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Esta decisão é o reconhecimento do bom 
trabalho que nossa equipe vem realizando à 
frente do Município”, Guti, prefeito de GuarulhosBovespa
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TCE aprova contas de Guarulhos pela 
primeira vez após 12 anos de rejeições
Foram analisadas as contas da prefeitura do exercício de 2017, primeiro ano do mandato do prefeito Guti, que esteve pessoalmente 
na Corte de Contas apresentando as ações de austeridade e responsabilidade em relação às fi nanças do município Pág. 5
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GRU Animal reúne 5 
mil pessoas e 1,5 mil 
pets no Bosque Maia

‘Batman 80 - A 
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no Memorial 
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Médicos rejeitam proposta da Saúde e mantêm greve Pág. 4

Dentre as melhorias, pasta propôs a manutenção do atendimento de 32 consultas ao dia por cada profi ssional com jornada de trabalho de 8 horas diárias

Anvisa libera venda de 
produtos à base de 
maconha em farmácias
Pág. 6

Ação questiona no STF 
instituição de trabalho 
aos domingos e feriados 
Pág. 6

Brasil tem leve melhora, 
mas 4 em 10 alunos não 
aprendem o básico
Pág. 7

Prefeitura e Sabesp assinam 
hoje contrato para 

tratamento de esgoto
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O repórter Fernando Mar-
tins, ex-Jovem Pan atualmen-
te na Rede Brasil de TV, fi cou 
assustado na semana passada 
ao cobrir o enterro de Gugu Li-
berato em São Paulo. Em pleno 
cemitério, um grupo de margi-
nais conseguiu roubar dezenas 
de celulares das pessoas que lá 
estavam para homenagear o 
apresentador de TV.

A emissora colocou no ar o 
trabalho do repórter acompa-
nhado de uma esclarecedora 
entrevista com um dos policiais, 
explicando como os ladrões 
agem. Nada mais fácil do que 
roubar celular, dizia o entrevis-
tado, apontando as pessoas 
que portavam o aparelho para 
tirar fotos do enterro, transfor-
mado num evento importante 
na vida de cada uma delas.

Praticamente todo mundo 
portava um desses aparelhos 
para as fotos. E, muitas vezes, 
para fazer as conhecidas “sel-
fi es”.

No velório, na Assembleia 
Legislativa, o que mais se viu 
foram indivíduos se colocando 
próximo ao caixão do morto ti-
rando as malditas fotos, notou 
o repórter, se perguntando: “o 
que leva uma pessoa a apare-
cer numa ‘selfi e’ num momento 
como este”?

Há alguns anos esta cena 
simplesmente não existiria. 
Hoje, não há show de um can-
tor ou cantora onde a grande 
maioria no lugar de curtir, se 
mostra preocupada em foto-
grafar e gravar. Ou casamento. 
Ou cerimônia de formatura... 
Todo mundo de celular em pu-
nho. Chato, não?

Ouvi, ou li em algum lugar, 
que há no Brasil, um número 
maior de celulares do que de 
gente. Verdade.

Conheço pessoas que an-
dam com mais de um aparelho 
desses no bolso. Foi um dos 
produtos mais vendidos nesta 
última Black Friday. E os últimos 
lançamentos serão sucesso nos 
shoppings neste fi nal de ano.

Voltando aos roubos, o po-
licial explicava que os celulares 
são produtos fáceis de vender 
- há sempre alguém disposto a 
pagar duzentos, trezentos reais 
por um aparelho que, muitas 
vezes, é comprado nas lojas por 
mais de mil. É só trocar o chip e, 
quase sempre, a vítima nem dá 
queixa na Polícia. Tranquilo.

Chega-se facilmente à con-
clusão que roubar celular se 
transformou numa atividade 
econômica que mais cresce 
neste mundo não tão marginal 
do Brasil. Atividade altamen-
te lucrativa segundo o policial 
entrevistado pelo meu amigo 
Fernando Martins.

“Tudo tem sua época”, diz o 
agente da polícia.

Eu concordo. Antigamente 
havia o batedor de carteira. Ele 
deu lugar ao arrombador de 
carros pra levar o rádio. Veio 
o trombadinha. Surgiu o ar-
rastão. Agora a moda é roubar 
celular.

E exigir respeito desses 
marginais num enterro, como o 
de Gugu é perda de tempo. O 
marginal não escolhe ocasião 
nem lugar. Basta uma concen-
tração de pessoas para ele agir. 
Nem que seja na porta do ce-
mitério.

CIDADE - Os contrastes das cores da natureza em meio ao cinza das construções das cidades

Sete carros estão atuando no município, 
ainda em fase de testes, mas os mora-
dores das regiões do Cabuçu, Vila União, 
Vila Any e Shopping Internacional já es-
tão experimentando a novidade. Soma-
dos às carangas particulares, como vão 
caber tantos motoristas assim nas ruas? 
Tem passageiros para todos também? 
Daqui a pouco só voando para podermos 
nos locomover por aí.

Pedra no sapato?
Apesar da pré-candidata a prefeita 

Adriana Rifai (PSL) continuar publican-
do em suas redes sociais fotos ao lado 
do irmão do presidente Bolsonaro, Re-
nato, dando a entender que sua legenda 
estaria também garantida no novo par-
tido “Aliança pelo Brasil”, já tem gente 
ligada ao mundo político acreditando 
que a esposa do ex-superintendente do 
SAAE no governo Néfi Tales, Mário Ri-
fai, corre perigo e se vacilar pode ficar 
fora da disputa majoritária municipal 
em 2020. Tudo porque o ex-chanceler 
da antiga Universidade Guarulhos, pro-
fessor Antonio Veronezi, tem sido vis-
to frequentemente em Brasília ao lado 
de seu grande amigo, Onyx Lorenzoni, 
atual Ministro Chefe da Casa Civil. Ofi-
cialmente Veronezi transita no Palácio 
do Planalto para resolver assuntos em-
presariais ligados à Educação, mas ami-
gos próximos já revelaram que ele teria 
recebido o convite do braço direito de 
Bolsonaro para comandar uma sigla em 
Guarulhos. Será que se confirmados es-
ses rumores, as consequências podem 
prejudicar Adriana? Muito cedo ainda 
para afirmar, mas no mínimo servem 
para deixar uma pulga atrás da orelha 
da prefeiturável. Vai que...

Cada um por si?
A “Marcha pela Saúde” que está sen-

do organizada pelos opositores do atual 
governo municipal, mais precisamente 
pelos pré-candidatos a prefeito de Gua-
rulhos em 2020, deverá ser realizada no 
próximo domingo, dia 8 de dezembro, 
data de aniversário da cidade. Apesar 
das aparências, já existem grupos polí-
ticos integrantes entrando em discórdia. 
Por mais que digam que se trata de uma 
“manifestação popular”, alguns prefei-
turáveis começaram a refletir e não con-
seguem mais responder se estão sendo 
usados pelos candidatos mais “esper-
tos”, ou estão usando aqueles mais “bo-
binhos”. Dentre os que já confirmaram 
presença, uma coisa é certa: tem muita 
cobra comendo cobra para dar a impres-
são aos eleitores que eles são a solução 
de todos os problemas. Na Saúde dos 
guarulhenses mesmo, é certo que não 
estão pensando nem um pouquinho!

Nova realidade
Depois dos ônibus convencionais, mi-

cro-ônibus, táxis, automóveis de entregas 
rápidas, moto boys, veículos e até moto-
-táxis por aplicativos, o governo munici-
pal tem agora que se preocupar em dar 
um jeito de encaixar mais uma categoria 
no trânsito de Guarulhos. São as vans da 
Urbvan, que trabalham no transporte pri-
vado urbano de maneira similar ao Uber. 

ESPALHA 
FATOS

SERGIO LESSA 
ef@espalhafatos.com.br 
www.espalhafatos.com.br 
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Município sedia Seminário Estadual Água e Saúde
DA REDAÇÃO - Especialistas de 
várias regiões do país estarão 
em Guarulhos nesta semana 
para participar do 9º Semi-
nário Estadual Água e Saúde, 
que nesta edição tem o tema: 
“O que nos faz beber água da 
torneira?”. O evento reunirá 
mestres, doutores e consul-
tores internacionais no Sesc 
Guarulhos, nesta quarta-feira 
(04), com credenciamento 
às 9h15 e abertura às 10h, e 
quinta-feira (05).

O evento é uma realização 
conjunta do Centro de Vigi-
lância Sanitária do Estado de 
São Paulo, Faculdade de Saúde 
Pública da USP, Comitê Perma-
nente para Gestão Integrada 
da Qualidade da Água, Serviço 
Social do Comércio (SESC) e 

Prefeitura de Guarulhos, com 
apoio de outras entidades de 
notória inserção no tema. Ao 
longo de sua existência, o se-
minário consolidou-se como 
fórum paulista de excelência 
para divulgar e promover o 
debate dos avanços e desafios 
relacionados à água que a so-
ciedade consome.

O tema desta edição pre-
tende promover um amplo 
panorama de discussões e 
sensibilizações acerca dos pos-
síveis caminhos que aprimo-
ram a oferta de água potável. 
Segundo os organizadores do 
evento, a cada ano buscam-se 
novas e criativas combinações, 
de modo a garantir abordagens 
inovadoras das relações entre a 
água e saúde.

ERRATA ao Edital de 1ª e 2ª praça – 04/12/2019 e 11/12/2019 respectivamente 
– 15:00hs. Refere-se ao Leilão do Imóvel da MATRÍCULA 107.266 DO 1º 

OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE GUARULHOS/SP, realizado através do leiloeiro 
oficial: Fernando José Cerello Gonçalves Pereira – JUCESP nº 844, onde se faz necessário 
tornar público, para conhecimento dos interessados, que são necessárias as retificações 
no Edital, para constar, que o empreendimento é denominado Cond. Res. “ÚNICO 
GUARULHOS” e recebeu o nº 2.845 da Avenida Guarulhos”, e não como constou.

O que nos faz beber água da torneira?
Uma ampla rede de produção trabalha ininterruptamen-

te para que possamos beber água da torneira. O simples ato 
de abrir a válvula e liberar o fluxo esconde um arcabouço de 
medidas complexas, tais como: coletas e análises laborato-
riais regulares de amostras de água bruta e potável, estações 
de tratamento e redes de distribuição, vigilância agropecuá-
ria do uso de agrotóxicos, monitoramento das doenças diar-
réicas agudas e das de veiculação hídrica, inspeções sanitá-
rias, controle ambiental das fontes e urbanístico do uso e 
ocupação do solo em áreas de mananciais, entre outros.

A Secretaria de Saúde de Guarulhos, por meio do Depar-
tamento de Vigilância em Saúde (DVS) - Vigilância Sanitá-
ria, desde 2005 realiza cotidianamente a coleta da água de 
forma amostral e preventiva nos cavaletes de residências, es-
tabelecimentos de interesse da saúde, escolas, comércios, en-
tre outros, abrangendo todos os bairros do município abaste-
cidos pela Sabesp. As amostras coletadas são analisadas pelo 
Laboratório de Saúde Pública do DVS, a fim de garantir a 
qualidade da água distribuída na cidade. 

No ano passado, foram coletadas 920 amostras de água 
no município. Neste ano, até o momento, já foram efetuadas 
900 coletas. O resultado de todo esse trabalho aponta que 
a qualidade da água do sistema de abastecimento público 
na cidade é satisfatória para o consumo humano. Ou seja, a 
conclusão das análises laboratoriais apresenta índice dentro 
do padrão de qualidade próximo a 100%, compatível com o 
estabelecido na legislação vigente.

Quando alguma amostra se apresenta insatisfatória e fora 
do padrão preconizado, o resultado subsidia as ações das au-
toridades sanitárias que, de forma imediata, tomam as pro-
vidências necessárias para a correção do problema, sempre 
pensando na saúde da população.

Sabesp e prefeitura assinam hoje contrato 
de esgoto e anunciam fim do rodízio de água

DA REDAÇÃO - O governo do 
estado, a Companhia de Sanea-
mento Básico do Estado de São 
Paulo (Sabesp) e a prefeitura 
devem assinar hoje o contrato 
para prestação de serviços do 
esgotamento sanitário em Gua-
rulhos.  A medida deve aconte-
cer na Estação de Tratamento 
(ETA) Cabuçu, no Parque Esta-

dual da Cantareira, no Recreio 
São Jorge.

No mesmo dia, os presentes 
anunciarão o fim do rodízio de 
água, possível após diversas 
obras da companhia. A ocasião 
contará também com o deta-
lhamento dos investimentos 
previstos em saneamento, que 
pretendem contribuir para a 

despoluição do rio Tietê. 
A Sabesp assumiu ainda 

o compromisso de investir R$ 
1,97 bilhão no sistema de es-
gotamento sanitário de Gua-
rulhos nos próximos 40 anos, 
período pelo qual será respon-
sável, ainda, pela distribuição 
de água no município.

Do montante, R$ 1,2 bilhão 
serão investidos em obras de 
infraestrutura exclusivas em 
Guarulhos, R$ 250 milhões em 
ações nas Estações de Trata-
mento (ETEs) na região metro-
politana para receber o esgoto 
produzido em Guarulhos, R$ 
492 milhões em ampliações de 
redes e ligações no município 
(o que inclui 228 mil novas liga-
ções e 771 km de novas redes 
de coleta) e R$ 34 milhões na 
renovação da infraestrutura de 
coleta – tudo isso nas próximas 
quatro décadas.

Médicos rejeitam proposta da Saúde e mantêm greve
DA REDAÇÃO - Os médicos re-
jeitaram a proposta da pre-
feitura e decidiram manter 
a greve iniciada nesta segun-
da-feira (02), após assembleia 
realizada na noite de ontem.

À tarde a prefeitura, repre-
sentada pela secretária da Saú-
de, Ana Cristina Kantzos, e o 
Sindicato dos Médicos de São 
Paulo (Simesp) participaram 
de audiência de conciliação no 
Tribunal de Justiça do Estado 
de São Paulo (TJ-SP). No encon-
tro foram discutidas as pautas 
de reivindicações dos profissio-
nais, entre elas, um maior tem-
po por consulta, retaguarda de 
especialidades e segurança nas 
unidades. A prefeitura afirmou 
que a seguinte proposta de acor-
do foi ofertada: manutenção do 
atendimento de 32 consultas ao 

Greve em números
O sindicato não informou quantos profissionais de fato aderiram à paralisação, já a prefeitura 

afirmou que 55 deles cruzaram os braços ontem. Sendo a adesão de 6,79% considerando somente 
os médicos contratados por administração direta e 3% na análise da totalidade dos profissionais 
que atuam na rede municipal de Saúde. A Secretaria de Saúde conta atualmente com 810 médicos 
contratados por administração direta, além de outros cerca de mil contratados pelas instituições 
parceiras.

dia por cada profissional médi-
co com jornada de trabalho de 
oito horas diárias, melhoria nas 
condições de segurança dos 
serviços de saúde, estudo de al-
teração da regra de desconto da 
gratificação e abono dos dias 
parados e reflexos sobre a gra-
tificação de atendimento. 

Enquanto a reunião no TJ 
acontecia, os médicos que es-
tão em greve compareceram à 
sessão da Câmara. Antes eles 
chegaram a ser recebidos pelos 
vereadores que compõem a Co-
missão Permanente de Higiene 
e Saúde Pública, onde solicita-
ram que os parlamentares in-
termediassem suas reivindica-
ções junto à prefeitura.

Por conta da paralisação, 
as pessoas terão suas consul-
tas médicas remarcadas. A 

prefeitura ainda reiterou que 
se mantém aberta ao diálogo 
com os médicos, a fim de se 
buscar soluções em comum 
que visem melhorar o atendi-
mento à população.

FOTO: DIVULGAÇÃO

FOTO: LUCY TAMBORINO
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CEI da GRU Airport deve solicitar mais 
prazo para entrega de relatório final
DA REDAÇÃO - A Comissão Es-
pecial de Inquérito (CEI) que 
investiga possíveis irregulari-
dades cometidas pela conces-
sionária que administra o GRU 
Airport – Aeroporto Interna-
cional de São Paulo, em Cum-
bica, reuniu-se ontem e decidiu 
enviar um requerimento ao 
presidente da Câmara, Profes-
sor Jesus, para aumentar em 10 
dias o prazo de finalizar os tra-
balhos da comissão, que seria 
em 10 de dezembro. 

De acordo com o presidente 
da comissão, João Dárcio (Po-
demos), a intenção é ter mais 
tempo para elaborar o relatório 
final. Ele destacou que no dia 
11 de dezembro a CEI parti-
cipará de uma reunião com 
o Ministério Público Federal 
para discutir a questão do Auto 
de Vistoria do Corpo de Bom-
beiros (AVCB) do aeroporto. 
Segundo o vereador, a conces-
sionária comunicou que conse-

guiu o AVCB para o Terminal 
3, mas apenas esse e o edifício 
garagem possuem o documen-
to dos Bombeiros.

“É um assunto muito com-
plexo. Ainda existem situações 
que precisamos nos debruçar 
para poder levantar os dados. 
Na verdade, não estamos satis-
feitos ainda com as informa-
ções que nós temos”, disse Dár-
cio ao explicar a necessidade de 
prorrogar o prazo para entrega 
do relatório final.

O parlamentar ainda fa-
lou sobre a ideia de criar uma 
Comissão Permanente para 
acompanhar a relação do ae-
roporto com a cidade, com o 
Executivo e com o Legislativo. 
“Como existe um aeroporto na 
cidade, nada mais justo que a 
Câmara tenha no seu corpo de 
Comissões Permanentes uma 
específica para tratar desses 
assuntos relativos ao nosso ae-
roporto”, ressaltou.

Após 12 anos, Prefeitura de Guarulhos 
tem contas aprovadas pelo TCE

DA REDAÇÃO - O Tribunal de 
Contas do Estado de São 
Paulo (TCE-SP), em sessão 
realizada ontem, decidiu 
pela aprovação das contas 
da Prefeitura de Guaru-
lhos, no exercício de 2017, 
primeiro ano do mandato 
do prefeito Guti. A decisão 
seguiu o relator do proces-

so, o conselheiro Dimas Ra-
malho, e terminou com 3 
votos a 0 a favor das contas 
guarulhenses.

O próprio prefeito Guti 
fez a sustentação oral de 
defesa das contas de Gua-
rulhos, em sessão realizada 
no último dia 26 de novem-
bro, quando pode justificar 

as ações de austeridade e 
responsabilidade em rela-
ção à administração das fi-
nanças do município. “Pre-
feri ir eu próprio fazer a 
defesa da política que ado-
tamos na cidade e tivemos 
um ótimo resultado. Esta 
decisão é o reconhecimento 
do bom trabalho que nossa 
equipe vem realizando à 
frente do Município”, afir-
mou

Desde 2004, Guarulhos 
não tinha as contas apro-
vadas pelo TCE. Nos 16 
anos de PT, em apenas dois 
houve parecer favorável do 
TCE. O ex-prefeito Elói Pie-
tá teve as contas rejeitadas 
nos anos de 2001 e 2002 e 
entre 2005 e 2008. Já Se-
bastião Almeida teve todas 
as suas contas, entre 2009 
e 2016, rejeitadas pelo Tri-
bunal de Contas do Estado.

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG
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Anvisa libera registro e comercialização 
de remédios à base de maconha

SP tem lei que 
controla bailes funk

Ação questiona no STF trabalho aos domingos 
e feriados do Programa Verde Amarelo

DA REDAÇÃO - A Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa) aprovou ontem, por 
unanimidade, a regulamenta-
ção do registro e da venda de 
medicamentos à base da maco-
nha em farmácias e drogarias 
no Brasil. A norma entrará em 
vigor em 90 dias e, segundo a 
agência, deve melhorar a vida 
de milhões de pacientes que 
dependem de medicamentos a 
base de cannabis. 

Os diretores da Anvisa ini-
ciaram, ainda pela manhã, 
uma segunda votação, que dis-
cute a liberação do plantio da 
maconha no território Brasilei-
ro para uso medicinal.

A decisão da Anvisa cria 
uma nova classe de produtos 
no mercado de medicamentos 
do Brasil: a de produtos à base 
de cannabis, termo que vem 
sendo utilizado internacional-
mente. A proposta aprovada 
enumera os requisitos neces-
sários para a regularização dos 
medicamentos à base de maco-
nha no País, estabelecendo pa-
râmetros de qualidade.

A Resolução da Diretoria 
Colegiada (RCD) deverá passar 

por uma reavaliação em até 
três anos. Segundo a proposta 
aprovada pela agência, as em-
presas não devem abandonar 
as pesquisas de comprovação 
de eficácia e segurança das 
formulações, uma vez que as 
propostas para produtos à base 
de cannabis se assemelham 
aos procedimentos dos medica-
mentos tradicionais.

O regulamento agora apro-
vado exige que a empresa 
interessada em fabricar medi-
camentos à base de maconha 
tenha autorizações de funcio-
namento específicas, além de 
certificado de boas práticas de 
fabricação emitido pela Anvisa.

A proposta aprovada prevê 
que os medicamentos à base de 
cannabis devem ser vendidos 
exclusivamente em farmácias 
ou drogarias (mediante a apre-
sentação de receita médica). Os 
fabricantes que optarem por 
importar o substrato da canna-
bis para fabricação do produto 
deverão, segundo a Anvisa, re-
alizar a importação da matéria 
prima semielaborada. Ou seja, 
a empresa não pode importar a 
planta ou parte dela.

Bolsonaro libera privatização de Iguaçu, 
Jericoacoara e Lençóis Maranhenses
DA REDAÇÃO - Um decreto do 
presidente Jair Bolsonaro pu-
blicado ontem, no Diário Ofi-
cial da União (DOU), libera a 
privatização de três unidades 
de conservação federal. Fo-
ram incluídos no Programa 
Nacional de Desestatização 
(PND) o Parque Nacional dos 
Lençóis Maranhenses, no Ma-
ranhão; o Parque Nacional 
de Jericoacoara, no Ceará; e 
o Parque Nacional do Iguaçu, 
no Paraná. O repasse dos par-
ques para a iniciativa privada 
foram antecipadas pelo jornal 
O Estado de S. Paulo em maio.

Segundo o decreto, as 
unidades ficam incluídas no 
PND, para fins de concessão 
da prestação de serviços pú-

blicos de apoio à visitação, 
com previsão do custeio de 
ações de apoio à conservação, 
à proteção e à gestão.

No caso do Parque Nacio-
nal do Iguaçu, que abriga as 
Cataratas do Iguaçu, a visita-
ção atualmente já é adminis-
trada por uma empresa pri-
vada, mas ela atua de forma 
subordinada ao Instituto Chi-
co Mendes de Conservação da 
Biodiversidade (ICMBio), que 
tem o controle da gestão.

O Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômicos 
e Social (BNDES) poderá ser 
contratado para elaborar os 
estudos necessários às con-
cessões e para apoiar as ativi-
dades de supervisão dos ser-

viços técnicos e de revisão de 
produtos contratados.
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DA REDAÇÃO - Estado e municí-
pio de São Paulo têm leis para 
regulamentar os chamados 
bailes funk ou pancadões. 
Em 2017, o então governador 
Geraldo Alckmin (PSDB) san-
cionou uma lei para controlar 
a realização dos bailes funk. 
Desde janeiro, a Polícia Militar 
realizou 7.597 Operações Pan-
cadão em mais de 14 mil pon-
tos. Para eventos com mais de 
250 pessoas, segundo a admi-
nistração municipal, é preciso 
ter autorização da Prefeitura.

A lei sancionada por Alck-
min ficou conhecida com “Lei 
dos Pancadões”. Ela restringe o 
ruído causados por aparelhos 
de som instalados em veículos 
estacionados em vias públicas. 
Conforme a lei, se dono do 
veículo se recusar a abaixar 
o som, a autoridade respon-
sável pela fiscalização pode 
apreender provisoriamente o 
aparelho de som ou o veículo. 
Desde janeiro, essas operações 
mobilizaram 95.706 policiais 
e 37.445 viaturas. No total, 
222.525 pessoas foram aborda-
das, resultando em 1.275 pri-
sões e mais de 1,7 quilo de to-
nelada de drogas apreendidas.

DA REDAÇÃO - A Confederação 
Nacional dos Trabalhadores 
no Comércio (CNTC) pediu 
ao Supremo Tribunal Federal 
(STF) que suspenda os dispo-
sitivos da Medida Provisória 
do programa Verde Amarelo 
que autorizam o trabalho aos 
domingos e feriados sem res-
trições. Em ação apresentada à 
Corte, a entidade ressalta que 
a matéria foi rejeitada pelo Se-
nado e seria “inconstitucional 
por violar o princípio de não 
retrocesso social”.

A ação foi distribuída para 
relatoria do ministro Luís Ro-
berto Barroso, que intimou 
o presidente Jair Bolsonaro, a 
Advocacia-Geral da União e a 

Procuradoria-Geral da Repú-
blica a se manifestarem sobre 
o pedido de medida cautelar 
para suspensão dos artigos 28 
e 51 (incisos II e XXII) da MP 
905/2019.

A CNTC alega que os dis-
positivos seriam inconstitucio-
nais porque não preenchem 
os requisitos de relevância e 
urgência para a edição de uma 
MP.

Além disso, segundo a en-
tidade, os artigos seriam uma 
reedição de matéria já rejeita-
da pelo Senado, o que é veda-
do pela Constituição.

A indicação faz referência 
à derrubada, pela Casa Legisla-
tiva, da autorização para o tra-
balho aos domingos e feriados 
durante a votação do texto da 
MP da Liberdade Econômica, 
no último dia 21. Como a MP 
estava prestes a perder a va-
lidade, o governo concordou 
com a retirada do tópico para 
garantir a votação a tempo.

O texto aprovado na Câma-
ra e derrubado pelo Senado 
autorizava o trabalho aos do-
mingos e feriados irrestrita-
mente e previa uma folga aos 
domingos por mês.

Governo dá aval para comissão 
reavaliar a previdência de militares

DA REDAÇÃO - Está pronto para 
ser analisado no plenário do 
Senado o projeto do governo 
que reestrutura a carreira e a 
previdência dos militares (PL 
1.645/2019). Para que não pre-
cisasse passar por nova análise 
da Câmara dos Deputados, o 
texto, foi aprovado ontem pela 
Comissão de Relações Exterio-
res e Defesa Nacional (CRE) do 
Senado como chegou da Câma-
ra, sem alterações. A intenção 
do governo é que o texto seja 

votado ainda nesta semana.
Para que fossem retiradas 

emendas que tratavam de seg-
mentos da carreira militar que 
se sentem injustiçados pelo 
teor do projeto de lei, foi fecha-
do um acordo entre o governo 
e os senadores no qual ainda 
durante o recesso parlamentar, 
em janeiro, será formada uma 
comissão com parlamentares 
e técnicos dos ministérios da 
Economia e da Defesa para tra-
tar do assunto.
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Pisa: Brasil tem leve melhora, mas 4 em 10 alunos não aprendem o básico
DA REDAÇÃO - A nota dos estu-
dantes brasileiros de 15 anos 
teve uma leve melhora na 
maior avaliação de educação 
básica do mundo, o Pisa. No 
entanto, 4 em cada 10 adoles-
centes não conseguem identi-
ficar a ideia principal de um 
texto, ler gráficos, resolver 
problemas com números in-
teiros, entender um experi-
mento científico simples.

Apesar de já ter tido po-
sições piores, o País também 
se mantém entre as últimas 
colocações do ranking inter-
nacional nas três áreas ava-
liadas, Leitura, Matemática e 
Ciência. E ainda é uma das 
nações com maior diferença 
de desempenho entre estu-
dantes ricos e pobres.

Os resultados do Pisa fo-
ram divulgados ontem, pela 
Organização para a Coopera-
ção e Desenvolvimento Eco-
nômico (OCDE) em Paris. 
Participaram da prova, reali-
zada no ano passado, 600 mil 

estudantes em 79 países. O 
exame é feito desde 2000, de 
três em três anos, com países 
membros da OCDE e convida-
dos, como é o caso do Brasil. A 
China, representada pelas pro-
víncias de Pequim, Shangai, 
Jiangsu e Zhejiang, ficou em 
primeiro lugar dos rankings 
mundiais das três áreas.

A nota média do Brasil em 
Leitura subiu de 407 para 413 
pontos, entre 2015 e 2018, a 

mais alta já registrada no Pisa 
pelo Brasil Apesar do avanço 
em relação à última edição não 
ser estatisticamente significa-
tivo, a tendência de aumento 
desde 2000 é considerada rele-
vante pela OCDE.

Além disso, a amostra de 
alunos do Brasil cresceu mui-
to nos últimos anos, o que, em 
geral, tenderia a baixar a nota 
do País. Isso porque o País 
tem aumentado nos últimos 
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Em Matemática, também houve melhora significativa nos 
resultados entre 2003, primeiro ano em que o Pisa destacou a 
área, e 2018. Entre 2015 e o ano passado, a nota do Brasil subiu 
de 377 para 384. No entanto, a pior posição no ranking do 
Brasil é em Matemática, 70ª colocação, ficando atrás de Peru, 
Colômbia e Líbano. Mas ainda acima de Argentina, Panamá, 
Filipinas, entre outros.

No Brasil, só 32% dos estudantes estão no nível 2, conside-
rado básico, e acima dele em Matemática. Apenas esse grupo 
consegue, por exemplo, comparar distância de duas rotas ou 
converter preços em diferentes moedas. Entre os países da 
OCDE, o índice de jovens do nível 2 para cima é de 76%.

Entre os melhores resultados de Matemática estão os paí-
ses asiáticos, como China, Cingapura, Hong Kong e Coreia. Na 
China, 16% dos estudantes estão no mais alto nível da discipli-
na, com raciocínio matemática considerado muito avançado. 
Entre os países da OCDE, só 2,4% chegam a esse patamar.

Matemática

anos o índice de jovens de 15 
anos na escola - idade em que 
o adolescente deve ingressar 
no ensino médio. A inclusão 
leva jovens de baixa renda a 
frequentarem a escola.

O relatório do Pisa destaca, 

logo nas primeiras páginas, o 
Brasil como um dos seis países 
em que “a qualidade da educa-
ção não foi sacrificada quando 
se aumentou o acesso à escola”. 
Os outros são México, Albânia, 
Indonésia, Turquia e Uruguai.

IMÓVEIS RESIDENCIAIS

TERRENOS

CHÁCARAS

IMÓVEIS PARA RENDA

ALUGUEL

IMÓVEIS RESIDENCIAIS
APTO DUPLEX BOM CLIMA, 98 m² ESCRITU-

RA (FINANCIA) 03 Dormitórios, Piso Laminado, Sala, 
Sacada, Cozinha, 2 Banheiros com Box, lavanderia, 
Terraço, Garagem coberta, Elevador – De  R$ 280 MIL 

CASA TERRÉA, JD BELA VISTA, ESCRITURA 
- Terreno 7 x 20,  02 DORM, 01 SUÍTE, SALA, CZ, 
LV, 3 BANHEIROS, 3 VAGAS - R$ 250 MIL (Ótima 
Localização)

APTO NOVO COND. VALE VERDE, JARDIM 
TESTAE,  63 m² - ESCRITURA (FINANCIA) 02 Dor-
mitórios, Piso Laminado, Sala, Sacada, Cozinha com 
aquecedor, Banheiro com Box, lavanderia, Garagem, 
Elevador, Piscina (Adulto e Infantil) Churrasqueira, 
Salão de Festa, 02 Quadras, Playground, Portaria 24 
HRS – De  R$ 230 MIL 

APTO GOPOUVA (prox. á Av. Emilio Ribas) - Área 
Útil 50 m² ESCRITURA (FINANCIA) - 01 Dormitório, 
Sala, Cozinha com armários , Banheiro com Box, Sem 
Garagem - Valor R$ 160 MIL 

APTOS COND. PHENIX 5, VILA RIO - ESCRITU-
RA (FINANCIA) Área Útil 70 m²  - 02 Dormitórios, Sala, 
Cozinha Planejada, Banheiro, lavanderia, G, Elevador, 
Salão de Festa, Salão de Jogos, Academia, Playgrou-
nd, Elevador, Portaria 24HRS - Valor R$ 200 MIL 

APTO CENTRO – PROX. A PÇA GETÚLIO VAR-
GAS - ESCRITURA (ACEITA FINANCIAMENTO) Área 
Útil 50 m² - 1 Dormitório com armários, Sala, (piso de 
madeira) Cozinha com Armários, Banheiro com Box, 
lavanderia, Elevador, G coberta – R$ 200 MIL 

CASA TÉRREA LAVRAS ,  Terreno – 5 x 
40 – Quar to,  Sala,  Cozinha,  Banhei ro,  La -
vander ia  + 2 comados nos Fundos – ÓTIMA 
LOCALIZAÇÃO -  R$ 125 MIL 

CASA TERREA JD FORTALEZA ,  (Pró-
x imo ao Ponto F inal  do Micro ónibus)  Ter -
reno -  05 x  25 – 2 Quar tos,  Sala,  Cozinha, 
Banhei ros,  G – ÓTIMA LOCALIZAÇÃO -  R$ 
85 MIL 

CASA TERREA JD MUNIRA ,  Terreno - 
05 x  25 = 125 m² -  Quar to,  Sala,  Cozinha, 
Banhei ro,  Lavander ia ,  2  vagas– ÓTIMA LO -
CALIZAÇÃO -  R$ 130 MIL 

CASA TERREA JD TRANQUIL IDADE  - 
Terreno 10 x 40 = 400 m² -  ESCRITURA 
(FINANCIA) Rua Dona Dica -  Casa com 5 
quar tos,  Suí te,  Sala Cozinha,  3 Banhei ros, 
5  vagas – ÓTIMA LOCALIZAÇÃO -  R$ 490 
MIL 

CASA SOBRE CASA COND.  G IRAS -
SOL ,  JD NOVO PORTUGAL -  2 DORM, 
SALA, CZ,  BANHEIRO COM BOX, LV,  G, 
SALÃO DE FESTA, QUADRA, PORT 24 
HRS  -  R$ 100 MIL (Ót ima Local ização)

CHÁCARAS
SÍTIO EM MORRO GRANDE /  NAZARÉ - 

ESCRITURA – 5.000 m² – 100 metros do As -
fa l to  -  Casa com 3 Quar tos,  1  Suí te,  Sala, 
CZ,  3 Banhei ros,  P isc ina, ,  2  Tanques de 
Pesca,  Campo de Futebol  –  Ót ima Local i -
zação -  R$ 200 mi l  .

CHÁCARA EM MORRO GRANDE / NAZARÉ 
-  Escr i tura – 6.600 m² – 100 metros do As -
fa l to  -  Casa com Quar to,  Sala,  CZ,  Banhei -
ro,  3  Baias para Cavalos,  p la tor,  r ioz inho 
nos fundos – Ót ima Local ização -  R$ 100 
mi l  .

 CHACÁRA –  TAPERA GRANDE  -  ES-
CRITURA – 27.000 m²,  água e luz,  800 me -
t ros do Asfa l to ,  Valor  R$ 110 MIL

SÍT IO  EM MORRO GRANDE /  NAZA -
RÉ – 2 ALQUEIRES (54 mi l  m²)  –  2 km do 
Asfa l to  – Escr i tura,  Casa com 02 Quar tos, 
Sala,  CZ,  Banhei ro + (Casa de Casei ro) 
Campo de Futebol ,  (Galpão com 160 m²) 
Tr i fás ico  – Ót ima Local ização -  R$ 400 mi l 
–  Acei ta  permuta de Imóvel  menor  va lor.

TERRENOS
TERRENO GOPOUVA,  TRAVESSA DA 

ÁV. MÃE DOS HOMENS 220 m²,  VALOR R$ 
120 mi l 

TERRENO  JARDIM MAMÃE  (ESCRITU-
RA) PROX. AO DEPOSITO CEARÁ, 05 x 25 
-  R$ 180 MIL 

TERRENO RURAL ,  BAIRRO TANQUE 
GRANDE 1.000 m² -  R$ 45 mi l

TERRENO JD ANÇALCA (ESCRITURA) 
10 x 25,  rua asfa l tada -  BOM PARA CONS -
TRUTOR, VALOR R$ 170 mi l 

TERRENO C IDADE SOBERANA ,  ESCRI-
TURA 05 x 30 = 150 m² -  R$ 130 mi l

TERRENO –  JD  FORTALEZA ,  05 x  25 
= 125 m² -  ESCRITURA, Valor  -  R$ 85 MIL

TERRENO  C IDADE SOBERANA  -   rua 
asfa l tada,  05 x  40 = 200 m² R$ 90 MIL 

ALUGUEL
       
APTO COND.  VALE DOS PÁSSROS – 

TESTAE – 02 Quar tos com armár ios,  Sala, 
Cozinha com armár ios,  Garagem, Lazer 
Completo,  Por t .  24 HRS -  SÓ R$ 1.150,00 
( inc luso condomínio)

APTO COND.  NOVA GUARULHOS  –  JD 
ITAPUÃ – 02 QTOS, SALA, COZ COM ARA-
MÁRIOS, LV,  BANHEIRO COM BOX, PORT. 
24 HRS -  SÓ R$ 900,00 ( inc luso condomí -
n io)

Casa   Jard im Monte  Carmelo ,  Quarto, 
Cozinha e Banhei ro,  sem G, (nos Fundos) 
Valor  R$ 600,00

Casa  ( independente )  Jard im P inha l , 
Quar tos,  Sala,  Cozinha,  Lavander ia ,  Ba -
nhei ro,  2  Garagens cober tas,  R$ 1.200,00 
( inc luso IPTU)

Salão  Comerc ia l ,  Av.  Br igadei ro Far ia 
L ima,  180 m²,  2  Banhei ros,  Ecr i tór io  -  Va -
lor  R$ 3.000,00

lavrasimoveis@yahoo.com.brlavrasimoveis@yahoo.com.br

CASA CONDOMÍNIO GIRASSOL, LAVRAS - 
ESCRITURA (Aceita Financiamento e FGTS ) 
próximo a garagem de ônibus -  2 quartos, Suíte, 
Sala Cozinha, Lavanderia, Banheiros, G - valor R$ 
130 MIL 

APTO BOM CLIMA, próximo ao Hospital Bom 
Clima, 75 m² - ESCRITURA (aceita financiamento) 
03 Dormitórios, Piso Laminado, Sala, Cozinha 
com armários, Banheiro com Box, lavanderia, 
Garagem, Elevador - Valor  R$ 270 MIL

CASA TÉRREA BAIRRO DO LAVRAS, Terreno 
05 x 40, 2 Quartos, Sala, Cozinha, Lavanderia, 
Banheiro, 2 Vagas, Edícula nos fundos com 2 
comados e Banheiro, Ótima Localização Valor R$ 
180 MIL

APTO CENTRO – PROX. A PÇA GETÚLIO 
VARGAS - ESCRITURA (ACEITA FINANCIA-
MENTO) Área Útil 50 m² - 1 Dormitório com 
armários, Sala, (piso de madeira) Cozinha com 
Armários, Banheiro com Box, lavanderia, 
Elevador, G coberta VALOR R$ 200 MIL 

SALÃO COMERCIAL VILA BARROS - 
Tamanho 200 m², Com escritório e banheiro, 13 
metros de frente, Ótima Localização Valor 330 Mil

APTO MOBILIADO BOM CLIMA, 72 m² - ESCRI-
TURA (aceita financiamento) 03 Dormitórios com 
armários, 01 Suíte, Piso de madeira, Sala com 
Sanca, Sacada, Cozinha com armários, 2 Banhei-
ros com Box, lavanderia, 2 Garagens Cobertas, 2 
Elevadores, Lazer Completo com piscina (adulto e 
criança) playground, biblioteca, academia, Ótima 
Localização   - Valor  R$ 400 MIL

SOBRADO NOVO PQ FLAMENGO, Escritura 
(Aceita financiamento) Terreno 5,5 x 24, 3 
Dormitórios, 1 Suíte, Sala ampla, Copa, Cozinha, 
lavanderia coberta; Jardim de inverno; Jardim 
externo; Sótão; Escritório, 3 banheiros, 4 vagas; 
Ótima Localização, Valor R$ 460 Mil

SOBRADO COND. LUA, JD ADRIANA - 
ESCRITURA (ACEITA FINANCIAMENTO) 2 
Dorm, Sala, Cozinha Com Armários, Banheiro, Lv, 
2 Vagas, Salão De Festa, Quadra, Playground, 
Port 24 Hrs  - R$ 260 Mil (Ótima Localização)

SOBRADO COND. JATOBÁ, JD SÃO JOAO - 
ESCRITURA (ACEITA FINANCIAMENTO) 2 
DORM, SALA, CZ, BANHEIRO COM BOX, LV, 
G,CHURRASQUEIRA INDIVIDUAL SALÃO DE 
FESTA, QUADRA,  PORT 24 HRS  - R$ 280 MIL 
(Ótima Localização)

SOBRADO JD. MAMÃE – Escritura, Terreno 05 
x 25, 3 Quartos, 2 Suítes, Sala de estar ampla, 
Sala de Jantar, 2 Sacadas, Cozinha com 
armários, Lavanderia, 4 vagas, Portão automático 
Ótima localização – VALOR 330 Mil

SOBRADO JD. SILVIA / JD. BELA VISTA, 
Escritura (Aceita Financiamento) Terreno 5 x 25, 2 
Quartos, Sacada, Sala, Cozinha com armários, 2 
Banheiros com Box, 2 Vagas cobertas, Portão 
Automático Ótima Localização, Valor R$ 270 Mil

TERRENO  RECREIO SÃO JORGE (ESCRITU-
RA), 1.310 m², ÁGUA, ENERGIA ELETRICA, 
ESGOSTO, PAVINEBTAÇÃO - R$ 350 MIL 

TERRENO  PQ CONT. 5 – ESCRITURA, 05 x 25 
- R$ 180 MIL

TERRENO  RECREIO SÃO JORGE (ESCRITU-
RA), 1.860 m², ÁGUA, ENERGIA ELETRICA, 
ESGOSTO, PAVINEBTAÇÃO - R$ 450 MIL 

TERRENO  JARDIM SP, 318 m² - R$ 220 MIL 

CASA JD MAMÃE – 3 Quartos, Sala grande, 
Cozinha, lavanderia, 2 Banheiros, Sem Garagem - 
SÓ R$ 900,00 

CASA JD BOM CLIMA – Quarto, Sala, Cozinha, 
lavanderia, Banheiro, Sem Garagem - SÓ R$ 
600,00 

CASA TÉRREA BOM CLIMA, Escritura (aceita 
Financiamento)  Terreno 10 x 30, 3 Quartos, Sala 
(Jantar e Estar) Cozinha, Lavanderia, 3 Banhei-
ros, 4 Vagas, Edícula nos fundos com Banheiro, 
Ótima Localização Valor R$ 500 MIL

CHALÉ EM COND. VALE DA CAPELA Chalé 
grande possui deck com churrasqueira, Entrada 
toda de vidro, 2 dormitórios, Sala, Cozinha com 
armários. Terreno de 800m, pomar de frutas, Lago 
de pesca, piscinas diversos tamanhos, campo de 
futebol, Sauna, Trilha para automotores, 
Playground. Localizado na Estrada de Nazaré,
Valor 130 Mil (Aceito carro)

APTO MOBILIADO COND. + GUARULHOS, JD 
BELA VISTA - 50 m² - ESCRITURA  02 Dormitó-
rios, Piso Laminado, Sala, Sacada, Cozinha com 
armários, Banheiro com Box, lavanderia, 
Garagem Coberta, Elevador, Lazer Completo com 
piscina (adulto e criança) playground, biblioteca, 
academia, Ótima Localização - Valor  R$ 130 MIL 
+ prestações de 570,00 mensais

SOBRADO JD MONTE CARMELO – 2 Quartos, 
Sala, Cozinha com armários, lavanderia, Banheiro 
com Box, Garagem - SÓ R$ 1.200,00 

SITIO MORRO GRANDE - GUARULHOS / 
NAZARÉ - ESCRITURA - 2 ALQUEIRES ( 54 mil 
m² ) - 2 km do Asfalto, Casa com 02 Quartos, Sala, 
Cozinha, banheiro, + (Casa de Caseiro), Campo 
de Futebol, (Galpão com 160 m²) Trifásico, 30 mil 
pés de alcalpitro, Ótima Localização R$ 430 mil

2 CASAS para RENDA BAIRRO DOS LAVRAS 
- ESCRITURA, Terreno 5 x 40, 1° Casa: 2 quartos 
Sala Cozinha Lavanderia 2 banheiros, 2° Casa: 
quarto Sala Cozinha Lavanderia banheiro, Ótima 
Localização - Valor R$ 180 MIL
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A Controladoria-Geral do Município 
participou na última semana de um 
evento realizado pelo Departamento de 
Recuperação de Ativos e Cooperação 
Jurídica Internacional (DRCI). O encontro 
aconteceu de 18 a 22 de novembro em 
Belo Horizonte (MG). Na oportunidade, a 
Controladoria apresentou o resultado de 
três ações previstas para Guarulhos neste 
ano: elaborar, publicar e divulgar cartilha de 
integridade nas compras públicas dirigida 
a gestores públicos,prevenir e combater 
a corrupção e a lavagem de dinheiro 
por parte de agentes públicos mediante 
acompanhamento da evolução patrimonial e 
dos bens em uso,além de propor alterações 
normativas e/ou melhoria de controles para 
evitar a utilização de empresas de fachada 
para a lavagem de dinheiro e outros ilícitos. 
O evento contou com a apresentação dos 
resultados de diferentes órgãos dos poderes 
Executivo, Legislativo e Judiciário das 
esferas federal e estadual e, em alguns 
casos, municipal. Foram realizados também 
debates e discussões para o planejamento 
de ações para o próximo ano.

Na manhã de quarta-feira (27) a 
Secretaria de Meio Ambiente (Sema) de 
Guarulhos, em parceria com a empresa 
Cummins do Brasil, realizou o plantio de 95 
mudas de árvores nativas da Mata Atlântica 
regional na avenida Carlos de Campos, Parque 
Renato Maia. A ação foi mais uma etapa do 
Programa Ilhas Verdes (PIV), que objetiva 
combater as ilhas de calor do município. Cerca 
de 30 voluntários da Cummins participaram 
da ação, após receberem orientações dos 
técnicos da Sema sobre plantio e importância 
da arborização urbana na qualidade de 
vida. As espécies escolhidas para o local 
foram ipê, aroeira, monguba, ingá, eritrina, 
cabeludinha, jatobá e gabiroba. O Programa 
Ilhas Verdes (PIV) foi instituído em 2009 para 
nortear a política ambiental de conservação 
e implantação de áreas verdes na cidade, 
visando a combater as ilhas de calor 
identificadas através de satélite termal em 
parceria com a Universidade Guarulhos (UNG). 
As ilhas de calor no município localizam-se 
no eixo entre os bairros Cocaia, Bonsucesso 
e Pimentas, onde foi identificado um aumento 
de temperatura ambiente nos últimos anos. 

ANOTE

Ao ver aquelas crianças felizes, 
surpresas, amparadas, amadas, 
protegidas, assistidas...

No último dia 29, sexta-feira, tive 
a grande oportunidade de apoiar o 
maior evento Social/ Educacional de 
Guarulhos. Um projeto que completa 
seus 16 anos de existência, sob repon-
sabilidade da FIG-Unimesp, coorde-
nado pela ilustríssima Dra. Ossanna 
Chememian Tolmajian. O projeto que 
movimenta a cada ano aproximada-
mente 500 voluntários, 64 empresas 
patrocinadoras e mais de 5.000 crian-

ças de 4 a 11 anos de entidades de Gua-
rulhos, Zona Leste e Norte. Pautado so-
bre matrizes Educacionais, extrapola a 
ação assistencialista e envolve volun-
tários, organizadores, patrocinadores, 
mantenedores, crianças, pais e autori-
dades locais, para um dia de desenvol-
vimento, envolvimento e sobre tudo 

despertar para o cuidado, assistência 
e proteção para com nossas crianças.

Eu hoje a frente do Centro Esporti-
vo FIG-Unimesp, local onde o evento 
foi realizado, tive a oportunidade em 
fazer grandes refl exões. Trabalho há 
mais de 20 anos com crianças e adoles-
centes, nas mais diversas realidades, 
porém nos últimos dos anos me tornei 
pai e por mais que tenha estudado e 
trabalhado por mais de 20 anos com 
desenvolvimento humano, hoje mi-
nhas considerações sempre vêm car-
regadas de um emaranhado de senti-
mentos e sensações.

Ao ver aquelas crianças felizes, 
surpresas, amparadas, amadas, prote-
gidas, assistidas... é certo que fi z com-
parações com toda criação dos meus fi -
lhos, muitos daqueles que ali estavam 
vivem realmente em estado de vulne-
rabilidade e risco social, sem moradia 
adequada, educação, saúde, saneamen-
to básico, segurança e oportunidades. 
Pensando sobre estes aspectos seria 
uma ingenuidade minha acreditar que 
meus fi lhos e estas crianças partiriam 
do mesmo ponto de partida e que in-
dividualmente, sem considerar todos 
os aspectos de suas oportunidades, 
jogar em cada uma delas toda respon-
sabilidade de seu sucesso ou fracas-
so. Acreditar apenas na meritocracia 
é desconsiderar toda complexidade 
que envolve ganhar ou perder na vida 
e pior ainda naturalizar os fracassos 
como sendo inerente da diferenciação 
individual de cada pessoa. Que tenha-
mos mais Dias Felizes como este, para-
béns a todos os envolvidos.

Por mais dias 
felizes

PONTO
DE VISTA

EDU VELA
Mestre em Educação, pós-graduado em Sócio 
Psicologia, treinamento desportivo, Coach 
Life com especialização em Emagrecimento 
e performance, técnicos de equipes de futsal 
em Guarulhos, Palmeiras e seleção Paulista, 
sócio fundador da Empresa Crossfut e sócio 
proprietário da Vella sports gestão 
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Canil da GCM de Guarulhos é vice-campeão 
em competição na cidade de Monte Mor
DA REDAÇÃO - A Inspetoria de 
Patrulhamento com Cães (Ca-
nil) da GCM de Guarulhos foi 
vice-campeã no 1º Torneio de 
Cães de Polícia da cidade de 
Monte Mor, região metropo-
litana de Campinas. O vice-
-campeonato, na modalidade 
Agilidade, foi conquistado com 
o pastor alemão preto Athos, 
conduzido pelo GCM 3° Classe 
Cerqueira. O torneio foi realiza-
do no último sábado (30).

Participaram da atividade 
36 equipes de 25 cidades, den-
tre elas São Paulo, Campinas, 
Santana do Parnaíba, Suza-
no, entre outras. O torneio fez 
parte das comemorações de 40 
anos da GCM de Monte Mor e 
contou com provas de faro, agi-
lidade e abordagem policial.

O pastor Athos e seu con-
dutor venceram um torneio se-
melhante no mês passado, em 
competição na cidade de San-
tana do Parnaíba. A premiação 
foi um filhote de pastor belga 

malinois, que recebeu o nome 
de Kratos.

Nesse torneio de Monte 
Mor, o Canil da GCM, além da 
modalidade Agilidade, com-
petiu também na modalidade 
Abordagem com o pastor bel-
ga Zeus e na modalidade Faro 
com o labrador Buck. Para o 
comandante-geral da GCM, 
Messias Pires de Carvalho, as 
equipes alcançaram ótimos 
desempenhos e ampliaram os 
conhecimentos aplicáveis nas 
atividades cotidianas.

GRU Animal reúne 5 mil pessoas e 1,5 mil pets

DA REDAÇÃO - Cerca de cinco 
mil pessoas e 1,5 mil cães e ga-
tos participaram da 3ª edição 
do GRU Animal, realizada no 
último domingo (1º) no Bosque 
Maia. Promovido pela Prefei-
tura de Guarulhos por meio 
do Departamento de Proteção 
Animal (DPAN), o evento con-
tou com a colaboração de 22 pa-
trocinadores e mais de 400 vo-
luntários, dentre os quais 120 
auxiliares de veterinária que 
ajudaram nos serviços técnicos 
oferecidos.

O prefeito Guti, que em 

sua trajetória como vereador 
foi presidente da Frente Par-
lamentar em Defesa dos Ani-
mais, participou da entrega da 
premiação da Dog Run e falou 
da importância do DPAN e so-
bre os próximos passos para 
consolidar o trabalho do de-
partamento. “Fico muito feliz 
quando vejo tanta gente boa 
reunida para fazer um evento 
tão importante para a cidade. 
Em fevereiro de 2020 teremos 
a chegada de dois castramóveis 
e já temos uma emenda para 
aquisição do Samu Animal, 

que irá facilitar os resgates dos 
animais em situação de risco 
no município”, disse.

Durante o 3º GRU Animal, 
15 animais do DPAN foram 
adotados, 1,2 mil vacinas an-
tirrábicas aplicadas e 780 aten-
dimentos veterinários, entre 
consultas e diagnósticos, reali-
zados gratuitamente. Também 
sem nenhum custo aos partici-
pantes foram feitos 250 testes 
de tipagem sanguínea e 150 
massagens para tutores e o pú-
blico em geral. Como entreteni-
mento, a pista de Agility movi-
mentou pets e tutores que, na 
ocasião, receberam orientações 
sobre guarda responsável. Mais 
de seis mil brindes foram distri-
buídos e 36 animais participa-
ram do desfile de moda pet, que 
premiou os quatro primeiros 
colocados. Atendimento jurídi-
co, banda do Colégio Cruz Azul 
da Polícia Militar de Guarulhos 
e praça de alimentação com foo-
dtrucks dentro do bosque com-
pletaram a lista de atrações.

FOTO: MÁRCIO LINO

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG
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ÁRIES: O nosso grande Sol fará uma excelente redução 
no seu stress para que venha a alcançar alguns bons 
resultados neste momento. 

TOURO: Encontrará alguns problemas durante este 
dia mais confuso para você alcançar determinados 
patamares. 

GÊMEOS: Terá muitas brigas durante este dia com algu-
mas pessoas mais próximas e isso poderá vir a lhe gerar 
bastante dificuldade. 

CÂNCER: Não acontecerá nada novo durante este dia, 
então esteja melhor preparado para seguir em frente. 
Você demonstrará uma forte aspiração.

LEÃO: Algumas coisas demonstrarão certos empecilhos 
para que você possa seguir em frente. O grande astro rei 
demonstrará oposição a essa energia tão negativa.

VIRGEM: Conseguirá operacionalizar com um comporta-
mento bem diferente do que você imaginava ser o ideal, 
só assim para conseguir ir adiante de fato.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETASPALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 52

AMTE

COTIDIANO
RAPIDEZAR

TOPICOMCI
ONARRAIA

SALTEIALOS
EONVENDA

DODIOAM
FORROGALO
ARENOSAST

ODARAAPI
CORDESOVA

HNEISRÇ
FADIGASATÃ

APOSTOLO

Gorjeta,
em inglês

1.101, em
algarismos
romanos

Grande
animal

marinho 
com ferrão

Ataca de
surpresa

Crime de
(?): é mo-
tivado por 
preconceito

Acessório
da brinca-
deira de 

cabra-cega
Ritmo

popular
do

Nordeste

Apêndices
de anjos 

Entrada 
para outras
dimensões

(Ocult.)
As praias
em que se 
encontram
conchas

"Abelha",
em

"apícola"

"(?) o Cor-
deiro de 

Deus", frase
de oração

"(?) por
hoje",
lema
do AA

Madame
(?), figura
da Lapa

(Rio)

Objetivo da
decoração 
de ambiente
Bola (fig.)

Ave-des-
pertador
Curadas

de doença

João ou
Mateus
(Bíblia)

(?) crônica, doença de
diagnósti-
co desa-

fiador

Sucesso
de Caeta-
no Veloso

Opção da
paleta de

tintas

Postura
de peixes

O "eu"
(Psican.)

(?) Roques,
ilhas da

Venezuela
Moda

Opção de cozimento
da carne

Publicidade comum
em shoppings e

aeroportos
Guarda de memória

Conteúdo
do balão

Masculino,
em inglês

Capacidade
esperada 

no delivery
De uso

(?): o me-
dicamento

como a
pomada

Time de
futebol do Uruguai

Conceitos utilizados
por palestrantes de

autoajudaCidade natal de
Chico César (PB)

Comum;
banal

3/los — tip. 4/male. 5/odara. 6/portal. 7/salteia. 11/mídia indoor. 13/catolé do rocha.

LIBRA: Conseguirá resgatar muitas coisas boas de 
momentos mais complicados para a sua vida neste 
momento. 

ESCORPIÃO: Estará com uma forte vontade de vencer as 
dificuldades mais complexas durante este período. Em 
Urano tudo tende a ficar muito mais sossegado.

SAGITÁRIO: Muitas coisas para você fazer irão acontecer 
durante este momento inesperado na sua vida. Tudo 
tende vir cair muito bem para você.
 
CAPRICÓRNIO: Apresentando uma boa disposição 
durante o dia poderá conseguir bons rendimentos para 
conseguir superar as dificuldades.

AQUÁRIO: Algumas coisas serão resolvidas antes mesmo 
que você possa fazer algumas coisas, isso será muito 
positivo para você neste momento. 

PEIXES: Tudo se apresentará de uma forma bem mais 
tranquila do que você imaginava ser possível neste dia. 
Com afeto você poderá sair de uma situação complicada.

HORÓSCOPO

DA REDAÇÃO - Prevista para 
acabar no dia 15 de dezem-
bro, “Batman 80 - A Exposi-
ção” foi prorrogada e poderá 
ver visitada até 2 de feverei-
ro de 2020 no Memorial da 
América Latina, na zona oes-
te de São Paulo.

Mostra inédita com mais 
de 500 itens raros do uni-
verso do homem morcego 
e cenografia dedicada dos 
principais espaços referentes 
ao personagem, ela presta ho-

‘Batman 80 - A Exposição’ é prorrogada

menagem ao personagem em 
seus 80 anos - celebrados em 
2019.

A exposição é fruto de 
duas coleções: a de Ivan 
Freitas da Costa, curador da 
mostra e sócio-fundador da 
CCXP e da Chiaroscuro Stu-
dios, e a de Marcio Escoteiro, 
advogado carioca reconheci-
do como maior colecionador 
de Batman do Brasil e um 
dos maiores do mundo (são 7 
mil itens na sua casa na Tiju-

ca e em depósitos no Rio, e 
cerca de 1% deles estão agora 
no Memorial).

Carros de outros cole-
cionadores (uma versão do 
Batmóvel de Tim Burton 
circulou por São Paulo no úl-
timo fim de semana) e uma 
cenografia desenvolvida pela 
produtora Caselúdico (a mes-
ma das exposições de Castelo 
Rá-Tim-Bum, Tim Burton, e 
Quadrinhos, no MIS) com-
pletam a mostra.

FOTO: DIVULGAÇÃO

Av.Brigadeiro Faria Lima, 1.960 (Esq.com Mercado Dia)

Exame de vista grátis
*Na compra do óculos completo*

Armações a partir de

oticafarialima@gmail.com

R$49,99
Desconto especial para 

aposentados e pensionistas

(11) 2401-0387 (11) 96127-2186 @mfofarialima @mfofarialima

Aceitamos todos
os cartões
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SERVIÇOS

VEÍCULOS

NEGÓCIOS

Oportunidade

IMÓVEIS

Vende-se

Aluga-se

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

MASSAGEM TERAPÊUTICA

Relax

Autos

EMPREGO

Contrata-se

ANUNCIE AQUI 
97380-7685

ANUNCIE AQUI 
97380-7685

ANUNCIE 
AQUI 

97380-7685

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

ADMITE-SE MOÇAS 
Maiores  p/ massagem. 
Ótimo amb. de trabalho 
pgto. diário. F: 2407-8772
SERVIÇO TEMPORÁRIO 
De um mês. Conhecimento 
em logística, emissão 
de CT-e, Manifesto, 
cotações, atendimento 
ao cliente, etc… Também 
ter conhecimento e ser 
habilitado para para 
dirigir efetuando coletas e 
entregas na grande São 
Paulo. Valor oferecido 
R$ 1.500,00 Whatsapp 
(11)95421-4156 edson@
ejstransportes.com.br  
Empresa reside próximo ao 
terminal São João.
MULHER LIVRE 
Preciso p/ minha atividade 
física sexual de ½ hora. 
R$ 150,00. Whatsapp 
95844-3455
INSTALADOR 
De Alarme c/ experiência p/ 
trabalhar em Guarulhos. F. 
2453-2600
COSTUREIRAS C/ PRÁTICA 
Reta, Overloque e 
Galoneira. Tratar  Av. 
Carlos Ferreira Endres, 26 
V. Endres.

COROLLA 07/07 XEI 1.8 
Automático, unico dono, 
preto, bco couro. F.:(11) 
99942-7877.

APTO. MIKAIL 
2 dorms.,coz.,wc. garagem 
vago.$110.mil. F.:  9.5892-
4365
COND. VALE DA CAPELA 
Chale grande possui deck 
c/ churrasq.,  Entrada 
toda de vidro, 2 dorms., 
Sala, Coz. c/armários. 
Terreno 800m, pomar de 
frutas, Lago de pesca, 
pisc. diversos tamanhos, 
campo fut., Sauna, Trilha p/ 
automotores, Playground. 
Localizado na Estrada 
de Nazaré,  Valor 130 Mil 
(Aceito carro).2467-8132/ 
94755-3874

VENDO LANCHONETE 
Centro, Movi 60.000 preço  
290.000 só  salgados 
contrato  5 anos. F.: 99228-
2723

CASA JD. MAMÃE 
3 Dorms.,  Sala grande, 
Coz., lavanderia, 2 wcs. 
s/ gar.  SÓ R$ 900,00. F.: 
2467-8132/ 94755-3874.

CLASSIFICADOS

ADMITE 
Cozinheira/ Aux. de Coz., 
Caixa. Rua Da Fortuna, 524 
- Macedo Fs.: 4966-0904/ 
94972-0927 Zap.
VENDEDORA 
Externa e Telemarketing. 
Que  more em Guarulhos   
Contato  F.: (11) 93001-
6474
PRIVÊ URGENTE 
Precisa-se  Moças (18 
a 25anos) p/ período 
Matutino, p/ Av. Paulista F.: 
94633-0895

Ponte Grande,  
oportunidade,  sendo 2 
dorm, arm planejado,  

cozinha,  cond completo.  
Lindo. Ac. Finan. Valor 

255mil/ 
contato zap (11) 981215581

VENDO APTO 
COND.PARK DO SOL

CASA DE MASSAGEM 
Relaxe c/prazer  R. Diogo 
Farias 230  Centro Gru.  
2408-8532/  94133-9823
ALINE MASSAGENS 
c/ finalização, loirinha 
carinhosa F: 95426-4047 
(Whats)

VENDO APTO. CECAP 
Preço de Ocasião, direto 
c/ proprietário.  Fs.: 94013-
7411 / 99506-9537
BLACK FRIDAY 
CasaTerrea 10 x25 Jd. 
Sta. Mena 3 dorms., ste. + 
deps 4 vagas R$ 430 Mil, 
entrada + parcelas. dir., c/ 
p.p. doc ok. F.: 2382-8300
BLACK FRIDAY 
Lindo Apto. Vago !!! Bom 
Clima 62Mts², 2 dorms.+ 
deps., Fino  Acabto., elevs 
., gar., sacada. Ótimo Local 
R$ 200 Mil. Facilito Pgto. 
F.: 2382-8300
BLACK FRIDAY 
Casa Bela Vista 6x25. 
Ótimo Local, 2 dorms. + 
deps., wc., a. serv. 3 vagas. 
R$ 175 Mil est. proposta. 
F.: 2382-8300

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
SALÃO COMERCIAL 
Vila Barros  200m²  c/ 
escritório e wc.,13 
metros de frente, Ótima 
Localização Valor 330 Mil 
2467-8132/ 94755-3874
SOBRADO JD. SILVIA 
Jd. B. Vista  Escritura (Ac. 
Financ.) Terreno 5 x 25  2 
Quartos, Sacada, Sala com 
Sanca, Coz. c/ arm.  2 wcs.,  
c/ Box, 2 Vgas cobertas, 
Portão Automático  Ótima 
Localização, Valor R$ 270 
Mil. F.: 2467-8132/ 94755-
3874.

VENDE-SE
Apto. no 

Condomínio Ícaro
3 dorms., 1 suite + 
deps. de emprega-

da 86Mts2
2 vagas de gar., 
3 min p/Centro 

Guarulhos.
390 Mil 

Fs.: 97164-9190/ 
94730-2006

APTO CECAP 
3 dorms, Reformado R$ 
213 Mil , aceito financ. F.: 
98919-5686
APTO. VILA RIO DE 
JANEIRO 
2 Dorms., Quitado c/ 
escritura 135 Mil, particular. 
F.: 97959-4649
APTO MORADA DO SOL 
2 Dorms., 1 vga., R$ 150 
Mil ac. auto parte de pgto. 
F.: 96755-1166
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Em São Pedro, turista vê de perto produção de cerveja e cachaça

DA REDAÇÃO - Nas noites de 
sexta-feira e sábado, a movi-
mentação é intensa na Ave-
nida dos Imigrantes, uma 
das vias mais importantes 
da estância turística de São 
Pedro. Ali está a Cervejaria 
HZB, que recebe entre 300 
a 400 visitantes nos fins de 
semana, a maior parte deles 
turistas da Região Metropo-

litana de São Paulo que vêm 
à cidade para aproveitar os 
atrativos turísticos e apreciar 
a cerveja artesanal.

Há 10 anos no mercado, 
a HZB está na Rota Cervejei-
ra do Estado de São Paulo. E 
oferece uma experiência di-
ferenciada ao visitante. Além 
de conhecer cada etapa de 
fabricação no tour guiado, 

FOTO: DIVULGAÇÃO

Cachaça científica

ele pode consumir no local 
cada um dos cinco rótulos da 
linha, disponíveis em tulipas 
ou pints.

Para abastecer tamanha 
clientela, a produção mensal 
é de, em média, 8 mil litros. 
Entre porções e rodadas de 
cerveja, é possível experi-
mentar cervejas tipo Pilsen, 
Red Lager, Stout, Weizz e 
IPA.

Da produção à fermenta-

ção e maturação são 21 dias. 
“O visitante tem uma expe-
riência completa. Conhece 
a produção, consome uma 
cerveja com malte importa-
do, o que é um diferencial, 
sem mencionar a qualidade 
da água de São Pedro. E leva 
para casa os kits que são op-
ções de presentes com boa 
aceitação”, afirma Claudio 
Fernando Gimenez, mestre 
cervejeiro da HZB.

Direcionada a eventos 
abertos ao público ou pri-
vados, a HZB montou o seu 
próprio beer truck, estrutura 
que oferece os rótulos da cer-
veja que são servidas em um 
bocal que imita um guidão 
de motocicleta.

A modalidade itinerante 
da marca circula bastante em 
eventos realizados na cidade, 
especialmente os direciona-
dos a motociclistas.

Em um dos pontos mais altos de São Pedro, a uma altitude de 1.100 metros, a Cacha-
çaria Da Diretoria está posicionada diante de uma das vistas mais deslumbrantes para a 
Serra do Itaqueri. É dali que o visitante conhece os alambiques e a produção da cachaça, 
renomada em todo o país, graças ao embasamento científico da fórmula, que tem orienta-
ção técnica da Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” (ESALQ), da Universidade 
de São Paulo (USP), no processo de formulação de aguardentes bidestiladas.

A cachaça é fabricada com água mineral natural que sai de poços artesianos a uma 
profundidade de 350 metros. Temperatura e umidade são a combinação ideal para o enve-
lhecimento nos tonéis de carvalho, onde a bebida fica por 18 meses até o envase. A visita 
monitorada acontece de terça-feira a domingo das 10h às 18h. O investimento é de R$ 15 e, 
ao final, é possível experimentar as cachaças ouro e prata enquanto aprecia a visa da serra, 
de onde é possível avistar a cidade de Piracicaba.
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RUA TAPAJÓS, 56 - GUARULHOS - SP  ·  WWW.THEFIRE.COM.BR  ·  SEGUNDA: 12h AS 15h/18h AS 22h
TERÇA: 12h AS 23h  ·  QUARTA À SÁBADO: 12h AS 00h  ·  DOMINGO: 13h AS 22h

AOS DOMINGOS NOSSO VALET FICA LOCALIZADO NA ESQUINA, DEVIDO À FEIRA DE RUA.

DE OUTRO MUNDOSOBREMESAS
SOBREMESAS
SOBREMESAS

M&M’S
Taça de sorvete

e ganache,
coberta com um

delicioso brigadeiro,
finalizado com

chocolate M&M’s

KINDER BUENO
Taça de pavê com ganache de
chocolate e sorvete, coberta com
um delicioso brigadeiro de
chocolate branco, finalizada
com Kinder Bueno e leite em pó

FERRERO ROCHER
Taça de sorvete com pedaços
de Ferrero Rocher e ganache,
coberta com brigadeiro tradicional,
brigadeiro branco, finalizada
com Raffaello e Ferrero Rocher

$ 45,90

$ 45,90

$ 45,90


