participarem da Assembléia geral a ser realizada em 01.11.2017, às 10:00 
horas, a fim de eleger nova diretoria que ira administrar a cooperativa no período de 10 
de Dezembro de 2017 a 10 de Dezembro de 2021. As chapas deverão ser inscritas no dia 
da Assembléia. 

O presente edital foi afixado na sede da cooperativa, para tomarem ciência do presente 
Edital. 

 

Guarulhos, 25/10/2017 

 

 

 

____________________________________ 

MILTON DE MORAES JUNIOR - PRESIDENTE 
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CNPJ.: 13.427.993/0001-24 
SEDE: RUA KEYLE LEMOS SANTOS, Nº 248 – PQ. CONTINENTAL I – GRS - SP 

CEP: 07262-360 
 
 

 

  

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 

 

A Cooperativa Bioguaru Coleta e Desenvolvimento Sustentável, regularmente inscrita 
no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas sob o CNPJ nº 13.427.993/0001-24, com 
sede a Rua Keyle Lemos Santos, nº 248 – Parque Continental I – Guarulhos – SP – CEP: 
07077-110, através de seu presidente Milton de Moraes Junior, CONVOCAM todos os 
cooperados a participarem da Assembléia geral a ser realizada em 01.11.2017, às 10:00 
horas, a fim de eleger nova diretoria que ira administrar a cooperativa no período de 10 
de Dezembro de 2017 a 10 de Dezembro de 2021. As chapas deverão ser inscritas no dia 
da Assembléia. 

O presente edital foi afixado na sede da cooperativa, para tomarem ciência do presente 
Edital. 

 

Guarulhos, 25/10/2017 

 

 

 

____________________________________ 

MILTON DE MORAES JUNIOR - PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

 
COOPERATIVA BIOGUARU COLETA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. 

CNPJ.: 13.427.993/0001-24 
SEDE: RUA KEYLE LEMOS SANTOS, Nº 248 – PQ. CONTINENTAL I – GRS - SP 

CEP: 07262-360 
 
 

 

  

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 

 

A Cooperativa Bioguaru Coleta e Desenvolvimento Sustentável, regularmente inscrita 
no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas sob o CNPJ nº 13.427.993/0001-24, com 
sede a Rua Keyle Lemos Santos, nº 248 – Parque Continental I – Guarulhos – SP – CEP: 
07077-110, através de seu presidente Milton de Moraes Junior, CONVOCAM todos os 
cooperados a participarem da Assembléia geral a ser realizada em 01.11.2017, às 10:00 
horas, a fim de eleger nova diretoria que ira administrar a cooperativa no período de 10 
de Dezembro de 2017 a 10 de Dezembro de 2021. As chapas deverão ser inscritas no dia 
da Assembléia. 

O presente edital foi afixado na sede da cooperativa, para tomarem ciência do presente 
Edital. 

 

Guarulhos, 25/10/2017 

 

 

 

____________________________________ 

MILTON DE MORAES JUNIOR - PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

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!

A EMPRESA VALEM EM-
PREITEIRA SOLICITA O 
COMPARECIMENTO DO 
FUNCIONÁRIO OSMANY 
ALVES FILHO MUNIDO 
COM SUA CARTEIRA DE 
TRABALHO PROFISSIO-
NAL PARA DARMOS BAIXA 
NO CONTRATO DE TRA-
BALHO REFERENTE AO 
PEDIDO DE DEMISSÃO.

COMUNICADO

Enviar currículo e laudo médico para:

2468-7400
vagas@vilagalvao.com.br

ESTAMOS CONTRATANDO
(Pessoas com Defi ciência)

Vagas:
AUX. DE PÁTIO

SERVIÇOS GERAIS

   EMPREGOS 
 PRECISA-SE 

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

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

 ESCRITÓRIO CONTRATA 
 Vagas p/ fi scal, lega, DP e Contá-
bel. Sist Phoenix c/ exp. Cv p/ su-
porte@conto�  ce.com.br. INÍCIO 
IMEDIATO! 

 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 

 QUARTOS 
 P/ temporada ou mensal. Pq Con-
tinental II - Guarulhos. Whats: 
(11)98815-8214 Marly 

 SALA COMERCIAL 
 Em frente a faculdade de me-
dicina, no centro de Guarulhos.
R$600,00 direto com o proprie-
tário. F:(11)99901-6804. 

 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 fi nanciamento 
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. 
F:2488-6966/ 94295-5756 me 
add    
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