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Não haverá um custo de mais de R$ 1.900 para o governo. Essa 
renúncia não chega de R$ 300 por mês”, Bruno Dalcolmo, 
secretário de Trabalho do Ministério da EconomiaBovespa
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GRU Airport só consegue 
AVCB para um terminal
Após denúncia exclusiva da Folha Metropolitana em outubro, apenas o terminal 3, que concentra os voos 
internacionais, obteve o laudo do Corpo de Bombeiros; os demais seguem irregulares sem a documentação
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‘Brincando com 
Fogo’ estreia hoje nos 

cinemas do país

Fonte do Parque 
Ibirapuera apresenta 
espetáculos gratuitos
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o jornal de Guarulhos

Quase 5,4 mil consultas são remarcadas devido à greve dos médicos Pág. 7

Segundo a Secretaria da Saúde, um total de 27 profi ssionais manteve a paralisação ontem; movimento teve início no último dia 02

Mais de 30% acreditam 
que o desemprego cairá 
em 2020
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Depois do Itapegica, 
região do Continental 
recebe CEU
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‘Você na Prefeitura’ 
acontece neste sábado 
no Cabuçu
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CIDADE - Em meio à escuridão da noite, a velocidade dos carros nas cidades que nunca dormem

Nem terminou o ano e a 
campanha para a prefeitura de 
Guarulhos começou pra valer. 
Elói Pietá, ex-prefeito e candi-
dato já lançado pelo PT, deu en-
trevista numa emissora de rádio 
de São Paulo e na TV Guarulhos, 
batendo na atual administração 
- programa Radar.

“Um governo que não 
deu certo”, disse, falando do 
trabalho do prefeito que se 
elegeu há três anos fazendo 
forte oposição aos governos 
petistas da época. Guti não 
se cansou de atribuir ao PT 
uma dívida impagável de 7 
bilhões de reais deixada para 
trás. Agora as posições se in-
verteram. Coisas da política. 
E da democracia.

Acompanhei a entrevista 
de Elói pelo WhatsApp em 
mensagem enviada pelo meu 
amigo Pedro Notaro, retirada 
de seu Facebook.

Pietá espera apenas a ho-
mologação de seu nome pela 
convenção, mas já se consi-
dera candidato. “Pré-candi-
dato”, no caso.

E com razão porque assi-
nou um compromisso com o 
outro pretendente, deputado 
Alencar Santana, avalizado 
pelas lideranças petistas lo-
cais e pelo presidente da sigla 
em nível estadual, Luiz Mari-
nho, como já escrevi aqui.

Falta agora escolher o 
vice da chapa.

 
Alguém de fora
Aí entra um princípio de 

discordância que pode pro-
vocar discussões futuras. 
Pietá adiantou que será es-

colhido alguém de fora do 
partido para abrir o leque de 
penetração no conjunto de 
eleitores, “trazendo a classe 
média para o nosso lado”. 
Contanto que seja alguém 
comprometido com posições 
caras ao PT, alertou, impondo 
condições: que não seja alia-
do ou comprometido com o 
presidente Jair Bolsonaro ou 
o governador João Doria.

No entanto, pelo acordo as-
sinado para evitar a prévia que 
chegou a ser admitida, a esco-
lha do vice dependerá de uma 
comissão formada por lideran-
ças do partido com a partici-
pação explícita do pretendente 
que cedeu a vez a Pietá, o de-
putado Alencar. Alencar, não 
é de hoje, vem perseguindo a 
chance de ser lançado como 
candidato a prefeito de Guaru-
lhos. Como se sabe, mais uma 
vez, morreu na praia.

Voltemos à questão do vice.
O que pensa um não é o 

que pensa o outro. Elói Pietá 
estabelece como sacramen-
tada a decisão de seu vice ser 
“alguém de fora”. Como eu já 
disse aqui, algo que foge do 
costume petista em sempre 
se defi nir pelas chapas puras 
em casos como este.

A questão é: “procurar 
um vice onde você tem me-
nos presença”, lembrou o ex-
-prefeito e agora candidato. 
Ele sabe que o calcanhar de 
Aquiles petista é representa-
do pela classe média da re-
gião central da cidade. Quer 
tirar votos de seu adversário 
mais forte: o prefeito Guti, já 
em campanha pela reeleição.

PEDRO NOTARO

pedronotaro@gmail.com
WhatsApp: 99507-6900

PEDRO NOTARO
Segundo round
Elói Pietá (PT) dá a entender que faz ques-

tão de vice de outro partido e que represente 
o Centro no espectro político. Entretanto, os 
partidários do deputado federal Alencar que-
rem porque querem indicar o vice…

#prontofalei
Na sessão de terça-feira, o vereador Lauri 

Rocha (PSDB) rasgou o verbo: disse que as 
audiências públicas na Câmara não servem 
para nada!...

Vai que cola
Altas fontes gutistas garantem: impro-

vável o secretário Airton Trevisan (Justiça) 
emplacar como vice do Guti (PSB) em 2020. 
Talvez seja o caso dele tentar ser vereador…

Reminiscências
Eleito vereador em 1992, Hamilton Petito 

recebeu de seu pai, o ex-vereador Antonio 
Petito, conselho: “Pegue este gabinete bem 
na entrada da Câmara - à época, na praça 
Getúlio Vargas - para fi car de olho em quem 
entra e sai”. Hamilton, de inteligência e sa-
gacidade ímpares, saiu-se com esta: “Eu me 
candidatei para ser vereador, não porteiro”...

Bola dividida
Há clima tenso na Secretaria de Esportes. 

Tem viés eleitoral: o PRB indicou cargos im-
portantes e alguns pensam em ser candidato 
a vereador. Gerando confl ito no próprio parti-
do. O prefeito Guti (PSB) vai ter de interferir…

Dura Lex Sed Lex
Advogado, o vereador Laércio Sandes 

(DEM) tem advertido seus colegas durante as 
sessões: no dia 3 de janeiro entrará em vigor 
a lei de Abuso de Autoridade. Alguns secretá-
rios municipais que se cuidem também…

Calcanhar de Aquiles?
Ontem no programa “Radar” o prefeitu-

rável Elói Pietá (PT) disse que o ponto fraco 
do prefeito Guti (PSB) será o tema Saúde. 
“Principalmente porque ele em 2016, então 
vereador, criticou muito e criou grande ex-
pectativa”...
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Secretário contesta e diz que custo de novo 
programa é de R$ 300 por trabalhador

Mais de 30% acreditam que o desemprego 
vai cair no ano que vem, diz pesquisa
DA REDAÇÃO - Em evento para 
homenagear o presidente da 
República, Jair Bolsonaro, a 
Confederação Nacional da 
Indústria (CNI) divulgou pes-
quisa em parceria com Ibope 
que mostra 30% da população 
brasileira confiante sobre que-
da do desemprego em 2020. A 
mesma sondagem, no entanto, 
aponta que apenas 16% acham 
que o problema da corrupção 
irá melhorar no próximo ano.

O levantamento foi realiza-
do com 2.000 eleitores de 16 
anos ou mais em 127 muni-
cípios de todo país. As entre-
vistas ocorreram de 5 a 8 de 
dezembro de 2019. A margem 
de erro da pesquisa é de dois 
pontos porcentuais e o grau de 
confiança é de 95%.

Os entrevistados puderam 
escolher três problemas que de-
vem melhorar em 2020. Para 
24%, serão reduzidos os proble-
mas sobre segurança pública e 

DA REDAÇÃO - O secretário 
de Trabalho do Ministério 
da Economia, Bruno Dal-
colmo, contestou ontem o 
estudo da Secretaria de Po-
lítica Econômica (SPE) da 
pasta, que aponta um cus-
to de quase R$ 2 mil para 
o governo em cada contrato 
de trabalho Verde Amare-
lo, voltado para a contrata-
ção de jovens entre 18 e 29 
anos. Segundo ele, a renún-
cia fiscal em cada contrato 
não chega a R$ 300 por mês.

Como mostraram o jor-
nal O Estado de S. Paulo e o 
Broadcast (sistema de notí-
cias em tempo real do Grupo 
Estado), a SPE, comandada 
por Adolfo Sachsida, calcula 
que a redução de encargos 
trabalhistas nesses contratos 
terá um custo de R$ 1.929,37 
por trabalhador por mês, en-
quanto o salário máximo no 

violência. O mesmo porcentual 
confia em melhoria na saúde e, 
23%, na educação.

Para 9%, o custo de vida, 
preços e inflação devem melho-
rar no próximo ano. Apenas 4% 
esperam melhoras sobre baixo 
crescimento da economia e de-
senvolvimento do país. Ainda, 
4% confiam em melhoras no 
meio ambiente.

FOTO: MIGUEL ÂNGELO/CNI

programa seria de R$ 1.497. 
Ou seja, a União vai abrir 
mão de quase R$ 2 mil por 
mês para a contratação de 
cada um dos jovens nesse 
tipo de contrato. “Há um pro-
blema de interpretação nes-
ses números. Não haverá um 
custo de mais de R$ 1.900 
para o governo. Essa renún-
cia não chega de R$ 300 por 
mês”, rebateu Dalcolmo. “E 
esse custo será integralmente 
compensado pela contribui-
ção previdenciária sobre o 
seguro-desemprego.”

Para bancar o programa, 
o governo taxou em 7,5% o 
seguro-desemprego. Hoje, 
quem recebe o seguro-de-
semprego não é taxado. O 
benefício é assegurado pela 
Constituição de 1988 com o 
objetivo de fornecer suporte 
financeiro ao trabalhador for-
mal demitido sem justa causa 

enquanto busca recolocação 
no mercado. É pago por um 
período que varia de três a 
cinco meses, de forma alter-
nada ou contínua. A proposta 
do governo é que, com a taxa-
ção do seguro-desemprego, o 
período em que a pessoa rece-
ber o benefício seja contabili-
zado para o cálculo do tempo 
de aposentadoria.

Nos contratos do progra-
ma Verde Amarelo, as em-
presas ficam isentas de pagar 
contribuição previdenciária, 
salário-educação e contri-
buições ao Sistema S. Além 
disso, a contribuição mensal 
ao FGTS cairá de 8% para 2% 
e o valor da multa em caso 
de demissão sem justa causa 
poderá ser reduzido de 40% 
para 20%. Ao todo, as empre-
sas têm uma redução de até 
34% nos impostos que pa-
gam hoje. 
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Museu da Água deve ser instalado 
no casarão da Sete de Setembro

Prefeitura entrega CEU Continental hoje
DA REDAÇÃO - Depois do CEU 
Itapegica, mais um bairro da 
cidade passará a contar com 
atividades de educação, cultu-
ra, lazer e esporte de qualida-
de concentradas em um único 
lugar. Com a presença do pre-
feito Guti, nesta quinta-feira 
(12), às 11h, a prefeitura en-
trega as obras do CEU Conti-
nental, localizado na avenida 
Maria Gebin de Moraes com 
a rua Alzimar Vargas Batista, 
no Parque Continental.

Erguida em um terreno 
de 17.789 m², com área cons-
truída de aproximadamente 
15.200 m², a unidade tem 
duas piscinas, infantil e se-
miolímpica. Em quatro anda-
res, o CEU Continental conta 
com 18 salas de aula, além de 
seis salas para creche/berçá-
rio, estas últimas equipadas 
com lactário e sanitário com 
área para banho e troca de 
fraldas. Algumas salas pos-
suem solários para a reali-
zação de atividades externas 

LUCY TAMBORINO - Guaru-
lhos deve receber até o 
final de 2020 o Museu da 
Água. O equipamento deve 
ser instalado no casarão 
da rua Sete de Setembro, 
esquina com a rua Felício 
Marcondes, no Centro. O 
imóvel é considerado pa-
trimônio tombado e deve 
passar por restauro.

A intervenção custará 
mais de R$ 5 milhões. “A 
parte interativa deve cus-
tar cerca de R$ 5 milhões, 
fora o investimento na re-
cuperação e a construção 
de um prédio adjacente”, 
adiantou o secretário de 
Educação, Paulo Cesar Ma-
theus da Silva, destacando 
a atitude pioneira na cida-
de. A informação foi dada 
na terça-feira (10) na inau-
guração do Centro Edu-
cacional Unificado (CEU) 
Itapegica/ São Rafael.

sem a necessidade de deslo-
car os alunos para outros es-
paços do complexo.

A unidade conta também 
com ginásio poliesportivo, sa-
las multiuso, anfiteatro, salas 
de reforço escolar, refeitório, 
sanitários acessíveis, biblio-
teca, ambulatório, sala de 
informática e vestiário, além 
dos ambientes necessários à 
rotina dos professores, admi-
nistração e demais servidores. 

Atualmente o empreen-
dimento está em fase de 
autorização das reformas, 
tendo passado há duas se-
manas por desratização. 
Uma empresa já atua colo-
cando os andaimes, o que 
é passo inicial para início 
das obras. 

Guti destacou, na oca-
sião, que o equipamento 
deve agregar no aspecto 
cultural e educacional.  
“Nós temos um passado 
muito recente e ruim com 
água, cerca de 90% da cida-
de sofria com rodízio. Ha-
via bairros que chegavam 
a ter cinco dias de rodízio. 
É marcante para mostrar 
que Guarulhos venceu 
uma problemática. Mesmo 
sendo a segunda maior ci-
dade do estado, contava 
com este impasse das ci-
dades mais periféricas do 
Brasil”, completou.

Todas as áreas são acessíveis a 
pessoas com deficiência.

Na próxima terça-feira (17), 
também às 11h, será entregue 
o CEU Bonsucesso na avenida 
Paschoal Thomeu, s/nº, Bonsu-
cesso. A atual administração 
investiu mais de R$ 86 mi-
lhões para concluir as obras 
desses equipamentos públicos, 
que terão papel importante 
para a melhoria da qualidade 
de vida dos beneficiados.

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG
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Pet park na avenida Bartolomeu 
de Carlos é inaugurado

‘Mãos à obra’ finaliza pavimentação em mais dois endereços

Sítio São Francisco e o Residencial Bambi recebem 400 pontos de iluminação

Última edição de 2019 do 
programa ‘Você na Prefeitura’ 
acontece neste sábado no Cabuçu

DA REDAÇÃO - A EPG Vereador 
Faustino Ramalho, localizada 
no Cabuçu, recebe no próximo 
sábado (14) a última edição do 
Você na Prefeitura, programa 
de interação popular que tem 
o objetivo de descentralizar os 
serviços públicos e levar aten-
dimento aos bairros. Os mu-

DA REDAÇÃO - No último do-
mingo (08) a prefeitura en-
tregou à população mais um 
espaço onde pets e tutores po-
dem correr, brincar e se diver-
tir com segurança. Localizado 
no canteiro central da avenida 
Bartolomeu de Carlos, região 
do Picanço, o 10º e maior pet 
park da cidade possui área de 
2.156 m2, pista de treinamento 
agility para os animaizinhos, 
equipamentos de ginástica e 
área de descanso para os tu-
tores. O evento contou com 
avaliação veterinária gratuita, 
distribuição de brindes e bolo 
em comemoração ao aniversá-
rio de 459 anos da cidade.

A entrega contou com a 
presença do prefeito Guti, que 
ressaltou a importância do 
espaço e do envolvimento da 
iniciativa privada em projetos 
que melhoram a qualidade de 
vida na cidade. “Este pet park, 
fruto de uma parceria entre 

nícipes serão recepcionados 
pelo prefeito Guti e represen-
tantes de todas as secretarias 
a partir das 9h30. Senhas se-
rão distribuídas às 9h.

Para Guti, é muito impor-
tante que os cidadãos estejam 
cada vez mais engajados em 
prol da evolução de Guaru-

o Departamento de Proteção 
Animal (DPAN) da Secretaria 
de Meio Ambiente e a constru-
tora Eztec, foi feito sem utilizar 
um centavo do poder público. 
O local estava deteriorado, de-
gradado e sem serventia para a 
população e foi transformado 
num espaço muito legal para 
curtir com os pets”.

Segundo a diretora do 
DPAN, Andréa Viegart, a par-
ceria entre a construtora e o 
departamento para a concreti-
zação do pet park no endereço 
é fruto de uma reivindicação 
dos moradores da região vi-
sando a um espaço de lazer 
para os animais. “Quando 
encontramos parceiros que 
facilitam o atendimento ao 
anseio da população o resul-
tado é imediato. Com a ajuda 
da Eztec e da equipe do DPAN 
finalizamos a obra de adequa-
ção do espaço em tempo recor-
de”, afirmou.

lhos. “Concluímos o ano oti-
mistas, com diversas entregas 
realizadas e muitos planeja-
mentos em andamento. Du-
rante os três anos à frente 
da Prefeitura avançamos em 
áreas como saúde, segurança, 
educação, zeladoria e sanea-
mento básico, além de rees-
truturarmos a situação finan-
ceira da cidade”, ressaltou.

“Esperamos as solicitações 
e sugestões de melhoria de vo-
cês na última edição de 2019 
para concluirmos o ano com 
muito diálogo e um laço de 
união ainda mais forte para 
iniciarmos 2020 com muita 
determinação e empenho”, 
concluiu Guti.

FOTOS: DIVULGAÇÃO/PMG
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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)

DA REDAÇÃO - A prefeitura, por 
meio da Secretaria de Servi-
ços Públicos concluiu na úl-
tima sexta-feira (16), as obras 
de pavimentação no sistema 
mãos à obra em mais duas 
vias de Guarulhos: a Viela 
José Bueno na Ponte Grande 
e Cupira, no Bom Clima. Em 
ambos os endereços, servido-

DA REDAÇÃO - A prefeitura, por 
meio do programa Ilumina 
Guarulhos, do Departamento 
de Iluminação Pública (DIP), 
iniciou nesta segunda-feira 
(09) o maior projeto de im-

res do Departamento de Ma-
nutenção e Conservação, fize-
ram o assentamento de mais 
de 500 metros quadrados de 
blocos intertravados.

Neste sistema de pavi-
mentação, a prefeitura arca 
com a execução da drenagem 
(quando necessário), e da 
execução de guias e sarjetas. 

A comunidade participa na 
etapa de colocação dos blocos 
intertravados. Antes de cada 
intervenção, são feitos estu-
dos do local e mobilização 
da comunidade através de 
reuniões. Algumas obras são 
executadas através do apoio 
da Proguaru e Secretaria de 
Obras (DOADM). 

plantação de novos pontos 
na cidade. São quase 400 lu-
minárias que serão instaladas 
nos bairros Sítio São Francis-
co e Residencial Bambi.

Até a semana do Natal, al-
gumas das 40 vias que rece-
berão iluminação no Sítio São 
Francisco já estarão concluí-
das, tais como avenida Norte 
Sul (ruas Dez e Treze), aveni-
da Marginal Sul (final), vielas 
das Oliveiras e Particular, ruas 
Santiago, Raul Seixas, Vinte 
e Oito, Centenário, Lírios e 
Brasil. Serão 92 pontos de um 
total de 312 previstos para o 
bairro. As ruas beneficiadas 
poderão ser consultadas em 
https://bit.ly/2s9FWDh.

No Residencial Bambi se-

rão beneficiadas quatro vias 
localizadas no final da rua 
Amarilis. As ruas ainda não 
possuem denominação. No 
local serão instalados 30 no-
vos pontos de Iluminação, 
beneficiando cerca de 240 
famílias que não irão passar 
nem mais um Natal no escu-
ro. Essas vias serão entregues 
na sexta-feira (13).

A iluminação pública 
chega ao Residencial Bambi 
graças a uma parceria para 
regularização e fornecimento 
de energia elétrica entre a Pre-
feitura de Guarulhos e a con-
cessionária EDP São Paulo. 
As instalações da rede foram 
realizadas sem nenhum custo 
para os moradores.
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Câmara deve votar hoje orçamento para 2020Aeroporto consegue AVCB apenas para o 
Terminal 3; demais continuam irregulares
MAYARA NASCIMENTO - Após 
denúncia exclusiva da Folha 
Metropolitana sobre a falta 
do Auto de Vistoria do Cor-
po de Bombeiros (AVCB) em 
todos os terminais do maior 
aeroporto da América Latina, 
o Terminal 3 do GRU Airport 
– Aeroporto Internacional de 
São Paulo, passou por uma vis-
toria no dia 12 de novembro e 
conseguiu a aprovação do do-
cumento. O AVCB é emitido 
pelo Corpo de Bombeiros e é 
importante para a segurança 
de todos que transitam pelo 
local. Os outros terminais con-
tinuam sem regularização.

Segundo o inquérito do 
Ministério Público Federal 
(MPF) – Procuradoria da Re-
pública em Guarulhos, obtido 
pela reportagem, o documen-
to do Terminal 3 havia venci-
do em agosto e não foi renova-
do à época pois um ventilador 
de exaustão estava danificado 
e as portas de saída de emer-
gência estavam com as barras 
antipânico quebradas. 

O Edifício Garagem já 
possui o documento, e agora 

LUCY TAMBORINO - Pautado em 
sessão extraordinária, o projeto 
de lei que prevê o orçamento 
da cidade para 2020 poderá 
ser votado hoje. Estima-se que 
Guarulhos terá R$ 4,3 bilhões 
de receita para custeio e investi-
mentos no próximo ano. O tex-
to não teve qualquer emenda 
apresentada pelos vereadores e 
deve passar por duas votações 
no plenário. 

No ano passado, a mes-
ma estimativa previa R$ 4,8 
bilhões para 2019. A Saúde 
foi a pasta beneficiada com 
a previsão orçamentária de 

obras estão em andamento 
para garantir a renovação do 
AVCB do Terminal 1 e a emis-
são do Terminal 2. O plano 
prevê ações gradativas, de 
forma que o impacto sobre o 
fluxo de passageiros, e a ex-
posição a situações de risco a 
todos que circulam no aero-
porto sejam minimizadas. O 
prazo para conclusão de todos 
os trabalhos necessários é até 
janeiro de 2020.

Em nota, a GRU Airport 
reforçou que possui infraes-
trutura de combate a incên-
dio capaz de atender todo o 
tipo de ocorrência, incluindo 

mais de R$ 995 milhões – 
valor que já foi superado. 
Acompanhando os avanços, 
para Educação está estimada 
a soma de R$ 1,1 bilhão.

Na pauta da mesma ses-
são há ainda outros PLS de 
destaque, um autoriza a con-
cessão de direito real de uso 
de área pública, por até 35 
anos, que compreende o Es-
tádio Municipal Fioravante 
Iervolino, no bairro Porto da 
Igreja, para a implantação de 
Arena Multiuso e o outro im-
plementa o Passe Livre Estu-
dantil em Guarulhos. 

Centro de Operações de Emer-
gência, que monitora, ininter-
ruptamente, o complexo aero-
portuário; rede de alarmes de 
incêndio; e Batalhão de Briga-
da de Incêndio, dotado de ca-
minhões modelo Panther 6X6, 
mesmo modelo utilizado pelos 
maiores aeroportos do mundo. 
A empresa ressaltou ainda que 
assumiu o complexo aeropor-
tuário já em operação e sem os 
correspondentes documentos. 
Desde então, realiza investi-
mentos para a sua adequação 
e faz a manutenção constante 
de todos os equipamentos de 
combate a incêndio.

FOTO: DANIEL TEIXEIRA/ESTADÃO

Quase 5,4 mil consultas são remarcadas 
devido à greve dos médicos na cidade
DA REDAÇÃO - Um total de 27 
médicos permaneceu em 
greve ontem. O movimen-
to se iniciou desde a última 
segunda-feira (02). A adesão 
é mínima se levado em con-
sideração que a prefeitura 
conta atualmente com 810 
médicos contratados por ad-
ministração direta, além de 
outros cerca de mil com con-
trato pelas instituições par-
ceiras. Os números foram 
passados pela Secretaria de 
Saúde, já que o Sindicato 
dos Médicos de São Paulo 
(Simesp) afirma não possuir 
os dados. Até agora 5.392 
consultas precisaram ser 
remarcadas devido a ausên-
cias dos profissionais. 

Duas audiências já fo-
ram realizadas na semana 
passada na tentativa de re-

solver este impasse com a 
categoria, mas terminaram 
sem acordo. A primeira 
aconteceu no Tribunal de 
Justiça de São Paulo (TJ-SP) 
e a segunda no Tribunal Re-
gional do Trabalho (TRT). 

De acordo com a pre-
feitura, o TRT reconhe-
ceu ser razoável os quatro 
atendimentos por hora, 
conforme defende a admi-
nistração municipal, que 
se comprometeu também 
em melhorar a segurança 
nas unidades de saúde. O 
desconto dos dias parados 
ainda deve ser realizado, 
uma vez que os profissio-
nais não aceitaram pôr fim 
à greve imediatamente e 
compensar os dias para-
dos, conforme sugestão do 
órgão na semana passada.

Cidade é vice-campeã na natação nos Jogos do Idoso
DA REDAÇÃO - A terça-feira 
(10) foi de conquistas para 
Guarulhos na disputa dos 
Jogos Regionais do Ido-
so, em Jundiaí. A equipe 
feminina de natação teve 
um ótimo desempenho e 
obteve o vice-campeonato.

Quatro atletas disputa-
ram seis provas e levaram 
cinco medalhas para casa. 
Maria Terezinha conquis-
tou dois bronzes, nas pro-
vas 25m costas e 25m livre, 
categoria D. Isa Paz, atleta 

e professora da Secretaria 
de Esporte e Lazer de Gua-
rulhos, garantiu o ouro 
nos 50m costas e prata nos 
50m livre, categoria A.

A técnica da equipe, 
Marly Rodrigues, enalte-
ceu a equipe e o trabalho 
feito na temporada. “O re-
sultado foi excelente, es-
tamos muito felizes com 
o desempenho de todas. 
Isso foi fruto das ativida-
des durante este ano”, co-
mentou. 

EDP investe mais de R$ 20 milhões em 
Guarulhos e dá início a ‘Operação Verão’

DA REDAÇÃO - A EDP investiu 
mais de R$ 20 milhões na cida-
de em 2019 com foco na expan-
são e modernização da rede 
elétrica, infraestrutura e atendi-
mento aos seus consumidores. 
Em toda a área de concessão da 
Companhia em São Paulo, que 
também abrange o Alto Tietê, o 
Vale do Paraíba e o Litoral Nor-

te, foi investido mais de R$ 1 
bilhão nos últimos quatro anos.

Estes aportes ampliam a 
confiabilidade do sistema, prin-
cipalmente, para a chegada do 
período chuvoso, na qual a rede 
fica mais suscetível a impactos 
externos. Com foco nestes me-
ses críticos, a EDP lança oficial-
mente hoje a Operação Verão 

2019/2020, consolidando todo 
o trabalho realizado durante 
o ano e reforçando seu efetivo 
para as situações de emergên-
cia, com objetivo de minimizar 
o impacto do clima ao forneci-
mento de energia.

A previsão para este verão 
é de tempestades curtas com 
muita severidade, incluindo 
temporais com fortes chuvas, 
ventos e descargas atmosféri-
cas em localidades concentra-
das. Para o atendimento, serão 
mobilizados cerca de 900 cola-
boradores, entre engenheiros, 
técnicos, eletricistas e gestores, 
que atuarão continuamente 
para reconstituir o sistema elé-
trico em caso de necessidade, 
além de recompor as redes da-
nificadas.

FOTO: DIVULGAÇÃO/EDP
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A Secretaria de Cultura e a Agruppe também 
são responsáveis pela criação de grupo de 
trabalho para fomento e incentivo das atividades 
audiovisuais na cidade e a criação da Guarulhos 
Film Commission. A iniciativa vai ao encontro 
da necessidade de produção e desenvolvimento 
do setor audiovisual e da identidade cultural da 
cidade, gerando visibilidade, renda e revelando 
valores. Nesta terça e quarta-feira, dias 3 e 4, 
no Adamastor Centro, agentes, assistentes de 
gestão escolar e cozinheiros participaram pela 
primeira vez da escolha de sede de trabalho 
conforme lista de classifi cação. 

Com o objetivo de incentivar o 
comportamento empreendedor de forma lúdica 
com crianças e adolescentes nas escolas, a 
Escola da Prefeitura de Guarulhos Mario Lago, 
no Parque Primavera, promoveu a Feira de 
Conclusão das Atividades do Programa JEPP 
- Jovens Empreendedores Primeiros Passos, 
realizado pelo Serviço Brasileiro de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresa (Sebrae). Como 
resultado, diversos produtos foram preparados 
pelos alunos, dentre eles, mudas de temperos, 
pizza, cachorro quente e doces, todos bem 
organizados para o público. 

ANOTE

Os processos da mudança também 
devem seguir, rigorosamente, os 
procedimentos defi nidos no sistema

O Brasil se prepara para tendên-
cias mundiais da mobilidade, como 
a eletrifi cação, que entrará no merca-
do nacional, mas gradativamente, ao 
longo dos próximos 20 anos. Isto em 
razão da alta efi ciência dos motores 
de combustão interna e dos biocom-
bustíveis (etanol e biodiesel) dispo-
níveis no País, que são considerados 
neutros em termos de emissões de 
CO2, portanto serão mantidos ainda 

por muito tempo aqui, embora, no 
Exterior, muitas cidades já discutam 
proibir a circulação destes veículos.

O País não terá fabricação sig-
nifi cativa de carros elétricos ou 
autônomos em breve, mas as enge-
nharias já precisam ir atrás do co-
nhecimento como preparação para 
quando houver importações. Neste 
ponto, os treinamentos serão fun-
damentais para que os engenheiros 
entendam os novos sistemas por-
que haverá necessidade de manu-
tenção dos veículos.

Para gerenciar uma mudança 
radical, a organização precisa ter 
um sistema de gestão da qualidade 
bem elaborado e, consistentemen-
te, implementado para estrutura-

ção de qualquer processo dentro 
da empresa. Isto é, garantia de que 
a mudança será estruturada e ne-
nhum fato relevante será esqueci-
do na análise das ações necessárias 
para implementar a mudança.

Nesse sentido, a recomendação é 
que toda empresa, antes de iniciar 
um processo de mudança signifi cati-
va ou radical, realize uma auditória 
profunda do sistema de gestão da 
qualidade para garantir que, de fato, 
tem consistência. Uma vez defi nido, 
o sistema de gestão da qualidade 
continua ser atualizado para atendi-
mento de novos requisitos.

Os processos da mudança tam-
bém devem seguir, rigorosamente, 
os procedimentos defi nidos no siste-
ma de gestão da qualidade para que 
as alterações sejam inseridas da for-
ma certa na primeira vez. Por exem-
plo, uma mudança radical em produ-
to precisa ser refl etida no sistema de 
gestão da qualidade. Sempre que sair 
do conhecido, a engenharia precisa 
fazer análises profundas.

Fato é que nos últimos anos a 
indústria automobilística se tor-
nou bastante exigente com relação 
ao sistema de gestão da qualida-
de, que busca garantir as entregas 
com zero defeito. Os SQ’s tendem 
a ser cada vez mais completos em 
todos os players do setor, mas en-
quanto algumas empresas ainda 
os enxergam como mal necessário, 
não contabilizando as vantagens 
deles, outras seguem à risca e ti-
ram proveito da sustentabilidade 
garantida ao negócio.

Com a oferta de auditorias, treina-
mentos e publicações, o IQA destaca 
neste mês de novembro, que é dedi-
cado mundialmente à qualidade, a 
sua vocação para o aperfeiçoamento 
do sistema de gestão da qualidade na 
indústria e da competência dos ato-
res responsáveis pela implementa-
ção de mudanças, seja em produtos, 
processos ou pessoas.

Para fazer certo 
na primeira vez

PONTO
DE VISTA

STEPHAN BLUMRICH

Diretor do IQA (Instituto da 
Qualidade Automotiva) e 
vice-presidente e gerente 
geral da Umicore

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

VENDA 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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Duração 96min Dub. 2D

Horários - 13h15 (somente sábado e domingo) / 
15h45 / 18h / 20h45

Quinta-feira à quarta-feira 
(De 12 a 18 de dezembro de 2019)

OS PARÇAS 2 

Horários - 22h
Nac. 2D 97min

A FAMÍLIA ADDAMS

Horários - 14h40
Dub. 2D 87min

UMA SEGUNDA CHANCE PARA AMAR

Horários - 14h (cinematerna somente terça-
-feira) / 17h / 19h20

Dub. 2D 103min

MAIS QUE VENCEDORES

Horários - 14h (exceto terça-feira) / 19h40

Dub. 2D 124min

AS GOLPISTAS

Horários - 17h10 / 22h20
Dub.Leg. 2D 110min

PLAYMOBIL

Horários - 13h45 (somente sábado e domingo) 
/ 16h15 / 18h45

Dub. 2D 100min

CARCEREIROS – O FILME 

Horários - 15h15 / 16h / 18h / 20h45
Nac. 2D 108min

MALÉVOLA – DONA DO MAL

Horários - 14h10 / 16h45 / 19h30 / 22h15 
(exceto quarta-feira)

Dub. 3D/4DX 120min

CORINGA

Horários - 13h15 / 16h / 19h / 22h
Dub.Leg. 2D 122min

FORD VS FERRARI

Horários - 14h30 / 18h / 21h30
Dub.Leg. 2D 152min

Confi ra a programação do Cinépolis Parque Shopping Maia 
BRINCANDO COM FOGO
Quando o disciplinado superintendente bombeiro, Jake 
Carson, e seu time de bombeiros experientes chegam 
para resgatar três irmãos de um incêndio violento, eles 
percebem que o treinamento correto pode prepará-los 
para um desafi o maior: como ser babás. Incapazes de 
localizar os pais das crianças, os bombeiros têm suas 
vidas, rotina e até seu posto de trabalho virados de ca-
beça para baixo e eles aprendem rápido que crianças, 
assim como o fogo, são indomáveis e imprevisíveis.

CINÉPOLIS NA
FOLHA

EM CARTAZ

STAR WARS - A 
ASCENSÃO SKYWALKER CRIME SEM SAÍDA ENTRE FACAS 

E SEGREDOS
Duração 155min Duração 99min Duração 130min Dub.Leg. Dub.Leg. Leg.
2D/3D 2D/MacoXe 2D

Horários - 00h01 - 00h10 - 
00h45 (somente quarta-feira)

Horários -  13h30 (somente 
sábado e domingo) / 16h / 
18h30 / 21h

Horários - 14h / 17h / 20h

www.fmetropolitana.com.br
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ÁRIES: Você irá se sentir muito melhor do que antes, e 
dessa forma poderá ir além do óbvio durante este dia. Se 
agir com afinco deixará a sua capacidade em evidência. 

TOURO: Tudo tende a acontecer da melhor maneira 
possível, as coisas irão vingar sem muita pressão neste 
dia. Urano deixará você um pouco mais pressionado.

GÊMEOS: Algumas modificações irão vir ocorrer na sua 
corrida por um novo e próspero caminho. Despertará um 
grande interesse por determinados objetos. 

CÂNCER: Você pensará muito dentro da família sobre 
determinadas coisas que estão acontecendo sem 
preconceitos. 

LEÃO: Tende a focar um pouco mais naquilo que ocorre 
normalmente no seu seio familiar. Ficará um pouco mais 
frágil neste momento complicado da sua vida. 

VIRGEM: Se mostrará uma pessoa com ideias bem orga-
nizadas e definidas para o sucesso profissional e para o 
diálogo familiar.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETASPALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 33

CC
AVACALHAR

ANABIOSE
GERENCIA
ATALHOB

SNAPALCE
ASESAAR
GBOATT
ACALMADO
RADIRE

MARIARITA
GIDART

LEBLONAO
MEMBISA

Peixe des-
provido de

dentes

(?) Braga,
técnico

brasileiro
(fut.)

É usada
para

empinar
pipas

Apelido de
"Isadora"

Estalo, em
inglês

Especia-
listas;
peritos
(fig.)

Na parte
posterior

Pacifi-
cado; 
sosse-
gado

Cantora
da MPB,
filha de

Elis Regina

(?) Straits,
conjunto
de rock

A esmo;
ao acaso
(p. ext.)

Bairro das
novelas 

de Manoel
Carlos (TV)

Luiz
Melodia,
cantor da

MPB

(?) Déco,
estilo ar-

quite-
tônico

(?) de Sá, 
coloniza-

dor

Forma ca-
rinhosa de
chamar a

avó dos pais

Recome-
çado

Objeto de escrita (pl.)
Direito condominial
que deve constar na
escritura do imóvel

Fazer com 
desmaze-
lo (pop.) 

Estabelecimento como
a fábrica de Willy
Wonka
(Cin.)

Cervídeo
ártico

Ligado;
colado

Rio que cor-
ta a Suíça
(?) Slama,

estilista
Barco, 

em inglês
Sua maior 
ilha é Cuba

Gestão; ad-
ministração
Caminho 

mais curto

Suspen-
são de
funções
vitais do 

organismo

Norma
Blum,
atriz

Para o

3/art. 4/amir — boat — dire — snap. 8/anabiose.

LIBRA: Você terá menos dificuldade para conseguir 
decidir sobre os assuntos mais pertinentes, não precisa 
tentar manipular a situação. 

ESCORPIÃO: As suas ideias mais vingativas estarão bem 
a flor da pele neste momento curioso da sua vida, mas 
faça o possível para escapar de uma situação complicada.

SAGITÁRIO: A sua forma de agir desligada dos com-
promissos mais importantes irá lhe prejudicar neste 
momento evolutivo da sua vida. 

CAPRICÓRNIO: Muitas pessoas podem vir a se aproximar 
de você demonstrando interesses escusos em algumas 
vertentes mais interessantes da sua vida. 

AQUÁRIO: Com muita paciência poderá sair de pequenas 
dificuldades com algumas atitudes mais claras e objeti-
vas. 

PEIXES: O planeta de Vênus irá aumentar este seu lado 
voltado para o lado das emoções profissionais, resguarde 
tudo isso para quando for executar de fato. 

HORÓSCOPO

MAYARA NASCIMENTO - A tra-
dicional fonte do Parque 
Ibirapuera fará espetáculo 
com luzes e água todos os 
dias, até 06 de janeiro. Se-
rão três horários de apre-
sentação, às 20h, 20h30 e 
21h, e serão acessíveis para 
pessoas com deficiência físi-
ca, visual e auditiva.

A fonte possui 110 metros 
de comprimento e movimen-
ta cerca de 60 mil litros de 
água por minuto a cada co-
reografia. Além disso, haverá 
uma árvore de natal e écran 
exibindo cenas típicas da 

Fonte do Parque Ibirapuera 
apresenta espetáculos gratuitos

época natalina. Haverá tam-
bém coreografias de soldadi-
nhos “quebra nozes”.

O espetáculo será trans-
mitido em parceria com a 
ONG Mais Diferenças e Kta-
lise Tecnologias, com audio-
descrição, legenda e libras. 
Uma promotora estará na 
entrada do parque auxilian-
do as pessoas com deficiên-
cia ao acesso ao conteúdo 
audiovisual.

O evento também conta 
com as músicas Natal Bra-
sileiro (Mig e Meg), Jingle 
Bells (Andrea Bocelli) e o tra-

dicional encerramento com 
Happy XMas (War is Over), 
de John Lennon, desta vez 
mixada com trechos de Pava-
rotti e coro de vozes.

O show que acontece no 
Parque Ibirapuera já foi pre-
miado duas vezes como o 
melhor da cidade, e é um pas-
seio imperdível em época de 
Natal. A atração é recomen-
dada para todas as idades, e 
tem duração de 20 minutos. 
O parque fica aberto das 5h 
às 0h, e está localizado na 
avenida Pedro Álvares Ca-
bral, s/n, Vila Mariana.

FOTO: DIVULGAÇÃO/ADILSON SILVA

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

SAÚDE

PUBL.LEGAL

Oportunidade

IMÓVEIS

Vende-se

Aluga-se

Sítios e Chácaras

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 
SCREEN
Que Reside em Guarulhos.  
Fone (11) 4964-6156.
MOÇAS MAIORES
P/ Casa Privê  ou noite. F.: 
(11) 9090 940360809. Zona 
Sul SP.

COROLLA 07/07 XEI 1.8
Automático, unico dono, 
preto, bco couro. F.:(11) 
99942-7877.
SPIN LTZ 2013
7 lugares, sensor de ré, 
comput. bordo,  Completa , 
top de linha   R$ 39.900,00 
- F.:  94805 -7644

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

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.

ATIBAIA
Lote 500 Mts² só 39 mil, 
Doc ok ac. auto F.: (11) 
97355-7780.

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 LAVA RÁPIDO
Timóteo Penteado, Ótima 
Localização da V. Galvão. 
F.:  98306-0074 c/ Júnior

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

APTO CECAP
3 dorms, Reformado R$ 
213 Mil , aceito fi nanc. F.: 
98919-5686
VENDE-SE
Terreno c/ 2 Casas  Vila 
Mazzei. SP.  Dir. c/ própr. 
F.: 98825-4500
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.
SOBRADO 3 DORMS.,
Próx. HMU do Bom Clima, 
270 Mil ac. fi nanciamento. 
F.: 98919-5686
VENDO APTO.
Padre Bento, 1º andar . 
Quitado , Valor 135 Mil F.: 
94781-7080.

SAIA DO ALUGUEL !!!
Casa Bela Vista  6x25. 
Ótimo Local, 158 Mil est. 
prop. 2 dorms. + deps., 
wc.,gar p/ 3 autos. Doc ok . 
F.: 2382-8300
PROMOÇÃO DE NATAL !!!
Apto B. Clima Lindo 
62Mts², 2 dorms.+ deps., 
fi no acabto., wc., sacada., 
elevs .,1 vaga. R$ 195 Mil. 
F.: 2382-8300
MOLEZA DA SEMANA !!!
Casa Resid./Coml. 10x25 
Junto á Av. Timóteo P. 3 
dorms., ste. + deps.,acabto. 
em madeira, wcs. + salão 
festa + 5 vagas R$ 450 Mil 
Facilita Pagto. Chaves na 
Mão. F.: 2382-8300
TERRENOS GUARULHOS
Ótimo localização há 
apenas 2 km da praça 
8 de dezembro. peq. 
entr. e mensais de R$ 
720,00 Últimas unid. 
não percam. F:4969-
4226/ 4969-0884 www.
cooperterrahabitacional.
com.br
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. VILA RIO DE 
JANEIRO
2 Dorms., Quitado c/ 
escritura 135 Mil, particular. 
F.: 97959-4649

GORDINHA SEXY 52A.
R. do Arouche - Mtr. 
Repúb. (11) 98893-9530 
Sozinha.

Quinta-feira, 12 de dezembro de 2019

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
PARA ELEIÇÃO DE DIRETORIA 

EXECUTIVA 2020/2023

Pelo presente edital faço saber que no dia 13 de 
dezembro de 2019, no período das 20h às 22h00, o 
Serviço Promocional da Paróquia Nossa Senhora 
Aparecida  - Cocaia, inscrita no CNPJ 
05.618.396/0001-20, com sede própria na Av.: 
Tiradentes, 2504, Macedo, Guarulhos, SP, realizará 
eleição de diretoria executiva.
A entidade convoca os voluntários para a eleição a 
ser realizada em data acima.
Lembramos que a Diretoria tem eleição por chapa 
de 5 nomes (presidente, vice-presidente, secretário, 
tesoureiro e conselho �scal) a eleição é feita por 
nomes individuais.

Guarulhos, 10 de dezembro de 2019

PUBLICIDADE LEGAL

Edital de Convocação de Assembléia Geral Extraordinária para 
Eleição de Diretoria Executiva, Conselho de Administração e 
Conselho Fiscal da Cooperaf – Cooperativa de trabalho dos 
Agentes Funerários de São Paulo, CNPJ nº 22.534.784/0001-70 e 
NIRE nº 35400172851. O Presidente da COOPERAF SP, Sr. 
Natanael Fialho da Silva, cumprindo o que determina o Estatuto 
Social, CONVOCA todos os associados para comparecerem em 
Assembléia Geral Extraordinária, que fará realizar em sua sede 
social, às 16:00hs do dia 27/12/2019 em primeira convocação 
com 2/3 de seus associados; em 2ª convocação às 17:00 hs, com 
metade mais um de seus associados, para deliberarem sobre a 
seguinte ordem do dia: Eleição de Nova Diretoria Executiva, 
Eleição dos Membros do Conselho Fiscal, �cando expressamente 
consignado que, os associados interessados em ser candidatos a 
cargos efetivos deverão observar e cumprir todas as 
formalidades previstas em Estatuto. 

Guarulhos, 12 de dezembro de 2019.
 Natanael Fialho da Silva, Presidente.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

R. Sérgio Rabêlo, 228 - Jd. São Judas Tadeu
Guarulhos/SP - CEP: 07061-010

www.consultoriaoliveira.com.br

 robsonoliveira@consultoriaoliveira.com.br

(11) 2600-3303 (11) 94780-1301 (CLARO)

A CONSULTORIA OLIVEIRA  ESTA 
CONTRATANDO CORRETORES(AS) COM OU 

SEM EXPERIÊNCIA PARA VENDA OU 
LOCAÇÃO, NECESSÁRIO TER CARRO E 
DISPONIBILIDADE DE TEMPO, ÓTIMA 

OPORTUNIDADE  DE GANHOS, 
INTERESSADOS FAVOR  ENTRAR EM 
CONTATO  COM ROBSON OLIVEIRA. 

CEL.94780-1301. WHATSAPP.

Eu Soraya Arruda 
Helal, CPF 

014.445.758-05, 
residente na

Rua da Penha, 
165, apto 54 , 

Guarulhos- Sp, 
venho por meio 

desta publicação 
informar o 

extravio dos 
livros �scais 

modelo 51 e 57 

EXTRAVIO

LOIRA MASSAGEM
Massagem completa. Local 
discreto F.: 95415-6162 Só 
ligação.
DANIELLE CASADINHA
28.anos , Local discreto, 
Massagem sensual  F.: 
93262-2575

Greta Thunberg é eleita personalidade do ano pela revista ‘Time’

DA REDAÇÃO - A ativista am-
biental sueca Greta Thun-
berg, de 16 anos, foi esco-
lhida como Personalidade 
do Ano pela revista norta-
-americana Time. A ima-
gem de capa da publicação 
traz a jovem perto do mar 

junto da frase “o poder da 
juventude”.

Greta está desde quinta-
-feira (05), em Madri, onde 
participa da Conferência 
do Clima da ONU. Ela se 
tornou um símbolo da luta 
contra as mudanças climá-
ticas e virou uma celebri-
dade nesse meio. Na COP, 
toda vez que aparece causa 
comoção: pessoas tentam 
se aproximar o tempo todo 
e os eventos que participa 
ficam lotados, com filas do 
lado de fora.

Na terça-feira (10,) a 
ambientalista foi criticada 
pelo presidente Jair Bol-
sonaro, que a chamou de 
“pirralha”. Em resposta, ela 
adicionou o termo à descri-
ção do perfil que mantém 
no Twitter.

Também nesta semana, 
o dicionário Collins elegeu 
“greve do clima” como a 
expressão do ano, obser-
vando que o uso do termo 
aumentou mais de 100 ve-
zes em relação a anos an-
teriores. O movimento tem 
Greta como uma das prin-
cipais lideranças mundiais

A ativista se tornou essa 
grande porta-voz das novas 
gerações em cerca de 16 me-
ses. “Ela se dirigiu a chefes 
de estado na ONU, reuniu-
-se com o papa, brigou com 
o presidente dos Estados 
Unidos e inspirou 4 mi-
lhões de pessoas a se unir 
à greve climática global em 
20 de setembro de 2019, na 
maior demonstração climá-
tica da história da humani-
dade”, destaca a Time.

FOTO: TIME
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