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Cotações Selic (ano)
5% R$  998

Salário Mínimo

 

181
Disque-Denúncia

Euro

Todas as obras foram construídas dentro de padrões que oferecem 
melhores condições de trabalho e contribuem para elevar a qualidade 
do ensino público”, Paulo Matheus, secretário de EducaçãoBovespa

Acontece Pág. 2

IPTU segue congelado pelo 3º
ano consecutivo em Guarulhos
Com o modelo de cobrança, os contribuintes que quitarem o débito dentro do prazo de vencimento vão desembolsar 
o mesmo valor dos últimos dois anos; a pontualidade no pagamento também concederá desconto de até 10% Pág. 4 
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+0,41%
R$ 4,14

Marie Fredriksson, 
vocalista do 

Roxette, morre 
aos 61 anos

Bruna Sasha
é eleita Miss 
Guarulhos 
2019
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-0,28%
110.672

+0,41%
R$ 4,60

FO
TO

: R
EP

R
O

D
U

Ç
Ã

O
/I

N
ST

A
G

R
A

M

Marie Fredriksson, 
vocalista do 

Roxette, morre 
aos 61 anos
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Fortes chuvas provocam alagamentos na 
cidade e atrasos de voos no aeroporto
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Passe Livre 
Estudantil poderá 

ser votado 
amanhã
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Secretaria de 
Obras fi naliza 

reforma da UBS 
Dona Luiza

Guti entrega novo CEU 
Itapegica/São Rafael
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RETRATO DO LEITOR   Caro leitor, poste sua foto no Facebook ou Instagram com a #SuaFotoNaFolha. 
Se sua foto for a mais curtida, você poderá ganhar um super prêmio. Participe!

COLUNA LIVRE
HERMANO HENNING
Jornalista
hermano.henning@fmetropolitana.com.br
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FÉRIAS - E junto com dezembro chegam as férias de fi nal de ano para curtir o verão brasileiro

com Maria do Socorro e Décio Oliveira, ambos na 
sexta colocação. Na classifi cação geral, a equipe 
feminina foi vice-campeã na modalidade.

O técnico da equipe, Alexandre Leonardi, 
enalteceu os resultados dos guarulhenses. “O 
nível da competição está cada vez mais difícil, 
mas a participação dos nossos atletas foi mui-
to boa, estão de parabéns”, afi rmou. 

coisas nunca mais serão as mesmas.”
Marie nasceu em 30 de maio de 1958, na 

Suécia, e iniciou sua carreira quando se tornou 
amiga de seu então futuro companheiro de ban-
da no Roxette, Per Gessle. Em 1984, ela come-
çou sua carreira solo e, dois anos depois, uniu-
-se a Per para a formação do grupo. O Roxette 
lançou hits como “Listen to your heart”, “It must 
have been love”, “Joyride”, “Dressed for suc-
cess”, “How do you do!”, “Sleeping in my car”, 
“Dangerous” e “Fading like a fl ower”.

Na noite desta segunda-feira (9) Guarulhos 
conquistou suas primeiras medalhas na fase fi nal 
dos Jogos Regionais do Idoso (Jori), em Jundiaí, 
interior do Estado. Maria Terezinha levou a me-
dalha de bronze na prova 800 m rasos, catego-
ria D - 75 a 79 anos, e Antônia Pereira foi prata 
nos 1.200 m rasos, categoria B - 65 a 69 anos. A 
cidade teve outros bons resultados no atletismo 

No último sábado (07) o Teatro do Ada-
mastor Centro foi palco do concurso Miss 
Guarulhos 2019. Após uma decisão aperta-
da, a moradora do bairro Cidade Martins, 
Bruna Sasha, foi a grande vencedora da 
noite. A jovem de 21 anos recebeu o prêmio 
de R$3 mil e a partir de agora participará 
dos principais eventos do Fundo Social de 
Solidariedade.

Na grande fi nal, 20 candidatas estive-
ram na disputa e foram avaliadas por uma 
comissão formada por profi ssionais de vá-

A sueca Marie Fredriksson, vocalista da dupla 
Roxette, morreu nesta segunda-feira (9) aos 61 
anos, informou seu empresário. Em nota divulga-
da nesta terça-feira, ele disse que ela enfrentou “17 
anos de uma longa batalha contra o câncer”. Per 
Gessle, integrante do Roxette, lamentou a morte 
de Marie em uma mensagem publicada nas redes 
sociais. “Não tanto tempo atrás, passávamos dias 
e noites em meu pequeno apartamento compar-
tilhando sonhos impossíveis. Estou honrado de 
ter compartilhado seu talento e generosidade. As 

Guarulhos conquista primeiras medalhas no Jori

Bruna Sasha, de 21 anos, é eleita Miss Guarulhos 2019

Marie Fredriksson, vocalista do Roxette, morre aos 61 anos

ACONTECE

rios segmentos como moda, estética e fo-
tografi a. As modelos realizaram desfi les de 
vestido, biquíni e com roupa de gala. Além 
dessas etapas, também responderam a 
uma pergunta escolhida pela organização 
do concurso. Estiveram presentes no even-
to o prefeito Guti, o secretário de Desen-
volvimento Tecnológico, William Paneque, 
e o diretor de Turismo, Ricardo Balcone. O 
concurso Miss Guarulhos é uma realização 
da Prefeitura de Guarulhos que conta com a 
organização da Lago Eventos.

Ainda nos anos oitenta, o 
jornalismo na TV brasileira so-
freu uma transformação radical 
com o jornalista Boris Casoy, 
hoje contratado da Rede TV!

Até então as notícias na te-
levisão obedeciam ao padrão 
do Jornal Nacional, da Globo, 
com os locutores pinçados da 
Rádio Jornal do Brasil: Cid Mo-
reira e Sérgio Chapelin.

Discretos, os dois se mos-
travam distantes dos aconte-
cimentos, embora soubessem 
interpretar como ninguém 
os textos. As vozes de Cid e 
Chapelin, graves e com dicção 
irretocável, não tinham compe-
tidores na TV. E seguiam fi el-
mente os textos dos redatores.

Com o comando do diretor 
de jornalismo da emissora de 
Roberto Marinho, o jornalista 
Armando Nogueira, o telejor-
nal da Globo, que completou 
50 anos agora, foi modelo para 
o que surgiu depois na TV bra-
sileira. Bandeirantes, Record e 
SBT procuraram imitar o estilo.

O jornalismo na TV aqui no 
Brasil seguiu assim até surgir 
Boris Casoy.

 
Nas sombras, Dácio Nitrini
Um repórter do jornal O 

Estado de S. Paulo, Marcos Wil-
son, escalado para fazer uma 
entrevista com Silvio Santos, 
impressionou o dono da televi-
são pelo tratamento respeitoso 
da reportagem.

Silvio comentou que, pela 
primeira vez, recebera um tra-
tamento de “homem de negó-
cios” e não o de um animador 
de auditório. E resolveu contra-
tar Marcos Wilson para cuidar 

do jornalismo do SBT.
E Marcos Wilson convidou 

Boris Casoy para apresentar o 
Telejornal Brasil, principal no-
ticiário transmitido às sete da 
noite.

Boris trabalhava na Folha 
de São Paulo, onde chegou a 
redator chefe. Havia trabalhado 
na rádio Eldorado, do Estadão, 
e tinha experiência de falar no 
microfone. Adorou o convite e 
aceitou na hora.

Ele não tinha a voz nem 
de Cid Moreira, nem de Sérgio 
Chapelin. Muito menos a ele-
gância no vídeo exibida pelos 
dois locutores da Globo. Mas 
não era simplesmente um lo-
cutor, um ledor de notícias. 
Boris Casoy levou o jornalismo 
para a bancada. Comentava as 
notícias e mostrava entender 
do assunto que transmitia. E 
se aventurou a comentar. Seu 
bordão, “isso é uma vergonha”, 
passou a ser repetido por todo 
o país. Captou o sentimento de 
indignação de boa parcela da 
população.

Nasceu assim o jornalismo 
“pra valer” do SBT.

Mas havia alguém mais.
Era o editor executivo do 

telejornal, Dácio Nitrini. Ele de-
senhou o caminho percorrido 
pelo programa de notícias da 
televisão de Silvio Santos.

Dácio, dono de um irretocá-
vel texto jornalístico, tornou-se 
um autor talentoso e lançou na 
semana passada “Cásper Líbe-
ro – Jornalista que fez Escola”, 
um livro que recomendo. Obra 
que nenhum estudante de jor-
nalismo pode deixar de ler. Tem 
a assinatura de um mestre. 
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RUA TAPAJÓS, 56 - GUARULHOS - SP  ·  WWW.THEFIRE.COM.BR
SEGUNDA: 12h AS 15h/18h AS 22h  ·  TERÇA: 12h AS 23h
QUARTA À SÁBADO: 12h AS 00h  ·  DOMINGO: 13h AS 22h

AOS DOMINGOS NOSSO VALET FICA LOCALIZADO NA ESQUINA, DEVIDO À FEIRA DE RUA.
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Prefeitura finaliza reforma da UBS Dona Luiza

DA REDAÇÃO - A prefeitura, por 
intermédio da Secretaria de 
Obras, concluiu nesta segun-
da-feira (09) a reforma da UBS 
Dona Luiza, no Jardim Cente-
nário, o que inclui rampa de 
acesso, escada e salas de ex-

purgo (ambiente destinado a 
limpeza, desinfecção e guarda 
dos materiais e roupas utiliza-
dos na assistência ao paciente) 
e de esterilização (limpeza, 
preparo e acondicionamento 
dos instrumentos cirúrgicos).

A obra, orçada em R$ 
130,4 mil, contou com exe-
cução da empresa Constru-
medici Engenharia e Co-
mércio Ltda. e contemplou 
a reforma da rampa de aces-
so, impermeabilização das 
lajes, colocação de piso an-
tiderrapante, instalação de 
novas janelas nas rampas, 
troca de luminárias, instala-
ção de forro em gesso, pin-
tura e reparo de trincas. A 
escada ganhou piso antider-
rapante, pintura e corrimão 
duplo com acessibilidade. Já 
as salas de expurgo e esteri-
lização receberam bancadas 
em inox, piso e azulejo em 
cerâmica e a partes hidráu-
lica e elétrica novas. 

FOTO: SIDNEI BARROS

Com aparelho quebrado, 118 pacientes do HGG 
deixaram de realizar radioterapia neste mês
DA REDAÇÃO - O aparelho de 
radioterapia do Hospital Ge-
ral de Guarulhos (HGG) fi-
cou quebrado por três dias, 
o que acabou provocando a 
dispensa de 118 pacientes 
que fazem o tratamento na 
unidade. No primeiro dia 
foram dispensadas 94 pes-
soas e 24 no seguinte. Com 
o conserto da máquina, os 

exames foram reagendados 
para o último sábado (07) e 
para o próximo (14).

Além de Guarulhos, o 
HGG atende pacientes que 
fazem o tratamento contra 
o câncer das cidades de São 
Paulo, Vale do Ribeira e Alto 
Tietê. O tratamento ocorre 
por cinco dias consecutivos 
e dois de descanso.

GCM recupera veículo e objetos furtados

DA REDAÇÃO - A Inspetoria de 
Patrulhamento Tático (Romu) 
da Guarda Civil Municipal 
(GCM) de Guarulhos, em ser-
viço na madrugada do último 
domingo (08), localizou um ve-
ículo furtado com placa de Jun-
diaí. A apreensão se deu na ave-
nida Paulo Faccini, na região 
central da cidade. O carro e os 
indivíduos que estavam em seu 
interior, I. C. M., de 27 anos, e 
I. T., de 31, foram conduzidos 
ao 1º Distrito Policial, onde o 
veículo foi confirmado como 
produto de furto pela autorida-
de de plantão. A proprietária 
foi acionada e compareceu ao 
distrito. O veículo foi entregue 
à dona e os indivíduos detidos.

Ainda no domingo a Romu 
recuperou um celular furta-
do nas proximidades da rua 
Dona Antônia, no Itapegica. Os 
agentes foram acionados pela 
Central de Atendimento, após 
ligação da vítima para o 153. 
Segundo a vítima, o autor con-
duzia uma motocicleta CG 125 
vermelha. Com as característi-
cas do veículo e do indivíduo, 
a Central alertou as equipes em 
serviço. Uma equipe da Romu 
localizou o suspeito e a moto, 

constatando tratar-se do acusa-
do. Em seu poder um aparelho 
celular modelo Samsung J5 
Prime. Diante das evidências, 
as partes foram encaminhadas 
ao 3º Distrito Policial, onde a 
vítima e uma testemunha com-
pareceram e confirmaram o 
delito e o autor. Sendo assim, a 
autoridade de plantão lavrou o 
flagrante de furto e o autor per-
maneceu detido.

Outra ocorrência atendida 
pela Romu foi a apreensão de 
indivíduo em flagrante delito 
por furto em uma residência 
no Jardim Tranquilidade. O 
fato ocorreu no sábado (07). J. 
L. S., de 49 anos, foi preso em 
flagrante logo após ter furtado 
uma residência. Em seu poder, 
os agentes da Romu localiza-
ram uma TV e uma bolsa com 
pertences pessoais da vítima, 
que foi acionada e orientada a 
comparecer ao 2º Distrito Poli-
cial, onde foram apresentados 
o autor e os objetos. No Distrito 
Policial, a vítima reconheceu 
seus pertences e a autoridade 
de plantão efetuou levantamen-
tos que constataram que o acu-
sado também era procurado e 
ratificou a prisão em flagrante.

FOTO: LUCAS DANTAS
IPTU de Guarulhos segue congelado 
pelo terceiro ano consecutivo
DA REDAÇÃO - Por mais um ano, 
a prefeitura irá manter o valor 
do IPTU congelado. Com o 
modelo de cobrança, os contri-
buintes que quitarem o débito 
dentro do prazo de vencimen-
to vão desembolsar o mesmo 
valor dos últimos dois anos. O 
projeto visa a auxiliar o cidadão 
em sua regularização e planeja-
mento financeiro por meio do 
pagamento em dia. 

A pontualidade traz outros 
bônus de adimplência, como 
o desconto de 5% aos morado-
res que estavam quites com o 
IPTU até o mês de outubro e 
10% aos que pagarem à vista. O 
aumento sobre o tributo ocor-
re caso o imóvel tenha sofrido 
alteração cadastral ou o débito 

seja pago após a data de venci-
mento.

O prefeito Guti destacou 
que o projeto é uma das provas 
de que a cidade avança econo-
micamente. “Manter esse pro-
jeto por três anos demonstra 
como batalhamos pelo resgate 

da capacidade financeira da ci-
dade. Se podemos ajudar o mu-
nícipe a planejar seus débitos 
com a cidade é porque houve 
responsabilidade financeira da 
administração pública. Guaru-
lhos tem um futuro econômico 
promissor”, afirma. 

FOTO: LUCY TAMBORINO

Médicos em greve fazem ato na prefeitura
LUCY TAMBORINO - Com a greve decretada na última segunda-feira (02), o Sindicato dos Médicos de 
São Paulo (Simesp) promoveu ontem, junto aos profissionais da categoria, um ato em frente à prefei-
tura. A manifestação se iniciou com uma caminhada pela manhã que partiu do Hospital Municipal 
de Urgências (HMU). Os profissionais afirmam reivindicar maior tempo de atendimento em consul-
tas, retaguarda de especialistas e segurança nas unidades. 

O sindicato afirma que são cerca de 50 médicos que participaram reivindicando maior tempo de 
atendimento em consultas, retaguarda de especialistas e segurança nas unidades. Já a Secretaria de 
Saúde disse que apenas um grupo de aproximadamente 20 profissionais esteve em frente ao Paço 
Municipal. Sendo que o munícipio conta atualmente com 810 médicos contratados por administra-
ção direta, além de outros cerca de mil com contrato de instituições parceiras. Deste total, a pasta 
informou que pouco mais de 30 profissionais continuam participando do movimento grevista.
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Prefeitura apresenta projeto de lei para taxa 
ambiental por poluição causada por aviões
DA REDAÇÃO - A prefeitura 
encaminhou à Câmara Mu-
nicipal na última quinta-
-feira (05), em regime de 
urgência, o Projeto de Lei 
3.823/2019 que institui no 
município a Taxa de Pre-
servação Ambiental (TPA) 
a ser paga por todos os pas-
sageiros que embarcarem 
no Aeroporto Internacional 
de São Paulo André Franco 
Montoro, em Cumbica.

De acordo com o PL, o 
valor da TPA é 3 UFGs (Uni-
dades Fiscais de Guarulhos), 
o equivalente a R$ 9,95 para 
cada tonelada de peso total 
da aeronave, aferido em 
momento anterior à decola-
gem. Os recursos arrecada-
dos serão revertidos para o 
seu custeio administrativo 
e operacional e, principal-
mente, para ações de preser-
vação ambiental na cidade, 
como forma de compensar 

os danos causados pela po-
luição gerada pelos aviões 
durante os procedimentos 
de pouso e decolagem.

Segundo o documento, 
as atividades aéreas contri-
buem sobremaneira com 
o aquecimento global, mu-
danças climáticas e con-
sequentes danos à saúde 
pública. Com isso, a insti-
tuição da taxa associada à 
passagem aérea irá tributar 
apenas o passageiro que 
fomenta a atividade e que, 
em sua maioria, é prove-
niente de outras localida-
des. Por sua vez, o cidadão 
guarulhense será compen-
sado recebendo as melho-
rias ambientais geradas por 
esse ônus. A instituição da 
taxa de poluição ambiental 
vai compor o novo Código 
Tributário Municipal, que 
deverá vigorar a partir do 
ano-fiscal de 2020.

Passe Livre Estudantil poderá ser votado amanhã
LUCY TAMBORINO - Em sessão ex-
traordinária, o projeto de lei, de 
autoria da prefeitura, que insti-
tui o Passe Livre Estudantil em 
Guarulhos poderá ser votado 
amanhã. O texto seguiu ontem 
para as Comissões Técnicas 
Permanentes da Casa de Leis, 
que podem propor emendas e, 
precisa dos pareceres para po-
der ser votado em plenário. 

Na pauta da mesma sessão 
há ainda outros PLS de desta-
que como a Lei Orçamentária 
Anual – LOA 2020 e um 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 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 de ontem, ainda 

Vendas até
13 de dezembro

Vendas até
15 de dezembro

Estudante, informamos que a venda de 
créditos do Bilhete Único Escolar em 

2019 encerra nas datas abaixo:

No mês de dezembro (antes da 
pausa) o valor máximo para 

compra de créditos será R$66,90.

Loja Guarupass

As vendas recomecam
no dia 03 de fevereiro.

terminais, apps, pontos
de recarga e

autoatendimento

FÉRIAS
antes das

ÚLTIMA CHAMADA

foram aprovados PLs que pre-
veem subvenções ao Hospital 
e Maternidade Jesus, José e 
Maria (JJM) e ao Hospital Stella 
Maris para 2020. De autoria da 
prefeitura, um dos textos prevê 
R$ 30 milhões para Associação 
Beneficente Jesus, José e Maria 
e, o outro, R$ 6 milhões a Con-
gregação das Filhas de Nossa 
Senhora Stella Maris. Os PLs 
devem ser sancionados em bre-
ve pelo prefeito Guti.

FOTO: LUCY TAMBORINO
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Cidade recebe novo CEU Itapegica

LUCY TAMBORINO - A prefeitu-
ra entregou ontem mais uma 
obra paralisada em gestões 
passadas: o Centro Educacional 
Unificado (CEU) Itapegica/São 
Rafael, localizado na rua Deus 
do Sol, s/nº, na Vila São Rafael. 
O equipamento deve começar 
a funcionar no mês que vem. 

Na ocasião, Guti lembrou 
que a obra havia sido iniciada 

em 2013, ficando abandona-
da por vários anos. “Retoma-
mos os trabalhos e estamos 
cumprindo mais um com-
promisso com a população, 
entregando à cidade um pré-
dio com todas as instalações 
e equipamentos necessários 
para atender aos anseios de 
pais, alunos, professores e 
funcionários”, destacou. 

Para a finalização do equi-
pamento foram investidos 
mais de R$ 17 milhões e a co-
munidade receberá todas as 
instalações necessárias para 
oferecer cultura e lazer. No 
local funcionará também a 
EPG José Jorge Pereira, com 
12 salas de aula, quatro salas 
berçário, biblioteca e demais 
infraestrutura.

Para o secretário de Edu-

FOTO: LUCY TAMBORINO

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)

Assistência Dentária.....................................195.500,00 

Campanhas e Eventos...................................34.000,00

Contribuições Diversas...................................17.000,00

Medidas de Divulgação...................................51.000,00

TOTAL DA RECEITA......................................68.000,00

TOTAL DA RECEITA...................................136.000,00

Diretoria..........................................................323.000,00 

Expediente.....................................................112.200,00 

- CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES  

Pessoal e Encargos Trabalhistas e Sociais....850.000,00 

Financeiras......................................................20.800,00

Assistência Médica..........................................68.000,00 

Representação..............................................382.500,00 
Delegacias Sindicais.......................................51.000,00

Edifício............................................................153.000,00 

TOTAL DA RECEITA................................1.871.700,00

TOTAL DA RECEITA......................................34.000,00

TOTAL DA RECEITA......................................20.800,00

Auxílios Diversos.............................................17.000,00

- EXTRAORDINÁRIAS  

- CAMPANHAS E EVENTOS  

- ASSISTÊNCIA SOCIAL  

- ASSISTÊNCIA TÉCNICA   

TOTAL DA RECEITA...................................280.500,00

Assessorias.....................................................85.000,00 

TOTAL DA RECEITA......................................34.000,00

- DEPRECIAÇÕES  
Depreciação do Imobilizado...........................68.000,00

Federação........................................................17.000,00 

Diversas...........................................................20.000,00

TOTAL GERAL....................................R$ 2.465.000,00

- OUTRAS   

TOTAL DA RECEITA......................................20.000,00

MARIO ALBERTO C. MAINO - CRC 1SP 172906/O-4 - 
Técnico em Contabilidade

- PATRIMONIAL

- ASSISTENCIAL
Contribuição Assistencial.................... R$ 1.657.500,00

- SOCIAL

- ADMINISTRAÇÃO GERAL

Eventuais .................................................. R$ 51.000,00

TOTAL GERAL .................................. R$ 2.465.000,00

- OUTRAS 

Renda s/ Aplicações Financeiras ............ R$ 76.500,00

Contribuição Associativa ....................... R$ 680.000,00

  
TOTAL DA RECEITA ......................... R$ 2.465.000,00

- - - - - - - - - - - - - -  D E S P E S A  - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -  R E C E I TA  - - - - - - - - - - - - - -
 

CNPJ: 38.757.134/0001-24
 

 

SIEMACO SIND EMPREG EAC (LP) LUPP 
(CLRCVL) D LT SR L RM TMAVPPJ AS UBL I 

TTH MUNICIPIO GUARULHOS – SP 
SIEMACO GUARULHOS

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O 
EXERCÍCIO DE 2020

res e a implementação de polí-
ticas públicas pautadas numa 
concepção de educação que re-
afirme o papel político, social 
e cultural da instituição esco-
lar. “A proposta curricular de 
Guarulhos foi construída de 
forma democrática e colabo-
rativa com a participação efe-
tiva do Grupo de Trabalho do 
Currículo, com a colaboração 
de profissionais da educação e 
membros da comunidade. Um 
marco para educação da cida-
de”, destacou o secretário.

Além da apresentação do 
documento, a segunda-feira 
foi marcada por apresentações 
culturais, mesas-redondas, 
roteiros socioambientais, rela-
tos de experiências, mostras 
de artes, debate sobre filmes 
e rodas de conversa, em uma 
intensa programação que se 
estende até sexta-feira, quando 
os participantes se reúnem no 
Adamastor a partir 8h30.

Carlos Eduardo Fernandes 
Junior, pedagogo, pesquisador 
e coordenador pedagógico da 
Emef Infante Dom Henrique, 
futura Emef Escritora Caroli-
na Maria de Jesus/Espaço de 
Bitita, localizada na região do 
Canindé, zona norte da capital, 
palestrou sobre a autonomia 
e o desafio dos educadores na 
construção de um currículo 
pautado na educação integral. 
A conferência foi traduzida em 
Libras (Língua Brasileira de Si-
nais) pelos intérpretes Roberto 
Cardoso e Raquel Rodrigues e 
transmitida ao vivo pelo You-
Tube, e pode ser assistida atra-
vés do link https://www.youtu-
be.com/watch?v=4TdCxj68mk
w&feature=youtu.be.

Guarulhos apresenta documento com 
a reelaboração da proposta curricular
DA REDAÇÃO - A programação 
de atividades do Diálogos em 
Rede, que aconteceu ao lon-
go desta segunda-feira (9) no 
Teatro do Adamastor Centro, 
contou com a apresentação 
do documento de Reelabora-
ção da Proposta Curricular – 
Quadro de Saberes Necessá-
rios (QSN). Nesta edição, que 
vai até a próxima sexta-feira 
(13), o Diálogos em Rede 
aborda temas ligados ao cur-
rículo e à educação integral.

Na ocasião, estiveram 
presentes o prefeito Guti, o 
secretário de Educação, Pau-
lo Matheus, o subsecretário 
Fernando Moraes, a diretora 
do Departamento de Orien-
tações Educacionais e Peda-
gógicas (Doep), Solange Tur-
gante, o Grupo de Trabalho 
Currículo e demais profissio-
nais da educação.

Para Guti, a educação é es-
sencial no desenvolvimento da 
sociedade. Adequar o currícu-
lo para garantir a equidade e 
a qualidade na rede municipal 
de educação é um compromis-
so da atual gestão. “Este currí-
culo vai sustentar a educação 
de Guarulhos por muitos anos. 
Vocês, educadores, fazem par-
te disso e construíram esse 
currículo. Este é um momento 
único que nos dá muito or-
gulho do trabalho realizado. 
Com grande dedicação, vocês 
são responsáveis por cons-
truir um legado para as nossas 
crianças”, comemorou.

A reelaboração da proposta 
curricular, realizada ao longo 
dos dois últimos anos, atende 
à Resolução CNE/CP nº 2, de 
22 de dezembro de 2017, que 
institui a Base Nacional Co-
mum Curricular (BNCC) e traz 
como fundamento e pressu-
posto uma educação que prio-
rize a cidadania, os direitos 
humanos, o diálogo, a forma-
ção integral e a participação de 
todos na educação de crianças, 
jovens e adultos.

De acordo com o secretário 
Paulo Matheus, o documento 
vai nortear as práticas pedagó-
gicas, a formação dos educado-

FOTO: EDUARDO CALABRIA/PMG

cação, Paulo Matheus, a en-
trega da unidade é resulta-
do de um grande esforço de 
gestão no sentido de retomar 
e concluir todas as interven-
ções que foram paralisadas 
em administrações anterio-
res. “Todas as obras foram 
construídas dentro de pa-
drões que oferecem melho-
res condições de trabalho 
e contribuem para elevar a 
qualidade do ensino públi-
co”, afirmou.

Ainda outras obras que 
paralisadas em gestões passa-
das já foram entregues como 
as Unidades de Pronto Aten-
dimento (UPAs) Paulista e 
Cumbica, a Unidade de Bási-
ca de Saúde (UBS) Primavera, 
além de duas escolas e outros 
dois CEUs (Bonsucesso e Con-
tinental) que contarão com 
evento de entrega neste mês.

Na ocasião, o secretário 
de Educação ainda destacou 
a instalação do Museu da 
Água, que deverá contar com 
investimentos de mais de R$ 
5 milhões e é uma atitude 
pioneira da cidade. As insta-
lações estão previstas para 
acontecer no casarão da rua 
Sete de Setembro. O imóvel 
é considerado patrimônio 
tombado e deve passar por 
restauro.
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Fortes chuvas provocam alagamentos e 
atrasos de voos no Aeroporto de Cumbica

DA REDAÇÃO - As fortes chuvas 
que caíram no fi m da tarde de 
ontem provocaram alagamen-
tos em diversos pontos da ci-
dade, além de atrasos nos voos 
do GRU Airport – Aeroporto 
Internacional de São Paulo, em 
Cumbica. 

Dentre os locais estavam o 
cruzamento da avenida Mar-
tins Júnior com a rua Arminda 
Braga de Almeida, no Jardim 
Santa Emília; a região da ave-
nida Brigadeiro Faria Lima; a 

praça Oito de Dezembro, no 
Taboão; e na avenida Tancredo 
Neves, no Macedo.

A Coordenadoria Munici-
pal de Proteção e Defesa Ci-
vil registrou até às 18h duas 
ocorrências, a princípio sem 
gravidade. Segundo a pasta, 
a quantidade de chuva está 
sendo expressiva. Os pluviô-
metros automáticos registra-
ram os seguintes índices em 
um período de duas horas na 
região central choveu 56 mi-

límetros; Aracilia 36 milíme-
tros; Cumbica 37 milímetros; 
e Soberana 35 milímetros.

Em nota a concessionária 
que administra o terminal 
informou que as operações 
de decolagem de voos foram 
suspensas por cerca de 10 
minutos, por volta das 16h30. 
O motivo foram as fortes 
chuvas sobre São Paulo. Dois 
voos que tinham como desti-
no GRU Airport foram alter-
nados para outros aeroportos 
(Latam 4633, de Confi ns-GRU 
para Galeão e Latam 3269, de 
Aracaju-GRU para Confi ns). 
Outros seis previstos para 
pousar em Congonhas foram 
recebidos em Guarulhos.

No início da noite, o aero-
porto operava com auxílio de 
instrumentos, com pousos e 
decolagens liberados. A pro-
gramação dos voos segue em 
formação e pode haver novos 
atrasos.

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Prefeitura se reúne com coordenador do MTST
DA REDAÇÃO - A prefeitura, 
por meio das secretarias 
de Habitação e Justiça, 
se reuniu ontem no Paço 
Municipal com o coorde-
nador do Movimento dos 
Trabalhadores Sem Teto 
(MTST), Zelídio Barbosa, 
para tratar de diferentes 
reivindicações.

No encontro foi dis-
cutida a área da massa 
falida da Vasp, no Jar-
dim São João, ocupada 
por famílias lideradas 
pelo MTST; a ocupa-
ção existente no Sítio 
do Vovô, no bairro de 
Bonsucesso, área de 
propriedade do espólio 
de Paschoal Thomeu; a 
tentativa de suspensão 
de reintegração de pos-
se de área particular 
na Vila Rio de Janeiro; 
a notificação para de-
socupação de área de 

risco no Morro do Pio-
lho; ocupações irregula-
res em áreas da CDHU, 
que estão sendo tratadas 
pela direção da própria 
empresa; e a implanta-
ção da tarifa social jun-
to à EDP na Comunida-
de Alvorada, desde que 
exista a possibilidade de 
regularização fundiária.

A reunião contou com 
a presença do secretário 
de Habitação, Silvio Fi-
gueiredo, do adjunto de 
Justiça, Oswaldo Choli, e 
do diretor do Departamen-
to de Acompanhamento 
e Controle de Ocupações 
Irregulares (Dacoi), Wal-
demar Tenório. Os temas 
tratados, apesar de não 
estarem diretamente liga-
dos à Prefeitura, mostram 
a disposição da municipa-
lidade em intermediar as 
melhores soluções. 

Rua Silvestre Vasconcelos Calmon, 517 Vila Pedro Moreira - 
CEP 07020-001 - Guarulhos - SP

(11) 97386-9260ATENDIMENTO DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA
DAS 8H ÀS 16H (11) 2087-7789

VENHA NOS CONHECER!
TEMOS CERTEZA QUE SE SURPREENDERÁ 

COM O QUE ESTAMOS OFERECENDO A 
VOCÊ: QUALIDADE DE ATENDIMENTO, 
SERVIÇOS MÉDICOS E CUIDADOS A UM 

CUSTO QUE CABE NO SEU BOLSO!

ESPECIALIDADES

ACUPUNTURA
ANDROLOGIA
CARDIOLOGIA

CIRURGIA VASCULAR
CLÍNICA GERAL
DERMATOLOGIA

ENDOCRINOLOGIA
FISIOTERAPIA
GASTROLOGIA

GERIATRIA
GINECOLOGIA

MASSOTERAPIA
ODONTOLOGIA
OFTALMOLOGIA

OTORRINO
PROCTOLOGIA

PSICOLOGIA

CENTRO DE COLETA
EXAMES LABARATORIAIS
EXAMES DA IMAGEM

NOSSO CENTRO MÉDICO ESTÁ 
VOLTADO PARA O BEM-ESTAR DA 

MELHOR IDADE, PROPORCIONANDO 
QUE SUA QUALIDADE DE VIDA 

AUMENTE SUA QUANTIDADE DE VIDA

10 DE JANEIRO 
DE 2020

INÍCIO DAS CONSULTAS
13/01/2020

PROMOÇÃO 
DE INAUGURAÇÃO

CONSULTA EM QUALQUER 
ESPECIALIDADE
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No último sábado (30) ocorreu o Baile a 
Fantasia 60+, atividade proporcionada pela 
Secretaria de Direitos Humanos da Prefeitura de 
Guarulhos. O evento ocorreu em parceria com a 
Escola 360 e o CEU Jardim Presidente Dutra. O 
próximo baile será realizado na sexta-feira (6), 
no CIC Pimentas. Os idosos, que já participam do 
projeto Academia na Praça no bairro Ponte Alta, na 
praça Estrela (Inocoop) e no CEU Presidente Dutra, 
participaram desta atividade que traz inúmeros 
benefícios. Além de tirar os idosos de casa, faz 
com que tenham uma vida social mais agitada, 
interajam com vizinhos, amigos e façam exercícios, 
melhorando sua condição física e emocional.

Nesta segunda-feira (9), a Prefeitura de 
Guarulhos abre inscrições para testes de 
admissão nas equipes de ginástica artística 
categorias masculino e feminino. Crianças 
nascidas entre 2012 e junho de 2015 têm 
até o próximo dia 6 de março para efetuar 
a inscrição. Para participar, os interessados 
devem realizar a inscrição pessoalmente, 
acompanhadas pelos responsáveis, no 
Ginásio Bonifácio Cardoso, situado na rua 
Arujá, 372, na Vila Tijuco, das 8h às 17h, 
munidos de documento de identificação 
original. A seletiva irá ocorrer no dia 7 de 
março no mesmo local.

ANOTE

A rotina anual dos pais, que 
não é nada fácil, somada à 
necessidade de se trabalhar

Ao fi ndar um ano desgastante de 
uma rotina nem um pouco fácil, enfi m 
chegam as tão esperadas férias escola-
res. O que para as crianças é um sonho 
de consumo, para os pais pode ser um 
tormento: o que fazer com tanta ener-
gia dentro de casa?

Na teoria, os pais planejam várias 
atividades em família: idas ao shopping, 
piqueniques no parque, brincadeiras 
no parquinho do condomínio, jogos de 
futebol juntos, contação de histórias e 

outros programas que parecem ser sufi -
cientes para satisfazer a necessidade de 
gasto de energia. Na prática, o planeja-
mento e preparação dos pais não supre 
nem as primeiras semanas. A falta de 
uma rotina e, muitas vezes, de limites, 
acaba frustrando os pequenos foliões e 
gerando um confl ito familiar.

A rotina anual dos pais, que não é 
nada fácil, somada à necessidade de 
se trabalhar enquanto os fi lhos estão 
de férias sem ter com quem deixar os 
pequenos tem se tornado um problema 
recorrente nas famílias brasileiras.

Calma! Há uma luz no fi m do túnel: 
as colônias de férias.

Entre dezembro e janeiro, gran-
de parte das escolas particulares, 

clubes, secretarias de esporte e lazer 
dos municípios, associações e em-
presas do Sistema “S” (Sesc, Sesi, 
entre outros) oferecem atividades 
recreativas para garantir que as 
crianças tenham onde descarregar 
as energias acumuladas e que os 
pais possam trabalhar despreocu-
pados. Quem pensa que colônia de 
férias é só brincadeira, pode se sur-
preender com o que esta atividade 
oferece aos pequenos de todas as 
idades. Para além da pura diversão, 
estes momentos promovem a socia-
lização, o aprendizado, a aquisição 
de habilidades motoras e cognitivas 
e o cultivo de novas amizades.

As colônias de férias também in-
crementam o mercado de trabalho 
temporário, oportunizando aos pro-
fi ssionais e acadêmicos de Educação 
Física e áreas afi ns (Hotelaria, Peda-
gogia, Letras, Artes) uma fonte de 
renda ou até mesmo o início de uma 
nova carreira. O campo de trabalho 
para monitores de recreação aumen-
ta exponencialmente neste período, 
sobretudo se considerarmos o grande 
número de hotéis e resorts que ofere-
cem este serviço aos seus hóspedes.

Para as famílias que não têm condi-
ções de arcar com esta despesa extra, o 
jeito é se desdobrar para que as férias 
de seus fi lhos não sejam monótonas. A 
tentação de deixar as crianças na casa 
dos avós é grande, mas é necessário um 
pouco de criatividade e muito jogo de 
cintura para não sobrecarregar os “bons 
velhinhos”. Ao invés de enxergar as fé-
rias escolares como um fardo pesado, 
os pais podem ver neste período uma 
oportunidade de compartilhar momen-
tos de qualidade com seus fi lhos, forta-
lecendo vínculos e criando uma coleção 
de memórias afetivas.

Criança é sinônimo de alegria! 
Aproveite para mostrar que esta festa 
é mais completa quando tem a parti-
cipação de todos.

Boas férias!

Filhos em férias. 
E agora?

PONTO
DE VISTA

professor especialista nos cursos 
de Licenciatura e Bacharelado 
em Educação Física do Centro 
Universitário Internacional Uninter

CARLOS ALBERTO HOLDEFERCARLOS ALBERTO HOLDEFER
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Instituto realiza palestra sobre empreendedorismo 
para jovens em escola do Parque Piratininga 

DA REDAÇÃO - Voluntários do 
Instituto de Formação de Em-
preendedores realizaram uma 
palestra sobre o empreendedo-
rismo e o futuro do mercado na 
Escola Estadual do Parque Pira-
tininga III. A atividade foi rea-
lizada na última segunda-feira 
(02) e contou com centenas 
de alunos em dois períodos: 
das 7h às 12h e das 13h30 até 
17h30. A faixa etária dos estu-
dantes foi de 15 a 17 anos. 

Para Lucas Munhoz, um 
dos três diretores do projeto, 
o empreendedorismo é uma 
atitude e, para isso, são neces-

sários diversos conhecimentos. 
“Todos os jovens se preocupam 
com o futuro, ainda mais na 
periferia”, refletiu sobre a im-
portância do conhecimento 
para o sucesso.   

Vitor Tadeu, também di-
retor do instituto, avaliou que 
manter a atenção dos adoles-
centes foi uma tarefa difícil 
no início, mas que o plane-
jamento garantiu o sucesso 
de toda a programação. “Nós 
levamos uma linguagem bem 
mais jovem e também um 
adolescente de 15 anos contou 
sua experiência no empreen-

dedorismo”, destacou. O Insti-
tuto de Formação de Empre-
endedores ainda conta com 
Thais Cunha na direção. 

O trabalho voluntário é um 
dos braços do instituto, que 
além de levar a formação a 
escolas particulares, deve tam-
bém, em 2020, oferecer um 
curso focado no empresário, 
principalmente microempre-
endedor. Para estes últimos, a 
formação na modalidade Edu-
cação a Distância (EAD), terá 
duração de 12 meses e deve 
contar com três pilares: aplica-
ção do curso, conhecimentos 
para networking e consulto-
ria. O material trará conteúdos 
que possibilitarão conheci-
mentos de vendas, área con-
tábil, atendimento ao cliente 
e todas as etapas necessárias 
para manter um negócio no 
mercado atual. Mais informa-
ções podem ser obtidas nas 
redes sociais do instituto.

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Rodovia Ayrton Senna realiza simulado 
de acidente com produtos perigosos
DA REDAÇÃO - A Ecopistas reali-
zou no km 37 da rodovia Ayr-
ton Senna, em direção a São 
Paulo, próximo à saída para o 
Rodoanel, o simulado de aci-
dente com produtos perigosos.

O acidente fictício simu-
lou um contexto de risco em 
que um veículo de transporte, 
carregado de soda cáustica, 
pararia na faixa da direita, 
devido a problemas mecâni-
cos. Em seguida, um segundo 
veículo bateu na traseira do 
mesmo danificando a válvula 
de saída do produto, que co-

meçaria a gotejar na rodovia. 
Ainda, no mesmo cenário, 
uma moto, veio logo atrás do 
segundo veículo, conseguin-
do parar a tempo, mas sendo 
atingida por outro carro que, 
ao tentar desviar do acidente, 
capotou na via. 

Neste ano, de janeiro a no-
vembro, a Ecopistas registrou 
três acidentes com carretas 
que transportavam produtos 
perigosos, sendo dois deles 
sem vítimas e um com cinco 
feridos, dentre eles, um em es-
tado grave.
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ÁRIES: Dentro da sua autoconfiança surgirá várias lacu-
nas que devem ser fechadas. Para isso o Sol irá lhe ajudar 
a encontrar o melhor caminho. 

TOURO: Uma admiração muito forte pelo belo irá leva-lo 
a superficialidade. Vênus irá poder lhe ajudar e muito. 
Esteja resoluto em avaliar as coisas por outros aspectos.

GÊMEOS: Terá alguma dificuldade em compreender 
determinadas situações. Deve voltar a se relacionar bem 
com virgem. 

CÂNCER: Para este signo o romantismo será bem 
desenvolvido de acordo com a passagem da Lua. Pode 
se irritar um pouco com a burocracia.

LEÃO: Você tende a ser uma pessoa muito mais impul-
siva neste momento, tudo depende da força de vontade 
para mudar as coisas ao seu lado. 

VIRGEM: Suas projeções sistemáticas tendem a serem 
eficientes neste momento. A constelação da qual você 
pertence porém estará mais apática.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETASPALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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BANCO 70

SC
ESTIMATIVA

ESMEROEEN
ACARIESTRIA

UMONSTROS
ALVOETASD

TICIRROSE
FUSCAATICO

RAMENOMM
ARRANHACEU

AGIOSERIN
OGPAZROSI
TIACIATAC
IDASARCA
COATOLÇÃ

ACASALAMENTO

Singula-
ridade

Taxa Re-
ferencial
(abrev.)

Móvel
outrora

protegido
por dossel

Antigo
carro

popular 
da VW

Autor de
textos aca-
dêmicos

Remo, em
inglês

(?) Santa
Cruz,

cantor
brasileiro

Lucro
obtido em
operação
cambial

O Nobel 
de Malala
Yousafzai
em 2014

A Matri-
arca do
Samba

Velocida-
de da luz
(símbolo)

Monte
mais alto
da ilha 

de Creta

(?) 
Capone,
gângster 

de Chicago

(?) da
Aliança,
relíquia
judaica

Momento
culminan-
te do cio
(Zool.)

 Formação
típica 

das Ilhas
Marshall

Letra equi-
valente ao
tau grego

Partícula
neutra do

átomo
(símbolo)

(?) Cam-
pos, atriz
Conto, em

inglês

Tipo de
constru-

ção como
o Empire

State
Building
(Nova
York)

Cascudo
(Ictiol.)

Cândido;
puro

Aberra-
ções

Prefixo de
 "visconde"

Cálculo;
avaliação

Apuro

Submeter
a provas

Pão (?), ingrediente
principal do

sanduíche Beirute
Pedra de moinhos

Existir
Pablo Ca-
sals, vio-
loncelista

Doença
hepática

grave
Oneroso

Marca
cutânea 

(?) Lopes, 
compositor

Inflexíveis

O tempo
sem vento
ou chuva

Críveis

Ferramentas de contato entre
empresa e cliente, como e-mail,

telefone e "chat on-line"

"(?) loco":
no lugar
(latim)
Rezar

Também;
inclusive
Soldado
(abrev.)

Tipo de obra que
ocupa os nichos da

catedral de Chartres,
na França

Secretaria
do Meio

Ambiente

(?) de rescisão, docu-
mento que
dissolve o
contrato

2/in. 3/ida — oar. 4/tale. 5/acari. 8/tia ciata.

LIBRA: Com toda certeza competir será algo muito bom 
para este signo. O planeta Júpiter abalará sua autoesti-
ma. Aja com coerência e avalie a opções que você tem.

ESCORPIÃO: A busca incessante do que você realmente 
acredita através da dialética será enaltecido. Este mo-
mento tão delicado na sua vida será muito marcante.

SAGITÁRIO: Verá sua honra ser questionada e vilipen-
diada. Mercúrio será a chave para você voltar a encontrar 
coragem e determinação para se defender.

CAPRICÓRNIO: Irá realizar algumas coisas que você 
vinha planejando algum tempo. Seu poder de convencer 
as pessoas será o caminho.

AQUÁRIO: Uma vitória está eminentemente para vir de 
encontro a você. Todo seu potencial aplicado ao longo do 
tempo te dará este belo resultado.

PEIXES: Haverá muito amor durante este dia, será 
cativante para você. Evite ir em ambientes de muito 
baixo astral.

HORÓSCOPO

DA REDAÇÃO - A prefeitura e a 
Orquestra Jovem Municipal 
de Guarulhos (OJMG) encer-
ram o programa de concertos 
da temporada 2019 com o sur-
preendente espetáculo Coisas 
do Brasil, oferecido nesta 
quinta-feira (12), às 20h, no 
Teatro do Adamastor Centro. 
Como de costume, a apresen-
tação tem classificação livre e 
os ingressos gratuitos devem 
ser retirados na bilheteria do 
teatro com duas horas de an-
tecedência do espetáculo.

De acordo com o maestro 
Emiliano Patarra, a tempo-
rada anual da OJMG já con-
ta com espetáculos como o 
Rock em Concerto e o Sam-
ba em Concerto, iniciativas 

Orquestra Jovem encerra a temporada 
2019 com o espetáculo Coisas do Brasil

que ultrapassaram as fron-
teiras do universo da música 
ao propor a união de dife-
rentes gêneros musicais. “O 
concerto de encerramento 
da temporada 2019 é ainda 
mais especial, pois é o mo-
mento em que a música e a 
linguagem que vêm do ser-
tão nordestino e das raízes 
musicais paulistanas encon-
tram a orquestra sinfônica”, 
explica Patarra.

Para dar vida a esse espe-
táculo inusitado e tornar essa 
mistura de gêneros musicais 
uma experiência única para 
os músicos e também para 
os espectadores, a Orquestra 
Jovem convida ao palco do 
Adamastor grandes grupos 

tradicionais da cidade.
Há 40 anos, a Orques-

tra de Violeiros Coração da 
Viola encanta o público com 
espetáculos riquíssimos, 
nos quais predominam can-
ções saudosas e histórias 
incríveis. Em atuação desde 
o final da década de 1970, 
o grupo Favoritos da Cati-
ra é formado por homens 
e mulheres engajados em 
preservar a cultura caipira 
e passar a sabedoria cabocla 
para a terceira geração de 
integrantes. Em seus cantos, 
poemas, ponteios, acordes, 
gestos e batidas das mãos e 
dos pés, o grupo leva seus 
apreciadores a uma viagem 
no tempo e uma abstração de 
simbolismos, significados e 
referências inspirados e ain-
da mantidos no universo da 
autêntica cultura raiz. Na li-
nha melódica do movimento 
armorial de Ariano Suassu-
na, o poeta cordelista Bosco 
Maciel apresenta músicas 
autorais, abrilhantando o es-
petáculo com poesias musi-
cadas que traduzem a vida de 
homens e mulheres do sertão 
nordestino.

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG

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

Recados

Autos

EMPREGO

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
MULHER DÓCIL
P/relacionamento aberto c/
sessentão. R$1.200/mês ou 
R$ 150/1 hora .WhatsApp 
c/foto 95844-3455
IMPRESSOR DE SILK 
CREEN
Que Reside em Guarulhos.  
Fone (11) 4964-6156.

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

APTO. VILA RIO DE 
JANEIRO
2 Dorms., Quitado c/ 
escritura 135 Mil, particular. 
F.: 97959-4649

PROCURO NAMORADA
De 45 a 50anos., p/ 
relacionamento sério. F.: 
96824-4594 Oi.

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

VENDO CONVÊNIOS
Todos os Tipos, c/ preços 
especiais. Faça uma 
cotação. Atendendo todos 
os dias. F.: 98516-2206/ 
99494-9370

VENDE-SE
GALPÃO TERRENO 
2.000Mts2Somente 

Terreno, Jd. 
Aracilia.  

R$ 200 mil sinal e 
20 parcela 
R$ 10.000

F.: 99621-0426

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
APTO MORADA DO SOL
2 Dorms., 1 vga., R$ 150 
Mil ac. auto parte de pgto. 
F.: 96755-1166

SALÃO COMERCIAL
Vila Barros  200m²  c/ 
escritório e wc.,13 
metros de frente, Ótima 
Localização Valor 330 Mil 
2467-8132/ 94755-3874
SOBRADO JD. SILVIA
Jd. B. Vista  Escritura (Ac. 
Financ.) Terreno 5 x 25  2 
Quartos, Sacada, Sala com 
Sanca, Coz. c/ arm.  2 wcs.,  
c/ Box, 2 Vgas cobertas, 
Portão Automático  Ótima 
Localização, Valor R$ 270 
Mil. F.: 2467-8132/ 94755-
3874.
APTO CECAP
3 dorms, Reformado R$ 
213 Mil , aceito fi nanc. F.: 
98919-5686

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

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
SOBRADO 3 DORMS.,
Próx. HMU do Bom Clima, 
270 Mil ac. fi nanciamento. 
F.: 98919-5686
VENDO APTO. CECAP
Preço de Ocasião, direto 
c/ proprietário.  Fs.: 94013-
7411 / 99506-9537
MANOEL ARRUDA
Vende casas  150.Mil  
Pimentas e região + 1  casa 
de 230 Mil  F.:  96459-1316  
94372-7872
BLACK FRIDAY
Casa Bela Vista 6x25. 
Ótimo Local, 2 dorms. + 
deps., wc., a. serv. 3 vagas. 
R$ 175 Mil est. proposta. 
F.: 2382-8300
INOCOOP URGENTE
Sobr., lateral/ 2 DORMS., 
2 Vagas , Exc. Local  R$ 
152 mil  Só á vista . F.:  
98204- 3992

TERRENO PLAINO
Jd. Fortaleza e Pq. 
Primavera,a partir de 35 
Mil a vista ou Facilito F. 
96020-8559.
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
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Prepare-se para o réveillon ‘no fundo do mar’ de Olímpia

DA REDAÇÃO - Conhecida pe-
las águas quentes, Olímpia 
vem a cada ano se tornan-
do o destino certo para as 
férias de final de ano. E no 
clima de réveillon o resort 
Hot Beach Olímpia levará 
os hóspedes a viverem uma 
experiência única no fundo 
do mar. Toda a decoração e 
iluminação dos espaços foi 
cuidadosamente pensada 
e preparada para criar um 
ambiente marinho. 

“A iluminação, com luzes 
negra e azul, vão transfor-
mar os ambientes decorados 
de maneira a termos uma 

atmosfera que remete muito 
ao fundo do mar”, afi rmou o 
gerente de Marketing Ope-
racional e Eventos do Grupo 
Ferrasa, Marcos Bittencourt.

A festa é exclusiva para 
os hóspedes dos três re-
sorts do complexo Hot Be-
ach e que inclui ceia com-
pleta, open bar, queima 
de fogos, performances e 
apresentações de banda, DJ 
e escola de samba.

A Folha Metropolitana 
foi convidada para conhe-
cer os preparativos para 
as festividades de final de 
ano e pode conferir de per-

FOTOS: DIVULGAÇÃO

to todo o conforto, infraes-
trutura e opções de lazer 
e gastronomia oferecidos 
pelo complexo.

No Complexo Hot Beach 
Olímpia, são três diferentes 
opções de hospedagem e to-
das dão acesso gratuito ao 
parque aquático Hot Beach 
Olímpia, sendo eles o Cele-
bration Resort Olímpia, Hot 
Beach Resort e o Thermas 
Park Resort & Spa.

O parque aquático, ali-
ás, é um local que consegue 
unir diversão, adrenalina e 

as famosas águas quentes 
de Olímpia para toda a famí-
lia. Há um espaço dedicado 
às crianças que conseguem 
desfrutar tanto quanto os 
adultos de piscinas e demais 
opções de lazer. Na área kids 
as atrações são variadas en-
tre escorregadores, balanços 
e piscinas infantis tudo mo-
nitorado por salva-vidas.

Para os adultos a adre-
nalina para os aventureiros 
está no Irado, uma torre de 
toboáguas com quatro op-
ções de descida, e no Poty 

Pipe, atração em formado 
de pista de skate em “U”, 
em que se desce deslizando 
em boia dupla, num movi-
mento de pêndulo. 

Além disso, o destaque 
fi ca por conta de uma praia 
localizada estrategicamente 
no parque, que também con-
ta com piscina de ondas uni-
da com uma extensa área de 
área fofa e branquinha, além 
de coqueiros e quiosques.

Reserva dos pacotes de 
Natal e Réveillon no site 
www.hotbeach.com.br.
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