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Sindicato dos Metalúrgicos de 
Guarulhos já fecha acordos 
individuais por fábricas

Academia Guarulhense de 
Letras empossa cinco novos 
membros nos seus 44 anos
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A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (Compdec) de Guarulhos chama a atenção da população para a previsão de chuvas 
fortes nos próximos dias e orienta sobre os cuidados para prevenir acidentes durante enchentes e vendavais

Previsão de chuvas fortes coloca 
Defesa Civil sob alerta na cidade

GH Pág  3

C
am

ila
 R

h
o

d
e

s

Escola da Prefeitura reúne 
alunos em várias atividades 
do projeto ‘Música e Artes’
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POPULAÇÃO EM ATENÇÃO
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A Campanha Salarial dos 
Metalúrgicos de Guarulhos 
e Região entra na reta fi nal. 
Todos os grupos patronais 
que costumam renovar as 
Convenções Coletivas já 
assinaram na Federação es-
tadual da categoria. Porém, 
o Siamfesp e o Grupo 10 
não assinam. Diante disso, o 
Sindicato busca acordos in-
dividuais nas empresas que 
fazem parte desses grupos.

De um modo geral, os 

termos desses acordos se-
guem os demais: reposição 
integral pelo INPC, Abono 
Salarial de 15% em duas 
parcelas e preservação dos 
direitos das Convenções. 
Em alguns casos, o índice 
do reajuste é arredondado 
pra cima.

Até essa terça-feira (13), 
foram fi rmado acordos com 
a FlexForm, Cervifl an, Cen-
tro de Diagnóstico Dois 
Irmãos, Aços Radial, Luxa-

lum, Tool Service, Alumi-
nhastes, Sempre, Unifl ex, 
Fundalumínio, Projinox, Li-
ser, Spritec, JNC, FVR, Pa-
pri, Multigalva, Copla, Artec 
e Maxi Plating.  

O presidente do Sindi-
cato, Josinaldo José de 
Barros (Cabeça), pede ao 
trabalhador: “Se a empresa 
ainda não pagou, procure o 
Sindicato. Vamos à luta pra 
que nenhum companheiro 
fi que descoberto”.

Sindicato dos Metalúrgicos 
de Guarulhos já fecha acordos 
individuais por fábrica Em cerimônia que será 

realizada nesta sexta-feira, 
16, na Unidade 4 do Colégio 
Parthenon, na Vila Augusta, 
a Academia Guarulhense 
de Letras irá comemorar 44 
anos de fundação, completa-
dos em 8 de dezembro. 

Na oportunidade, será 
dada posse a cinco novos 
membros da entidade, a sa-
ber: a jornalista e escritora 
Fátima Gilioli, tendo como 
patronesse de sua cadeira 
Cecília Meirelles; a psicope-
dagoga Heidy Lirio da Cruz, 
tendo como patrono José 
Manuel Mateos Martinez; o 
jornalista, escritor  e apre-
sentador Roberto Samuel da 
Silva, tendo como patrono 
Cornélio Pires; o músico, mi-
litar da Aeronáutica, escritor 
e editor Manoel Monteiro 
do Espírito Santo Júnior, ten-
do como patrono Cassiano 
Ricardo; e o escritor Darlan 
Zurc (Cruz), que terá como 
patrono Ary Baddini Tavares. 

Também escolhida para fa-
zer parte da AGL, a escritora 
Luciene Vignoli Müller, que 

terá como patrono Edinaldo 
Couto, não tomará posse 
agora, devido a compromis-
so profi ssional anteriormente 
assumido, devendo fazê-lo 
na próxima reunião ordinária, 
em janeiro de 2023.

Ao tomar posse, cada um 
dos novos integrantes falará 
brevemente sobre o patrono 
da cadeira que irá ocupar. No 
evento, ocorrerá o lançamen-
to da edição no. 24 da Revis-
ta da Academia Guarulhense 

de Letras, contendo poemas, 
artigos e crônicas de diver-
sos autores.

Durante a solenidade, ha-
verá apresentações da ban-
da Albatroz, do jovem cantor 
Fábio Augusto e de músicos 
do Conservatório Musical de 
Guarulhos. O atual presidente, 
Valdir Carleto, transmitirá sim-
bolicamente o cargo ao secre-
tário-geral, Mauro dos Santos 
Oliveira, que presidirá a enti-
dade no biênio 2023-2024.

Academia Guarulhense de Letras faz 44 
anos e dará posse a 5 novos membros
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