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Se a esquerda radicalizar a esse ponto, vamos precisar 
dar uma resposta. E essa resposta pode ser via um 
novo AI-5”, Eduardo Bolsonaro, deputado federalBovespa

Cidade Pág. 4
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‘Peço desculpas’, diz 
Eduardo Bolsonaro após 

reações a declaração 
sobre o AI-5

Tribunal de Contas do Estado vistoria 
merenda em 266 escolas paulistas
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Casos de sarampo já ultrapassam 630, 
mas nenhuma morte é contabilizada
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ESPORTES - O Bosque Maia também é palco da prática de diversos esportes, incluindo pistas de skate
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Uma reportagem natimor-
ta, defi niu o experiente repór-
ter José Maria Trindade que a 
rádio Jovem-Pan mantém em 
Brasília já há uns bons anos. 
A Globo incendiou o país na 
terça à noite com essa história 
do depoimento do porteiro do 
condomínio de Bolsonaro no 
Rio.

O Jornal Nacional deu a 
notícia com o entusiasmo que 
seu editor chefe julgou mere-
cer. No fi m, percebeu-se que 
não era nada daquilo. O assun-
to já circulava em Brasília e já 
se sabia que o depoimento do 
porteiro era furado.

Além da ausência do en-
tão deputado Jair Bolsonaro 
na casa dele no condomínio, 
comprovada pelo registro de 
sua presença na Câmara dos 
Deputados em Brasília, já se 
conhecia também os aponta-
mentos no sistema eletrônico 
da portaria do condomínio que 
desmentiam a testemunha.

A Globo não escondeu o 
álibi de Bolsonaro, mas o co-
locou no mesmo nível dado ao 
teor do depoimento do portei-
ro. Colocou os dois pontos no 
mesmo nível de importância.

A isso chama-se hierarqui-
zação da notícia. O editor chefe 
sempre se obriga a dar maior 
destaque ao assunto que jul-
ga ser o mais importante no 
conjunto da reportagem. Até o 
entusiasmo que o narrador dá 
a leitura do texto, nos pontos 
em que procura destacar, tem 
papel importante.

Na justifi cativa dada num 
editorial no dia seguinte, a 
Globo fala muito em “fatos”. A 

palavra é usada várias vezes no 
texto. A TV afi rma, com razão, 
que todo o material colocado 
no ar foi baseado em fatos.

Só que a questão não é 
essa.

Em televisão, muito mais 
que nos jornais impressos, a 
forma tem um valor que muitas 
vezes se sobrepõe ao conteú-
do. O tom grave do apresenta-
dor, sua expressão, o franzir da 
testa, dizem muito.

Se o Jornal Nacional tives-
se dado valor a informação de 
que nós tínhamos ali uma ten-
tativa de envolver o presidente 
num assassinato a partir de um 
depoimento que se mostrava 
falso teria sido mais honesto.

Podia até se perguntar no 
fi nal da matéria a quem inte-
ressa melar as investigações 
envolvendo o presidente, pro-
vocar confusão. O texto não 
diz que o assunto fora vazado 
de um inquérito em segredo 
de justiça. Essas informações 
não caberiam numa nota pé? 
Não caberia uma tentativa de 
se encontrar o porteiro e entre-
vistá-lo? Por que não se tentou 
chegar às gravações dos tele-
fonemas? Quem interrogou a 
testemunha?

Tenho por mim que quanto 
mais essas explicações fossem 
dadas chegaríamos perto da-
quilo que nós jornalistas enten-
demos ser a antimatéria. E isso 
derruba qualquer assunto.

Dar destaque de que o 
“fato” que originou a repor-
tagem era falso derrubaria o 
furo. Em compensação salvaria 
a credibilidade do mais impor-
tante telejornal do país. 

CAUSOS 
E CAUSAS

ALEXANDRE CADEU BERNARDES 
Contabilista, Advogado, Especialista 
em Direito e Consultor Jurídico.

ALEXANDRE CADEU BERNARDES 
Contabilista, Advogado, Especialista 

identifi ca a Suprema Corte como um de seus 
opositores. 

Por sua vez, como a intenção da família pre-
sencial é estar em evidência, no topo da mídia, 
o fi lho e deputado federal Eduardo Bolsonaro 
afi rmou que a esquerda poderia ser combatida 
por um novo AI-5, no que foi sumariamente con-
frontado até mesmo pai que disse que “quem 
fala em AI-5 está sonhando”, sendo repudiado 
por outras autoridades, como o presidente do 
Senado, David Alcolumbre, para quem a fala foi 
uma incitação antidemocrática e uma afronta à 
Constituição, ainda recebendo do  presidente 
da Câmara, Rodrigo Maia, uma dura advertên-
cia no sentido que cabe punição e que tais ma-
nifestações são repugnantes do ponto de vista 
democrático e devem ser repelidas com toda 
indignação pelas instituições brasileiras.

Ao que parece, o meio político se estarrece 
de vez e, desta vez, tende a reprimir severa-
mente as aberrações verborrágicas dos Bolso-
naros, tendo o líder da oposição na Câmara afi r-
mado que apresentará pedido de cassação do 
mandato de Eduardo por ter defendido o Ato 
Institucional n. 5, o qual contraria todos os pre-
ceitos da Constituição a qual o deputado eleito 
por São Paulo jurou defender.

Mas como miséria pouca é bobagem, o pró-
prio presidente Jair Bolsonaro pode ser alvo 
de processo de impeachment, uma vez que 
ao acionar o Ministro da Justiça Sérgio Moro a 
intervir no caso Marielle, ouvindo o porteiro de 
seu condomínio, estaria incorrendo em crime 
de responsabilidade, pois estaria utilizando ins-
tituições públicas, como a Polícia Federal, para 
fi ns de sua defesa privada.

Verdade seja dita: nunca o brasileiro se far-
tou de tanta conversa política como nos dias 
atuais, onde a família presidencial (que fala pe-
los cotovelos) estimula a atuação do jornalismo, 
convidando a sociedade a visitar a história de 
nossa democracia.

O que foi pior nesta semana, o vídeo do leão 
enfrentado hienas postado pelo presidente Bol-
sonaro ou seu descontrole frente ao noticiário 
da TV Globo revelando o ingresso do principal 
suspeito de matar a vereadora Marielle Franco 
no condomínio onde ele reside na Barra da Tiju-
ca (RJ), ou ainda o blefe de seu fi lho, Eduardo, 
quanto a volta do AI-5 para calar a esquerda 
brasileira? 

Compostura emocional e traquejo político 
sabemos que o presidente não tem mesmo, lhe 
falta a mínima habilidade para lidar com os re-
vezes, mas penso que não deveria se servir das 
redes sociais para atacar os inimigos imaginá-
rios que carrega em seu cotidiano, lembrando 
que o STF e a OAB são instituições democráti-
cas garantidas pela Constituição Federal, igual-
mente é a liberdade de imprensa, todos ataca-
dos pelo vídeo do leãozinho e sob o qual teve 
que pedir desculpas pelo “erro” cometido, erro 
que sucedeu ao esbravejar palavrões e grosse-
rias contra a TV Globo, a quem acusa de o per-
seguir, e contra o Governador do Rio de Janeiro 
Wilson Witzel, a quem imputa o vazamento de 
informações do processo sigiloso de Mariele.

As reações aos impropérios presidenciais 
não foram as melhores, tendo o ministro Celso 
de Mello (STF) respondido duramente quanto 
ao vídeo do leão e das hienas, afi rmando que o 
atrevimento presidencial parece não encontrar 
limites na compostura do cargo e que somen-
te com visão absurda e grosseira o presidente 

Essa família dá o que falar...



Eduardo Bolsonaro sugere ‘novo AI-5’ para conter esquerda no país
DA REDAÇÃO - O deputado 
Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) 
defendeu em entrevista à jor-
nalista Leda Nagle medidas 
drásticas - como “um novo 
AI-5” - para conter manifes-
tações de rua como as que 
ocorrem no Chile atualmen-
te. O filho “03” do presidente 
Jair Bolsonaro já havia afir-
mado em discurso no ple-
nário da Câmara na última 
terça-feira (29), que a polícia 
deveria ser acionada em caso 
de protestos semelhantes e o 
país poderia ver a “história 
se repetir”. Na ocasião, ele 
não se referiu a que período 
se referia.

“Se a esquerda radicalizar 
a esse ponto, vamos precisar 
dar uma resposta. E essa res-
posta pode ser via um novo 
AI-5, pode ser via uma legis-
lação aprovada via plebiscito, 
como ocorreu na Itália. Algu-
ma resposta vai ter que ser 
dada”, afirmou.

O Ato Institucional nº 5 
foi o mais duro instituído 
pela ditadura militar, em 
1968, ao revogar direitos fun-
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damentais e delegar ao presi-
dente da República o direito 
de cassar mandatos de par-
lamentares, intervir nos mu-
nicípios e Estados. Também 
suspendeu quaisquer garan-
tias constitucionais, como o 
direito a habeas corpus. A 
partir da medida, a repressão 
do regime militar tornou-se 
mais dura.

A Constituição de 1988 
rejeita instrumentos de exce-
ção e destaca, em seu primei-
ro artigo, como um de seus 
princípios fundamentais, 
que a República Federativa 
do Brasil constitui-se em Es-
tado Democrático de Direito.

A declaração ocorreu em 
resposta a uma pergunta so-
bre a participação do Foro de 
São Paulo nas manifestações 
chilenas. Eduardo disse que 
dinheiro do BNDES foi usado 
por Cuba e Venezuela para 
financiar movimentos de es-
querda na América Latina. 
“Nós desconfiamos que esse 
dinheiro vem muito por con-
ta do BNDES que, no tempo 
de Dilma e Lula (...)”, diz Edu-

Taxa de desemprego no Brasil cai para 11,8%, revela IBGE
Sancionada lei que fixa 
prazo de 30 dias para 
diagnóstico de câncer

Tribunal de Contas 
vistoria merenda em 
266 escolas paulistas
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DA REDAÇÃO - O vice-presidente 
Hamilton Mourão sancionou 
lei que prevê que os exames 
para diagnóstico de câncer 
devem ser realizados no pra-
zo de 30 dias, após a primeira 
suspeita do médico, pelo Siste-
ma Único de Saúde (SUS). 

Ela foi assinada ontem 
(30) por Mourão quando o 
vice ainda estava no exercí-
cio da Presidência, por oca-
sião da viagem do presidente 
Jair Bolsonaro. O dispositivo 
altera a Lei 12.732/2012 que 
prevê 60 dias entre o diag-
nóstico e o início do tra-
tamento do câncer em pa-
cientes do SUS. O texto foi 
aprovado pelo Senado no dia 
16 de outubro e é fundamen-
tado no fato de que o tempo 
de identificação da doença 
impacta no tratamento e na 
chance de cura do paciente.

DA REDAÇÃO - A taxa de de-
socupação no Brasil fechou 
o trimestre móvel encerra-
do em setembro em 11,8%, 
uma leve queda em relação 
tanto ao trimestre anterior, 
finalizado em junho, quan-
do 12% da população esta-
vam sem trabalho, quanto 
ao trimestre que acabou 
em setembro do ano passa-
do (11,9%).

Os dados foram apre-
sentados ontem, no Rio 
de Janeiro, pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) e fazem 
parte da Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios 
Contínua (Pnad Contínua).

O contingente de deso-
cupados soma 12,5 milhões 
de pessoas, uma diminui-
ção de 251 mil pessoas. Já a 
população ocupada atingiu 

DA REDAÇÃO - O Tribunal de Con-
tas de São Paulo fiscalizou on-
tem as condições de fornecimen-
to da merenda em 266 escolas 
do Estado. Os agentes da Corte 
de Contas vistoriam a qualidade 
dos alimentos, as condições de 
entrega e armazenamento dos 
produtos e a regularidade no 
abastecimento das escolas. Em 
Guarulhos foram fiscalizadas as 
EPGs Elis Regina, Paulo Autran, 
Procópio Ferreira e Vereador 
Faustino Ramalho.

As ações foram realizadas 
em 216 municípios do Estado, 
responsáveis pelas escolas vis-
toriadas. Cerca de 300 agentes 
do TCE-SP participam das ati-
vidades da fiscalização. Após 
a coleta dos dados, estes serão 
comparados com as informa-
ções da última fiscalização, re-
alizada no dia 28 de maio em 
219 cidades paulistas.

93,8 milhões, um aumento 
de 459 mil pessoas.

A população fora da for-
ça de trabalho permaneceu 
estável, com 64,8 milhões de 
pessoas. Já a taxa de subuti-
lização ficou em 24%, uma 
redução de 0,8 ponto percen-
tual em relação ao trimestre 

anterior, somando 27,5 mi-
lhões de pessoas que gosta-
riam de trabalhar mais ho-
ras do que atualmente.

A população desalen-
tada, que são pessoas que 
desistiram de procurar tra-
balho, soma 4,7 milhões de 
pessoas, um recuo de 3,6%.

Quem está falando sobre AI-5 está sonhando, diz Bolsonaro sobre fala do filho
O presidente Jair Bolsonaro fez uma tentativa de contornar a fala do filho, o de-

putado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), sobre um “novo AI-5”. “Quem está falando sobre 
AI-5 está sonhando”, disse ao ser questionado por jornalistas na saída do Alvorada 
ontem. “Não existe. AI-5 é no passado, existia outra Constituição, não existe mais. 
Esquece. Vai acabar a entrevista aqui”, afirmou.

Bolsonaro, sugeriu que o próprio filho fosse cobrado. “Cobrem dele (Eduardo). 
Quem quer que seja que fale em AI-5, está sonhando. Tá sonhando! Tá sonhando! Não 
quero nem ver notícia nesse sentido aí”, disse o presidente.

“Olha, cobre você dele. Ele é independente. Tem 35 anos se eu não me engano. Mas 
tudo bem. Lamento... Se ele falou isso, que eu não estou sabendo, lamento, lamento 
muito”, afirmou.

ardo, sem concluir a frase. 
“Por que não achar que esse 
dinheiro vai voltar ‘pra’ cá 
para fazer essas revoluções?”, 
questionou de forma retóri-
ca. “Agora eles têm condições 
de financiar, de bancar isso 
num nível muito maior aqui 
na América Latina”, comple-
mentou.

No entanto, no final da 
tarde, em entrevista ao pro-
grama Brasil Urgente, da 
Band, o deputado disse que 
foi mal interpretado e se des-
culpou. “Eu peço desculpas a 
quem, porventura, tenha en-

tendido que estou estudando 
o retorno do AI-5”, disse o de-

putado ao acrescentar: “Essa 
possibilidade não existe”.
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CEI investiga inadimplência de 
IPTU do Aeroporto de Guarulhos

DA REDAÇÃO - Aconteceu on-
tem mais uma reunião da 
Comissão Especial de In-
quérito (CEI), que investiga 
os 100 maiores devedores 
da prefeitura. Na ocasião foi 
apontado que o maior aero-
porto do Brasil não paga o 
Imposto sobre a Propriedade 
Predial e Territorial Urbana 
(IPTU). Desde 2012, quando 
houve concessão à iniciativa 
privada, a GRU Airport está 
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FOTO: DANIEL ARAGÃO

inadimplente. A concessioná-
ria foi inscrita na dívida ati-
va do município e processada 
pela prefeitura. O montante 
devido pelo terminal supera 
R$ 44 milhões.

A dívida foi contabilizada 
a partir da concessão de 51% 
da participação acionária do 
aeroporto por meio de con-
sórcio formado pelas empre-
sas Invepar e ACSA (Airports 
Company South Africa), con-

tra 49% da estatal Infraero. 
Segundo o secretário muni-
cipal da Fazenda, Ibrahim 
El Kadi, antes do consórcio, 
o Supremo Tribunal Federal 
(STF) havia pacificado o en-
tendimento de que a Infraero 
possuía imunidade tributária 
como ente da federação, por 
isso não pagava impostos. 
Entretanto, com o ingresso 
da iniciativa privada, o mu-
nicípio adquiriu legitimidade 
para fazer a cobrança. 

O presidente da Comis-
são, vereador João Dárcio 
Ribamar Sacchi (Podemos), 
convocou técnicos da pre-
feitura para participarem 
da próxima reunião da CEI, 
quinta-feira (07). O objetivo é 
elucidar detalhes do processo 
judicial, além de esclarecer a 
possibilidade de recebimento 
do ISS referente à atividade 
aeroportuária.

Anac estende prazo para empresas interessadas 
na implantação do monotrilho no terminal
MAYARA NASCIMENTO - As obras 
do people mover, monotrilho 
que ligará o GRU Airport –Ae-
roporto Internacional de São 
Paulo, em Cumbica, à Linha 13-
Jade da Companhia Paulista de 
Trens Metropolitanos (CPTM), 
estavam previstas para come-
çar em setembro, mas até o 
momento a empresa que será 
responsável pela obra ainda 
não foi escolhida. 

A concessionária que admi-
nistra o terminal havia infor-
mado em julho que o processo 
de inscrição estava finalizado, 
porém a Agência Nacional de 
Aviação Civil (Anac) solicitou a 
prorrogação do prazo de entre-
ga das propostas para dezem-
bro deste ano. A concessionária 
não informou quantas empre-
sas ao todo já manifestaram in-
teresse no projeto, que tem pre-

visão de entrega para maio de 
2021. No entanto, esclareceu, 
ainda, que o processo depende 
de validação do órgão do gover-
no para escolher a empresa que 
implantará o sistema de cone-
xão rápida entre a estação de 
trem da CPTM e os terminais 
de passageiros.

LUCY TAMBORINO  - Foi realizada 
ontem uma nova reunião da 
Comissão Especial de Inquéri-
to (CEI) que investiga eventuais 
favorecimentos as cooperativas 
de saúde e empresas ligadas 
à área médica da cidade, por 
decretos durante o governo do 
ex-prefeito Sebastião Almeida 
(2009-2016). Durante o encon-
tro, o vereador relator da comis-
são, Eduardo Carneiro (PSB), 
informou que a conclusão do 
relatório final aponta para um 
prejuízo de R$ 10 milhões a 
prefeitura. O texto foi aprovado 
pela CEI e agora passará por vo-
tação no plenário da Câmara.

“Fica muito claro que a 
questão tributária só pode ser 
alterada através de projeto de 

Relatório final da CEI dos Decretos aponta 
prejuízo de R$ 10 milhões aos cofres públicos 

lei e que houve um prejuízo de 
R$ 10 milhões aos cofres públi-
cos. A comissão não é punitiva, 
mas investigativa. Investiga-
mos e detectamos os fatos. Va-
mos encaminhar ao Ministério 
Público Estadual, ao Executivo 
e ao secretário de Fazenda para 
que tomem as decisões perti-
nentes”, apontou Carneiro. 

Ao todo foram três decre-
tos que alteraram a base de 
cálculo do Imposto Sobre Ser-
viços de Qualquer Natureza 
(ISSQN). No primeiro, apenas 
as cooperativas médicas te-
riam a base de cálculo do tri-
buto alterada; no segundo, foi 
estendido para todas as coope-
rativas; e o terceiro retrocedeu 
para o primeiro.

LUCY TAMBORINO - A sessão da 
Câmara de ontem foi marcada 
por acaloradas discussões, isso 
porque um projeto de lei, de 
autoria da prefeitura, pautado 
para votação prevê o fim da 
obrigatoriedade de contribui-
ção sindical para feirantes, 
prevista no Código de Postura 
do Município, criado em 1990. 
O pagamento hoje é uma das 
exigências para renovação da 

Sem acordo, Câmara adia votação da retirada da 
contribuição sindical obrigatória para feirantes

licença dos profissionais. A 
medida foi impulsionada pela 
representação de um feirante 
junto ao Ministério Público Es-
tadual (MPE).

Oposição e situação não 
concordaram com o PL e o 
encontro se alongou em de-
bates, até que numa mano-
bra política os parlamenta-
res esvaziaram o plenário. 
Para o vereador líder do 

governo, Eduardo Carneiro, 
a medida é só um ajuste na 
legislação, já que a Reforma 
da Previdência tornou facul-
tativa este tipo de contribui-
ção. “Quando há um conflito 
de lei sempre a maior vence. 
A lei do município precisa 
estar de acordo com a lei 
federal, o que nós apresen-
tamos aqui é uma correção”, 
apontou.

DA REDAÇÃO - A isenção total dos acréscimos de dívidas ativas de pessoas físicas ou jurídicas 
com o município e o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae), vencidas até o fim de 2018, 
se estende até o próximo dia 22 de novembro, quando se encerra a primeira fase do Pro-
grama de Parcelamento Incentivado (PPI). Após a data, a segunda etapa será iniciada com 
possibilidade de negociação dos juros e multas em até 90% de descontos.

Os interessados em aderir à negociação devem comparecer a uma das unidades da Cen-
tral de Atendimento ao Cidadão – Rede Fácil, que funcionam de segunda a sexta-feira, das 
8h às 16h30, exceto a unidade Bom Clima, que atende de segunda a sexta-feira, das 8h às 
19h, e aos sábados das 8h às 13h. Pessoas físicas devem levar RG e CPF, número de cliente 
do Saae (presente no boleto) ou número do IPTU. Caso não seja proprietário, deve apresen-
tar um documento do imóvel, como a escritura. Já pessoas jurídicas devem comparecer com 
CNPJ, contrato ou procuração legal. 

Novembro é o último mês para isenção total de juros e multas de dívidas com a prefeitura
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Mesmo com 634 casos, cidade não 
registrou nenhum óbito por sarampo

MAYARA NASCIMENTO - Na con-
tramão do Estado de São 
Paulo, que já contabiliza 13 
mortes por sarampo, Guaru-
lhos não registrou nenhum 
óbito pela doença nos últi-
mos quatro anos. De janeiro 
até agora, 634 casos foram 
confi rmados na cidade.

FOTO: MARCELLO CAMARGO JR/AGÊNCIA BRASIL

Na última campanha 
de vacinação, encerrada na 
sexta-feira (25), que foi des-
tinada às crianças de seis 
meses a quatro anos, foram 
aplicadas 4.089 doses. 

O esquema vacinal vi-
gente estabelece a admi-
nistração de uma dose com 

um ano de idade e outra 
aos 15 meses. Jovens até 
29 anos de idade devem ter 
duas doses, com intervalo 
mínimo de um mês. Pes-
soas entre 30 a 59 anos de 
idade devem possuir uma 
dose, e aqueles com 60 
anos ou mais não precisam 
ser vacinadas. 

Além disso, por deter-
minação do Centro de Vigi-
lância Epidemiológica Esta-
dual, também estão sendo 
vacinadas as crianças entre 
seis a 11 meses de idade, 
uma vez que Guarulhos en-
trou na lista das cidades do 
Estado de São Paulo em si-
tuação de surto da doença. 

A imunização desta 
nova faixa etária ficará em 
vigor até quando os muni-
cípios não apresentarem 
casos confirmados da do-
ença nos últimos 90 dias.

Denúncias apontam falsos agentes 
de saúde no Jardim Tupinambá
DA REDAÇÃO - A Secretaria de 
Saúde recebeu denúncia de 
que duas mulheres estariam 
se passando por agentes de 
saúde no Jardim Tupinam-
bá, região do Pimentas. 

Com uma prancheta na 
mão, elas abordaram mo-
radores do bairro e fi zeram 
perguntas sobre quantas 
crianças moravam na re-
sidência, entre outras. Ao 
serem interrogadas para 
apresentar o crachá, as duas 
saíram rapidamente da re-

gião em um carro preto.
Para evitar qualquer pro-

blema ou fraude, a pasta in-
forma que todos os seus tra-
balhadores portam crachás 
com nome completo e códi-
go funcional. Em caso de dú-
vida, o Departamento de Re-
cursos Humanos da Saúde 
oferece o telefone 2472-5051, 
através do qual se pode con-
fi rmar, por meio do nome e 
do código funcional, se real-
mente se trata de funcioná-
rio (a) da prefeitura.

Mortes por dengue seguem estabilizadas desde 2016
MAYARA NASCIMENTO - Apesar dos altos números de casos 
de dengue registrados na cidade, Guarulhos estabilizou 
em questão de morte pela doença. O recorde foi 10 óbitos 
em 2015, e nos anos subsequentes apenas uma morte por 
ano, com exceção de 2017, que não registrou nenhuma.

De janeiro até agora, 6.356 casos da doença foram con-
tabilizados. Quanto às outras doenças transmitidas pelo 
mosquito Aedes aegypti, foram cinco casos de chikun-
gunya, sem nenhum óbito, e nenhum caso de zika vírus.
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       A partir de 4 novembro, segunda-feira, até 
o dia 29 a Prefeitura de Guarulhos, por meio da 
Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, 
distribui senhas para os moradores da região do 
Jardim Ponte Alta participarem do mutirão de 
cadastramento ou atualização do Cadastro Único 
para Programas Sociais (CadÚnico) e Bolsa Família. 
Elas podem ser retiradas de segunda a sexta-feira, 
das 9h às 17h, nas unidades São João e Ponte 
Alta do Centro de Referência da Assistência Social 
(Cras). O mutirão está previsto para o dia 30 de 
novembro (sábado) no CEU Ponte Alta, das 9h às 
14h. É uma oportunidade para receber orientações 
e informações sobre programas sociais como Tarifa 
Social de Energia Elétrica, BPC/Loas, Carteira do 
Idoso e Bolsa Família.

       No último dia 27 de outubro, os organizadores 
do Concurso Rainha dos Bairros promoveram 
evento de apresentação das fi nalistas da edição 
2019 no Gaivotas Sertanejo, no Centro. Ao 
todo, jovens guarulhenses entre 18 e 25 anos 
que sonham em representar o bairro onde 
vivem mostraram toda a beleza e elegância das 
diferentes regiões da cidade. Promovido pela 
Prefeitura de Guarulhos por meio da Secretaria de 
Cultura, o concurso é realizado em parceria com a 
União das Sociedades Amigos de Bairro (USABG) 
e tem por objetivo elevar a autoestima da mulher 
guarulhense. Evento gratuito e aberto ao público 
em geral, a fi nal do Concurso Rainha dos Bairros 
acontecerá no próximo dia 14 de novembro, das 
18h às 22h, no Teatro do Adamastor Centro. 

ANOTE

Eliminei o ego e a inexplicável 
pressa quando eu descobri 
que a vida é eterna...

Terra é o nome que se dá ao pla-
neta que nós estamos habitando atu-
almente. Trata-se de modesta nave 
viajando pelo espaço sideral que, 
de forma absolutamente sincroniza-
da, faz movimento diário em torno 
de seu próprio eixo à velocidade de 
1.675 km/h, algo como 465 metros 
por segundo.

Com a duração de um ano, o mo-
vimento de translação da Terra é 

efetuado em torno do Sol em incrí-
veis 109 mil quilômetros por hora; 
se facilitar a compreensão, isso cor-
responde a 30 km percorridos a cada 
segundo. A título de curiosidade es-
pacial: o Astro-Rei está a aproxima-
damente 150 milhões de quilôme-
tros da Terra.

Baseado nessas informações, ago-
ra eu entendo porque muitas pessoas 
vivem a dizer que estão “correndo”. 
Faz sentido! Mesmo que eu me sente 
no banco da praça e contemple ale-
gremente a exuberante natureza que 
me cerca, a viagem planetária que eu 
estou empreendendo é simplesmen-

te estonteante. Felizmente, o meu 
cérebro não consegue acompanhar 
esse ritmo. Assim, eu mantenho a 
calma e a paz espiritual. Eliminei a 
pressa e o ego quando eu descobri 
que a vida é eterna...

Nos últimos dias, eu estive em 
Curitiba, capital do estado do Paraná, 
cidade de padrão europeu ‘incrusta-
da’ na Região Sul do país. Fui curtir 
o frio da região, em comemoração aos 
30 anos de minha primeira visita à ci-
dade dos pinheiros. Aliás, esse é o sig-
nifi cado da palavra Curitiba (do gua-
rani, kur yt yba, que expressa ‘grande 
quantidade de pinheiros’). Por isso, 
creio, eu me sinta sempre em casa 
quando lá estou. Os índios foram os 
primeiros habitantes desse territó-
rio, fundado ofi cialmente em 29 de 
março de 1693 pelo capitão-povoador 
Matheus Martins Leme, ao coroar os 
“apelos de paz, quietação e bem co-
mum do povo”, promoveu a primeira 
eleição para a Câmara dos Vereadores 
e a instalação da Vila, como exigiam 
as Ordenações Portuguesas. Estava, 
assim, fundada a Vila de Nossa Se-
nhora da Luz dos Pinhais.

A mudança do nome da Vila para 
Curitiba e da rotina do povoado 
ocorreu em 1721, com a visita do ou-
vidor Raphael Pires Pardinho. Ele foi 
a primeira autoridade a se ocupar do 
meio ambiente local. Na época, Par-
dinho determinou que os habitantes 
tivessem determinados cuidados 
com a natureza. O corte das árvores, 
por exemplo, só poderia ser feito 
em áreas defi nidas. Essa é, portanto, 
uma importante tradição da cidade, 
reconhecida internacionalmente. 
Em 1853 ocorreu a emancipação do 
Paraná, até então vinculado à Capita-
nia de São Paulo.

Em Curitiba inspira-se oxigênio e 
se expira Cultura. Mas isso será as-
sunto para a próxima semana... Até 
lá e boa viagem!

Eternos viajantes 
do tempo e do 
espaço – Estação 
Curitiba I

PONTO
DE VISTA

JOSÉ AUGUSTO PINHEIRO
56 anos, é jornalista, coach 
e orador da Academia 
Guarulhense de Letras; 
jaugusto.pinheiro@uol.com.br

COMPRA · VENDE · ALUGA · ADMINISTRA

Av.Otávio Braga de Mesquita, 731 - Vila Fátima
CONSULTE O NOSSO SITE WWW.ATTUSIMOVEIS.COM.BR

VENDA E LOCAÇÃO WHATSAPP
FONE: 2279-3327 94783-1669

LOCAÇÃO VENDE

VENDE

VENDE VENDE

LOCAÇÃO

KITNETS TERRENOS

IMÓVEIS PARA TROCA
Tenho vários imóveis para 
trocas: Terrenos/Casas/So-
brados/Aptos/Chácaras e 
Imóveis na praia REF:02.

ALUGA-SE KITNETS 
De 22 à 44 m² novas no 

Jd São Paulo, Água, 
internet incluso no 

condomínio REF ATTUS

SOBRADO VILA UNIÃO
Com 3 moradias, 4 dorms, 3 
salas, 3 coz, 3 banheiros, A. 

serviço, quintal, garagem, água, 
luz, asfalto, ótima localização 

R$140.000 ref 02    

SOBRADO COND ECO PARK 
ARUJA

6 dorms, A/C imóvel- valor R$ 
2.000.000,00 REF DANIEL

SOBRADO SANTA CLARA
3Dorms c/suíte máster, sala 2 

ambiente, 2 vagas, Doc.Ok 
R$550.000 Ref Daniel

SOBRADOS

CASAS

CASAS

CASA PRAIA CARAGUÁ
Porto novo 10x25 3 dorms 

(1suite), sala, coz, 2 banheiros, 
a. serviço, quintal, varanda, 

garagem, 4 vagas a 100 m² da 
praia R$250.000 aceita carro 
bom e terreno com parte em 

pagamento REF 02 

CASA TERREA VILA FATIMA
3 Dorm, sala, coz, A. Serviço, 2 

banheiros, garagem, Edicula 
R$280.000  REF 02

APTO VILA FATIMA
Reformado, 2 dorms, sala, coz, 
WC, A. serviço, Garagem, lazer 
completo R$190.000 REF 02

APTO AV GUARULHOS
47M² 2 quartos, sala, cozinha, 

banheiro e lavanderia OBS: 
cozinha e quarto do casal 

moveis planejados R$245.000 
REF 03

APTO VILA AUGUSTA
2 dorms, sala, coz, 68m² com 

uma vaga de garagem, escritura 
registrada, ac financiamento

R$230.000 REF 20 

APTO PONTE GRANDE
3 dorms (1suite), sala, coz, 

sacada, lazer completo 
R$330.000,00 REF 20

APTO COND ESSENCE
3 dorms, 2 vagas R$550.000,00 

A/C Prop REF DANIEL

APTO VILA FATIMA
2 dorms, R$195.000,00 A/C 
Financiamento REF DANIEL

APTO VILA RIO
5 minutos do shop maia 3 domrs 
( 1suite), sacada, 1 banheiro, 1 

vaga (aceita financiamento) 
R$295.000 REF 20

APARTAMENTOS

LOCAÇÕES RESIDENCIAIS 

TERRENOS

INDUSTRIAIS

APARTAMENTOS
GALPÃO BONSUCESSO

TERRENO 2.250M² A/C 1.200 
M²R$2.500.000,00 REF DANIEL

GALPÃO COM RENDA 
4.000 M² terreno, 4.300 M² de 
AC Consulte-nos REF: DANIEL

LOCAÇÕES INDUSTRIAIS

CHACARA MAIRIPORÃ OTIMA 
LOCALIZAÇÃO PROX A 

GUARULHOS
2000 m² Casa com 3 dorms, 
água, luz, tel, poço artesiano 
nascente, lago nos fundos 

R$120.000 REF 02

TERRENO PROX SHOPPING 
MAIA 264 m²  R$350.000,00  

REF DANIEL

TERRENO RESIDENCIAL BAMBI
Com construção em andamento 

R$70.000 ref 02

SALÃO COMERCIAL 200m²
Em avenida centro comercial R$ 

3.500 REF 02

GALPÃO CUMBICA
700 M², 480 M² A/C R$5.000 

REF :DANIEL

CASA JD ADRIANA
7 casas no quintal tudo 

individual R$350.000,00 REF 20

CASA JD. NORMANDIA
Terreno 10x25 com 03 casas no 
quintal tudo separado, entrada 
individual R$250.000 REF 20.

IMÓVEIS PARA RENDA

APTO VILA FATIMA 
2 dorms, sala, coz, a. serviço, 
WC, garagem, lazer completo 

R$900+ cond REF 02

APTO PROX SONDA VILA RIO
2 dorms, sala, cozinha, WC, 

Lav. R$830,00 incluso 
condomínio REF 20

APTO BOM CLIMA
3 dorms (1 suite), sacada, coz, 

sala, WC, lazer completo 
R$1.350,0 REF 20

CASA VILA FLORIDA
3 Comodos. Otimo p/ casal 

R$700,00 REF 20

APTO A 300 METROS DO 
SHOPPING MAIA

2 dorms, sacada, 1 vaga 
R$195.000 ref 20

APTO BONSUCESSO
2 dorms, 1 vaga R$30.000 + 

parcelas Ac. Carro REF DANIEL

APTO BOM CLIMA
3 Dorms (Suite),sala,coz, 

wc,sacada,+VAGA R$250.000 
REF:20

APTO BOM CLIMA
2 Dorms,sala,cozinha, wc, 1 

vaga de garagem R$ 185.000 
REF: 20.

APTO MACEDO
Próximo a Av Tiradentes, 2 

dorm sendo 1 suite, 2 banheiros 
R$300.000 ref 03

TERRENO PARA CHACARA
Morro grande, 25.000 m², 
cercada, limpa, luz, ótimo 
acesso a 300 m do asfalto 
R$350.000 aceita carros e 

imóvel de menor valor REF 02

CASA VILA RIO
5x25 2 dorms, sala, coz, 2 
WCS, A. serviço, quintal, 

garagem R$130.000 ref 02

2 CASAS PIMENTAS
Terreno 10x25, 3 Cômodos e 6 
Cômodos R$ 250.000 Aceita 

carro como parte de pagamento 
e imóvel de menor valor 

REF : DANIEL
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Na BrasaNa BrasaEm breve
Depois de alguns anos na linha 

de frente de uma das principais em-
presas de buffet de sampa, a Senhor 
Picanha, a chef de cozinha Silmara 
Mosso está preparando uma novida-
de que vai agradar a gregos e troia-
nos. Seu novo espaço gastronômico, 
a DELEITE GOURMET, já saiu do pa-
pel e a obra promete um local transa-
do e cheio de estilo. “É um verdadeiro 
fi lho que está nascendo. Estou fazen-
do tudo com muito carinho. Da esco-
lha do que teremos no cardápio aos 
cursos que iremos ministrar. Guaru-
lhos merece um espaço assim”, disse.

Sobrevoando novos projetos
A Sobrevoando Filmes, empre-

sa guarulhense de vídeos, começa 
semana que vem as gravações nas 
cozinhas dos principais bares, ho-
téis e restaurantes gastronômicos 
da cidade. O projeto, que tem este 
colunista como apresentador, vai 
bater um papo com os proprie-
tários, chefes e cozinheiros para 
mostrar o dia a dia da cozinha, 
aprender as principais receitas e 
PRINCIPALMENTE ENSINAR 
como fazer cada prato exclusivo. 
A Lancheteria Guarulhos e o The 
Fire Steak&Burger já confi rma-
ram a agenda. 

Olha o Coice
Depois de muita conversa com 

o pessoal das pimentas COICE DE 
MULA, acertei a criação de um mo-
lho EXCLUSIVO com a marca de 
nossa coluna gastronômica, a NA 
BRASA COM SERGINHO FREI-
TAS, a partir da próxima semana. E 
as primeiras cobaias serão os leitores 
da Folha Metropolitana! Portanto, 
fi quem ligados que teremos sorteios 
via jornal impresso e pelas nossas 
redes sociais.

Sabores do Alto Tietê
No próximo dia 24, domingão, vai 

rolar um mega evento gastronômico e 
cultural no Bosque Maia. Teremos 12 
cidades do Alto Tietê com barracas de 
gastronomia local, salgada e doce, ar-
tesanatos autorais e apresentações ar-
tísticas. A organização do evento fi cou 
por conta do Consórcio de Desenvolvi-
mento dos Municípios do Alto Tietê, 
e em um bate papo com a equipe res-
ponsável por ele, recebi a informação 
que a estrutura deste ano será a maior 
de todas. A barraca de Guarulhos, que 
é de responsabilidade do Fundo Social 
de Solidariedade, já escolheu como pra-
to salgado o Arroz Suíno com Costeli-
nha Defumada e como doce o Sorvete 
de Mandioca. A entrada será gratuita, 
os preços dos pratos serão populares e 
toda a receita será revertida aos fundos 
sociais das respectivas cidades.

Compre em Guarulhos 2019
Depois de uma disputa acirrada o 

Clube da Carne Steakhouse, levou o Prê-
mio Destaque Empresarial da ACE Gua-
rulhos. O local, que tem como carro-che-
fe a venda de carnes nobres e o happy 
hours com empresas, bateu o Emporio 
Mundo Mineiro e a Lancheteria Gua-
rulhos na votação popular. Deixo aqui 
um abração especial aos proprietários 
Carlos e Bruna que, com muito trabalho 
e dedicação, conquistaram este prêmio.
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Colunista gastronômico da Folha Metropolitana 
e assina os cardápios da Lancheteria Guarulhos 

e do Karnivoro’s Churrasco Raiz

erginho rei ascom
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ÁRIES: Necessitará além da sua bravura na intenção de 
evoluir, suas inspirações estarão mais assíduas. É bom 
que você tenha consciência do seu potencial.

TOURO: Usufrua todo ápice que venha a mostrar-se ao 
longo deste momento. Irá necessitar de inteiras as suas 
capacidades fazendo em grupo. 

GÊMEOS: Haverá obstáculos para provocar aquilo que 
você diretamente planeja. A conversa necessitará aper-
feiçoar o feito que você quer. 

CÂNCER: Um inquietante e uma excelente emotividade 
avivarão em você, poderá constatar a ardileza na idios-
sincrasia de alguns indivíduos. 

LEÃO: A crina deste signo fi cará a todo vapor, o que 
lhe oferecerá uma segurança diversamente ampla, no 
planeta Netuno toda trama será auspiciosa. 

VIRGEM: A sua face mais genial e de autoridade perma-
necerão abundantemente mais pontiagudas. Determina-
das atitudes serão desfavoráveis. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETASPALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 61

PMAC
MONTEVIDEU

SETORESGXR
GRAUDAVIS
AASORRISO

ULNADOATP
SOCRATESTER

MADSOLENE
AORAFOCP

INCENDIARIA
IOSILOAR
AMSAARAA
CATARSEAT

CONDEISORO
ALTARCAR

TRANSITORIO

(?)
Esteves,
bailarina
gaúcha

(?) Solano,
ator de
"Pega

Pega" (TV)

Moscas u-
sadas em
pesquisas
genéticas

Bem-te-
(?): ave 
de canto
peculiar

Colar (?),
ritual do

formando

Articula-
ção do bra-
ço com o
antebraço

Age 
como o

filantropo

Tele-
prompter 
(abrev.)

Mentor 
de Platão
(Filosofia)

A ocasião
que exige
formalida-
de e pompa

Papel 
do líder

Triture
com os
dentes

Deserto
habitado

pelos
berberes

Foco do 
espectador
no cinema

Sulcar 
(o terreno)
antes da 

semeadura

Site que
organiza

vaquinhas
virtuais

O interior
do osso
das aves

Tancredo
Neves,
político
mineiro

(?) caseiro,
remédio
contra a
dengue

Carro, em
inglês

Égua jovem, que
ainda não foi domada

Obcecado por
grandiosidades

Canoa feita de um
tronco de árvore
escavado (bras.)

Serviço oferecido a estudantes que prestarão
exames como o Enem

(?) de Deus: é
negada pelo ateu

Miles (?),
jazzista
Poemas
líricos

Capital do
Uruguai
Divisões

de estádios

Louco,
em inglês

Autor
(abrev.) 

Armação
de óculos
Reservas
no hotel

Remo, 
em inglês

Rente;
rasante

Desejo do 
possessivo
Elogio; lou-
vor (fig.)

Sistema 
do iPhone

Expressão
em fotos
Calores
intensos

A ideia que
incentiva
as pes-

soas a se
revoltar

(fig.)

Breve;
efêmero

(?) Drácula: persona-
gem

fictício
de Bram
Stoker
(Lit.)

Centro 
da liturgia
na igreja

3/car — mad — oar. 4/ulna. 7/catarse. 10/drosófilas.

LIBRA: Um pequeno número de problemas se misturará 
com a sua pessoa neste momento. Terra será um grande 
amigo para que possa produzir fi nanceiramente mais.

ESCORPIÃO: Reluzirá interiormente em você muita força 
dos aspectos do amor latejante que há no seu signo. 
Plutão irá lhe provocar de forma fortuita e reveladora.

SAGITÁRIO: Corresponderá a sua coligação com a sua 
potente felicidade e petulância que conseguirá o triunfo 
aguardado. 

CAPRICÓRNIO: Uma face mais sombria será evidenciada 
neste momento, empenhando-se para sobrepor para 
além dos limites aceitáveis. 

AQUÁRIO: Sentirá um forte desejo ligado a raiva neste 
período, o que lhe deixará um pouco atordoado e na 
defensiva. 

PEIXES: Andará se portando com uma ampla inclinação 
no sentido de depreciar a si mesmo neste momento. Essa 
situação será capaz de te provocar uma certa agonia.

HORÓSCOPO

DA REDAÇÃO - Inventor, artista, 
cientista, engenheiro, arquiteto, 
músico… Leonardo da Vinci foi 
um gênio em todos os sentidos 
da palavra. Em comemoração 
aos 500 anos do legado de Da 
Vinci, o MIS Experience – cria-
do pelo Governo do Estado de 
São Paulo e pelo Museu da Ima-
gem e do Som, em parceria com 
a TV Cultura – será aberto ao pú-
blico a partir deste sábado (02), 
com a exposição Leonardo da 
Vinci – 500 Anos de um Gênio. 

Uma experiência imersiva, 
que possibilitará ao visitante co-
nhecer a vida e o legado de Da 
Vinci por meio de uma exclusi-
va galeria com projeções, capaz 
de promover uma experiência 
interativa inédita no país.

A mostra, considerada a 
investigação mais completa e 

‘Leonardo da Vinci – 500 anos de um 
gênio’ começa neste sábado no MIS

SIGA-NOS NO

/jornalfolhametro

www.fmetropolitana.com.br

dos leitores de 
jornal impresso 

da cidade leem a

dos leitores de 
jornal impresso 

da cidade leem a

detalhada sobre o trabalho de 
Leonardo da Vinci, apresenta 
18 áreas temáticas que conta 
a trajetória do grande gênio 
renascentista e traz réplicas 
de máquinas desenhadas pelo 
artista italiano. Os visitantes te-
rão uma experiência multissen-
sorial com animações gráfi cas 
em alta defi nição, combinadas 
com um conteúdo multimídia 
e narrativa em áudio, o que 

permitirá ao público uma vi-
vência divertida, educativa e 
esclarecedora a pessoas de to-
das as idades e interesses, se-
jam elas amantes de arte e da 
história. Os visitantes também 
terão a oportunidade de conhe-
cer, pela primeira vez, a mente 
do homem que lançou as bases 
para algumas das invenções 
mais notáveis da sociedade 
moderna, como o helicóptero, 
o automóvel, o submarino, o 
paraquedas e a bicicleta.

Leonardo da Vinci - 500 
Anos de um Gênio traz ainda 
os Segredos de Mona Lisa – 
uma análise da pintura mais 
famosa do mundo, realizada 
no Museu do Louvre por Pas-
cal Cotte, renomado engenhei-
ro, pesquisador e fotógrafo de 
obras de arte.

FOTO: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

Serviço:
MIS Experience, rua Vladimir Herzog, 75 – Água Branca
Data: 2 de novembro a 1º de março de 2020
Horário: terça-feira a domingo, das 10h às 20h
Ingressos: quartas-feiras a sextas-feiras | R$ 30 (inteira) e R$ 
15 (meia); sábados, domingos e feriados | R$ 40 (inteira) e 
R$ 20 (meia); entrada gratuita às terças-feiras – Meia entra-
da para estudantes e acima de 60 anos.
Informações: www.mis-sp.org.br



SERVIÇOS

PUBLICIDADE LEGAL

VEÍCULOS

NEGÓCIOS

Oportunidade

COMPRA/VENDA
concerta ouro, prata, moedas
F: 3255-2272 / 99986-8823
espinely@rspinely.com.br 

IMÓVEIS

Vende-se

E Sensual F: 2422-1986/ 
97622-4191 whats, site:
www.massagistasguarulhosforman

MASSAGEM TERAPÊUTICA

RelaxAutos

CLASSIFICADOS

EMPREGO

Contrata-se

9www.fmetropolitana.com.br

SERRALHEIRO
e Aj. de Serralheiro p/trab. 
c/ chaparia de 2º a 6º feira , 
Salário, V.T., Almoço enviar 
CV mcnelsondobrasil@
ig.com.br

Serviços

INSTALADOR DE 
INSULFIM
Som e acessórios em 
geral. C/exp. e referências. 
Que resida na reg.Taboão. 
99935-1351

VENDO FOX 1.6
Completo 2016,  Único 
dono R$ 37.000,00 
TEL:(12) 99707-1760 ANUNCIE AQUI 

97380-7685

TERRENOS GUARULHOS
Ótimo localização há 
apenas 2 km da praça 
8 de dezembro. peq. 
entr. e mensais de R$ 
720,00 Últimas unid. 
não percam. F:4969-
4226/ 4969-0884 www.
cooperterrahabitacional.
com.br

KAKAU  MASSAGEM
Morena fogosa. Local 
discreto. Atendo só. F: 
96414-1996 (Whats)

VENDO ESTRUTURAS
De Ferro usada em bom 
estado p/ estacionamento. 
F.: 97373-7883.

ACESSE O SITE
Bruna 20 anos Paranaense
tel. 2382 2002 /     94474-1019
www.elasmassagens.com.br

LIMPE SEU 
NOME

 (11) 96410-1851
Buque a partir 

R$ 49.90

Cesta todas 
ocasiões  

www.marizaflores.
com.br 

     (11)948857752

VAGA DE
CHACAREIRO

Interessados enviar 
o CV para 

rh@lardairmaceleste.org.br 
ou ligar para 11 2455-3535 

falar com Luciana.

Pré-requisito: Ensino Médio 
completo;

Experiência na área;
Residir em Guarulhos;

Salário R$ 1.200,00/mês, 

Benefícios: Vale transporte, 
Cesta Básica (R$131,50), seguro 

de vida em grupo, plano 
odontológico e refeição no local. 

Local de trabalho:
 Av. Dr. Timóteo Penteado, 3035, 
Torres do Tibagi, Guarulhos - SP  

Horário de trabalho: Segunda 
a Sexta - das 08h00 às 17hs00 

com 1(uma) hora de intervalo e 
aos sábados das 08h às 12h 

REGULARIZE SEU 
IMÓVEL 

e obtenha uma 
valorização de até 35%

11 98857-5336

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
CNPJ 09.218.761/0001-99

O Diretor Presidente Marcio Leme Valerio uso de suas atribuições 
conforme estatuto social convocam os cooperados da COOPER 
AÇÃO  – Cooperativa de Serviços de Transporte em Liquidação, em 
condições de votar, para comparecerem à ASSEMBLÉIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA, que se fará realizar em sua sede social à Rua 
Antonio Martins,  nº 49 – sala 01 - Pq Santos Dumont – Guarulhos 
(SP), às 08 horas do dia 16 de novembro de 2019, em primeira 
convocação ás 08 (oito) horas, com 2/3 (dois terços) dos seus 
cooperados; caso esse número não seja atingido, reunir-se-á em 
segunda convocação, às 09 (nove) horas, com metade mais um 
dos seus cooperados, ou em terceira convocação às 10 (dez) horas 
com o mínimo de 10 cooperados. Serão deliberados os assuntos 
da Assembleia Geral Extraordinária para tratar dos seguintes 
assuntos da ordem do dia: a) Prestação de Constas; b) Extinção da 
Cooperativa e c) Outros assuntos de interesse social. 

São Paulo, 01 de novembro de 2019.
MARCIO LEME VALERIO

Diretor Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

APTO MORADA DO SOL
2 Dorms., 1 vga., R$ 150 
Mil ac. auto parte de pgto. 
F.: 96755-1166
VENDO APTO. CECAP
Preço de Ocasião, direto 
c/ proprietário.  Fs.: 94013-
7411 / 99506-9537
APTO. MIKAIL
2 dorms.,coz.,wc. garagem 
vago.$110.mil. F.:  9.5892-
4365
APTO. COND. PARK DO 
SOL
Ponte Grande, 
Oportunidade, 2 dorm , 
arm. planejado,  cozinha,  
cond completo.  Lindo. Ac. 
Finan. Valor 255mil/ F.: 
98121-5581 whats.

ADIMTE-SE
Aux. de Limpeza e Serviços 
Gerais (fem.) enviar CV. p/ 
inovacscomercial@gmail.
com
REPRESENTANTE 
EXTERNO
Fem./Masc, vendas 
externas, cap clientes, 
desajavel veiculo 
proprio, ramos prod de 
limpeza. Enviar email 
comprasjfguaru@gmail.
com

SPIN LTZ 2013
7 lugares  Completa , top 
de linha  R$ 41.900,00 - F.:  
94805 -7644
SAVEIRO CE/ 2011
Unico dono 44 Mil Km., 
exclente estado. R$ 
26.500,. F.: (11) 98411-
7766

REGULARIZE
seu imóvel e obtenha uma 
valorização de até 35% 
98857-5336

CIDADE
Sexta-feira, 1º de novembro de 2019

Palestras abrem mês voltado à saúde 
do homem e da população negra
FOTO: DIVULGAÇÃO

DA REDAÇÃO - A prefeitura abre 
nesta sexta-feira (1º) a progra-
mação do Novembro Azul e 
Negro do Movimenta Saúde 
– mês dedicado à saúde do 
homem e da população negra 
– com palestras, debates e ati-
vidades culturais no salão de 
artes do Adamastor Centro. 
Totalmente gratuito e aberto a 
todos os interessados, o evento 
será realizado das 8h às 11h30.

Como o cigarro ainda é 
mais prevalente no sexo mas-

culino, sendo um dos prin-
cipais fatores de risco para o 
desenvolvimento de doenças 
crônicas não transmissíveis, a 
primeira palestra do dia terá 
como tema “Prevenção do Ta-
bagismo e Promoção da Saú-
de”. Ela será ministrada às 9h 
pela representante da Unifesp, 
Rosângela Vicente, logo depois 
da abertura e das atividades 
culturais.

Segundo o Instituto Nacio-
nal do Câncer (Inca), o tabaco 

fumado em qualquer uma de 
suas formas causa até 90% de 
todos os cânceres de pulmão, 
sendo um fator de risco signi-
fi cativo para acidentes vascu-
lares cerebrais e ataques cardí-
acos mortais. No Brasil, onde 
20% dos fumantes começaram 
a fumar antes dos 15 anos, esse 
hábito nocivo para a saúde vem 
apresentando queda, com redu-
ção de 40% do consumo do ta-
baco nos últimos 12 anos, sen-
do que as mulheres superaram 
a média nacional, reduzindo 
em 44% o hábito de fumar no 
período.

É o que aponta a pesquisa 
Vigitel (Sistema de Vigilância 
de Fatores de Risco e Proteção 
para Doenças Crônicas por In-
quérito Telefônico), realizada 
com maiores de 18 anos nas 
26 capitais brasileiras e no Dis-
trito Federal. O estudo revelou 
ainda uma mudança no perfi l 
dos tabagistas, com queda sig-
nifi cativa de uso do tabaco en-
tre pessoas de 18 a 24 anos de 
idade (12% em 2006 e 6,7%, em 

População negra
A Política Nacional de Saúde Integral da População Negra 

faz parte de um compromisso fi rmado entre as três esferas de 
governo: federal, estadual e municipal, pactuada e aprovada na 
Comissão Intergestores Tripartite (CIT). Seu objetivo é promover 
a saúde integral da população negra, priorizando a redução das 
desigualdades étnico-raciais, o combate ao racismo e à discrimi-
nação nas instituições e nos serviços do SUS.

Por isso, durante a abertura do Novembro Azul e Negro, a 
coordenadora da Rede de Atenção aos Direitos Humanos da Se-
cretaria de Saúde de Guarulhos, Alice Aparecida dos Santos, con-
duzirá uma contextualização do Grupo de Trabalho Intersetorial 
Permanente da Saúde da População Negra, Cigana, Indígena, Mi-
grantes e LGBTI+ às 10h. Ela vai apresentar as várias conquistas 
e ações voltadas para este segmento da sociedade obtidas nos 
últimos anos.

Em seguida, às 11h, o psicólogo do SOS Racismo e da Equipe 
de Formação da Subsecretaria de Igualdade Racial, Wilson Luis 
da Silva, vai falar dos efeitos psicossociais do racismo e os impac-
tos na saúde da população negra. Na sequência, serão abertos os 
debates, com encerramento previsto para as 11h30.

2018), bem como na faixa etá-
ria de 35 e 44 anos (18,5% em 
2006 e 9,1% em 2018) e entre 
45 a 54 anos (22,6% em 2006 e 
11,1% em 2018).

Já quanto ao Novembro 

Azul, segundo dados do siste-
ma de Informações sobre Mor-
talidade do Ministério da Saú-
de, em Guarulhos  até o último 
dia 30 foram registrados 73 óbi-
tos por câncer de próstata.
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