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Enquanto 75% dos municípios do Brasil passam por difi culdades fi nanceiras 
e diminuição da arrecadação, o prefeito Guti, mantém os salários dos 
servidores e antecipa o 13º”, Adam Kubo, secretário de GestãoBovespa
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COMÉRCIO - O entardecer no calçadão da rua Dom Pedro II às vésperas das compras de Natal

Ouvi um desses comenta-
ristas de rádio chamar ontem 
de “atitude pornográfi ca” a 
decisão da comissão do Con-
gresso, responsável pelo Or-
çamento da União, de aumen-
tar de dois bilhões para três 
bilhões e oitocentos milhões 
de reais a grana destinada 
para os políticos gastarem nas 
eleições municipais do ano 
que vem.

Dinheiro para as campa-
nhas de prefeitos, seus res-
pectivos vices e vereadores. 
Grana que vai sair do nosso 
bolso.

Os dois bilhões iniciais ha-
viam sido reservados pelo go-
verno Bolsonaro. Os políticos 
da comissão acharam pouco. 
Aumentaram para quase o 
dobro, alegando que mui-
to dinheiro vai ser gasto nas 
campanhas já que as eleições 
nos municípios envolvem um 
grande número de candida-
tos. Vejam só!

PT e PSL, os dois partidos 
com a maior representação no 
Congresso, vão abocanhar o 
grosso da dinheirama. Juntos, 
os dois partidos vão receber 
727 milhões pra fi nanciar seus 
candidatos. Vai ter verba pra 
todos eles.

O líder do Partido dos 
Trabalhadores na Câmara, o 
deputado gaúcho Paulo Pi-
menta, disse que “é justo”. E 
acrescentou, na maior cara de 
pau, que a legenda ganhou 
esse direito “nas urnas”:

-- É proporcional ao núme-
ro de votos que cada partido 
teve na última eleição. E a po-
pulação nos conferiu essa con-

dição de ser a maior bancada.
Quanto ao fato do suado 

recurso sair do bolso do elei-
tor o deputado nada disse. 
Nem lhe perguntaram.

O jornalista que chamou 
a história de “pornográfi ca” 
lembrou não ter sido consul-
tado quando depositou seu 
voto nas eleições passadas. 
Tudo bem.

Só não concordo com o 
adjetivo usado. Pornografi a é 
algo que tem seus seguidores. 
Tem gente que gosta. Dessa 
decisão dos políticos de Bra-
sília duvido que aja alguém 
nesse país que concorde com 
o absurdo de desviar dinheiro 
da assistência à saúde para 
campanha eleitoral.

A não ser esses políticos, 
é claro. Serão fi nanciados por 
nós, eleitores, míseros mortais.

Dizem que esse é o preço 
da democracia. Não concor-
do também. A distribuição da 
verba vai dar aos dois parti-
dos, PSL e PT, um volume de 
recursos bem maior do que o 
das outras legendas. Ter mais 
dinheiro pra gastar, dinheiro 
nosso, repito, não é exata-
mente um detalhe que reforce 
o sentido democrático numa 
campanha eleitoral.

Melhor seria que cada um 
desses candidatos respon-
desse por suas despesas de 
campanha. Quer ser prefeito? 
Vereador? Pague o preço com 
dinheiro de seu bolso. Ou en-
tão reúna seus amigos e con-
vença-os de que você é um 
bom candidato, será um bom 
prefeito ou vereador. Eles lhe 
ajudarão. Se acreditarem.

Os curtas-metragens foram produzidos por 
uma empresa especializada em acessibilidade de 
conteúdos audiovisuais e irão resumir os fi lmes 
exibidos. Cada produção dura em torno de cinco 
minutos e vai ao ar antes do fi lme completo. Além 
da exibição no Disney Channel, as miniproduções 
serão liberadas no canal ofi cial da Disney Junior no 
Youtube. Todos os fi lmes serão exibidos às 9h30, 
com exceção de domingo, que será às 7h30.

reduções: parcelamento em até seis vezes (80%); 
em até 12 parcelas (70%) e em 24 parcelas (60%). 
Se a adesão ocorrer entre 21 de dezembro de 2019 
e 31 de janeiro de 2020 – terceira fase do progra-
ma, a redução será menor: parcela única (80%), 
em até seis parcelas (70%), em até 12 parcelas 
(60%) e em até 24 parcelas (50%). Os interessados 
devem realizar um agendamento prévio por meio 
do telefone: 2475-9000, ramais 9130 / 9167 / 9117. 

O Disney Channel realiza o especial 12 Dias de 
Princesas com fi lmes estrelados por princesas da 
Disney. Além das produções, o projeto conta com 
a exibição de curtas-metragens feitos na Língua 
Brasileira de Sinais (Libras). Os fi lmes exibidos vão 
desde clássicos como A Bela Adormecida e Bran-
ca de Neve e os Sete Anões até as histórias mais 
recentes da empresa, como Frozen: Uma Aventura 
Congelante e Moana: Um Mar de Aventuras.

Neste domingo (8), dentro da programação 
do aniversário de Guarulhos, a Secretaria de Saú-
de fará o lançamento da Cartilha “Vamos falar de 
Equidade na Saúde!”, bem como promoverá a ati-
vidade “Circuitos e Trilhas: prevenindo doenças e 
promovendo saúde”. Aberto ao público em geral, 
o evento será realizado das 9 às 15 horas, no Par-
que Paulo César Cardoso Carvalho Júnior (Parque 
Cana Verde), localizado na confl uência da rua Cana 
Verde com a avenida João Jamil, próximo ao Con-
junto Habitacional Haroldo Veloso.

No local, a população poderá participar da aula 
de Lian Gong em 18 Terapias, das 9h30 às 10h30, 

A adesão a segunda-fase do Programa de 
Parcelamento Incentivado (PPI) do Plano Co-
munitário de Melhoramentos (PCM) da Progua-
ru (Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos 
S/A) pode ser realizada até o dia 20 de dezem-
bro, garantindo assim ao morador o desconto 
de até 90% nas multas e juros para pagamento 
em parcela única do valor devido.

A segunda-fase do PPI prevê ainda as seguintes 

Disney lança curtas-metragens sobre princesas feitos em Libras

Saúde lança cartilha e faz circuitos e trilhas no aniversário da cidade

Adesão a segunda fase da anistia do PCM pode ser realizada até o dia 20

ACONTECE

com a médica Telma de Moura Reis e Sérgio Ama-
ral Pinto, do Centro Multiprofi ssional de Práticas 
Integrativas e Complementares da Saúde - Cem-
pics Fracalanza; da ofi cina de danças circulares, das 
10h30 às 11h30, com Denise Antunes, gerente do 
Tear (serviço da rede psicossocial); bem como fazer 
Fit Dance, Zumba, circuito funcional e massagem, 
entre várias outras atrações que acontecerão simul-
taneamente no parque. Às 9h15 será realizado o 
lançamento da cartilha, material que pretende abrir 
o debate sobre equidade na Saúde e reforçar a im-
portância da qualidade do acolhimento como fator 
determinante para o fortalecimento de vínculos.
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Guti é eleito 2º tesoureiro do Condemat
DA REDAÇÃO - O prefeito Guti foi 
eleito ontem 2º tesoureiro do 
Condemat – Consórcio de De-
senvolvimento dos Municípios 
do Alto Tietê. Já o prefeito Mar-
cus Melo, de Mogi das Cruzes, 
foi eleito por unanimidade, o 
novo presidente para o man-
dato 2020, com o prefeito de 
Salesópolis, Vanderlon Oliveira 
Gomes, como vice-presidente. 
A posse será no dia 2 de janeiro 
e Melo substituirá o atual pre-
sidente, Rodrigo Ashiuchi, pre-
feito de Suzano. 

Os demais membros da di-

retoria eleita do Condemat são 
Adriano de Toledo Leite, prefei-
to de Guararema (1º tesourei-
ro); e Celso Simão Leite, prefei-
to de Santa Branca (secretário). 
O Conselho Fiscal terá como 
presidente o prefeito Rodri-
go Ashiuchi (Suzano) e como 
membros os prefeitos José 
Luiz Monteiro (Arujá), Wal-
ter Tajiri (Biritiba Mirim), José 
Carlos Fernandes Chacon (Fer-
raz de Vasconcelos), Mamoru 
Nakashima (Itaquaquecetuba), 
Gian Lopes (Poá) e Fábia Porto 
(Santa Isabel).

Prefeitura antecipa segunda parcela do 13º dos 
servidores e injeta R$ 39 milhões na economia

DA REDAÇÃO - A Prefeitura de 
Guarulhos injetou cerca de R$ 
39 milhões na economia do 
município ontem por meio do 
pagamento antecipado da se-
gunda parcela do 13º salário 
dos servidores municipais refe-
rente a 2019 – além de outros 
R$ 31 milhões em encargos tra-
balhistas. O prazo previsto em 
lei para depositar essa parte do 
13º é até dia 20 de dezembro. O 
Executivo já havia antecipado a 
primeira parcela do 13º salário 

dos servidores, no último dia 
19 de novembro, quando fo-
ram injetados na economia R$ 
40 milhões.

Na época, o prefeito Guti 
afirmou que o cumprimento 
do benefício é uma conquis-
ta a ser comemorada diante a 
situação econômica dos mu-
nicípios. “É nossa obrigação, 
mas também uma vitória. 
Recentemente, um cálculo da 
Federação das Indústrias do 
Estado do Rio de Janeiro (Fir-

jan) mostrou que três em cada 
quatro cidades brasileiras têm 
dificuldades para pagar as 
contas. Nós sempre prezamos 
pela transparência perante 
os desafios financeiros e hoje 
temos o reflexo das soluções 
aplicadas para que nosso cai-
xa arque, de forma menos 
onerosa, com as necessidades 
municipais”, comentou.

Para o secretário de Ges-
tão, Adam Kubo, o compro-
metimento com o servidor é 
fator primordial para a admi-
nistração. “Enquanto 75% dos 
municípios do Brasil passam 
por dificuldades financeiras 
e diminuição da arrecadação, 
o prefeito Guti, diante das ad-
versidades, mantém os salá-
rios dos servidores e antecipa 
o 13º. Isso é resultado de um 
grande esforço no controle 
das despesas e responsabi-
lidade no cumprimento das 
obrigações”, afirma.

FOTO: FABIO NUNES TEIXEIRA

Câmara deve votar orçamento para 2020 na quinta
DA REDAÇÃO - De acordo com o 
vereador Lauri Rocha (PSDB), 
que preside a comissão que 
analisou a Lei Orçamentária 
Anual (LOA), a expectativa é 
que o texto seja votado na pró-
xima quinta-feira (12). “Não 
teve nenhuma emenda e já foi 
dado o parecer. O orçamento 
estava perfeito”, comentou. Es-
tima-se que Guarulhos terá R$ 

4,3 bilhões de receita para cus-
teio e investimentos em 2020.

No ano passado, a mesma 
estimativa previa R$ 4,8 bi-
lhões para 2019. A Saúde foi a 
pasta beneficiada com a previ-
são orçamentária de mais de R$ 
995 milhões – valor que já foi 
superado. Acompanhando os 
avanços, para Educação está es-
timada a soma de R$ 1,1 bilhão.
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Extensa programação marca o aniversário de Guarulhos
DA REDAÇÃO - Para comemorar o 459º aniversário da cidade de Guarulhos, celebrado no domingo (08), a prefeitura preparou uma programação variada com 
esporte e cultura. Confira abaixo.

Teatro Adamastor
Das 7h às 13h – Peça infantil Mundo dos Pequeninos

Igreja Matriz
Das 7h30 às 9h – Missa pelo aniversário de Guarulhos

Cerimônia com bolo de aniversário
9h – Praça Tereza Cristina

Paço Municipal
Das 8h às 13h – Exposição de carros antigos

CEUs de Guarulhos
Das 8h às 17h – Animafesta

Bosque Maia
Das 8h às 11h – Prova Pedestre Cidade de Guarulhos
Das 9h às 16h – Visitação monitorada ao Orquidário

Teatro Padre Bento
Das 10h às 18h - Feminino em Movimento - Academia Igor 
Franklin

Lago dos Patos
Espaço com food trucks
13h – Reinauguração da Pista de Skate

Parque Paulo Cesar Cardoso Carvalho Junior - “Cana 
Verde”
Das 9h às 15h - Circuitos e Trilhas: prevenindo doenças e 
promovendo saúde

Estádio Cicero Miranda
Das 14h às 15h – Taça GRU de Futebol Amador

Bosque Maia
18h – Ato pelo fim do rodízio de água
19h – Inauguração da decoração de Natal
20h – Lançamento da GRU Sinfônica

Passeio pelos patrimônios históricos da cidade
DA REDAÇÃO - A prefeitura 
promove no próximo sába-
do (07) um passeio pelos 
principais patrimônios his-
tóricos da cidade. A ação é 
uma iniciativa da Secretaria 
de Cultura, que por meio 
da parceria entre o Arqui-
vo Histórico Municipal e a 
Associação dos Amigos do 
Patrimônio e Arquivo His-
tórico (AAPAH) tem como 
objetivo promover ações 
para revelar a riqueza cultu-

ral da cidade. A saída está 
prevista para as 9h do Ada-
mastor Centro.

A participação é aberta ao 
público em geral. As inscri-
ções gratuitas devem ser rea-
lizadas pelo e-mail aapahgua-
rulhos@gmail.com. A partir 
das 7h30, os organizadores 
oferecem café da manhã aos 
participantes e o retorno ao 
Adamastor está previsto para 
as 15h. Será emitido certifica-
do de participação.

Ao longo do passeio, os 
participantes seguem a pé 
até a capela Bom Jesus. De 
ônibus, passam pelo antigo 
matadouro próximo à ave-
nida Monteiro Lobato, se-
guem até a Igreja Matriz e 
vão até Bonsucesso, seguin-
do pelo caminho da estrada 
Geral de Guarulhos. Para a 
participação na atividade 
recomenda-se o uso de rou-
pas leves e sapatos confor-
táveis.

Prefeitura inaugura presépio em frente à Biblioteca Monteiro Lobato nesta sexta-feira
DA REDAÇÃO - O mês de dezem-
bro é responsável por tornar a 
cidade mais colorida e reluzen-
te. Nessa época do ano, as tra-
dicionais árvores de Natal e os 
presépios são bastante comuns 
e surgem em diferentes pon-
tos, deixando a paisagem ainda 
mais bonita. Seguindo essa tra-
dição, as comemorações natali-
nas chegam à Biblioteca Mon-
teiro Lobato nesta sexta-feira (6), 
a partir das 15h, quando é inau-
gurado o tradicional presépio, 
montado na praça João Ranali.

A iniciativa, uma peque-

na simbolização cristã do mo-
mento em que o menino Jesus 
chegou à Terra, é dotada, ao 
mesmo tempo, de carga histó-
rica e mística. A cena retratada 
no presépio é fiel à criação de 
São Francisco de Assis, que há 
muitos anos utilizava pessoas e 
animais da comunidade onde 
pregava. Desde então, o presé-
pio é representado de inúme-
ras formas, sempre contando a 
história da Sagrada Família, o 
surgimento da Estrela Guia e a 
visita dos Três Reis Magos ao 
menino Jesus. 

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG
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Natal Iluminado no Lago de Vila Galvão terá 
gastronomia, cultura, shows e chegada do Papai Noel
DA REDAÇÃO - No Complexo Cul-
tural do Lago de Vila Galvão 
tradicionais luzes natalinas, 
coloridas e piscantes trazem 
beleza e charme ao bairro nos 
dias 6, 7 e 8 deste mês, sexta-
-feira, das 16h às 22h; sábado e 
domingo, das 12h às 23h, com 
o Natal Iluminado das Artes.

O evento é uma iniciativa 
da Prefeitura de Guarulhos, por 
meio da Secretaria de Cultura, 
em parceria com a Associação 
Guarulhos de Food Truck e 
Similares. Em meio à festa, sá-
bado e domingo, o Papai Noel 
chega de surpresa, pelo lago e 
de pedalinho, momento bas-
tante esperado pelas crianças.

Na intensa programação de 
atrações, os visitantes do lago 
encontram diversas atrações, 
como intervenções artísticas, 
apresentações musicais, área 
kids, atividades para as crian-

ças e o melhor da gastronomia 
urbana. 

E para animar ainda mais a 
festa as apresentações musicais 
do Natal Iluminado das Artes 
contam com o Coral Amorevo-
lezza, da Paróquia de São Pedro 
Apóstolo de Vila Galvão, Forró 
dos Passageiros, as duplas Ju-
liano Neto & Marcos Noguei-
ra, Fabio Gonçalves & Lucas 
Grimaldi e Alex Lima & Dario 
Neto, além da Banda de Jacira 
com o melhor do samba e com-
posições próprias em homena-
gem a Guarulhos.

Ao todo serão oito food tru-
cks no evento, tendo como car-
dápio principal os hambúrgue-
res e lanches artesanais, além 
da tapioca doce e salgada. Na 
parte dos espetos, as opções se-
rão suíno, bovino, aves e lingui-
ça, sendo todos também feitos 
artesanalmente. 

Guarulhos celebra a estreia da 
GRU Sinfônica no Bosque Maia

DA REDAÇÃO - A grande festa 
em celebração aos 459 anos 
de Guarulhos, que acontece 
no próximo domingo (08), às 
20h, no Bosque Maia, é mar-
cada pelo lançamento e estreia 
da GRU Sinfônica, a primei-
ra orquestra profissional da 
cidade, que acaba de nascer. 
João Carlos Martins, patrono 
da GRU Sinfônica, é o célebre 
convidado da noite de estreia 
e vai coroar o espetáculo com 
repertório repleto de expectati-
vas e surpresas.

Além de ir na contramão 
de inúmeros fechamentos de 
orquestras e grupos sinfôni-
cos, que impactou muitos mu-
nicípios nos últimos anos, ao 
criar a GRU Sinfônica, uma 
orquestra profissional, Guaru-
lhos endossa uma política de 
valorização da educação e da 

cultura por meio de investi-
mentos no potencial transfor-
mador da música.

Para presentear a cidade de 
Guarulhos e os guarulhenses, 
os 50 músicos da GRU Sinfô-
nica dividem o palco com a 
Orquestra Jovem Municipal 
num espetáculo grandioso, 
que soma a participação de 
mais de 120 instrumentistas, 
um concerto que promete ser 
inesquecível.

O repertório escolhido para 
abrilhantar o aniversário da 
cidade conta com a execução 
das Bachianas Brasileiras nº 
4, de Heitor Villa-Lobos, Dan-
zón nº 2, de Arturo Marquez, 
e também dointermezzoda 
Cavalleria Rusticana, de Pietro 
Mascagni, a 5ª Sinfonia de Be-
ethoven, o último movimento 
da Suíte para Jazz, de Dmitri 

Shostakovich, Jesus, Alegria 
dos Homens, de Johann Sebas-
tian Bach, e a canção popular 
italiana Bella Ciao.

Em uma iniciativa que de-
safia a atual conjuntura econô-
mica e financeira vivenciada 
pelos municípios, Estados e 
pela própria União, que têm 
cortado investimentos em di-
versas áreas, em especial na 
cultura, a Prefeitura de Gua-
rulhos está investindo R$ 1,7 
milhão, o que significa dotar 
a cidade de uma orquestra do 
porte que poucas têm condi-
ções de patrocinar.

A GRU Sinfônica é uma 
iniciativa das secretarias 
de Educação e Cultura que, 
aliada à atividade da Orques-
tra Jovem, faz de Guarulhos 
referência para a música de 
concerto no Brasil.

FOTO: NICOLLAS ORNELAS

Atuação dos novos instrumentistas
A GRU Sinfônica é parte do projeto Música nas Escolas, que no próximo ano vai atu-

ar nas unidades escolares da rede municipal para promover o ensino, a integração e o 
convívio dos alunos com o universo da música. Além da oferta de iniciação musical para 
crianças, o projeto cria uma nova temporada de espetáculos sinfônicos gratuitos, para que 
a cidade de Guarulhos possa respirar música cada vez mais.

Além dos ensaios e concertos mensais, os instrumentistas vão atuar na elaboração de 
atividades pedagógicas nas escolas participantes do programa com uma frequência de 
seis horas semanais, aos sábados. 

Praça de Alimentação contará 
com diversas opções

No local haverá uma praça de alimentação coberta para até 
mil pessoas sentadas. Entre as iguarias mais procuradas estão 
os espetos e os lanches, com destaque para os espetos do food 
truck Saidera na Kombi que produz artesanalmente tudo, sen-
do os mais procurados os espetos bovinos e o de costela.

Na parte de doces, o Delicia Food Truck estará com as tapio-
cas, sendo o destaque para a de morango com leite condensado. 
Já para quem gosta de comida oriental, o food truck Expresso 
China produz uma deliciosa yakissoba. Na imensa variedade 
de food trucks há opções de hambúrgueres artesanais, salgadi-
nhos no cone, churros, chope e cerveja artesanal, além de um 
food truck de pastel com massas especiais salgadas e doces.

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG
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JOSÉ AUGUSTO PINHEIRO
56 anos, é guarulhense; 
jornalista, escritor, locutor, 
coach, e apresentador de 
eventos sociais e corporativos

Cores e muita criatividade contagiaram os 
alunos do ensino fundamental com o projeto de 
artes da EPG Edson Nunes Malecka, localizada 
no Jardim Ponte Alta. O planejamento escolar 
foi trabalhado pelos professores de forma a 
construir juntos uma aprendizagem mais efetiva 
com as crianças. A atividade reuniu esculturas 
e grafi te, entre outras produções artísticas. O 
projeto, idealizado pelo professor de artes Sergio 
Andrejauskas Ferreira da Silva, com apoio da 
professora Gisele da Cruz, do 5º ano, teve como 
parceria a metodologia do projeto Brincando 
com Pipas, da EDP.

A prefeitura, em parceria com a Secretaria 
Nacional de Juventude, informa que estão 
abertas as inscrições para o curso a distância 
(modelo EAD) de gestão de fi nanças pessoais. 
Os interessados devem acessar o link http://
eadsnj.ibict.br/moodle/. Após este procedimento 
o aluno deve entrar no moodle (plataforma do 
EAD), clicar na página inicial, selecionar o curso 
e no fi nal da página clicar no botar para se 
inscrever. Com certifi cação do Banco Central do 
Brasil, o ensino a distância tem como público-
alvo os jovens de 15 a 29 anos e não tem limite 
de inscrições. 

ANOTE

Somos todos um em busca da convivência 
pacífi ca e harmoniosa - despojada de 
quaisquer manifestações de ego ou de vaidade

Neste mês em que celebramos os 
459 anos de fundação de Guarulhos, 
eu tenho a honra de comemorar o 
meu 35º. aniversário como mestre 
de cerimônias. Amo a minha cidade-
-natal. Mas eu confesso que ainda 
ecoa na minha memória uma per-
gunta que foi dirigida a mim há 10 
anos: ‘O que você já fez por Guaru-

lhos?’. Eu agradeço imensamente a 
quem fez esse questionamento pela 
oportunidade inigualável de refl etir 
sobre a forma como eu tenho auxilia-
do o processo evolutivo do lugar que 
me acolheu em meu nascimento.

“Senhoras e senhores, é com 
imensa honra e profunda gratidão 
que os membros da Academia Gua-
rulhense de Letras os recebem hoje. 
Sintam-se fraternalmente abraçados 
e calorosamente acolhidos nesta au-
têntica Festa da Literatura da amada 
Guarulhos.

Quem respeita, ama; quem ama, 
cuida.

Nós somos os guardiões da Cultu-
ra de nossa cidade. Nesta semana, a 
Academia completa 41 anos de fun-

dação. São mais de quatro décadas 
de lutas incessantes. Mas como Pau-
lo, o apóstolo dos gentios, nós com-
batemos o bom combate. E como 
ele escreveu para o povo de Corinto, 
há cerca de dois mil anos, quando o 
povo daquele antigo povoado se de-
sagregava: ‘O Amor é sempre gene-
roso, nunca é invejoso, o amor não 
arde em ciúmes, não é prepotente, 
nem orgulhoso, não é rude, tampou-
co egoísta. O amor não tem vaidade, 
ele não procura os seus próprios in-
teresses, não se exaspera e ne m se 
ressente do mal, não se alegra com a 
injustiça, mas se regozija com a ver-
dade’.

E qual é a verdade? Resposta: So-
mos todos um só ser em busca da 
convivência pacífi ca e harmoniosa 
- despojada de quaisquer manifesta-
ções de ego ou de vaidade. Nós, atu-
ais portadores do Archote da AGL, 
iluminamos o caminho para que as 
novas gerações sintam-se protegidas 
e estimuladas a escrever - colocando 
no papel ou na tela do computador 
símbolos inteligíveis que traduzam 
em palavras as ideias e os nobres 
ideais tão bem projetados por nossos 
honrados pioneiros.

Cabe a nós a nobilíssima missão 
de edifi carmos o Futuro da Acade-
mia Guarulhense de Letras, com base 
nos valores eternos que a constituí-
ram em oito de dezembro de 1978: a 
Fraternidade, o Amor ao próximo e 
o mais profundo Respeito por nossa 
cidade. Pela atenção de todos, muito 
obrigado!.”

Na quarta-feira, dia 4, eu discursei 
durante a festiva de aniversário da 
AGL. A mensagem está compartilha-
da publicamente aqui, como forma 
de homenagear a quem levanta cedo, 
trabalha e estuda muito, e contribui 
material e espiritualmente para que 
a nossa cidade seja símbolo da Paz 
que habita o coração dos homens e 
mulheres de boa vontade. Parabéns, 
Guarulhos! Eu a amo, dia após dia.

Guarulhos é o 
somatório dos 
esforços de seus 
habitantes
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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

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 COND 
ECO PARK ARUJA

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

SOBRADO TABOÃO
2 Dorms (2 suites), sala, coz, 

a. serviço, 3 banheiros, 
garagem, reformado 

R$320.000 aceita entrada 
carro parcelas direto com 

proprietário REF 02

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

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

SOBRADOS

CASAS

APARTAMENTOS

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

2 banheiros, garagem, 
Edicula R$280.000  REF 02

2 CASAS JD CARMELA
Terreno 5x25 2 vagas 

R$150.000, Aceita carro, REF 
Daniel

APTO CECAP
Cond alagoas 64 M², 3 dorms, 

sala, coz, a. serviço, WC, 
garagem + lazer R$240.000 

REF 02

APTO CENTRO
96 M², 3 Dorms,sala,coz,área 

de serv, garagem, reformado, 2 
banheiros R$120.000 entrada 

+ parcelas 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 MACEDO
Próximo a Av Tiradentes, 2 

dorm sendo 1 suite, 2 
banheiros R$300.000 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 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

INDUSTRIAIS

GALPÃO GUARULHOS
2.500m², 1400m a/c 6M pé 
direito, 5 escritorios, sala de 
reunião, 6 banhritod, cozinha 

R$2.800,00 Locação R$ 20.000 
REF 02

GALPÃO BONSUCESSO
TERRENO 2.250M² A/C 1.200 

M²R$2.500.000,00 REF DANIEL

LOCAÇÕES INDUSTRIAIS

TERRENO PROX
 SHOPPING MAIA

264 m²  R$350.000,00REF 
DANIEL

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
GALPÃO GUARULHOS

2.500 M², 1.400 a/c 6M pé 
direito, 5 escritórios, sala de 
reunião, 6 banheiros,cozinha. 

Venda R$2.800.000,00, 
Locação R$20.000,00 REF: 02.

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$230.000 

REF 20.

IMÓVEIS PARA RENDA

CASA CARMELA
2 comodos,1 vaga de garagem 

R$500,00 REF Daniel/20  

SOBRADO BELA VISTA
3 dorms (1 suite), sala, coz, 2 

WCs, garagem, Edicula 
R$1.400,00 REF 02

APTO VILA FATIMA
2 dorms,sala,coz,wc, a. serviço, 

garagem, lazer completo 
R$1.200,00 REF 02

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

sala, WC, lazer completo 
R$1.350,00 REF 20

CASA JD ADRIANA
2 dorms, 2 wcs, sala coz, 1 

vaga R$1.250,00 REF20

CASA BELA VISTA
3 dorms, 2 wcs

, sala, coz, lavanderia, 2 vagas 
R$1.400,00

SOBRADO BELA VISTA 
Para comercio ou consultório, 6 
comodos, 2 vagas R$1.800,00 

REF 20

APTO MIKAIL
2 dorms, sala, coz, a. serviço, 

WC, garagem R$115.000 
REF 02

APTO A 300 METROS DO 
SHOPPING MAIA

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

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

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

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

A/C Prop REF DANIEL

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



 

7CIDADE
Sexta-feira, 6 de dezembro de 2019

www.fmetropolitana.com.br

Após assembleia, médicos permanecem em greve
DA REDAÇÃO - Após assembleia re-
alizada na noite de ontem, os mé-
dicos decidiram permanecer em 
greve. A paralisação teve início 
nesta segunda-feira (02). Segun-
do o presidente do Sindicato dos 
Médicos de São Paulo (Simesp), 
Eder Gatti, o motivo é que as 
duas principais reivindicações da 
categoria não foram atendidas. “A 
primeira é a falta de profissionais 
na rede, principalmente nas espe-
cialidades. Hoje não há médicos 
especialistas suficiente para dar 
conta da demanda. Então que-
remos que a prefeitura nos asse-
gure que realizará um novo con-
curso público no ano que vem 
ou que chamará aqueles que já 
foram aprovados nos concursos 
vigentes”, afirmou Gatti. 

Já a segunda diz respeito ao 
aumento no tempo da consulta. 
“Na atenção primária o médico 
tem que atender um paciente a 
cada 15 minutos, mas ainda há a 
demanda espontânea. Nós apre-
sentamos uma contraproposta 
de quatro pacientes por hora, 
mas deixando uma vaga para 

esta demanda espontânea”, disse.
Em nota a prefeitura infor-

mou que a audiência realizada 
ontem à tarde no Tribunal Re-
gional do Trabalho (TRT) deter-
minou multa de R$ 100 mil ao 
sindicato caso não haja o cum-
primento da presença de 70% 
de médicos em cada unidade 
de saúde, já que isso não vem 
sendo cumprido em algumas 
UBS, onde a adesão é maior. O 
TRT reconhece ser razoável os 
quatro atendimentos por hora, 
conforme defende a prefeitura. 

A administração municipal 
se compromete a melhorar a se-
gurança nas unidades de saúde, 
mas não aceitou incorporar gra-
tificação por assiduidade aos sa-
lários por entender que é ilegal. 
Conforme proposta da prefeitu-
ra, o TRT sugeriu o não desconto 
dos dias parados, mas com com-
pensação caso a greve terminas-
se imediatamente. Como não 
houve a concordância por parte 
do sindicato, a prefeitura deverá 
descontar os dias parados desde 
o início do movimento.

Casos de sarampo já chegam a 885 no município

MAYARA NASCIMENTO - De 
janeiro até o momento fo-
ram confirmados 885 casos 
de sarampo na cidade, se-
gundo o novo balanço da 
Secretaria da Saúde divul-
gado ontem. Nenhum óbito 
foi registrado. De acordo 
com a pasta, até o momen-
to foram vacinados 534 jo-
vens de 20 a 29 anos.

O sarampo é uma doen-

ça infecciosa grave, causada 
por um vírus e que pode ser 
fatal. Altamente contagio-
so, o sarampo é transmitido 
quando o paciente infectado 
tosse, fala, espirra ou respi-
ra próximo a outras pessoas, 
podendo contaminar até 90% 
daqueles que estão ao seu re-
dor.  A única maneira de evi-
tar a doença é pela vacina.

Além do sarampo, os gua-

rulhenses precisam ficar em 
alertas quanto às doenças 
transmitidas pelo mosquito 
Aedes aegypti. Segundo a 
pasta, de janeiro até agora fo-
ram confirmados 6.427 casos 
de dengue na cidade. Além 
disso, foram cinco casos de 
chikungunya no período.

A Saúde destacou, ainda, 
que a Semana de Mobiliza-
ção compreendeu ações edu-
cativas e de controle vetorial. 
Foram trabalhados durante 
todo o mês de novembro os 
seguintes bairros: Jardim 
Vila Galvão, Vila Barros, Ta-
boão, Mato da Cobras e Água 
Chata, totalizando 10.911 
imóveis visitados. A ação de 
intensificação é como o casa 
a casa, no qual não se regis-
tra a quantidade de focos. A 
partir de agora, o município 
dará continuidade às ações 
de rotina, como visita casa a 
casa, bloqueio de criadouros, 
inspeção em imóveis estraté-
gicos, entre outras.

FOTO: FERNANDA SUNEGA
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ÁRIES: Herdará um auxilio expressivo do calor humano 
na sua disposição de atuar mais impávido. Nada obstan-
te carregue com você o que está realmente realizando.

TOURO: Conduzirá uma carga sentimental apegada em 
demasia, oportunize boas ligações emocionais indepen-
dente de sua natureza.

GÊMEOS: Ressurgirá em você um comportamento artifi-
cioso, alimentando no cerne das suas ações demasiadas 
ambiguidades com relação a todos gêneros. 

CÂNCER: Passará por um dia mais confortável, o planeta 
vermelho permitirá muitas ações de compaixão para com 
as pessoas que ama. 

LEÃO: Um comportamento descomedido irá minar este 
seu dia, o terceiro maior planeta do nosso sistema é 
quem provocará esses excessos. 

VIRGEM: As coisas tendem a permanecer de acordo com 
a sua predileção, o planeta mercuriano fará com que o 
seu usualismo fique extremamente evidente. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETASPALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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LIBRA: O seu instinto no desejo de dominar o opinião 
das pessoas estará mais apurado. O seu intelecto se 
encontrará em choque com a oitava casa do zodíaco.

ESCORPIÃO: Boas mudanças ocorrerão na sua vida e 
trarão grandes oportunidades, irá apresentar uma forte 
capacidade de meditar sobre como pode evoluir.

SAGITÁRIO: A determinação será algo fundamental, as 
forças do planeta de Júpiter serão fundamentais. Isso 
coopera no sentido de amenizar demasiados.

CAPRICÓRNIO: Dificuldades tendem a te incomodar ante 
o modo com que você aborda o assunto com os outros. O 
sentimento do poder será enaltecido.

AQUÁRIO: Se tornará uma pessoa bem diferente do que 
nos outros dias dentro dos ambientes mais comuns para 
você. 

PEIXES: Virá agora muitas incertezas pela frente neste 
momento, mas tudo acabará seguinte o rumo que deve. 
Vênus não será tão agradável.

HORÓSCOPO

DA REDAÇÃO - Final de semana 
parece que pede uma breja, 
não é mesmo? E não há nada 
melhor do que aproveitá-lo to-
mando uma boa gelada com 
a família e os amigos em um 
festival de cervejas artesanais 
com comida alemã, camarão e 
outras delícias. O evento acon-
tece no sábado (07) e no do-
mingo (08), das 11h às 21h, no 
Memorial da América Latina, 
localizado na avenida Auro So-
ares de Moura Andrade, 664. 
A entrada é gratuita.

O evento terá mais de 
20 cervejarias que vão levar 
mais de 50 tipos da bebida ao 
festival. Tem Pilsen, IPA, Ho-
pWeiss, Porter, Vienna Larger, 
Weiss, Stout, Dark Sout com 

Memorial da América Latina recebe último 
festival de cerveja artesanal do ano

cacau, Witbier, Bock, Trippel, 
Pumpkin, Bohemia Pilsener, 
American Pale Ale, India Black 
Ale, Red Ale, Munch Dunkell, 
Dark Lager, California Com-
mon, Belgian Trippel, chope de 
vinho e até cervejas com toque 
de gengibre, adição de hisbisco, 
e notas de limão siciliano. 

Já estão confirmadas no 
evento as cervejarias Bigorna, 
Brotas Beer, Burgman, Caipira, 
Cevada Pura, Colina, Dinastia, 
Doktor Bräu, Dortmund, Ger-
mânia, Guns & Beer, Hausen 
Beer, Hettwer Bier, Koch Bier, 
Leuven, Madalena, Quinta do 
Malte, Paraska, Reza Brava, 
Sapucaí e Villa Alemã. 

As cervejas/chopes serão 
comercializadas em copos/ca-

necas a partir de 300ml (R$ 8), 
chegando até os copões de um 
litro; além de kits para você 
continuar a apreciar uma boa 
cerveja artesanal em casa. E 
diversas marcas têm canecas/
copos de acrílico, cristal ou vi-
dro; growler, bonés, bolachas, 
placas decorativas e camisetas.

Além das cervejas, será 
possível apreciar a boa gas-
tronomia com o Festival de 
Comida Alemã e Camarão. E 
claro, como todo bom evento 
pede, a música ao vivo não 
pode faltar! Ela começa a par-
tir das 13h. Para que ninguém 
fique de fora, o local possui 
área kids (R$ 6), fraldário, e 
aceita pets.

O Memorial conta com 
acesso fácil por transporte pú-
blico: está localizado ao lado da 
estação de metrô/trem Barra 
Funda e possui pontos de ôni-
bus nas proximidades, assim 
é possível aproveitar o evento 
sem maiores preocupações. As 
outras opções são ciclofaixa 
com bicicletário no portão 9 
e estacionamento para carros 
por R$10 no portão 8 no perío-
do de 1h e R$ 25 no portão 15 
no período de 6h.

FOTO: RAFA GUIRRO

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 PUBLICIDADE LEGAL

Contrata-se

ANUNCIE AQUI 
97380-7685

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

INSTALADOR 
De Alarme c/ experiência p/ 
trabalhar em Guarulhos. F. 
2453-2600
ADMITECozinheira/ 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
ADMITE-SE MOÇAS 
Maiores p/massagem. 
Ótimo amb. de trabalho 
pagto. diário. F: 2407-8772

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

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

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

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

ALINE MASSAGENS 
c/ finalização, loirinha 
carinhosa F: 95426-4047 
(Whats)

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
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
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 
Casa Bela Vista 6x25. 
Ótimo Local, 2 dorms. + 
deps., wc., a. serv. 3 vagas. 
R$ 175 Mil est. proposta. 
F.: 2382-8300
APTO MORADA DO SOL 
2 Dorms., 1 vga., R$ 150 
Mil ac. auto parte de pgto. 
F.: 96755-1166
MANOEL ARRUDA 
Vende casas  150.Mil  
Pimentas e região + 1  casa 
de 230 Mil  F.:  96459-1316  
94372-7872

SALÃO COMERCIAL 
Vila Barros  200m²  c/ 
escritório e wc.,13 
metros de frente, Ótima 
Localização Valor 330 Mil 
2467-8132/ 94755-3874
APTO CECAP 
3 dorms, Reformado R$ 
213 Mil , aceito financ. F.: 
98919-5686
APTO. MIKAIL 
2 dorms.,coz.,wc. garagem 
vago.$110.mil. F.:  9.5892-
4365 
VENDO APTO. CECAP 
Preço de Ocasião, direto 
c/ proprietário.  Fs.: 94013-
7411 / 99506-9537
APTO. VILA RIO DE 
JANEIRO 
 Dorms., Quitado c/ 
escritura 135 Mil, particular. 
F.: 97959-4649
INOCOOP URGENTE 
Sobr. Lateral / 02 dorms / 02 
vagas / exc. Local r$ 152 mil 
só à vista 98204 3992

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
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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.

ABANDONO DE EMPREGO 
Sra. VERA LUCIA DE ARAUJO - CTPS 37590 - série 
629 - SP. Esgotados nossos recursos de localização 
e tendo em vista encontrar-se em local não sabido, 
convidamos o Sr. VERA LUCIA DE ARAUJO, 
portador da CTPS 37590 - série 629- SP, a 
comparecer ao seu local de trabalho, a �m de 
retornar ao emprego ou justi�car as faltas desde 
Novembro/2019, dentro do prazo de 24hs a partir 
desta publicação, isso não ocorrendo, estaremos 
considerando rescindido automaticamente o 
contrato de trabalho, nos termos do art. 482 da 
CLT. Informamos ainda que tentamos o envio de 
telegrama por três vezes sem sucesso. 
Orbital Serviços Auxiliares de Transporte Aéreo 
Ltda. – CNPJ 05.007.113/0001-32
Rod. Hélio Smidt, s/n – Mezanino ASA B – 
Guarulhos - SP

ABANDONO DE EMPREGO 
Sra. GABRIEL SANTOS DE JESUS - CTPS 080757 - 
série 00463 - SP. Esgotados nossos recursos de 
localização e tendo em vista encontrar-se em local 
não sabido, convidamos o Sr. GABRIEL SANTOS DE 
JESUS, portador da CTPS 080757 - série 00463 - SP, 
a comparecer ao seu local de trabalho, a �m de 
retornar ao emprego ou justi�car as faltas desde 
Outubro/2019, dentro do prazo de 24hs a partir 
desta publicação, isso não ocorrendo, estaremos 
considerando rescindido automaticamente o 
contrato de trabalho, nos termos do art. 482 da 
CLT. Informamos ainda que tentamos o envio de 
telegrama por três vezes sem sucesso. 
Orbital Serviços Auxiliares de Transporte Aéreo 
Ltda. – CNPJ 05.007.113/0001-32
Rod. Hélio Smidt, s/n – Mezanino ASA B – 
Guarulhos - SP

Eniac recebe o maior campeonato de robôs das Américas neste fim de semana

DA REDAÇÃO - O Centro Uni-
versitário Eniac recebe a 
etapa nacional do Torneio 
Brasil de Robótica (TBR), 
o maior do segmento nas 
Américas, nos próximos 
dias 7 e 8 de dezembro, das 
8h às 18h, no Campus Gua-
rulhos (rua Força Pública, 

89 –  Centro). A entrada 
para o público em geral é 
gratuita e as inscrições dos 
participantes devem ser fei-
tas neste link https://www.
torneiobrasilderobotica.
com.br/.

A competição é uma 
oportunidade para as pesso-

as desenvolverem soluções 
inteligentes, científicas e 
tecnológicas e envolve 100 
equipes de todo o País, di-
vididas em oito categorias, 
definidas pelas idades dos 
participantes: Baby, Kids 
1, Kids 2, Middle 1, Midd-
le 2, High, Universitary e 
Master. Cada categoria pos-
sui seu grau de dificuldade 
para ampliar e trabalhar as 
capacidades necessárias de 
cada faixa etária. A idade 
mínima é três anos. 

O evento começou com 
etapas regionais nos esta-
dos de Minas Gerais e Rio 
de Janeiro. Até que em 
2014, em Nova Iguaçu (RJ), 
foi realizado o primeiro tor-
neio em nível nacional, com 
a expansão da competição 
para outros locais do Bra-
sil, como Ceará, São Paulo, 
Espírito Santo, Mato Grosso 
do Sul, Bahia e Pará. 

Tradição 
Reconhecido como um centro brasileiro de excelência em 

tecnologia, o Eniac disponibiliza metodologias de aprendizado 
inovadoras alinhadas a práticas profissionais aos seus alunos. 
Além disto, a instituição oferece a melhor infraestrutura e tec-
nologias de última geração, estimulando ao máximo os seus es-
tudantes. Com tamanha tradição e qualidade do ensino, o Eniac 
foi vice-campeão do TBR em duas ocasiões.

“Serão dois dias de muita movimentação em nosso campus. 
Teremos mais de 1000 pessoas inovando, aprendendo e se diver-
tindo. O Eniac tem a tecnologia e a inovação em seu DNA, tanto 
que já fomos duas vezes vice-campeões do TBR. Toda comuni-
dade estudantil de Guarulhos está convidada a participar e co-
nhecer nossa estrutura durante o torneio deste fim de semana”, 
afirmou o diretor e mantenedor do Eniac, Ruy Guérios. 
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