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Um avanço na aprendizagem das crianças no qual a 
música é essencial para que elas atinjam um patamar 
cognitivo muito maior”, Guti, prefeito de GuarulhosBovespa
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O acordo petista para a de-
fi nição do candidato à prefeito 
pelo partido nas eleições do 
ano que vem teve a mão do ex-
-presidente Lula que mandou 
pra cá, Guarulhos, o presiden-
te estadual Luiz Marinho. Uma 
decisão lúcida. Privilegiou-se o 
peso de um personagem com 
a experiência de dois manda-
tos na Prefeitura e cujo nome 
ainda está na lembrança dos 
eleitores.

Bem ou mal, Elói Pietá, já 
parte de um universo bem de-
fi nido. Num município caren-
te de meios de comunicação 
como rádio e TV para os pro-
gramas eleitorais é complica-
do partir do zero. O nome de 
Pietá já é conhecido, está na 
boca do povo.

Sabe-se que a escolha do 
ex-prefeito não fi gurava nas 
preferências da cúpula do par-
tido. A presidente do diretório 
local, vereadora Genilda, não 
esconde que seu candidato 
era o deputado federal Alen-
car Santana.

Na convenção que elegeu 
a chapa de Genilda para com-
por o diretório, Pietá estava 
do outro lado. Genilda ven-
ceu com o apoio do deputado 
Alencar que assim se cacifou. 
Alencar assumiu a posição de 
candidato de Genilda e de ou-
tras lideranças importantes do 
partido.

Mas “o bom senso preva-
leceu”, comentou o vereador 
petista Marcelo Seminaldo que 
torceu por um entendimento.

Alencar se deu por venci-
do, mas pelos termos do acor-
do que circulou pelas redes 

sociais, quis ter a garantia de 
ser o único candidato do par-
tido aqui em Guarulhos nas 
eleições de 2022. Quis ter par-
ticipação também na escolha 
do companheiro de chapa de 
Pietá e já tem lugar garantido 
como interlocutor de um futu-
ro governo Elói junto às insti-
tuições federais”.

O deputado Alencar tam-
bém quer participar ativamen-
te de uma comissão que terá 
o trabalho de defi nir os nomes 
dos candidatos a vereador 
pela legenda. É muita gente 
querendo e não tem lugar pra 
todo mundo.

No caso da escolha do vice, 
o PT de Guarulhos, provavel-
mente por recomendação de 
cima, abre a possibilidade de 
ter um companheiro de chapa 
de uma outra legenda. Ainda 
pelo acordo, destaca-se a in-
tensão de buscar alguém “que 
amplie com as demais forças 
políticas e sociais da cidade” o 
poder de fogo do partido.

É algo inédito na política 
do PT que sempre valorizou a 
“chapa pura” nas disputas mu-
nicipais.

Com a decisão petista, o 
quadro das eleições começa a 
se defi nir. O prefeito Guti, com 
uma candidatura de centro 
com alguma inclinação pela 
esquerda por causa de seu 
partido, o PSB; Elói Pietá, de 
uma esquerda bem mais de-
fi nida; e a mais que provável 
candidata por um acerto entre 
o DEM e o PSDB, mais à direi-
ta, Fran Correa.

Os que virão depois serão 
coadjuvantes. 

GUARULHOS - O fi m de um dia no céu da cidade que abriga o maior aeroporto da América Latina

CAUSOS 
E CAUSAS

ALEXANDRE CADEU BERNARDES 
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em Direito e Consultor Jurídico.

ALEXANDRE CADEU BERNARDES 
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mento, que apontado por laudo pericial fez 
necessária a intervenção no local, cujo pro-
blema decorre da gestão do ex-prefeito Elói 
Pietá, sendo protelado ao longo do governo 
do ex-prefeito Sebastião Almeida.

Elói Pietá
O ex-prefeito Elói Pietá é o nome de con-

senso do PT para disputar as eleições muni-
cipais de Guarulhos. Enquanto muitos acredi-
tam que nome de Elói foi sufi ciente para se 
manter vivo na política, outros afi rmam que 
Alencar Santana é que, cedendo, saiu forta-
lecido do confronto, pois, ao acatar a orienta-
ção da cúpula do partido satisfez totalmente a 
base, afl ita pela união de seus pares e pela ne-
cessidade de se recuperar dos desgastantes 
resultados (e rejeições) das últimas eleições.

Gosto de quero mais
Verdade seja dita: Elói Pietá apimenta a 

disputa eleitoral de 2020 e tem reais possibili-
dades de chegar ao segundo turno, seja con-
tra o atual prefeito, Guti, que vai recuperando 
as fi nanças da cidade depois de um começo 
sofrível, seja contra outros opositores de seu 
governo, de onde se destacam a esposa do 
deputado Eli Correa, os advogados Wilson 
Paiva e Rodrigo Tavares, os quais trabalham e 
se preocupam mais com a desconstrução do 
atual governo do que em apresentar efetivos 
projetos de governo para Guarulhos, fazendo 
com que os nomes de Márcio Nakashima e 
Jorge Wilson (Xerife) sejam constantemente 
lembrados como pêndulos da balança, tendo 
os dois afi rmado que não seriam candidatos, 
mas que certamente farão diferença num ce-
nário em que Guti mesmo que perdesse me-
tade do apoio das últimas eleições, como se 
fosse possível, ainda assim chegaria com faci-
lidade ao segundo turno. É esperar para ver... 
há um gosto de quero mais de Guti e Pietá.

Marcha pela saúde
Se decepcionou quem esperou melhor 

adesão ao movimento “marcha pela saúde” 
neste domingo em que Guarulhos comemora-
va seu 459º aniversário, cujo evento com ares 
de reunião de amigos contrários ao governo 
municipal, com pequeno número de presen-
tes, começou na Praça Getúlio Vargas com 
destino ao Bosque Maia, onde foi perdendo 
forças até se dissolver sem ganhar o destaque 
esperado e alardeado por veículos de impren-
sa e internautas ao longo da semana, o que 
faz parecer que se a saúde não anda às mil 
maravilhas em Guarulhos também não é moti-
vo de grandes manifestos da população, aliás 
que já vai se acostumando aos protestos de 
períodos que antecedem aos anos eleitorais, 
sempre acompanhados de pré-candidatos.

PA Paraíso
E por falar em saúde, parece que realmen-

te o PA Paraíso vai sair do papel e tem sua 
inauguração prevista para até a metade de ja-
neiro do próximo ano, isto se não for entregue 
ainda neste mês, conforme afi rma setores do 
governo, o que duvido muito, pois uma coisa 
é entregar o prédio para utilização outra coi-
sa bem diferente é torná-lo apto e equipado 
com pessoal e instalações necessárias para 
atender as demandas de uma área delicada 
como é a medicina pública. É bom lembrar 
que sua inatividade decorre de uma ação do 
Ministério Público que apontava que um dos 
setores do edifício corria o risco de desaba-
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Câmara deve deliberar projeto de lei que 
institui o Passe Livre Estudantil em Guarulhos

LUCY TAMBORINO - A Câmara 
deve deliberar hoje o projeto 
de lei, de autoria da prefeitura, 
que institui o Passe Livre Estu-
dantil em Guarulhos. “Este é 
um compromisso que firma-
mos para implantar em nosso 
primeiro mandato. Nenhum 
aluno guarulhense, que real-

mente precisa, deixará de es-
tudar por falta de transporte”, 
afirmou o prefeito Guti.

O Passe Livre Estudantil 
entrará em vigor 30 dias após 
a aprovação do PL na Câmara. 
Ele prevê algumas exigências 
para que o estudante de fato 
consiga o benefício, como estar 

cadastrado junto às secretarias 
municipais de Educação e de 
Desenvolvimento e Assistência 
Social e matriculado na rede 
pública de ensino do municí-
pio. Já em quesitos sociais é 
necessário ser beneficiário do 
programa Bolsa Família, com 
faixa etária de seis a 17 anos, 
observada a frequência míni-
ma escolar e comprovar renda 
familiar per capita inferior a 1,5 
salário mínimo nacional.

Na sessão, ainda devem 
ser votados dois PLs que pre-
veem subvenções ao Hospi-
tal e Maternidade Jesus, José 
e Maria (JJM), no valor de 
R$ 30 milhões, e ao Hospi-
tal Stella Maris, de R$ 6 mi-
lhões, para 2020.

FOTO: LUCY TAMBORINO

Prefeitura apresenta projeto de lei 
para regulamentar drones na cidade
DA REDAÇÃO - A prefeitura con-
cluiu a minuta de um projeto 
de lei (PL) que estabelece pos-
turas visando a regulamentar 
o uso dos drones no município 
e de outros objetos que, alça-
dos sobre a cidade, possam vir 
a figurar como obstáculos sen-
síveis a impactos, com o poten-
cial de comprometer as opera-
ções aéreas, causar acidentes e 
expor a população a riscos.

A discussão inicial do PL 
foi realizada na última quar-
ta-feira (04) durante o Dia “S”, 
evento que tratou de temas 
de segurança aérea e contou 
com renomados profissionais 
do segmento da aviação civil. 
Na ocasião, o Departamento 
de Assuntos Aeroportuários 
(DAA) de Guarulhos apontou 
os tópicos mais relevantes do 
PL, que foi muito bem recebi-
do pelo setor.

“Nós não podemos nos fur-
tar do fato de que Guarulhos 
vive uma rotina diferencia-
da dos demais municípios, a 
ponto de afetar o cotidiano da 
sua população. Vale lembrar 
que não vamos regulamentar 
aeronaves e nem tampouco o 
uso do espaço aéreo. Porém, 

diante de uma rotina aeropor-
tuária, existe a necessidade de 
uma regulamentação que pro-
teja as pessoas e os estabeleci-
mentos da cidade”, disse Mar-
cela Vaz, diretora de Serviços 
Aeroportuários.

O projeto de lei contempla 
outros assuntos envolvendo 
a segurança do espaço aéreo 
da cidade, como o uso indis-
criminado de apontadores 
de raios lasers, sinalizadores 
navais, o comércio de linha 
chilena, entre outros. Nesse 
contexto, o secretário de De-
senvolvimento Tecnológico, 
William Paneque, também 
ponderou sobre a postura da 
Prefeitura diante do tema.

“Através da legislação pro-
posta, respeitando as demais 
competências, o município 
buscará adequar todos os 
segmentos envolvidos ao co-
tidiano do cidadão comum. 
Drones representam uma 
grande possibilidade de in-
crementar substancialmente 
o emprego e o desenvolvi-
mento na cidade, porém isso 
precisa ser feito de uma ma-
neira responsável e segura 
para a população”, finalizou. 

TJ-SP suspende multa de R$ 1 milhão 
da concessionária do aeroporto
DA REDAÇÃO - Cabe ao órgão 
fiscalizador provar que a 
empresa violou o Código do 
Consumidor. Enquanto isso, 
no entanto, é viável a conces-
são de liminar para evitar a 
inscrição de uma multa na 
dívida ativa antes da decisão 
judicial sobre a cobrança.

Assim entendeu a 7ª Câ-
mara de Direito Público do 
Tribunal de Justiça de São 
Paulo ao conceder liminar 
para suspender, até o julga-
mento do mérito de ação anu-
latória, uma multa de R$ 1 mi-
lhão aplicada pelo Procon-SP 
à concessionária que adminis-
tra o aeroporto de Guarulhos 
por falhas na prestação de 
serviço aos passageiros com 
necessidades especiais.

O relator, desembarga-
dor Fernão Borba Franco, 
acolheu os argumentos da 
defesa de que há “perigo da 
demora diante do elevado 
valor da multa aplicada pelo 
Procon, sendo a concessão 
de tutela provisória medida 
útil a fim de evitar a inclusão 
de tal valor em dívida ativa 
e eventual cobrança judicial, 
ao menos até o julgamento 
definitivo da demanda à base 
do presente recurso”.

O pedido havia sido negado 
em primeiro grau. Na ocasião, 
o juízo entendeu que ainda 
não havia nos autos elementos 
suficientes para conceder a li-
minar, prevalecendo, por ora, 
a presunção de legitimidade 
dos atos administrativos.

Guti regulamenta Regime de Previdência Complementar 
DA REDAÇÃO - O prefeito Guti regulamentou na última sexta-feira (06) o Regime de Previdência 
Complementar (RCP) de Guarulhos. A medida foi publicada, por meio de decreto, no Diário Ofi-
cial do Município. Sendo a alíquota de contribuição dos órgãos públicos igual à contribuição in-
dividual do participante para o regime, respeitada, em qualquer hipótese, como limite máximo, 
a alíquota de 7,5% (e incidirão sobre a parcela da remuneração que exceder o teto dos benefícios 
do Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

De acordo com o texto, a inscrição do servidor como participante no RCP é condição indis-
pensável à obtenção de qualquer benefício previsto pela entidade de previdência complementar 
e será realizada mediante prévia e expressa opção do interessado por meio do preenchimento 
e assinatura de formulário próprio. Ainda o servidor que aderir ao plano de benefícios em mo-
mento posterior ao início de exercício não poderá realizar contribuições retroativas, ressalvada, 
contudo, a possibilidade de aporte de facultativo pelo participante.

Ônibus natalinos começam a circular no município
MAYARA NASCIMENTO - Tradição 
na cidade, os ônibus ilumina-
dos de Natal começaram a cir-
cular no domingo (08). A data 
escolhida se deu em comemo-
ração ao aniversário de 459 
anos de Guarulhos. A ação con-
tinuará até o início de janeiro.

No total são nove itinerários 
iluminados. Da Viação Urbana 
de Guarulhos, as linhas pre-
senteadas foram a 275 (Cocaia/
Shopping Internacional), 331 
(Terminal Cecap/Aeroporto 
Internacional) e a 281 (Parque 
Continental/Itapegica).

Já da Empresa de Ônibus 
Vila Galvão, os ônibus ilumi-
nados são os da linha 434 (Ter-

minal São João/Centro), 435 
(Jardim Fortaleza/Jardim San-
ta Clara) e 453 (Terminal São 
João/Centro).

A Viação Campo dos Ouros 
também tem carros decorados, 

sendo os da linha 701 (Termi-
nal Pimentas/Centro), 711 Ter-
minal Pimentas/Vila Operária 
- Via Dutra e Vila Rio) e 713 
(Circular Pimentas/Bom Clima 
- Via Dutra e Jardim Paraventi).

FOTO: DIVULGAÇÃO
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CEU Itapegica/São Rafael será inaugurado hoje

DA REDAÇÃO - Com a pre-
sença do prefeito Guti, a 
prefeitura entrega hoje, às 
11h, as novas instalações 
do CEU Itapegica/São Ra-
fael, na rua Deus do Sol, s/
nº, no bairro São Rafael. A 
construção da unidade faz 
parte de um conjunto de 15 
obras que estavam abando-

nadas por falta de planeja-
mento, problemas contra-
tuais e disponibilidade de 
recursos. Uma realidade 
herdada de administrações 
anteriores que está sendo 
enfrentada e superada pelo 
atual governo.

Somente para a finaliza-
ção do CEU Itapegica/São 

Rafael foram investidos 
mais de R$ 17 milhões e a 
comunidade receberá um 
equipamento com todas 
as instalações necessárias 
para oferecer educação, 
cultura e lazer de qualida-
de. No local funcionará a 
EPG José Jorge Pereira, com 
12 salas de aula, quatro sa-
las berçário, biblioteca e 
demais infraestrutura.

Na próxima quinta-feira 
(12), às 11h, a prefeitura 
entrega o novo CEU Con-
tinental, na avenida C, s/
nº, Parque Continental II, e 
na terça-feira (17), também 
às 11h, será inaugurado o 
CEU Bonsucesso na aveni-
da Paschoal Thomeu, s/nº, 
Bonsucesso. A atual admi-
nistração investiu mais de 
R$ 86 milhões para con-
cluir as obras desses três 
equipamentos públicos, que 
terão papel importante para 
a melhoria da qualidade de 
vida dos beneficiados. 

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG

PL pode viabilizar a construção 
da Arena Multiuso de Guarulhos
DA REDAÇÃO - A prefeitura en-
viou à Câmara Municipal, 
na última quinta-feira (05), o 
projeto de lei 3.821/2019, que 
autoriza a concessão de direito 
real de uso de área pública, por 
até 35 anos, que compreende o 
Estádio Municipal Fioravante 
Iervolino, no bairro Porto da 
Igreja, para a implantação de 
Arena Multiuso. 

O envio ocorre após estu-
dos realizados por empresas 
que foram autorizadas no Pro-
cedimento de Manifestação de 
Interesse (PMI) da Arena. Entre 
os diversos benefícios, como a 
possibilidade de o município 
receber eventos esportivos, ex-
posições e torneios de esportes 
na arena, há também a integra-
ção de sua área com a região 
localizada do outro lado da ro-
dovia Presidente Dutra, onde 
está localizado relevante polo 
hoteleiro, promovendo assim 
a criação de um distrito de en-

tretenimento que oferecerá op-
ções de consumo e lazer para 
a população. A prefeitura, que 
pediu regime de urgência para 
a apreciação da matéria, agora 
aguarda o parecer da Câmara 
para dar continuidade aos pro-
cessos necessários para a cons-
trução da Arena Multiuso. 

FOTO: JULIO CÉSAR
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DA REDAÇÃO - A prefeitura 
concluiu ontem a reforma do 
Ponto de Entrega Voluntária 
(PEV) Pimentas, na rua Itá-
lia, 13, Parque das Nações. O 
trabalho foi executado pelo 
Departamento de Manuten-
ção e Conservação da Secre-
taria de Serviços Públicos.

Iniciada há cerca de três 
meses, a intervenção incluiu 
construção de edifi cação 
de apoio aos servidores que 
trabalham no local, reade-
quação do piso interno com 
construção de 104m² de 
baias para recebimento de 

volumosos como sofás e resí-
duos secos recicláveis (papel, 
lata, vidro e plástico) e uma 
baia de 24m² para caçambas 
estacionárias do tipo roll on. 
Além disso, as áreas do PEV 
e da Administração Regional 
Pimentas foram separadas e 
construída uma entrada ex-
clusiva para o ponto de en-
trega.

Para garantir a sustenta-
bilidade da reforma, foram 
utilizados materiais prove-
nientes dos próprios PEVs, 
como louças, pisos, janelas e 
portas. 

PEV Parque Santo 
Antonio recebe resíduos 
de construção e madeira

FOTO: SIDNEI BARROS

FOTO: JACKSON ARGOLO

Prefeitura conclui reforma do PEV Pimentas Coleta de lixo não 
ocorrerá nos feriados 
de Natal e Ano Novo

LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
Ana Claudia Carolina Campos Frazão, Leiloeira inscrita na JUCESP sob o nº 836, com escritório à Rua da Mooca, 3.547, 
Mooca, São Paulo/SP, devidamente autorizada pelo Credor Fiduciário ITAÚ UNIBANCO S/A, inscrito no CNPJ sob n° 
60.701.190/0001-04, com sede na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, n° 100, Torre Olavo Setúbal, na Cidade de São 
Paulo/SP, nos termos do Instrumento Particular de Venda e Compra de bem imóvel, Financiamento com Garantia de 
Alienação e Outras Avenças de nº 10131797707, no qual figura como Fiduciante EDMILSON CORDEIRO, brasileiro, 
segurança, RG nº 22.474.628-5 SSP/SP, CPF/MF nº 078.316.368-11 e sua mulher EDENILDA DA SILVA CONCEIÇÃO 
CORDEIRO, brasileira, vendedora, RG nº 37.454.186-3 SSP/SP, CPF/MF nº 340.634.218-30, levará a PÚBLICO LEILÃO de 
modo Presencial e On-line, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, no dia 20/12/2019, às 10h00min, em 
PRIMEIRO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 612.971,30 (Seiscentos e Doze Mil Novecentos e Setenta e Um 
Reais e Trinta Centavos), o Imóvel objeto da matrícula nº 46.905 do 1º Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de 
Guarulhos/SP,  com a propriedade consolidada em nome do credor Fiduciário constituído por “Um prédio residencial sob o nº 
107 (Av.13 – antigo nº 95), com área construída d 63,00m² (Av.11), e seu respectivo terreno constituído por parte do lote 48, 
situado à Rua Iris, na Vila Iris, Bairro de Gopouva, perímetro urbano, de formato irregular, medindo 1,25ms, de frente para a 
Rua Iris, por 55,25m, da frente aos fundos do lado direito de quem da rua olha para o terreno, confrontando aí com Gino Lupi e 
outros ou sucessores; pelo lado esquerdo em linha quebrada, mede 35,25ms, mais ou menos, inicialmente em direção aos 
fundos do terreno, paralelamente e divisa lateral direita formando um corredor com largura de 1,25ms, desse ponto deflete à 
esquerda em ângulo reto e segue em direção à divisa lateral esquerda por linha reta de 8,75ms, mais ou menos, onde encontra 
a divisa referida, confrontando até aqui com terrenos remanescente Edesvaldo Pizzirani e sua mulher, desse ponto defletindo 
à direita segue em direção dos fundos do terreno por um linha reta de 20,00ms, confrontando com parte do lote 47, de quem de 
direito e pelos fundos confrontando com o lote 49, mede 10,00ms, encerrando a área de 250,00m², mais ou menos”. Imóvel 
objeto da matrícula nº 46.905 do 1º Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Guarulhos/SP. Obs. Ocupado. 
Desocupação por conta do adquirente, nos termos do art. 30 da lei 9.514/97. Caso não haja licitante em primeiro leilão, 
fica desde já designado o dia 27/12/2019, às 10h00min, no mesmo horário e local, para realização do SEGUNDO LEILÃO, 
com lance mínimo igual ou superior a R$ 306.485,65 (Trezentos e Vinte e Seis Mil Quatrocentos e Oitenta e Cinco Reais e 
Sessenta e Cinco Centavos). Os interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar no site 
www.frazaoleiloes.com.br, e se habilitar acessando a página deste leilão, clicando na opção HABILITE-SE, com antecedência 
de até 01 (uma) hora, antes do início do leilão presencial, não sendo aceitas habilitações após esse prazo. O envio de lances 
on-line se dará exclusivamente através do www.FrazaoLeiloes.com.br, respeitado o lance inicial e o incremento mínimo 
estabelecido, em igualdade de condições com os participantes presentes no auditório do leilão de modo presencial, na disputa 
pelo lote do leilão. A venda será efetuada em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que o imóvel se encontra, e 
eventual irregularidade ou necessidade de averbação de construção, ampliação ou reforma, será objeto de regularização e os 
encargos junto aos órgãos competentes por conta do adquirente. O(s) devedor(es) fiduciante(s) será(ão) comunicado(s) 
na forma do parágrafo 2º-A do art. 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 11/07/2017, das datas, horários e locais 
da realização dos leilões fiduciários, mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, 
inclusive ao endereço eletrônico, podendo o(s) fiduciante(s) adquirir sem concorrência de terceiros, o imóvel outrora 
entregue em garantia, exercendo o seu direito de preferência em 1º ou 2º leilão, pelo valor da dívida, acrescida dos 
encargos e despesas, conforme estabelecido no parágrafo 2º-B do mesmo artigo, ainda que, outros interessados já 
tenham efetuado lances, para o respectivo lote do leilão. O arrematante pagará no ato, à vista, o valor total da arrematação 
e a comissão da leiloeira, correspondente a 5% sobre o valor de arremate. O horário mencionado neste edital, no site da 
leiloeira, catálogos ou em qualquer outro veículo de comunicação, consideram o horário oficial de Brasília/DF. As demais 
condições obedecerão ao que regula o Decreto n° 21.981 de 19 de outubro de 1.932, com as alterações introduzidas pelo 
Decreto n° 22.427 de 1° de fevereiro de 1.933, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial. (IDHp 5268-10)

CAMPANHA PERMANENTE DE RECADASTRAMENTO

Associado CAPESP, mantenha seu cadastro atualizado. O recadastramento 
e/ou atualização de dados junto a entidade é a unica forma de garantir o 

contato com a entidade e receber todos os nossos informes associativos e 
outros de seu interesse.

Informações pelo telefone: 13 3506 1848 ou 
pelo e-mail: contato@capesp.org

Sociedade de Desenvolvimento do Condomínio Residencial Portal do Acácio
Rua Interna, nº 2| Jardim do Acácio | Guarulhos - SP

Edital de Convocação
Assembleia Geral “Extraordinária” – AGE
Data da Assembleia: 15.12.2019 (domingo)
     1º Convocação:09h00 - com a presença de condôminos que representem 1/3 
dos associados
     2º Convocação: 09h30 - com qualquer número de condôminos presentes.

Local: Nas dependências da própria associação

Ordem do dia:
 1. Apresentação da administradora Tracon;
 2. Eleição de membros da diretoria para o próximo mandato;
“Artigo 1335, inciso III da lei 10.406 de 10/01/2002, em vigor desde 11/01/2003, o 
proprietário poderá votar e participar da assembleia desde que esteja quite com 
a sua contribuição condominial”.

Observações:
a) “ Recomendamos apresentação de documento com foto para identi�cação”;
b) " Não serão abordados assuntos que não estejam na pauta".

Atenciosamente,
ANTONIO SANTANA DAS CHAGAS - PRESIDENTE

TRACON Condomínios
02 de dezembro, 2019

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

PUBLICIDADE
 LEGAL

Faça sua Publicações 
Legais Conosco

DA REDAÇÃO - O 22º Ponto de 
Entrega Voluntária (PEV) da 
cidade, localizado na rua Ouvi-
dor, 198, Parque Santo Antonio, 
já recebe resíduos recicláveis e 
reutilizáveis. O serviço teve iní-
cio na última quarta-feira (04). 
Diferente dos demais PEVs, 
esta unidade recebe somente 
resíduos de construção (entu-
lho) e madeira. A restrição leva 
em conta o tamanho do local e 
a proximidade do PEV Torres 
Tibagy (rua Ouvidor, 337), que 
recebe, além desses, metais, vi-
dros, restos de poda, terra, mó-
veis velhos, gesso, isopor, papel 
e papelão. 

Cada cidadão pode descar-
tar gratuitamente nos PEVs até 

DA REDAÇÃO - A prefeitura 
informa que, como nos 
anos anteriores, não have-
rá coleta de lixo domiciliar 
nos próximos dias 25, fe-
riado de Natal, e 1º de ja-
neiro de 2020, Dia da Con-
fraternização Universal, 
ambos quarta-feira. Já no 
dia 31 de dezembro, terça-
-feira, a coleta ocorrerá até 
as 22h. Nos outros dias, a 
coleta não terá alterações. 
Para evitar transtornos é 
necessário que a população 
colabore colocando o lixo 
para ser levado somente 
nos dias de coleta normal.

De acordo com a Se-
cretaria de Serviços Pú-
blicos, cerca de 410 tra-
balhadores que atuam no 
serviço terão folga nesses 
feriados nacionais para 
que possam comemorar 
as datas junto aos seus 
familiares e amigos. Mais 
informações podem ser 
obtidas através do telefo-
ne 2468-7218.

1m3 cúbico de resíduos por dia, 
o equivalente a 12 carrinhos de 
mão cheios. Após a separação 
os materiais são enviados às re-
cicladoras da cidade e à Usina 
de RCC da Proguaru, no caso 
do entulho, para reaprovei-
tamento em obras realizadas 

pela Prefeitura. O secretário 
de Serviços Públicos, Rodnei 
Minelli, ressalta que “todos ga-
nham com o uso do PEVs, uma 
vez que esses materiais não são 
jogados nas ruas, terrenos, rios 
e córregos, o que prejudicaria 
toda a cidade”. 
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LUCY TAMBORINO - Com a greve 
decretada na última segunda-
-feira (02), o Sindicato dos Médi-
cos de São Paulo (Simesp) deve 
promover nesta manhã, junto 
aos profissionais da categoria, 
um ato em frente à prefeitura. 
A manifestação será marcada 
por uma caminhada que par-
tirá do Hospital Municipal de 
Urgências (HMU), às 9h.

A prefeitura aguarda a de-
cisão da Justiça, já que todas as 
propostas que foram apresenta-
das nas audiências de concilia-
ção no Tribunal de Justiça do Es-
tado de São Paulo (TJ-SP) e TRT 
foram rejeitadas pelo sindicato. 
Já as consultas de rotina estão 
sendo reagendadas. A adminis-
tração municipal ainda afirmou 
que a adesão à paralisação on-
tem foi de 34 médicos e a deter-
minação do Tribunal Regional 
do Trabalho (TRT), que obrigou 
a presença de 70% profissionais 
em cada unidade de saúde, foi 
descumprida pelo sindicato.

Guarulhos recebe 41 viaturas para 
reforçar a frota da Polícia Militar

DA REDAÇÃO - O Governo de 
São Paulo entregou ontem 41 
viaturas para reforçar a frota 
da Polícia Militar em Guaru-
lhos. Dos veículos, 22 são car-
ros do modelo GM/Spin e oito 
são do modelo Gol, além de 
11 motocicletas Honda/XRE. 

Em toda Região Metropo-
litana de São Paulo foram 296 

viaturas entregues. Elas são 
parte de um pacote de investi-
mento de, aproximadamente, 
R$ 100 milhões para aqui-
sição de 1.820 veículos para 
todo o estado.

Para as atividades de polí-
cia ostensiva e preventiva, fo-
ram destinadas 294 viaturas 
adquiridas por meio de uma 

licitação aberta no segundo 
semestre do ano. Do total dos 
veículos, 146 são carros do 
modelo GM/Spin e 78 Gol, 
além de 70 motocicletas Hon-
da/XRE. A outra viatura é um 
caminhão auto bomba desti-
nado ao Corpo de Bombeiros. 
Ele foi adquirido, juntamente 
com outros 11 veículos, por 
meio de um investimento to-
tal de R$ 7 milhões. 

Do total de viaturas entre-
gues para todo o estado, 1.806 
foram adquiridas por meio 
de licitação que totalizou um 
investimento de R$ 86,8 mi-
lhões. As outras 14 viaturas 
são caminhões destinados ao 
Corpo de Bombeiros para au-
xiliar nos trabalhos de resgate 
e combate a incêndios. Destes, 
12 são auto bomba e soma-
ram um investimento de R$ 7 
milhões, feito pela Secretária 
de Segurança Pública (SSP). 

FOTO: DIVULGAÇÃO

Médicos devem fazer ato 
em frente à prefeitura 

LUCY TAMBORINO - A Recei-
ta Federal liberou ontem a 
consulta do sétimo, e últi-
mo, lote de restituição do 
Imposto de Renda de Pesso-
as Físicas (IRPF) de 2019 e 
lotes residuais de anos ante-
riores. Um total de 5,1 mil 
contribuintes da Delegacia 
de Guarulhos serão contem-
plados com a restituição de 
R$ 7,4 milhões. A delegacia 
engloba contribuintes de 
cinco cidades: Ferraz de Vas-
concelos, Guarulhos, Itaqua-
quecetuba, Poá e Suzano. 
O crédito bancário para os 
contribuintes será realizado 
no dia 16 de dezembro. 

Em todo o Brasil, o cré-
dito bancário programado 
para 320,6 mil de contri-
buintes somou o valor de 
R$ 700 milhões. Desse total, 
R$ 172,9 milhões referem-
-se ao quantitativo de con-
tribuintes de que tratam de 
lei federal. 

Cidade registra mais de 
R$ 7 mi em restituição do IR
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Um grupo de seis assistidos pelo Serviço 
de Acolhimento Institucional Adulto Masculino – 
Taboão, conhecido como Casa de Acolhimento 
Taboão, participam da feira do Natal Iluminado 
das Artes, da Secretaria de Cultura de Guarulhos, 
neste sábado e domingo, dias 7 e 8, no 
Complexo Cultural do Lago de Vila Galvão (Lago 
dos Patos). Eles irão expor e vender peças de 
artesanato que realizaram durante as ofi cinas 
do projeto de Geração de Renda e Autonomia 
para Pessoas Acolhidas, ex-moradores de rua. 
Entre os produtos comercializados estão garrafas 
decorativas, cestas natalinas e guirlandas de 
Natal, confeccionadas com materiais reciclados 
como jornais e garrafas de vidro. Os produtos 
serão comercializados a preços populares. 
Ministrada no Serviço de Acolhimento Taboão, 
a iniciativa da Secretaria de Desenvolvimento 
e Assistência Social visa a estimular a 
autoconfi ança e o diálogo entre os acolhidos, 
além de promover a autonomia e o retorno à vida 
social e familiar (desinstitucionalização). 

Guarulhos é mais uma vez escolhida 
como cenário de produção audiovisual de 
longa-metragem com grande elenco e a 
participação de atores guarulhenses. Dessa 
vez, a produtora BMouse gravou por aqui 
cenas para o filme A Força de um Sorriso, 
do diretor Rafael Almeida. As cenas foram 
feitas em cruzamentos de ruas na Vila 
Sorocaba, Vila Augusta, Cabuçu e Centro. A 
escolha da cidade para a tomada das cenas 
foi intermediada pela Agruppe, associação 
aceleradora de projetos responsável pela 
seleção de mais 30 atores guarulhenses, 
homens e mulheres com idades entre 18 e 65 
anos, que também participam das filmagens. 
A Força de um Sorriso é um documentário que 
conta a história de superação do casal Carla 
Sarni (Antonia Morais) e Cléber Soares (Sidney 
Sampaio), fundadores da empresa Sorridents, 
empreendedores que revolucionaram o 
mercado da odontologia no Brasil promovendo 
saúde bucal para milhões de pessoas. 

ANOTE

Isso não será simples, porém 
é um exercício que executado 
constantemente condiciona

Desde pequeno eu via meus pais 
com grandes problemas, eles cor-
riam atrás do próprio rabo sem saber 
o que estava de errado. Sabiam que 
tinha algo de errado, mas sem saber 
o que estava errado. Infelizmente, eu 
os via buscar a solução em vários lu-
gares, com várias pessoas, em vários 
caminhos.

Mas, no lugar mais importante 

eles não procuravam a solução. Que é 
dentro da gente. Às vezes estamos vi-
ciados nas mesmas regras, nas mes-
mas falsas soluções. Sem descobrir a 
verdade que está dentro de cada um 
de nós. A solução mais completa está 
aí dentro de você.

Então como saio desses proble-
mas?

PREPARAÇÃO!
Você está preparado para o próxi-

mo passo?

Você já se analisou? Colocou em 
evidência sua vida e seus problemas 
para analisar os pontos positivos e 
pontos negativos e trabalhar para 
melhorar? Os resultados positivos só 
aparecem para as pessoas prepara-
das. Pessoas que buscam informação 
sobre a causa e não sobre o efeito.

Na minha opinião, problemas são 
etapas para adquirirmos experiência. 
Seu problema de hoje, vai ser banal 
daqui a cinco anos. Onde você vai ser 
muito mais forte e experiente. Traba-
lhe o problema com calma, não tome 
decisões precipitadas, respire fundo 
e saiba que esse problema está vindo 
para te fazer mais forte e experiente. 
A sabedoria só adquirida através de 
adversidades.

Problemas são resolvidos quando 
divididos em partes. Analise o seu 
problema. Separe o que é emergên-
cia e o resolva. Depois o urgente e 
resolva. Por fi m, resolva-o por com-
pleto sem deixar resquícios.

Isso não será simples, porém é 
um exercício que executado constan-
temente condiciona o cérebro para 
solução de problemas e buscar solu-
ção com mais rapidez.

Você é mais forte e poderoso do 
que todos os problemas. Não fi que 
parado acreditando que a solução 
cairá do céu. A solução é você!

Então deixarei a seguinte fra-
se para meditarmos e mudarmos o 
nosso pensamento, pois nossos pen-
samentos podem mudar a situação: 
“Pensamentos conduzem em senti-
mentos, sentimentos conduzem em 
ações e ações conduzem em resulta-
dos” T. Harv Eker.

Faça valer a pena!
Boa Sorte!

Como você 
encara os seus 
problemas?

PONTO
DE VISTA

Empresário e palestrante, sócio da
agência Kamguru e Lima & Sousa
Contabilidade, Master Practitioner
em PNL - Certifi  cado pela The
Society of NLP™/WhatsApp -
96323-2362

VITINHO KAMGURUVENDA VENDA VENDA

CASA TERRREA (TRAV. 
TIMÓTEO PENTEADO) – 

R$ 290.000 (VAGA) 
– REF 02 - 2 - DORMTS, 

SALA 2 AMBS, COZ, 
QUINTAL, 2 VAGAS.AC/ 

FINANC/FGTS

LOCAÇÃO
APTO – BOSQUE 

VENTURA – R$ 370.000 
(VAGO) – REF 01

2 – DORMTS 1 SUITE, 
SALA 2 AMBS, COZ, 
SACADA GURMET, 1 

VAGA.AC/FINANC/FGTS

APTO – VILA MILTON – 

R$ 185.000 - (VAGO) – 

REF 02

2 - DORMTS, SALA 2 

AMBS, COZ, MOBILIADO

AC/ FINANC/FGTS

APTO – PROX CARREFU-
OR – R$ 175.000 (VAGO) 

– REF 01
2 DORMTS, SALA 2 AMBS, 

COZ, 1 VAGA, COM 
ELEVADOR

AC/ FINAC/FGTS

APTO – COND FLEX – 
(R$320.000) – REF 01

2 DORMTS, SALA 2 AMBS 
COM SACADA, 1 VAGA - 

RICO EM ARAMRIOS 
PLANEJADOS

AC/FINANC/FGTS

APTO – GOPOUVA 
– R$ 275.000 – REF 12
3 – DORMTS, SALA 2 
AMBS, COZ, 2 WC, 

ELEVADOR AREA DE 
LAZER

AC/ FINANC/FGTS

APTO – JARDIM 
ADRIANA – R$ 195.000 
(MOBILIADO) – REF 12
2 – DORMTS, SALA 2 
AMBS, COZ, 1 VAGA, 

AREA DE LAZER
AC/ FINANC/FGTS

APTO – TRAV. TIMOTEO 
PENTEADO – ( PICANÇO) 

– R$ 175.000 – REF 04
1 DORM, SLA 2 AMBS, 

COZ, 1 VAG.
ARMARIOS PALNEJADOS

AC/FINS/FGTS

APTO – TRAV AL YAYA – 
R$ 215.000 –REF 04

2 DORMTS, SALA 2 AMBS, 
COM SACADA, COZ, 1 

VAGA
COM PLANEJADOS.

AC/FINANC/FGTS

CASA CONTINENTAL III 

– R$ 600.00

1 DORM, SALA, COZ

APTO – PICANÇO – 

R$ 1.100

2 DORMTS, SALA, COZ, 1 

VAGA, COM PLANEJADOS

SALÃO COMERCIAL – 
RUA NOSSA SENHORA 
MÃE DOS HOMENS –  

COM 260.MTS
COM MEZANINO, 6 

VAGAS, 
VALOR R$ 5.000.00
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DA REDAÇÃO - Neste domingo 
(08) a Corrida Aniversário 
de Guarulhos, última prova 
do calendário de corridas 
de 2019, teve a guarulhense 
Tatiana Leandro vencendo a 
prova dos 5 km com o tem-
po de 20min10seg A atleta 
de 19 anos compete pela 
cidade no atletismo e já ga-
nhou medalhas em torneios 
importantes da modalidade, 
como os Jogos Regionais. O 
prefeito Guti participou da 
premiação e elogiou a or-
ganização da corrida pela 
grande festa proporcionada.

Completaram o pódio as 
atletas Andreia de Souza, na 
segunda posição, e Juliana 
Stelmach. No5km masculino, 

Clayton Gomes, de 31 anos, 
fez a prova em 16min02seg 
e venceu. Com o tempo de 
43min37seg, Janira Oliveira 
foi a vencedora dos 10 km 
feminino, e Maurício Gonçal-
ves ganhou os 10 km mascu-
lino após cruzar a linha de 
chegada em 34min52seg.

O prefeito Guti parabeni-
zou o evento e reforçou a im-
portância da prática esportiva 
na rotina do guarulhense. 
“Mais um ano que Guarulhos 
conclui o calendário de corri-
das, fechando com chave de 
ouro. Nada melhor do que ter 
qualidade de vida, seja atra-
vés da corrida ou qualquer 
outro esporte, o importante é 
se movimentar”, comentou.

Mais de 10 mil pessoas celebram os 459 anos 
da cidade em grande festa no Bosque Maia

DA REDAÇÃO - Árvore de Natal 
iluminada, cantata, apresen-
tações musicais, concerto de 
estreia da GRU Sinfônica e cele-
bração dos 16 anos da Orques-
tra Jovem. Quem passou pelo 
Bosque Maia ao longo deste do-
mingo (08) para comemorar os 
459 anos da cidade de Guaru-
lhos teve muitos motivos para 
se emocionar. Ao todo, mais 
de 10 mil pessoas circularam 
pelo local e se encantaram com 

a riqueza da produção cultural 
que a prefeitura ofereceu aos 
cidadãos.

O dia era de festa. Com o 
lançamento da GRU Sinfônica, 
a nova orquestra da cidade, que 
tem como patrono o renomado 
maestro João Carlos Martins, 
a cidade de Guarulhos avança 
em importante etapa no cam-
po da formação dos munícipes 
ao conciliar cultura e educação. 
Emocionado, o prefeito Guti ex-

plicou que a GRU Sinfônica é 
parte do projeto Música nas Es-
colas, que no próximo ano vai 
atuar nas unidades escolares da 
rede municipal para promover 
o ensino, a integração e o conví-
vio dos alunos com o universo 
da música.

“Nós vamos atender mais 
de cinco mil alunos com aulas 
de iniciação musical nas escolas 
da rede municipal, um avanço 
na aprendizagem das crianças 
no qual a música é essencial 
para que elas atinjam um pa-
tamar cognitivo muito maior”, 
vibrou o prefeito, encantado ao 
ver todos os 120 músicos da 
GRU Sinfônica e da Orquestra 
Jovem no palco, um recorde 
para a cidade. “Certamente es-
tamos fazendo história ao colo-
car os músicos recém-chegados 
diante desse ousado projeto de 
formação musical dos alunos 
das escolas municipais”.

FOTOS: FABIO NUNES TEIXEIRA

Atleta da cidade vence a 3ª 
Corrida Aniversário de Guarulhos

Uma cidade melhor com uma cultura melhor
Sobre a inauguração da árvore de Natal, o prefeito Guti destacou a valorosa parceria com a Bau-

ducco e a Sabesp, que juntas possibilitaram a iluminação e toda a estrutura da árvore e deixaram o 
Bosque Maia ainda mais acolhedor, atraente e charmoso. A iniciativa dessas empresas faz valer sua 
responsabilidade social e, junto com o poder público, elas completam um ciclo muito importante, 
cumprindo o papel de retornar para a cidade aquilo que ela merece em termos de acesso à cultura, 
à formação cultural e à produção artística e turística. Guarulhos é a maior cidade não capital do 
país e a 2ª maior cidade do estado.

A grande festa também celebrou a união de agentes que querem uma cidade melhor, os artistas 
da cidade, parceiros do setor privado e da sociedade civil e o próprio maestro João Carlos Martins, 
que veio à cidade exclusivamente para inaugurar a GRU Sinfônica, todos em busca de uma cidade 
melhor e com uma cultura mais desenvolvida. 

Casamento comunitário LGBTI 
celebra a união de 19 casais
DA REDAÇÃO - No último do-
mingo (08), 19 casais LGBTI 
puderam oficializar a sua 
união em uma cerimônia re-
alizada no Clube Recreativo, 
no centro da cidade. Este foi 
o terceiro Casamento Comu-
nitário LGBTI realizado pela 
Prefeitura de Guarulhos, por 
meio da Subsecretaria de Po-
líticas da Diversidade (SPD).

Os noivos agora possuem 
declaração de união estável 
consolidada, através de cer-
tificado por escrito e registro 

em cartório com firmas re-
conhecidas, seguindo a base 
e efeitos previstos em lei. 
Cerca de 400 pessoas, entre 
noivos e convidados, pude-
ram comemorar a conquista 
e se emocionaram com as 
cenas de amor presenciadas. 
Cada casal teve direito a 15 
convidados, contando com 
padrinhos e pajem. A festa 
contou ainda com a apresen-
tação musical de Felipe Do-
razio e show da drag queen 
Luh Marinati. 

Skatistas elogiam pista revitalizada na Vila Galvão; festival acontecerá no próximo dia 14
DA REDAÇÃO - Neste domingo 
(08) a prefeitura entregou a 
pista de skate localizada na 
Vila Galvão totalmente revi-
talizada. A obra foi realiza-
da através da parceria com 
a empresa Venom Confec-
ções, que promoveu diversas 
ações no local. 

“A pista ficou maravilho-
sa e mais segura também. 
Cheguei cedo para apro-
veitar ao máximo”, disse 
Heverton Farias, atleta de 
11 anos, terceiro colocado 
na Copa Nescau da moda-
lidade. Amante do skate há 

muito tempo, o skatista Tron 
também enalteceu a nova 
estrutura entregue à popula-
ção. “Os esportistas da cida-
de merecem uma pista como 
esta. Ficou muito melhor do 
que estava antes”, elogiou.

“A reforma ficou muito 
boa, ouvi muitos elogios sobre 
a pista. Não gastamos um cen-
tavo de dinheiro público, tudo 
foi feito através de uma par-
ceria com a iniciativa privada. 
A ideia é qualificar as pistas 
da cidade de acordo com as 
necessidades dos skatistas”, 
afirmou o prefeito Guti.

Bosque Maia recebe festival
No próximo dia 14 acon-

tece a Venom Urban Festival, 
a partir das 10h, no Bosque 
Maia. Uma competição de 
skate e grafite que terá DJ, 
muita música, diversão e 
prêmios aos participantes. A 
inscrição é gratuita e poderá 
ser feita através do site www.
venom.com.br. O evento mar-
cará a reinauguração da pista 
de skate do parque, mais um 
fruto de parceria entre prefei-
tura e a iniciativa privada. 
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ÁRIES: Pode se mostrar mais impaciente ante a ocor-
rência de uns poucos delineamentos saírem fora do que 
tinha em sua mente. 

TOURO: Os pertences mais opulentos avizinham-se para 
procriar um desencaminho no seu bom senso em relação 
aos outros. 

GÊMEOS: Você viverá neste dia com a capacidade 
de percepção super elevada, graças a sua manifesta 
sapiência. 

CÂNCER: Portará uma objeção para disputar muitas in-
dagações bem significativas na sua vivência. Você tende 
a vivenciar neste dia um pouco de letargia.

LEÃO: O seu lado mais digno não restará demonstrado 
claramente para os colegas neste dia, sendo assim a sua 
potência pode se abreviar.
 
VIRGEM: Tenha juízo para determinar coisas que aparen-
tem confusas neste momento, apresentará uma postura 
incoerente na desenvoltura das suas atividades.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETASPALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 69

SCP
EUTANASIA
LAVESSI

COSMETICOS
DABMOLE

CEREJEIRAS
SEMEARRA
ECOMF
GALARDOAR

FUMOENI
RABMAGIC
ARARIBOIA
NGORLN

AÇOUGUEIRO
ASNOUAS

Certificado
importante
no e-com-

merce

Percepção
estudada
pela cro-
moterapia

Floração
das (?): é
celebrada
no Japão

País
fronteiriço
a Rússia 
e China

"A (?) de
Ray-Ban",
peça de
Teatro

Um dos
mais co-
nhecidos
mantras

Amon-(?),
deus da

Mitologia
egípcia

Estabele-
cimento
como o

"pé-sujo"

Orlando (?),
time de

basquete
dos EUA

2, em al-
garismos
romanos

Peço 
com insis-
tência e

humildade

Trabalha-
dor de

lojas de
carnes

Inscrição 
nos carros

da ONU
(ing.)

Prefixo de 
"impopular"

Lázaro Ra-
mos, ator
de "Mister
Brau" (TV)

"Pele
de (?)",
conto de

fadas

Ditongo de
"anágua"
(Gram.)

Formato
da parte
sinuosa
da pista

(?) Todor,
atriz

Mau, em
inglês

Gana, Egito, Sudão,
Nigéria e Marrocos

Afastar; separar

Prática
médica 

considera-
da crime
no Brasil
Produtos
de lojas

de beleza

Internet
(red.)

Maria-(?),
doce

Caipira
(bras.)

Íbis, arara,
tucano e
jandaia

Do mes-
mo modo

Símbolo de união de
conjuntos (Mat.)

Poeta da segunda geração do Romantismo,
escreveu "Meus Oito Anos"

Épocas
Que têm 
o sabor 
do jiló

Espalhar; 
dissemi-
nar (fig.)
Conferir
prêmio a
(alguém)

Hábito
proibido

em locais
fechados
(RJ e SP)

Fundador
de Niterói

(RJ)

Nélson 
Gonçalves,

cantor
brasileiro

2/rá — un. 3/bad — net. 4/loba. 5/magic. 9/arariboia — galardoar. 10/cerejeiras.

LIBRA: Há uma excessiva aptidão para priorizar por 
alguns pareceres não muito comuns e generalizados, em 
razão do seu ego absurdo. 

ESCORPIÃO: Avizinha-se a você ter modificações prefe-
ríveis para a sua constelação, não obstante terá que lidar 
com o máximo da sua essência.

SAGITÁRIO: A sua inclinação mais sentimental e proteto-
ra com os colegas mais próximos, restará na sua sublime 
supremacia. 

CAPRICÓRNIO: Haverá que atestar aos demais a sua 
autêntica habilidade para os afazeres que não pode 
dispensar. 

AQUÁRIO: As ocupações exercidas no planeta de Mercú-
rio estarão um tanto quanto inquietas para com Aquário. 
A sua posição mais excêntrica estará favorável para você.

PEIXES: Ao redefinir sua atmosfera se mostrará de 
maneira muito mais prestigiosa que o comum, tente 
converter-se.

HORÓSCOPO

MAYARA NASCIMENTO - A canto-
ra Leila Pinheiro se apresenta 
no Sesc Guarulhos na sexta-
-feira (13) e no sábado (14), 
com canções inéditas em sua 
voz além dos sucessos de car-
reira, como por exemplo Ver-
de, Serra do Luar, Besame e 
Catavento e Girassol. 

Em 38 anos de carreira 
a cantora gravou 19 CDs e 
três DVDs. Sambas de Ar-
lindo Cruz e Benito di Paula, 
músicas que gravou de Gui-
lherme Arantes, Ivan Lins, 
Gonzaguinha, Gilberto Gil, 
Cazuza e Renato Russo tam-
bém compõem o repertório 
dos shows. O show começa 
às 20h, e acontece no Teatro, 
que tem capacidade para 349 
lugares. Os ingressos custam 
R$ 30 a inteira, R$ 15 a meia 
e R$ 9 para quem possui a 
credencial Sesc.

No sábado (14) o rapper 
paraense Cronixta se apre-
senta às 18h30, no auditório 
do Sesc, com sua música que 
mistura Maracatu, Rap, Bre-
ga e Pop, com poesias, liber-
dade e autenticidade. As en-
tradas custam a partir de R$ 
6 para quem tem credencial.

Final de semana tem show da Leila Pinheiro 
e teatro do Peter Pan no Sesc Guarulhos

No domingo (15), a Cia. 
Linhas Aéreas apresenta o 
espetáculo teatral Wendy e 
Peter. As aventuras de Peter 
Pan são narradas pela óti-
ca feminina, tendo Wendy 
como protagonista. A garota 
doce que adora contar histó-
rias reaparece adulta e recebe 

a visita do companheiro, que 
não se lembra de seu passa-
do. Ela volta a ser criança, re-
aprende a voar e retorna com 
ele à Terra do Nunca. O es-
petáculo tem início às 12h, e 
os ingressos custam a partir 
de R$ 6. Crianças até 12 anos 
não pagam entrada.

FOTO: WASHINGTON_POSSATO

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

Serviço:
Endereço: Rua Guilherme Lino dos Santos, 1.200 – Jardim 
Flor do Campo
Horário de funcionamento: De terça-feira a sexta-feira, das 
9h às 21h30. Sábados, das 9h às 20h e domingos e feriados, 
das 9h às 18h.
Telefone: 2475-5550
Site: www.sescsp.org.br/guarulhos
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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

Recados

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

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

TERRENO PLAINO
Jd. Fortaleza e Pq. 
Primavera,a partir de 35 
Mil a vista ou Facilito F. 
96020-8559.
SALÃO COMERCIAL
Vila Barros  200m²  c/ 
escritório e wc.,13 
metros de frente, Ótima 
Localização Valor 330 Mil 
2467-8132/ 94755-3874
APTO. VILA RIO DE 
JANEIRO
2 Dorms., Quitado c/ 
escritura 135 Mil, particular. 
F.: 97959-4649
MANOEL ARRUDA
Vende casas  150.Mil  
Pimentas e região + 1  casa 
de 230 Mil  F.:  96459-1316  
94372-7872
VENDO APTO. CECAP
Preço de Ocasião, direto 
c/ proprietário.  Fs.: 94013-
7411 / 99506-9537

PROCURO NAMORADA
De 45 a 50anos., p/ 
relacionamento sério. F.: 
96824-4594 Oi.
MULHER MEIGA
P/ carinho c/ sessentão 
divertido. R$1.200/mês ou 
R$ 150/1 hora .WhatsApp 
c/foto 95844-3455.

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

CASA DE MASSAGEM
Relaxe c/prazer  R. Diogo 
Farias 230  Centro Gru.  
2408-8532/  94133-9823

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

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

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

Rua Dr. Rodrigo Costa, 148. Guarulhos SP. CEP 07060-190
F.: 2497.1822    2451.0937

Resp. técnico : Dr. Leando De Lucca,
CROSP 64584 - CROSP/CL 9009

APTO MORADA DO SOL
2 Dorms., 1 vga., R$ 150 
Mil ac. auto parte de pgto. 
F.: 96755-1166
APTO CECAP
3 dorms, Reformado R$ 
213 Mil , aceito fi nanc. F.: 
98919-5686
INOCOOP URGENTE
Sobr., lateral/ 2 DORMS., 
2 Vagas , Exc. Local  R$ 
152 mil  Só á vista . F.:  
98204- 3992
BLACK FRIDAY
Casa Bela Vista 6x25. 
Ótimo Local, 2 dorms. + 
deps., wc., a. serv. 3 vagas. 
R$ 175 Mil est. proposta. 
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
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
SOBRADO 3 DORMS.,
Próx. HMU do Bom Clima, 
270 Mil ac. fi nanciamento. 
F.: 98919-5686
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
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.

GORDINHA SEXY 52A.
R. do Arouche - Mtr. 
Repúb. (11) 98893-9530 
Sozinha.
LOIRA MASSAGEM
Massagem completa. Local 
discreto F.: 95415-6162 Só 
ligação.
DANIELLE CASADINHA
28.anos , Local discreto, 
Massagem sensual  F.: 
93262-2575
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EDP orienta sobre instalação segura de enfeites natalinos
DA REDAÇÃO - As festas de 
fi m de ano estão chegando, e 
muitas residências e estabele-
cimentos comerciais são de-
coradas com árvores de Natal 
e enfeites luminosos. A EDP  
orienta sobre a instalação e uti-
lização correta dos pisca-piscas 
e outros equipamentos elétri-
cos utilizados provisórios na 

decoração natalina para que 
não haja acidentes ou susto 
pelo aumento da conta de luz 
ao fi m dos festejos.

Os cuidados devem come-
çar na hora da compra do ma-
terial. O ideal é escolher itens 
de qualidade, para garantir 
o melhor isolamento elétrico 
possível. Por isso, recomenda-
-se a compra de produtos 
regulamentados pelo Insti-
tuto Nacional de Metrologia, 
Normalização e Qualidade 
Industrial (Inmetro), os quais 
trazem em sua embalagem 
a comprovação dos requisi-
tos obrigatórios de qualidade 
e segurança. Em relação aos 
pisca-piscas, a sugestão é in-
vestir naqueles com lâmpadas 
de LED, mais econômicas, efi -
cientes, duráveis e, por isso, 
mais ecologicamente corretas. 

Na embalagem do produto 
também é importante avaliar 
a potência em watts (W), que 

corresponde à carga demanda-
da. Isso por que, quanto maior 
a potência, maior será o con-
sumo do enfeite de Natal. Um 
curto-circuito na rede elétrica 
pode ser ocasionado pela má 
utilização dos equipamentos 
ou por seu uso prolongado em 
uma mesma tomada. Confi ra 
mais alguns cuidados impor-
tantes:

Para não ocorrer sobrecarga 
de energia caso a quantidade 
de enfeites seja grande, busque 
a orientação de um eletricista;

Muitas árvores de Natal são 
feitas de arame, e por ser alta-
mente condutor de energia esse 
material deve estar bem isola-
do para impedir energização 
acidental;

Fios desencapados podem 
provocar choques, curtos-cir-
cuitos e até incêndios;

Antes de substituir lâm-
padas queimadas dos enfei-
tes, desligue os equipamen-

FOTO: DIVULGAÇÃO

tos da tomada;
Desligar os enfeites lumi-

nosos antes de dormir ou sair 

de casa pode contribuir para a 
redução do valor da conta de 
energia e evitar acidentes.
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