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Distribuição gratuitawww.guarulhoshoje.com.br

Programa Banco de 
Ração para Animais é 
regulamentado pela 
Prefeitura de Guarulhos
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‘Arraiá dos Amigos’ acontece 
neste domingo no Nosso Clube 
de Vila Galvão, das 14h às 22h
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Operação já tapou 
33 mil buracos pelos 
bairros do município

Flamengo e Guarulhos 
lutam pela classifi cação 
na 4a Divisão do Paulista

GH Pág.9

Comerciantes desrespeitam lei 
que proíbe canudos plásticos

GH Pág. 5

Vacinação contra o sarampo terá
o ‘Dia D’ neste sábado na cidade
Com 19 casos confi rmados, a cidade de Guarulhos abrirá todas as suas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) neste sábado 
(20), das 8h às 17h, para imunizar contra a doença; a campanha acontece em cidades da Grande São Paulo GH Pág. 6
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Fazenda estima prejuízo de R$ 8 mi 
em ICMS de empresas de Guarulhos
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OPERAÇÃO SAIDEIRA
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Todas as UBSs da cidade vão 
estar abertas das 8h às 17h
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RAÇÃO ANIMAL: O prefeito Guti regulamentou o Programa Banco de Ração para Animais 
do município; o decreto foi publicado no Diário Ofi cial de Guarulhos desta sexta
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Expediente

[ tempo ]

LOTERIAS:
Deu sorte hoje?

24º

23º

12º

10º

10%

10%

Amanhã

Hoje

21. Jul

20. Jul

Máxima

Máxima

Mínima

Mínima

PARCIALMENTE 
NUBLADO

ENSOLARADO

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

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

responsáveis pela polui-
ção ambiental? 

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

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

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

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

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

Mega Sena
Concurso n° 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

Flamengo e Guarulhos lutam para 
se manter na zona de classificação
Antônio Boaventura

Caso a segunda fase do 
Campeonato Paulista da 4ª 
Divisão tivesse o seu encer-
ramento neste momento, 
Flamengo e Guarulhos 
estariam classificados para a 
etapa seguinte da competi-
ção estadual. Nesta rodada, 
o Corvo encara o São José, 
em São José dos Campos, 
nesta segunda-feira (22), 
enquanto o Índio guaru-
lhense recebe no estádio 
Antônio Soares de Oliveira, 
o Joseense, no domingo (21).

Atualmente, o Rubro-
-Negro guarulhense ocupa 
a vice-liderança do grupo 12 
com 4 pontos conquistados 
em dois jogos realizados e 
busca se manter na zona de 
classificação para a próxima 
fase. Já o time azul e bran-

co busca sua reabilitação 
na chave 10. A equipe do 
técnico Edu Miranda vem 
de derrota para o tradicional 
Marília na última rodada.

“Vamos focar para que 
no próximo jogo possamos 
estar com a cabeça boa. 
Mas, o time está de para-
béns”, declarou o lateral-es-
querdo Bruno Franco, que 
defende o Guarulhos. 

Já o atacante Victor 
Bessa, atleta do Flamengo, 
espera por um confronto 
difícil diante da Água do 
Vale do Paraíba. O mesmo 
também destacou o tra-
balho particular que vem 
realizando para recuperar a 
forma física para que possa 
ter condições de atuar os 
noventa minutos de uma 
partida.

O Grupo Ação Entre Ami-
gos, formado por voluntários 
que organizam anualmente 
a tradicional festa julina 
“Arraiá dos Amigos”, convida 
a todos para a 21ª edição do 
evento que será realizada 
neste domingo, dia 21, das 
14h às 22h, no Nosso Clube 
de Vila Galvão, na rua Santo 
Antonio, 937 (próximo ao 
Lago dos Patos).

Haverá bingo com ex-
celentes prêmios, além de 
muita brincadeira, comes 
e bebes. O ingresso custa 
R$ 5,00 mais um quilo de 
alimento não perecível ou 
agasalho. Toda renda obtida 
com a festa será doada às 
entidades assistenciais da 
cidade conforme segue: 
Orfanato Casa Amor ao Pró-
ximo; Lar Portal da Esperan-
ça “Vovó Maria de Lourdes”; 

IAKAP - Instituto Alan Kardec 
Alice Pereira; Maternidade 
Jesus José e Maria; Lar Vovó 
Maria Aparecida e ASBRAD 
– Associação Brasileira de 
Defesa da Mulher, Infância e 
Juventude.

As doações não são 
feitas em dinheiro e sim 
por meio de benfeitorias 
nas sedes ou aquisição de 
alimentos, equipamentos 
e utensílios de acordo com 
a necessidade de cada 
instituição.

Maiores informações com 
os organizadores pelos te-
lefones: Flávia: 99439-0854 
/ Sylvestre: 99901-6398 
/ Bolonha: 99182-2996 / 
Alessandro: 99893-1080 
/ Marcos: 98329-4000 / 
Lessa: 97526-3141 ou no Fa-
cebook, na página “Grupo 
Ação Entre Amigos”.

Nosso Clube de Vila Galvão 
recebe o 21º ‘Arraiá dos 
Amigos’ neste domingo

Divulgação

[ Cena do dia ]

 Abandono e sujeira 

Quem passa diariamente pela obra de paisagismo embaixo do Viaduto Cidade de 
Guarulhos, localizado na região central, se depara com uma situação de abandono 
e muita sujeira, além da grande presença de moradores em situação de rua. 

Ivanildo Porto
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PACIENTES PARA TRATAMENTO 

PELOS CURSOS

Agende já sua avaliação 
e participe!!

-Ortodontia
-Cirurgia Oral Bucal
-Endodontia
-Estética Facial
-Prótese Fixa
-Periodontia

Rua Francisco Antônio de Miranda, 186 
Guarulhos, SP

Facebook.com/adoci.odontologia  /  www.adoci.com.br
2463-3199 / 2409-1375 / -WhatsApp - 9 8987-8460

Operação da prefeitura já 
tapou aproximadamente 
33 mil buracos na cidade

Em nova parcial divulgada 
pela Proguaru (Progresso 
e Desenvolvimento de 
Guarulhos S/A), a Operação 
Tapa-Buracos executou até 
o dia 18 de julho, 32.736 
manutenções. A ação é 
uma realização da Prefeitu-
ra de Guarulhos, por meio 
das equipes da Proguaru e 
Sabesp/Saae.

As equipes estão atuando 
por toda a cidade. Neste 
momento, os trabalhos 
estão sendo priorizados nos 
bairros do Lavras, Jardim 
Fortaleza, Jardim Bananal, 

Jardim São João, Tanque 
Grande, Taboão, Bom Clima, 
Recreio São Jorge, Parque 
Primavera e Parque Mikail.

Nesta sexta-feira, 19, 
equipes do tapa-buracos 
da Proguaru executaram 
manutenções em ruas e 
avenidas dos seguintes 
bairros: Jardim Santa 
Cecília, Residencial Mazzei, 
Jardim Santa Clara, Parque 
Renato Maia, Jardim Ipo-
ranga, Jardim Paraventi, 
Jardim São Paulo, Jardim 
Presidente Dutra, Vila Nova 
Cumbica, Cumbica, Parque 

Uirapuru, Taboão, Jardim 
Dona Meri, Jardim Fortale-
za e Cidade Seródio.

“Estamos fazendo al-
gumas manutenções em 
buracos na Cidade Satélite, 
Pimentas e área central. No 
Parque Cecap ainda não 
entramos por conta das 
obras que a Sabesp tem re-
alizado no bairro”, informou 
Bruno Gersósimo, assessor 
especial da presidência, 
responsável pela operação. 
A força-tarefa foi anunciada 
pelo prefeito Guti em 15 de 
abril.
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Cerca de 70 professores 
ingressantes na rede muni-
cipal de ensino participaram 
da formação inicial que 
aconteceu no Adamastor 
Centro entre os dias 15 e 
18 de julho. Realizada pela 
Secretaria de Educação de 
Guarulhos, por meio do De-
partamento de Orientações 
Educacionais e Pedagógicas 
(Doep), a semana formativa 
teve como objetivo acolher 
os participantes, apresen-
tar e discutir a Proposta 
Curricular do Quadro de 
Saberes Necessários (QSN). 
A formação contou com a 
participação de professores 
de educação básica, dentre 
os quais especialistas em 

educação física e artes.
Durante os encontros, os 

recém-chegados participa-
ram efusivamente das ativi-
dades e discussões, além de 
avaliar como oportunos esses 
momentos de integração.

“Considerei a concepção 
de educação da rede muni-
cipal muito proveitosa, ainda 
mais para nós que estamos 
chegando e precisamos da 
experiência prática como 
professores. Foi relevante 
para adquirir conhecimentos 
e também a interação com 
os colegas me ajudou a 
abrir horizontes”, destacou a 
professora Claudete Ricardo 
de Oliveira.

De acordo com a equipe 

responsável pelo Núcleo 
de Formação do Doep, as 
avaliações dos professores 
participantes evidenciaram 
que o planejamento e o de-
senvolvimento das temáticas 
do encontro associaram te-
oria e prática, atendendo às 
expectativas dos educado-
res e formadores de forma 
produtiva e interativa.

A formação contou ainda 
com a apresentação da es-
trutura organizacional da Se-
cretaria de Educação, como 
ela se organiza, o papel de 
cada um dos departamentos 
e, principalmente, o trabalho 
pedagógico desenvolvido 
nas escolas da Prefeitura de 
Guarulhos.

Professores ingressantes participam 
de formação no Adamastor Centro
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Antônio Boaventura

Uma semana da 
promulgação pelo 
governador João Do-
ria (PSDB) da lei, que 
proíbe em todo estado 
de São Paulo o uso 
do canudo plástico, 
os estabelecimentos 
comerciais de Guaru-

lhos, como restauran-
tes e lanchonetes, não 
vêm cumprindo a nova 
legislação estadual. A 
multa pode chegar a 
R$ 5.306,00.

De acordo com a lei, 
restaurantes, pada-
rias, hotéis, clubes 
noturnos e eventos 
musicais e outros 
estabelecimentos co-
merciais devem deixar 
de fornecer o canudo 
plástico. É permitido 
apenas o canudo 
biodegradável, item 
encontrado pela re-
portagem em apenas 
uma lanchonete da 
região central. 

“É lei e temos que 
cumprir. Ainda não 
recebemos fiscais, 
mas é melhor evitar e 
dessa forma estamos 

contribuindo com a 
natureza”, disse o ge-
rente Evandro Santos, 
46 anos.

Por outro lado, ainda 
há quem defenda a 
utilização do canudo 
plástico. Para es-
tes comerciantes, o 
governo deveria se 
preocupar com ques-
tões como transporte, 
saúde e zeladoria. 

“Eles estão preo-
cupados com coisas 
insignificantes. De-
veriam se preocupar 
com a iluminação 

pública, o asfalto das 
ruas e melhorar a 
saúde. Agora implicar 
com canudos? Since-
ramente, não dá para 
acreditar”, criticou o 
atendente Alexandre 
Caetano, 36.

O governo do 
estado, por meio da 
Secretaria Estadual do 
Meio Ambiente infor-
mou que a fiscalização 
da lei nos municípios 
serão definidas na 
regulamentação, que 
segundo a pasta ainda 
está sendo elaborada.

Comércios em Guarulhos 
desrespeitam a lei estadual 
que proíbe canudos plásticos
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‘Dia D’ da vacinação contra o sarampo 
acontece neste sábado na Grande SP

Neste sábado (20) acontece 
o “Dia D” de vacinação contra 
sarampo, com a fi nalidade 
de intensifi car em cidades da 
Grande São Paulo a adesão à 
campanha em curso, que vai 
até 16 de agosto. A imuniza-
ção é destinada a jovens com 
idade de 15 a 29 anos, grupo 
considerado mais vulnerável 
a infecções devido a menor 
procura pela segunda dose 
da vacina. Por isso, a imuniza-
ção deve ser feita sem obriga-
toriedade de apresentação da 
carteira vacinal.

A Secretaria de Estado da 
Saúde estendeu a campa-
nha a outros nove muni-
cípios da região, devido à 
circulação do vírus: Barueri, 
Carapicuíba, Diadema, 
Mairiporã, Mauá, Santana de 
Parnaíba, Ribeirão Pires, Rio 
Grande da Serra e Taboão 
da Serra. A ação segue em 
curso na capital e nas cida-

des de Guarulhos, Osasco, 
São Bernardo do Campo, 
Santo André e São Caetano 
do Sul, que começaram 
a imunização no dia 11 de 
julho. Com a ampliação, o 
público-alvo total passa a 
ser de 4,4 milhões de jovens 
nessa faixa etária.

Em Guarulhos já foram 
confi rmados 19 casos da do-
ença; neste “Dia D”, todas as 
Unidades Básicas de Saúde 
(UBSs) estarão abertas das 
8h às 17h para reforçar a 
imunização contra a doença.

A Saúde também fi rmou 
parceria com a Secretaria de 
Transportes Metropolitanos 
para ampliar o alcance da 
campanha com a aplicação 
de doses em postos volan-
tes instalados em estações 
do Metrô, CPTM (Companhia 
Paulista de Trens Metropo-
litanos), EMTU (Empresa 
Metropolitana de Transpor-

tes Urbanos de São Paulo), 
ViaQuatro, ViaMobilidade.

A programação será divul-
gada semanalmente pelas 
pastas e pode ser consulta-
da em: http://www.portal-
denoticias.saude.sp.gov.br/
calendario-postos-de-vacina-
cao-contra-o-sarampo-nas-
-estacoes-de-metro-cptm-
-emtu-e-estradas/.

Em 2019, até o momento, 
foram confi rmados 484 casos 
de sarampo em SP. Desse 
total, 75% se concentram na 
capital, com 363 casos. Na 
cidade de São Paulo, a cam-
panha começou em 10 de 
junho, com a meta de vacinar 
2,9 milhões de pessoas na 
faixa etária indicada.

Embora representem 
aproximadamente 20% da 
população paulista, esses 
jovens respondem por cerca 
de metade dos casos do 
Estado.
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Nosso associado conta com 
várias opções pra estudar. E 
tem descontos efetivos. 

Uma das opções é o Institu-
to Data Brasil. A escola abriu 
inscrições pra cursos intensivos 
de férias, até 2 de agosto. Des-
contos chegam a 45%. 

CURSOS - Há vagas para 
Controle de Medidas, Dese-
nho Técnico, Excel Avançado, 
Norma Regulamentadora 10, Tornearia Mecânica e Co-
mando Numérico Computadorizado - CNC.   

Nosso presidente José Pereira dos Santos convida: 
“Esses descontos são incentivo pra você se qualifi car e 
enfrentar um mercado cada vez mais exigente”. E com-
pleta: “Trabalhador qualifi cado ganha mais”.

SÓCIO TEM DESCONTO DE ATÉ 45% EM CURSOS

José Pereira dos Santos - Presidente

COLUNA DO

METALÚRGICO

CUIDADO COM NOSSO FGTS!
O governo só improvisa. Agora, anuncia 
liberação parcial do Fundo de Garantia. 
Sem qualquer segurança de que o 
dinheiro será usado em setores ge-
radores de crescimento e emprego.

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

20/7/2019

Presidente

CUIDADO COM NOSSO FGTS!
O governo só improvisa. Agora, anuncia 
liberação parcial do Fundo de Garantia. 
Sem qualquer segurança de que o 
dinheiro será usado em setores ge-
radores de crescimento e emprego.

GARANTIMOS PLR NA ENERSYSTEM
Os trabalhadores da Enersystem (Cidade Satélite) re-

ceberão PLR negociada pelo Sindicato. Assembleia dia 
17 aprovou benefício de R$ 2.400,00. Se as metas forem 
atingidas, recebem mais R$ 180,00. A primeira parcela de 
R$ 1.100,00 será paga em agosto. O restante em fevereiro.

Diretores Tieta, Cabeça e Fala Mansa em assembleia

Morreu o ex-ministro do Trabalho, 
Walter Barelli. Diretor-técnico do 
Dieese, por 22 anos, foi um fi rme 
aliado da classe trabalhadora. Na 
ditadura, ele provou que o regime 
manipulava a infl ação, arrochando 
os salários. Viva Barelli, nosso irmão!

PERÍODOS - Aulas de 
segunda a sexta, das 
18h30 às 22h30. Inscri-
ções de segunda a sexta, 
das 9 às 20 horas; sába-
do, das 9 às 16 horas. 

O Data Brasil fica na 
rua Harry Simonsen, 
188, Centro, Guarulhos 
(ao lado da sede). Ligue 
2440.6000 e saiba mais.

CONVÊNIOS - Em nosso site, você encontra mais 
informações sobre convênios, em áreas de Educação, 
Saúde, Seguro, lazer e outras. Sempre com descontos 
e vantagens para os sócios. Vários deles são extensivos 
aos dependentes dos associados. 

Acesse www.metalurgico.org.br 

PREPARADOS - O Data Brasil oferece equipamentos para aulas práticas

PERDEMOS O GRANDE  WALTER BARELLI
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A Secretaria da Fazenda e 
Planejamento do estado de 
São Paulo defl agrou a primei-
ra etapa da Operação Saidei-
ra, para fi scalizar contribuintes 
que não pagavam o Imposto 
sobre a Circulação de Mer-
cadorias e Serviços (ICMS). 
Somente em Guarulhos, 41 
empresas foram alvos, porém, 
apenas 22 foram encontradas 
e 19 não foram localizadas, 
com a secretaria estimando 
um prejuízo de quase R$ 8 
milhões.

“A estimativa é de cerca de 
R$ 7,8 milhões de ICMS não 
recolhidos pelas 41 empre-
sas da região de Guarulhos 
(DRT-13), alvos da operação 
Saideira. Entre os contri-
buintes estão distribuidores, 
atacadistas e varejistas de 
bebidas quentes. O nome das 
empresas investigadas e seus 
respectivos endereços são 

protegidos por sigilo fi scal”, in-
formou em nota a secretaria. 

A fazenda também afi rmou 
que os estabelecimentos não 
encontrados terão suas ins-
crições estaduais suspensas, 
impedindo novas comercia-
lizações, além de iniciar o 
procedimento administrativo 

de nulidade dessas empre-
sas. Sobre os contribuintes 
localizados em Guarulhos, 
os agentes fi scais de renda 
começaram os trabalhos de 
fi scalização e verifi cação. 

“Ainda que o estabeleci-
mento exista fi sicamente, será 
necessário averiguar se de 

fato não são empresas cons-
tituídas por laranjas e que 
existem apenas para suportar 
o ônus de eventual autuação. 
Se constatado que não houve 
participação na fraude ou 
simulação societária, o contri-
buinte será autuado pela falta 
de pagamento”.

Fazenda estima prejuízo de quase R$ 8 mi
em ICMS de 41 empresas de Guarulhos 

Segundo a secretaria, a 
próxima etapa da Opera-
ção Saideira está prevista 
para ocorrer em 60 dias. 
No estado, foram fi scali-
zados 452 contribuintes 
que comercializam bebidas 
quentes e não pagaram 
uma quantia de cerca de 
R$ 130 milhões em ICMS. 
Mesmo com a operação, 
146 estabelecimentos não 
foram localizados pelas 
equipes de fi scalização. 

“Nessa próxima fase 
serão diligenciados os es-
tabelecimentos destinatá-
rios -- ou seja, aqueles que 
receberam as mercadorias 
das empresas não locali-
zadas ou simuladas. Nessa 
oportunidade os destinatá-

rios terão um prazo curto 
para recolher espontanea-
mente o imposto não pago 
pela operação passada”, 
informou a fazenda.

Caso o prazo seja 
esgotado do recolhimento, 
as empresas podem fi car 
sujeitas às penalidades 
como a lavratura de auto 
de infração, suspensão e 
pode até resultar na cassa-
ção da inscrição estadual 
dos estabelecimentos. 

Além de Guarulhos, 
foram fi scalizadas também 
empresas em São Paulo, 
Sorocaba, Campinas, Ribei-
rão Preto, Bauru, Marília, 
Osasco, Jundiaí, Presiden-
te Prudente e São José do 
Rio Preto. 

Próxima etapa da operação 
deve ocorrer em até 60 dias 
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Mais de 100 atrações 
culturais farão parte do 
19º Festival de Inverno 
de Paranapiacaba (FIP), 
que acontecerá nos dois 
últimos finais de semana 
de julho, dias 20, 21, 27 
e 28. Shows, exposições 

e intervenções culturais 
vão acontecer em dez 
pontos diferentes da vila 
inglesa, em um clima 
de cultura, que destaca 
ainda mais a principal 
atração do festival: a 
própria Paranapiacaba.

Um dos destaques da 
edição deste ano será a 
entrega oficial da torre 
do relógio, a famosa 
réplica do Big Ben de 
Londres, construída em 
1898, que foi totalmente 
restaurada e passou a 

contar com uma ilumina-
ção especial. O relógio 
está parado há mais 
de dez anos, e a última 
ação para conservação 
foi realizada em 2003. A 
inauguração ocorrerá às 
18h deste sábado (20). 

O Banco de Alimentos irá 
arrecadar 1 kg de alimento 
não perecível ou itens de 
higiene. Durante o festival 
também será entregue a 
Casa Escola Solidária, que 
funcionará no Antigo Gal-
pão de eletroeletrônica. No 

local serão realizadas série 
de atividades desenvolvi-
das pelo Fundo Social de 
Solidariedade, em parceria 
com secretarias da prefei-
tura, como a de Cidadania 
e Assistência Social e de 
Meio Ambiente.

Festival de Inverno de Paranapiacaba 
começa neste sábado com várias 
atrações gastronômicas e culturais 

Culinária é um dos destaques do festival com variedade de opções 
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O roteiro gastronô-
mico do festival conta 
com uma variedade de 
opções entre restauran-
tes e bares da cidade. 
O cardápio conta desde 
refeições caseiras 
no fogão a lenha, até 
estabelecimentos que 
oferecem cortes espe-
ciais nas carnes, pratos 
vegetarianos, massas, 
sopas, caldos e fondue. 

Para os amantes de 
lanches, também tem 
opções com hambúr-
gueres e cervejas 
artesanais, aquele 
delicioso bolinho de ba-
calhau, porções e pão 
de queijo. Na parte de 
bebidas, também tem 
como opção os licores 
artesanais de Cambuci, 
e outro detalhe, é que 
o Cambuci também é 

sabor de sorvete. 
Para os interessados 

em iniciar o festival 
tomando um delicioso 
café da manhã, são 
mais de nove opções 
de estabelecimentos 
para desfrutar de um 
café expresso ou chá 
natural, chocolate quen-
te, devido ao clima frio, 

além dos pães caseiros, 
bolos, doces, sucos e o 
chá gelado de Cambuci. 

Para conhecer mais 
detalhes sobre as 
opões gastronômicas 
do festival, acesse o 
site: 

http://www3.santoan-
dre.sp.gov.br/fip/index.
php/gastronomia/

Entre as atrações culturais 
do primeiro fi m de semana 
do evento estão, no sábado 
(20), o Projeto Tânia Maria 
70 anos, às 15h, no Palco 
do Mercado, e as bandas 
Tarancón e Raíces de Amé-
rica, às 18h, no Clube União 
Lyra-Serrano. E no domingo 
(21), a banda Derbaum e Fa-
bio Kideshi, respectivamen-
te às 15h e 17h, no palco do 
Mercado.

No segundo fi m de se-
mana, entre as destaques 
serão o cantor Amauri 
Falabella e também o 
The Jazz Brothers, que 
percorrerão as principais 
vias da parte baixa no 
sábado (27), às 16h, e em 
seguida a banda Xaxado 
Novo, às 17h, no palco do 
Antigo Mercado. E no do-
mingo, entre as principais 
atrações estão a banda 

Asfi xia Social, às 16h, e 
Ciça Monteiro, às 18h, no 
palco da Rua Direita. O 
sexteto de Filó Machado 
e o Mestre Lumumba se 
apresentarão respecti-
vamente às 17h e às 19h 
no palco do Mercado. E 
a Orquestra Sinfônica de 
Santo André encerrará a 
programação do festival 
a partir das 18h, no Clube 
União Lyra-Serrano

Nos quatro dias, quem 
for à vila ferroviária poderá 
conferir ainda série de 
ofi cinas, vivências, saraus, 
exposições e atividades de 
lazer, além de diversas fei-
ras como a de Artes e An-
tiguidades, de Vinil e a de 
produtos de Cambuci, fruto 
típico da Mata Atlântica, 
elaborados pelos empreen-
dedores locais serão outras 
atrações do evento. 
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APOIA:

EmporiumPizzas

Edu Emporium

Wellington Alves

Alvo de constante co-
brança dos protetores de 
animais nos últimos dois 
anos, o Programa Banco 
de Ração para Animais 
do município foi regula-
mentado pelo prefeito 
Guti (PSB). O decreto 
que institui as normas foi 
publicado no Diário Oficial 
de Guarulhos, na edição 
desta sexta-feira (19).

A cidade possui cerca de 
70 protetores de animais. 
Essas pessoas recolhem 
gatos e cachorros aban-
donados, cuidam deles e 
procuram novos cuidado-
res para os bichos. Como 
o trabalho é voluntário, 
muitas vezes é difícil para 
eles arcarem com os gas-
tos com ração. 

A vice-presidente do pro-
jeto Miau, Maria Aparecida 
de Almeida, afirma que 
o Banco de Ração pode 
dar melhores condições 
para os protetores. “Eles 
fazem um trabalho gratuito 

sem custo para o municí-
pio. Esperamos que essa 
iniciativa tenha êxito.”

O banco deve ser gerido 
pelo Departamento de 
Proteção Animal. Serão 
coletados e armazenados 
gêneros alimentícios que 

estejam em condições 
de consumo pela fauna 
doméstica e silvestre. O 
programa aceitará doa-
ções de estabelecimentos 
comerciais, entidades, 
apreensões, pessoas 
físicas e jurídicas e con-

vênios. 
Famílias com baixa ren-

da, que possuam animais 
domésticos, também 
poderão se cadastrar. O 
decreto não esclarece, 
entretanto, quando as ins-
crições serão abertas.

Prefeito Guti sanciona o Banco de Ração 
para Animais, e protetores comemoram
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o A Prefeitura de Guaru-
lhos realizou o cadas-
tramento e atualização 
no Cadastro Único para 
Programas Sociais 
(CadÚnico) e Bolsa 
Família no início desta 
semana na EPG Álvaro 
de Mesquita, no Jardim 
Bananal. Da segunda (15) 
até quarta-feira (17)foram 
atendidas 201 famílias, 
em um trabalho desen-
volvido pela Divisão Ad-
ministrativa de Gestão do 
Programa Bolsa Família, 
da Secretaria de Desen-
volvimento e Assistência 
Social (SDAS).

A atualização cadastral 
consiste em fornecer os 
dados mais recentes dos 
usuários nos sistemas 
dos dois programas do 
governo federal. Essa 
ação foi acompanhada 
pelo secretário da SDAS, 
Alex Viterale, e pelo 
diretor de Assistência 
Social, Fabio Cavalcante.

 O Cadastro Único 

para Programas Sociais 
é um instrumento que 
identifica e caracteriza 
as famílias com renda 
mensal de até meio 
salário mínimo por pes-
soa ou de três salários 
mínimos no total. Assim, 
o sistema possibilita 
conhecer a realidade 
socioeconômica dessas 
famílias, com informa-
ções de todo o núcleo 
familiar, características 
do domicílio, formas 
de acesso aos serviços 
públicos essenciais e 
também dados de cada 
um dos componentes do 
grupo familiar.

As famílias com renda 
superior ao estabelecido 
anteriormente poderão 
entrar no Cadastro Úni-
co desde que a inclu-
são esteja vinculada à 
seleção ou ao acompa-
nhamento de programas 
sociais implementados 
em nível federal, estadu-
al ou municipal.

Prefeitura de Guarulhos realiza 
cadastramento de programas 
sociais no Jardim Bananal
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Armadilhas do Amor

O Troco

Band,14h15 Serious 
Moonlight. EUA, 2008. 
Comédia. Com Meg 
Ryan, Timthy Hutton. Lou-
ise, uma advogada de 
sucesso, quer dar uma 
apimentada em seu fraco 
casamento. Ela decide 
fazer uma surpresa para 
seu marido Ian na casa de 
campo deles, mas des-
cobre que ela é quem foi 

surpreendida quando Ian 
decora a casa para um 
final de semana românti-
co com sua amante Sara. 
Assim que Ian propõe o 
divórcio, Louise rejeita 
a ideia e o amarra para 
que eles possam conver-
sar. As coisas saem fora 
de controle quando Sara 
aparece e um ladrão en-
tra na casa.

Globo, 14h03 Rio 2. 
EUA. Animação. Dire-
ção Carlos Saldanha. 
Blu vive feliz no Rio 
de Janeiro ao lado da 
companheira Jade e 
seus três filhotes, Car-
la, Bia e Tiago. Seus 
donos, Linda e Túlio, 
estão agora na flo-
resta amazônica, fa-
zendo novas pesqui-
sas. Por acaso, eles 
encontram a pena 
de uma ararinha azul, 
o que pode significar 
que Blu e sua família 

não sejam os últimos 
da espécie. Após vê-
-los em uma reporta-
gem na TV, Jade in-
siste para que eles 
partam para a Ama-
zônia. Blu inicialmen-
te reluta, mas acaba 
aceitando a ideia. As-
sim, toda a família par-
te em uma viagem 
pelo interior do Brasil 
rumo à floresta ama-
zônica sem imaginar 
que, logo ao chegar, 
encontrarão um velho 
inimigo: Nigel.

Fotos: Divulgação

[ filmes ] 
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Ingere 
alimentos

Cada
item do

Código de
Hamurabi

Palavra
dita ao

testar mi-
crofones

Estatuto 
da Criança 
e do Ado-
lescente

Letra equi-
valente 

ao lambda
grego

(?) 
Glory: a
bandeira
dos EUA

Editores
(abrev.)

Contrastar

País de maioria
budista, no
Sudeste
Asiático

Hora
canônica

Ação do
calor, na
maioria
das rea-

ções
químicas

Cidade
onde se
situa a

basílica da 
Sagrada
Família,

projetada
por Gaudí

Da família
do rato
Assistir
de (?): 

testemu-
nhar de

local pri-
vilegiado 

Atuam no
mambem-
be (Teatro)

Espaços do motorista
e do

carona, no
automóvel

Assinatu-
ra (abrev.)
Recurso
astucioso

Sucesso
de Pitty
Cômodo
da casa

Existe

"O Fabulo-
so Destino

de (?)
Poulain",

filme
francês

Titânio
(símbolo)

51, em
romanos

Pedras 
retangulares outrora
usadas na pavimen-

tação de ruas

Desprovidos de
vergonha ou
escrúpulos

Pouco espessa

Eventos
(?) de

Pitágoras:
descreve
matemati-
camente o
triângulo
retângulo

Ang (?),
cineasta
Roteiro
(abrev.)

Lanternas
traseiras
Canção 

portuguesa

Tomba
(?) David,
base mili-
tar (EUA)

Névoa,
em inglês

Importan-
te equipa-
mento da 
Astronomia
Componen-
te de circui-
tos eletrô-
nicos (pl.)

3/old. 4/camp — laos — mist. 6/amelie. 11/catalisador.

[ novelas ] 

virgem

Você faria bem 
em se concentrar 
em equilibrar o seu 
orçamento para fazer 
algum esclarecimento 
de fatos. Seus níveis de 
energia vão permitir que 
você progrida em seus 
objetivos pessoais. Não 
se distraia.

Você está no cen-
tro do palco e não 
terá problemas para 
persuadir os outros 
a trabalharem com 
você. Evite discus-
sões tempestuosas, 
que sugam sua 
energia. Você vai 
ganhar, não duvide.

Você terá a sensa-
ção de que as coisas 
estão indo rápido 
demais, mas as rela-
ções com os outros 
lhe permitirão manter 
o ritmo. Você está 
totalmente feliz com 
você mesmo e está 
estabelecendo uma 
vida equilibrada. 

É muito bom ter 
boas ideias, mas você 
tem que concretizá-
-las! Isso vai lhe 
trazer uma satisfação 
imensa. Você está 
nervoso e sua vulne-
rabilidade emocional 
vai torná-lo muito 
sensível. 

O passado voltará 
sob a forma de um 
encontro, de uma 
carta ou de um 
telefonema. Sinais de 
cansaço se aproxima-
rão de você. Não te-
nha medo de relaxar, 
você pode fazer isto 
sem prejudicar seus 
projetos atuais.

Nada vai abalar o 
seu otimismo hoje. 
As mulheres vão 
lhe trazer sorte. Sua 
moral irá ajudá-lo a 
esquecer de peque-
nos problemas que 
afetam você. Tome 
tempo para fazer re-
feições adequadas.

Não tem sentido lutar 
contra as mudanças 
que são indispensáveis. 
Tudo está indo bem. 
Não lute contra a sua 
vontade de respirar ar 
fresco. Você vai ganhar 
em termos de equilí-
brio, tom muscular e 
uma melhor aparência.

Boas notícias estão 
no ar e uma atmosfera 
do presente constrói 
a sua confiança. Apro-
veite ao máximo a paz 
e a tranquilidade do 
dia para dar atenção 
ao que pode estar 
faltando em sua dieta.

Você terá a oportu-
nidade de mudança e 
de manter a sua dis-
tância. Escape sem 
se sentir culpado. 
Você precisa ficar so-
zinho na calma com-
pleta para recarregar 
suas baterias. Seus 
processos mentais 
exigem descanso.

Você terá que fazer 
compromissos entre 
sonhos e realidade, 
o que é, admita, um 
fato essencial da 
vida. Você está em 
forma novamente e 
será mais fácil dizer 
adeus a um mau 
hábito.

Sua natureza agra-
dável e sua disponibi-
lidade vão fazer com 
que os outros queiram 
imitar você. Aproveite-
-se disso. Se você não 
deixar que fatores 
externos o desestabi-
lizem, você vai manter 
seus níveis de energia. 
Mantenha o rumo.

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. 

áries libra

escorpião

sagitário

capricórnio

aquário

peixes

touro

gêmeos

câncer

leão

Orfãos da Terra
Fauze segue Jamil 

e Laila até um hotel. 
Jamil decide desistir 
do casamento com 
Dalila. Elias pede a 
Caetano para dormir 
na oficina. Helena 
se aconselha com 
Letícia. Fauze conta 
a Dalila sobre Jamil 
e Laila. 

Verão 90
Quinzinho acompa-

nha Dandara ao mé-
dico e se emociona 
ao escutar o coração 
do bebê. Kika fica 
tensa ao saber que 
uma suposta Cantora 
Mascarada está 
invadindo camarins 
de artistas. Celestine 
informa a Janaína 
que foi Jerônimo 
quem roubou seu 
dinheiro e joias. 

A Dona do Pedaço
Lyris contrata um 

investigador para 
descobrir se Agno 
tem outra mulher. Vivi 
anuncia que se casará 
com Chiclete e Otávio 
pensa em montar um 
negócio para os dois. 
Chiclete aguarda na 
portaria de Kim, mas 
se atrapalha quando a 
moça chega com Már-
cio. Régis e Josiane 
tentam convencer Ma-
ria da Paz a comprar a 
mansão mostrada por 
Gilda. 

Segunda-feira
Malhação - Toda 
Forma de Amar

Rita não acredita 
na declaração de 
Filipe. Carla não 
consegue esconder 
de Neide os ciúmes 
de Marco. Raíssa 
se incomoda ao ver 
Nanda e Camelo 
juntos. Jaqueline 
sugere que a festa 
de aniversário de 
Milena seja feita na 
ONG Boa Luta. Beto 
pede o quarto de 
Guga emprestado.

Verão 90
ofre impede que 

Vanessa deixe a 
TeleVendão e ela é 
levada para a dele-
gacia. Lidiane e Pa-
trick não resistem à 
atração que sentem 
um pelo outro. Quin-
zão elogia Mercedes 
e os dois passam a 
noite juntos. Quin-
zão, Lidiane e Patrick 
se sentem culpados 
por suas traições.

Jezabel
Embate entre exér-

cito Sírio e exército 
de Israel em número 
muito menor. Acabe 
pede para Hannibal 
avisar aos soldados 
que a batalha vai 
começar. Bem-Ha-
dade é humilhado 
na batalha e recua. 

Micaías diz a Inlá 
que sua profecia se 
cumpriu ao dizer que 
derrotariam os sírios. 

A Dona do Pedaço
amil se lamenta 

para Miguel. Elias se 
despede da família 
e se encontra com 
Helena. Almeidinha 
faz uma acareação 
com Camila, Gabriel, 
Miguel e Robson. 
Jamil alerta Laila 
sobre Fauze. Rania 
fica horrorizada com 
as ameaças de Dalila. 
Laila e Jamil pensam 
um no outro. 

As Aventuras de 
Poliana

Débora beija Afon-
so. Poliana falha na 
tentativa de aproxi-
mar João e Bento, e 
os dois continuam se 
estranhando. Luisa 
fica furiosa ao saber 
que Poliana leu uma 
das cartas de sua 
irmã. A menina per-
gunta a tia o motivo 
de ter escondido as 
cartas.

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



www.guarulhoshoje.com.br 11sábado e domingo, 20 e 21 de julho de 2019

de linhaClassifi cados

Para anunciar nos classifi cados ligue:

2823-0828 / 2823-0830

2823-0836 / 2823-0837

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 01.11.2017, 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 
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MILTON DE MORAES JUNIOR - PRESIDENTE 
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F: 98148-0102 Robson

CASA TÉRREA 100m²
2dorms sendo 1 suíte, tds planejados e a suíte c/

ar-condicionado, wc, espaço gourmet planejada,

cozinha planejada, iluminação em led e possui 

2 vagas de garagem, portão eletrônico,

monitoramento com câmeras, churrasqueira.

Rua Rio Espera - Jardim Santa Clara - Guarulhos/SP

Agende uma visita e vivencie

uma experiência única!

   EMPREGOS 
 PRECISA-SE 

 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 ALUGO OU 
VENDO 
 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 

 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. 

 SALÃO COMERCIAL 
 Av,Castelo Branco,n°3993. 
200m² mezanino,2wc,6 vags. 
R$2.600,00. F:2422-4005 

 JARDIM NOVO PORTUGAL 
 Proximo ao terminal de onibus, 
2cmd, c/s garagem F:2468-9271 
/ 99976-9738 

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

 VENDE-SE 

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

 VENDO SOBRADO NOVO 
 2dorms c/ suíte, sala, lavabo, la-
vanderia, 3 vagas na garagem 
e churrasqueira. Vila Esperança 
a 500m do metrô Vila Matilde.
Whatsapp:99933-8282 

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

 TERRENO PQ.CONTINENTAL I 
 Esquina da R Zélia E Alvarenga 
doc ok c/ prop F:99976-2880 

 NEGÓCIOS 
 OPORTUNIDADE 

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

 ESPAÇO QI 
 Acupuntura. Vl Rosália. F:97319-
5595 whats 

 LANÇAMENTO GUARULHOS 
 Aptos 41m e 43m, 2 dorms. 
Próx Shopping Internacional 
Whats:98554-3972   

PARA
ANUNCIAR

NOS
CLASSIFICADOS

CHAME NO
WHATSAPP:

95127-3215



www.guarulhoshoje.com.br sábado e domingo, 20 e 21 de julho de 201912
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