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Vocês que estão aqui são mais jovens do que muito 
jovens. Muitos deles não fazem o que vocês fazem”, 
Lameh Smeili, secretário de de Direitos HumanosBovespa
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PIB de Guarulhos supera 
R$ 55 bilhões, aponta IBGE
Estudo apresentou crescimento da cidade em 2017 em relação ao ano anterior quando o Produto Interno Bruto 
era de quase R$ 54 bilhões; município figura na 4ª posição do estado, sendo a 12ª economia do país Pág. 4
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Governo federal deve leiloar via Dutra no ano que vem Pág. 13

Segundo o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, pacote inclui ainda duas ferrovias, sete rodovias, 22 aeroportos e vários terminais portuários

Município se mantém 
em segundo lugar do 

estado no IPM 
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IPVA será, em média, 
3,54% mais barato para 

motoristas paulistas
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Nove escolas estaduais 
da cidade terão ensino 

integral em 2020
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Sábado e domingo, 14 e 15 de dezembro de 2019

A secretária-adjunta de Desenvolvi-
mento e Assistência Social participou do 
baile, que contou com a presença da Miss 
Melhor Idade 2019, Francisca Gomes de 
Souza (conhecida como Magali), da Miss 
Elegância da Melhor Idade 2019, Tereza 
Maria de Freitas Correia, da Miss e do Mis-
ter IPGG – Instituto Paulista de Geriatria e 
Gerontologia 2019, Fátima Françoso e Mi-
guel Alves, respectivamente.

e uma casa de bonecas. Neste sábado e 
domingo, dias 14 e 15, os assistidos irão 
expor na Feira de Economia Solidária, no 
Bosque Maia, a partir das 10h, na Feira 
de Economia Solidária.

Além dos assistidos, um desacolhido 
foi convidado a participar, expondo e 
comercializando os produtos que criou. 
Com a venda do artesanato que apren-
deu a fazer nas ofi cinas da Casa de Aco-
lhimento Taboão, o desacolhido mantém 
suas despesas pessoais e paga aluguel.

A agitação tomou conta do Centro de 
Convivência do Idoso (CCI) Santa Mena 
nesta sexta-feira (13) com a realização 
do Baile do Vermelho e Branco sob o 
comando de Adriano dos Teclados. Um 
público de aproximadamente 200 usu-
ários das duas unidades do CCI – Santa 
Mena e Gopoúva – prestigiou o evento 
que marcou o encerramento das ativi-
dades do ano na unidade.

A EPG José Carlos da Silva desenvol-
veu ao longo do ano um projeto de artes 
voltado para o resgate e a valorização de 
artistas nacionais. Os professores tiveram 
liberdade para apresentar aos alunos bio-
grafi as e a obra de músicos, poetas, escri-
tores, artistas plásticos, pintores e atores 
que contribuíram para a cultura brasileira.

Os alunos tiveram a oportunidade de 

Quem passou nesta quinta-feira (12) 
pela praça Getúlio Vargas, no Centro, 
pôde apreciar diversas peças de arte-
sanato confeccionadas por assistidos 
do Serviço de Acolhimento Institucio-
nal Adulto Masculino – Taboão (Casa de 
Acolhimento Taboão) e até adquiri-las 
para presentear neste fi m de ano. Os 
produtos são feitos de materiais recicla-
dos como jornais e garrafas de vidro. En-
tre os produtos disponibilizados estavam 
cestaria, guirlandas, garrafas decoradas 

Baile do Vermelho e Branco agita o CCI Santa Mena

Projeto mobiliza escolas homenagem a artistas nacionais

Assistidos do Acolhimento Taboão expõem artesanato

ACONTECE

conhecer e homenagear artistas como Ro-
mero Brito, Luiz Gonzaga, Tarsila do Ama-
ral, Cândido Portinari, Ivan Cruz, Vinícius 
de Moraes, Ziraldo, Adoniran Barbosa, en-
tre outros. O projeto teve por objetivo agu-
çar nos alunos a criatividade, fomentando 
o interesse e o respeito pelas atividades 
artísticas, além de ampliar o nível de co-
nhecimento do mundo e da cultura.

João Doria reuniu seu 
secretariado no Palácio dos 
Bandeirantes, na sexta-feira, 
para um balanço do governo 
neste primeiro ano de man-
dato. O encontro começou às 
oito da manhã. Pontualmente, 
como manda o costume im-
posto pelo governador já em 
seus primeiros dias ali naque-
le imenso e solene prédio do 
Morumbi.

Era uma reunião de traba-
lho, como se observou, com 
cada um dos onze integrantes 
do secretariado usando dez 
minutos para um balanço das 
respectivas pastas.

Foi o 51° encontro do tipo 
realizado até agora, onde se 
serviu um café da manhã, 
com pão de queijo, sucos e 
frutas.

Só que a reunião de sexta-
-feira, último encontro do ano 
teve um certo conteúdo ceri-
monioso. Michel Temer estava 
lá. O ex-presidente foi, desta 
vez, um dos convidados que o 
governador costuma chamar 
para acompanhar esses en-
contros. Com ele, dois depu-
tados do PSDB, Marcos Frota, 
do Rio e Paulo Dimas Masca-
retti, de Minas Gerais.

O convite a este repórter 
aconteceu para seguir o cos-
tume do governador em con-
vocar alguém da imprensa 
para acompanhar as reuniões 
dele com seus secretários. 
Desta vez fui eu. Estava lá 
pela Rede Brasil junto com o 
presidente da empresa, Mar-
cos Tolentino.

O tratamento dado ao ex-
-presidente me surpreendeu. 

Depois de se despedir do 
poder não tenho notícia de 
Michel Temer ter recebido um 
tratamento tão respeitoso. Fa-
lou no fi nal do encontro e foi 
aplaudido demoradamente.

O baiano Antônio Imbas-
sahy, tucano histórico, agora 
secretário do governo Doria 
em Brasília, chegou a focar 
“a injustiça” sofrida pelo ex-
-presidente no episódio da 
JBS capitaneado pelo então 
Procurador Geral da Repúbli-
ca, Rodrigo Janot. Aconteceu 
em maio de 2017, “quando a 
reforma da previdência estava 
prontinha para ser aprovada 
pelo Congresso”.

Henrique Meirelles, então 
Ministro da Economia e hoje 
também membro do sta¬  de 
Doria confi rma: “o país per-
deu uma chance histórica de 
avançar nas reformas”.

Os políticos ligados a Doria 
em São Paulo e mesmo os de 
fora do estado, acham que o 
então presidente Michel Te-
mer (que governou o país no 
mandato tampão pelo MDB) 
foi “vítima” dos irmãos Batista 
e, principalmente, de Rodrigo 
Janot.

João Doria fala com orgu-
lho que seu secretariado pode 
ser chamado de “ministério”. 
Essa referência ele ouviu mui-
tas vezes no café da manhã.

Tem razão. Se não for pela 
competência de cada um de 
seus secretários, será pelo 
simples fato de muitos deles 
já terem atuado no governo 
federal em Brasília. A come-
çar pelo próprio Henrique 
Meirelles.

GUARULHOS - Vista de um dos principais cartões-postais do segundo maior município do Estado de São Paulo
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Com R$ 55,7 bilhões, Guarulhos 
tem o 4º maior PIB de São Paulo

ROSANA IBANEZ - DIRETORA DE RE-

DAÇÃO - A cidade de Guarulhos 
tem o quarto maior Produto In-
terno Bruto (PIB) do Estado de 
São Paulo, registrando um total 
de R$ 55,74 bilhões. A constata-
ção faz parte do levantamento 
divulgado nesta sexta-feira (13) 
pelo Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE), com 
ano base de 2017. O município 
ficou atrás das cidades de São 
Paulo, Osasco e Campinas. 

Além disso, Guarulhos figura 
como a 12ª economia do país.

Segundo o estudo, em 2017, 
¼ do PIB do país vinha de ape-
nas sete municípios e o líder 
destes era São Paulo responsá-
vel por 10,6% do PIB do país 
que, nesse ano, chegou a R$ 
6,583 trilhões. Já o município 
com o maior PIB per capita foi 
Paulínia (SP) (R$ 344.847,17).

Naquele ano, sete muni-
cípios somaram 24,4% do 

FOTO: MÁRCIO LINO

Câmara aprova orçamento para 2020
LUCY TAMBORINO - Na sessão 
mais longa do ano, que ultra-
passou cinco horas, os verea-
dores aprovaram nesta sexta-
-feira (13) o projeto de lei que 
prevê o orçamento da cidade 
para 2020. Estima-se que 
Guarulhos terá R$ 4,3 bilhões 
de receita para custeio e in-
vestimentos no próximo ano. 
Apenas a bancada petista vo-
tou contrariamente ao PL. 

O vereador líder do gover-
no Eduardo Carneiro, afir-
mou que o valor acompanha 
a economia nacional e res-
quícios de atraso de outros 
governos. “É um orçamento 
responsável, porque muitas 
vezes se aprovou nesta Casa 
uma superestimava de receita 
e aí acontece uma frustação 
lá na frente. Além disso, o go-
verno Guti já ajustou a máqui-
na administrativa e acredito 
que no ano que vem teremos 
um bom ano. A Casa Legisla-
tiva também fez a sua parte 
e aprovou o projeto de forma 
responsável”, destacou. 

Para o líder da oposição, 
Edmilson Souza (PT), o texto 

PIB do Brasil e 13,6% da po-
pulação: São Paulo (SP) com 
10,6%, Rio de Janeiro (RJ) 
com 5,1%, Brasília (DF) com 
3,7%, Belo Horizonte (MG) 
com 1,4%, Curitiba (PR) com 
1,3%, Osasco (SP) com 1,2% e 
Porto Alegre (RS) com 1,1%.

Os 69 municípios com os 
maiores PIBs representavam, 
aproximadamente, ½ do total 
(49,8%) e um pouco mais de 
1/3 da população do País. Já 
em 2002 apenas quatro mu-
nicípios somavam quase ¼ da 
economia nacional. Já os 1 324 
municípios de menores PIBs 
responderam, em 2017, por cer-
ca de 1,0% do PIB do país e por 
3,1% da população brasileira.

As 10 maiores concentra-
ções urbanas brasileiras com-
põem cerca de 43% do PIB, 
sendo elas: São Paulo (SP), Rio 
de Janeiro (RJ), Brasília (DF), 
Belo Horizonte (MG), Porto 
Alegre (RS), Curitiba (PR), 
Campinas (SP), Salvador (BA), 
Recife (PE) e Fortaleza (CE).

não prioriza o atendimento de 
áreas essenciais. “Foi aprova-
do apenas o que é obrigatório 
na Saúde e na Educação, por 
exemplo, e o orçamento de 
Cultura está menor, também 
da Assistência Social é um 
valor pequeno para toda a de-
manda. Não houve uma forma 
de ter maior participação da 
população e por isso nós opta-
mos por votar não”, defendeu. 

Na sessão ainda foram 
aprovados projetos de leis 
como o que autoriza a conces-
são de direito real de uso de 
área pública, por até 35 anos, 
que compreende o Estádio 
Municipal Fioravante Iervoli-
no, no bairro Porto da Igreja, 
para a implantação de Arena 
Multiuso e outro que dispõe 
sobre a fixação dos subsídios 
do prefeito, vice-prefeito, se-
cretário municipal, secretá-
rio-adjunto, subsecretário e 
coordenador para 2021. Um 
projeto de resolução também 
aprovado fixou os subsídios 
dos vereadores para o mesmo 
ano. Não houve alteração nos 
valores.

FOTO: LUCY TAMBORINO

IPVA 2020 será, em média, 3,54% mais 
barato para proprietários paulistas
DA REDAÇÃO - O Imposto so-
bre a Propriedade de Veí-
culos Automotores (IPVA) 
ficará mais barato em São 
Paulo em 2020 e as datas de 
vencimento já estão disponí-
veis para consulta. A tabela 
de valores venais registra 
queda nominal de 3,54%, em 
média, nos preços de venda 
praticados no varejo, segun-
do levantamento apurado 
pela Fundação Instituto de 
Pesquisas Econômicas (Fipe). 

O calendário de vencimento 
do imposto será publicado no 
Diário Oficial deste sábado 
(14) e a tabela de valores ve-
nais será disponibilizada na 
próxima semana.

As alíquotas do imposto 
permanecem inalteradas. 
A frota total de veículos 
no Estado de São Paulo é 
de aproximadamente 25,8 
milhões. A Fazenda prevê 
arrecadar R$ 16,9 bilhões 
com o IPVA em 2020. 

Cidade se mantém em 2º lugar do estado no IPM
LUCY TAMBORINO - Guarulhos se manteve em segundo lugar no Índice de Participação dos Municí-
pios (IPM) do ano base de 2018, que define os repasses do Imposto sobre a Circulação de Merca-
doria e Serviços (ICMS) para os 645 municípios paulistas em 2020. De um ano para o outro, o mu-
nícipio apresentou alta neste índice saindo de 3,461 em 2017 para 3,497 nesta última divulgação. 

A primeira colocação ficou com a capital com 20,310%. Já a terceira ficou com Paulínia, seguida 
de Campinas com 2,749% e 2,597%, respectivamente. Os índices de participação dos municípios 
são apurados anualmente para aplicação no exercício seguinte, observando os critérios estabeleci-
dos pela lei estadual.

PRF mudará de sede para área doada pela GRU Airport
DA REDAÇÃO - A sede da Supe-
rintendência da Polícia Rodo-
viária Federal (PRF) em São 
Paulo mudará para a rodovia 
Hélio Smidt. O novo prédio 
ocupará um terreno, cedido 
pela GRU Airport, concessio-
nária do Aeroporto de Cumbi-
ca, à PRF. A cerimônia de as-
sinatura do Termo de Cessão 
de Área ocorrerá na segunda-
-feira (16), às 10h, no auditório 
do aeroporto, localizado no 
Terminal 2, check-in B. 

“Há alguns anos a PRF tem 

estudado a possibilidade de 
mudar a suas instalações, atu-
almente localizada no Jardim 
Andaraí, na zona nordeste da 
capital paulista, às margens 
da rodovia Presidente Dutra, 
para adequar sua estrutura 
predial ao crescimento de de-
manda que a instituição teve 
nas últimas décadas”, afir-
mou o superintende Regional 
da PRF, Valmir Cordelli.

Em 2016, a viabilidade da 
mudança passou a ser ava-
liada junto à GRU Airport, 

culminando na decisão de 
construção da nova sede na 
rodovia Hélio Smidt. A con-
cepção do projeto tem parce-
ria da Universidade Federal 
de São Carlos (UFSCar) e 
prevê a unificação da sede da 
Superintendência da PRF em 
São Paulo e de sua delegacia 
no mesmo terreno próximo 
ao aeroporto. No local tam-
bém haverá estande de tiro, 
salas de treinamento e centro 
de convenções. A previsão de 
entrega da obra é para 2023. 
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Centro registrou mais de 100 mm de chuva

MAYARA NASCIMENTO - Com as 
fortes chuvas que atingiram 
a cidade na quarta-feira (11), a 
Coordenadoria Municipal de 
Proteção e Defesa Civil (Com-
pdec) registou 55 chamados, 
das quais 15 ocorrências fo-
ram confirmadas.  Durante as 
chuvas, foram atendidos dois 
alagamentos. 

Entre quarta-feira (11) e às 
17h de quinta-feira (12), o cen-
tro registrou 116,2 mm de ín-
dice pluviométrico acumulado. 

A região é seguida pelo bairro 
Cidade Soberana (76,6 mm), 
Cumbica (76,4 mm), Cidade 
Aracília (68,8 mm), Jardim 
Nova Cidade (63,8 mm) e Vila 
Barros (57,4 mm).

Entre as ocorrências regis-
tradas destacam-se desliza-
mento de talude, quedas/risco 
de queda de muros e árvores, 
desabamento de telhado de re-
sidência, infiltração e pessoas 
ilhadas no Parque Mickail ll. 
Segundo a prefeitura, não há 

FOTO: DIVULGAÇÃO
Delegação chinesa visita 
Secretaria de Meio Ambiente
DA REDAÇÃO - A Secreta-
ria de Meio Ambiente de 
Guarulhos (Sema) recebeu 
na sexta-feira (13) uma 
delegação chinesa da Pro-
víncia de Qinghai, região 
autônoma situada ao lon-
go planalto tibetano, com 
área de 720 mil km² e po-
pulação de mais de 5 mi-
lhões de habitantes.

Durante o encontro, a pe-
dido dos visitantes, o secretá-
rio de Meio Ambiente, Abdo 
Mazloum, apresentou todo o 
processo adotado pela Sema 
para emissão de licenciamen-
to ambiental para empreen-
dimentos em Guarulhos, des-
de a abertura do processo no 
Fácil, passando pela vistoria 
técnica e, por fim, a conces-
são da licença.

A delegação também 
tirou dúvidas sobre os pro-
cedimentos de controle do 

obras de engenharia que su-
porte efetivamente um volume 
de água semelhante sobre uma 
pequena região e dentro de um 
curto espaço de tempo.

A região da Vila Galvão 
também foi um dos pontos 
afetados com as chuvas des-
sa semana. Mesmo com o 
piscinão, com capacidade de 
armazenamento de 30 mil 
metros cúbicos, o equivalente 
a três mil caminhões pipa, os 
moradores da avenida Fran-
cisco Conde sofreram com 
o volume de água. Segundo 
a Compdec, a avenida Fran-
cisco Conde está localizada 
em uma região baixa e rece-
be as águas pluviais de regi-
ões altas em seu entorno. Na 
quarta-feira (11) o volume de 
chuva foi alto em curto espa-
ço de tempo, o que provocou 
o alagamento da região. No 
entanto, após a redução das 
chuvas, as águas baixaram ra-
pidamente e não foram regis-
trados mais problemas. 

desmatamento e sobre o tra-
balho das equipes de fiscali-
zação no combate a ilícitos 
ambientais, principalmente 
nas imediações da Serra da 
Cantareira, procedimentos 
de compensação ambiental, 
manejo, podas e transplan-
tes de árvores, e ainda sobre 
as sanções administrativas 
aplicadas nos casos do não 
cumprimento do Decreto 
Municipal 34.633/17.

Com a ajuda de intér-
prete, os dirigentes da 
província de Qinghai des-
tacaram que nos últimos 
anos a China vem se pre-
ocupando com os danos 
ambientais causados pela 
atividade humana em seu 
país, e por isso tem procu-
rado meios para repará-los. 
Como exemplo, destaca-
ram o reflorestamento das 
margens do rio Yangtzé. 
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Ação social realiza 310 atendimentos na 
semana do aniversário de Guarulhos
DA REDAÇÃO - Um total de 310 
atendimentos, sendo 160 de 
depilação e 150 de manicure, 
foram realizados gratuitamen-
te pelos alunos dos cursos de 
formação profissionalizante e 
geração de renda da Secretaria 
de Desenvolvimento e Assis-
tência Social de Guarulhos, na 
semana do 459º aniversário do 
município. A ação social em 
benefício da população, super-

visionada por formadores, foi 
realizada no período de 2 a 6 
de dezembro no Restaurante 
Escola Praça Gourmet (praça 
Getúlio Vargas), no Centro.

Os alunos receberão na pró-
xima quarta-feira (18), às 9h, no 
Adamastor Centro, os certifi-
cados de conclusão dos cursos, 
que são gratuitos e promovidos 
em parceria da Pasta com o 
Fundo Social de Solidariedade. 

Primeira turma do curso de 
Serviços Aeroportuários se forma
DA REDAÇÃO - Na última quarta-
-feira (11) foi realizada a forma-
tura da primeira turma do cur-
so de Serviços Aeroportuários, 
sendo que, dos 40 formandos, 
dez eram bolsistas da Prefei-
tura de Guarulhos. O curso de 
extensão teve duração de três 
meses e seu conteúdo busca 
dar uma visão geral dos servi-
ços aeroportuários.

Trabalhando com o concei-
to de aerotrópole, o qual apro-
veita a presença do aeroporto 
para desenvolver o município 
a partir desta relação, o De-
partamento de Assuntos Ae-
roportuários, da Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico, 
Tecnológico, Cientifico e de 
Inovação, busca inserir Gua-
rulhos em um novo patamar. 
Considerando os avanços do 
setor, bem como a presença de 
grandes instituições de ensino 

na cidade, Guarulhos expande 
sua matriz acadêmica e assume 
o pioneirismo em oferecer cur-
sos que atendam à demanda do 
setor de aviação civil.

A Associação Brasileira das 
Empresas de Serviços Auxilia-
res de Transporte Aéreo (Abe-
sata) manifestou interesse em 
criar cursos de capacitação que 
atendesse ao setor de ground 
handling (serviços prestados 
em terra para apoio às aero-
naves). Da mesma forma, a 
Universidade Guarulhos UNG 
também manifestou interesse.

Desta forma, surgiu uma 
parceria entre a Abesata e 
UNG, com o apoio da Prefei-
tura. O segundo curso aconte-
cerá no primeiro semestre de 
2020 e as inscrições já estão 
abertas pelo link https://ex-
tensao.ung.br/DetalhesEvento.
aspx?EventoId=23694).

Programa ‘Desperte seu Olhar Inclusivo’ 
capacitou 2,4 mil pessoas em 2019
DA REDAÇÃO - O projeto Des-
perte seu Olhar Inclusivo, que 
tem o objetivo de capacitar as 
empresas do município a aten-
der pessoas com deficiência 
(PCD) e idosos, certificou em 
2019 um total de 2.400 cida-
dãos. Oferecida pela Prefeitura 
de Guarulhos e viabilizada pela 
Secretaria de Direitos Huma-
nos, a capacitação consiste em 
palestras e vivências que levam 
o aluno a entender na prática as 
dificuldades que PCDs e idosos 
vivem no dia a dia.

Para o subsecretário de 
Acessibilidade e Inclusão, Toni-
nho Messias, esse programa é 
de suma importância para Gua-
rulhos. “A pessoa com deficiên-
cia tem necessidades de deslo-

camentos nos mais diversos 
modos e o táxi, por exemplo, é 
um deles. Ver a pessoa com de-
ficiência como um cliente em 
potencial é mais uma maneira 
de promover a inclusão”, ressal-
tou. Além disso, Toninho expli-
ca que o projeto busca mudar 
a visão, quebrar paradigmas e 

melhorar o atendimento para a 
pessoa com deficiência.

Entre as empresas que ofere-
ceram a capacitação para os fun-
cionários estão DHL Transportes, 
Viação Urbana Guarulhos, Via-
ção Campo dos Ouros, Colégio 
Almeida Gasparin, Guarucoop  
e Transporte Escolar Autônomo.

Furtos de cabos e ações de vândalos 
nas unidades de saúde aumentaram 171%

LUCY TAMBORINO - Incidentes 
com cabos por vezes tem pre-
judicado o atendimento das 
unidades de saúde do muníci-
pio. Dados obtidos pela Folha 
Metropolitana, por meio da 
Lei de Acesso à Informação, 
ainda revelam que a prática 
cresceu 171% neste ano em 
relação a todo o ano passado. 
Se em 2018 foram sete casos 
deste tipo, em 2019 até o mês 
passado foram 19 ocorrências. 

Mesmo assim o maior pre-
juízo foi registrado em 2018, 

quando o valor para os reparos 
chegou a R$ 69,5 mil. Ao todo 
foram três casos de vandalis-
mo e outros quatro de furtos 
que aconteceram ao longo do 
ano. Já neste ano, a Secretaria 
de Saúde não investiu qualquer 
valor, isto porque o custo foi co-
berto por meio do contrato de 
manutenção. Das 19 ocorrên-
cias, oito se referem a casos de 
vandalismos, quatro a furtos e 
sete a corte por linha de pipa.  

Só em janeiro deste ano, 
a pasta teve os cabos de fibra 

ótica cortados, deixando-a 
sem comunicação com as uni-
dades médicas da cidade, sem 
acesso à rede implicando dire-
tamente no atendimento à po-
pulação. Na semana seguinte 
foi a vez do Centro de Atendi-
mento Psicossocial (Caps) na 
praça das Pedras, no Macedo, 
sofrer atentado. Na ocasião o 
local foi invadido durante a 
madrugada, as portas foram 
arrombadas, as salas foram 
reviradas e papeis, documen-
tos e prontuários dos pacien-
tes foram remexidos, porém 
nada foi levado. Devido à de-
terioração no local o atendi-
mento precisou ser suspenso.

Ainda em fevereiro a Uni-
dade Básica de Saúde (UBS) 
Jacy teve os cabos de fibra ópti-
ca cortados. Após ser efetuado 
um reparo nas proximidades 
da unidade, no dia seguinte, o 
cabo foi cortado novamente.

FOTO: LUCY TAMBORINO

Patos são flagrados na rodovia Ayrton Senna
DA REDAÇÃO - Um casal de patos e seus filhotes foram flagrados pela equipe da Ecopistas na ro-
dovia Ayrton Senna. A visita inusitada aconteceu na quarta-feira (10) por volta das 15h, perto da 
praça de pedágio de Itaquaquecetuba, no km 32,8. Rapidamente, afim de garantir a segurança 
dos patos e dos usuários, os funcionários foram ajudar a retirar eles da via e devolver à natureza.

Idosos recebem homenagem da prefeitura 
DA REDAÇÃO - Mais de 150 
idosos foram homenageados 
pela Secretaria de Direitos 
Humanos (SDH) de Guaru-
lhos em evento realizado na 
manhã desta sexta-feira (13) 
no auditório do Conservató-
rio Musical. Eles receberam o 
certificado pela participação 
nas atividades da Subsecreta-
ria de Políticas para o Idoso, 
além da contribuição na 2ª 
Mostra Cultural 60+, com ati-
vidades como dança cigana, 
dança circular, apresentações 
musicais, poesia e teatro.

“Vocês que estão aqui são 

mais jovens do que muito jo-
vens. Muitos deles não fazem 
o que vocês fazem, não par-
ticipam, não dançam, não se 
empenham. Vocês estão de 
parabéns”, disse o secretário 
Lameh Smeili (SDH).

Entre os homenageados 
estavam o grupo de teatro 
Innovation (Eniac), grupo 
Cantoras do Radio, grupo de 
dança cigana Marisol, dança 
circular, grupo Energic, gru-
po de voluntariado do Aco-
lher Instituto, grupo Casa das 
Marias e grupo da Academia 
na Praça 60+.
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SP anuncia expansão do ensino integral; 9 
escolas de Guarulhos serão beneficiadas

DA REDAÇÃO - O governador 
João Doria e o secretário da 
Educação Rossieli Soares anun-
ciaram nesta sexta-feira (13) a 
maior expansão do ensino in-
tegral da história de São Paulo. 
A partir de 2020, o PEI (Progra-
ma de Ensino Integral) estará 
presente em ao menos 664 es-
colas da rede estadual do esta-
do, com investimento de apro-
ximadamente R$ 321 milhões.

Em Guarulhos nove unida-
des serão beneficiadas, sendo 

elas Cidade Serodio, Coronel 
Ary Gomes, Conjunto Habita-
cional Bairro dos Pimentas II, 
Conselheiro Crispiniano, Pro-
fessora Izabel Ferreira - Dona 
Belinha, José Alves de Cerquei-
ra Cesar, Professor José Scara-
melli, República da Venezuela 
II e Padre Valentin Gonzalez 
Alonso.

Atualmente, 417 escolas 
da rede estadual já funcionam 
nesta modalidade. A expecta-
tiva do Governo é ultrapassar 

FOTO: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

MEC afirma que vai não vai renovar 
contrato com entidade que gera TV Escola
DA REDAÇÃO - O Ministério da 
Educação (MEC) informou 
nesta sexta-feira (13), que não 
renovará o contrato com a As-
sociação de Comunicação Edu-
cativa Roquette Pinto (Acerp), 
responsável por gerir a TV Es-
cola. O contrato se encerra no 
fim deste ano. 

Questionado se encerrará as 
atividades da TV Escola, o MEC 

1,4 mil unidades de ensino até 
o ano de 2023. “Este anúncio é 
muito significativo para um go-
verno que prioriza a educação, 
como é o nosso. É a maior ex-
pansão do programa de ensino 
integral do estado de São Pau-
lo”, declarou Doria.

As 247 escolas estaduais 
que manifestaram interesse 
em aderir ao programa a partir 
de 2020 obedecem a critérios 
estabelecidos pela Secretaria 
da Educação, como ter mais de 
12 salas de aulas e avaliação do 
grau de vulnerabilidade socio-
econômica das comunidades 
atendidas pelas escolas.

Entre as escolas contempla-
das, 92 já vigoram no modelo 
ETI (Escola de Tempo Integral). 
Embora tenham uma carga 
horária maior, elas têm um cur-
rículo obrigatório diferente do 
proposto pelo PEI. Outras 155 
unidades são da rede estadual 
de ensino regular. 

afirmou que “estuda a possibi-
lidade de as atividades do ca-
nal serem exercidas por outra 
instituição da administração 
pública”. Somente no ano pas-
sado, o contrato com a Roque-
te Pinto foi de R$ 73 milhões, 
mas sofreu redução neste ano. 
O TV Escola foi criado em 1995 
e é transmitido em canal aberto 
em algumas cidades do país. 

Mais de 26% das prefeituras esperam receitas 
extras para fechar folha de dezembro
DA REDAÇÃO - Apesar da maioria 
dos municípios garantir o paga-
mento sem atrasos do 13º salá-
rio dos servidores, mais de um 
quarto das prefeituras brasilei-
ras ainda não têm recursos para 
pagar os salários de dezembro 
do funcionalismo. Levanta-
mento realizado pela Confede-
ração Nacional de Municípios 
(CNM) mostra que 26,8% ainda 
dependem de receitas extras 

nesse fim de ano para fechar a 
folha de dezembro.

Os prefeitos pedem ao presi-
dente Jair Bolsonaro a antecipa-
ção de R$ 5,3 bilhões referentes 
ao bônus de assinatura pelo 
megaleilão do pré-sal. A ex-
pectativa é usar o recurso para 
bancar contribuições previden-
ciárias de novembro, dezembro 
e sobre o 13º salário dos funcio-
nários públicos.
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Orquestra Jovem une música sinfônica 
com elementos da cultura popular
DA REDAÇÃO - A Orquestra Jo-
vem Municipal de Guarulhos 
(OJMG) encerrou na noite desta 
quinta-feira (12) a temporada 
2019 com o espetáculo Coisas 
do Brasil, no Teatro do Adamas-
tor Centro. Inusitada, a apre-
sentação uniu música sinfônica 
com canções da cultura popu-
lar, trazendo ao palco artistas e 
grupos tradicionais da cidade.

Ao longo de toda a tempora-
da 2019, a OJMG fez profundos 
mergulhos nas obras de com-
positores renomados, como 
Chopin, Mozart e Beethoven, 
mas também apresentou peças 
completamente inéditas, como 
Rito de Evocação dos Sons An-
cestrais, do brasileiro Matheus 
Bitondi, o Concerto nº 2, de Leo 
Brouwer, executado com ma-

estria e leveza pelo violonista 
Fábio Zanon, e a ópera Vanes-
sa, do norte-americano Samuel 
Barber.

A temporada também ofe-
receu ao público a integração 
entre diferentes linguagens, 
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‘Árvore Solidária’ do Internacional Shopping 
promove Natal mágico a crianças e jovens

como dança e teatro, espetácu-
los como Samba em Concerto 
e O Corsário, balé completo 
de Adolphe Adam, ao mesmo 
tempo em que reservou mo-
mentos voltados à apreciação 
da música sinfônica em si.

DA REDAÇÃO - A celebração do Na-
tal é uma época muito especial 
onde a união e o amor se fazem 
presentes, proporcionando um 
clima de solidariedade no cora-
ção das pessoas. Para espalhar 
uma corrente do bem e marcar 
positivamente o Natal de cen-
tenas de crianças e jovens, o In-
ternacional Shopping promove a 
“Árvore Solidária”, uma parceria 
com as ONGs Ação Vida que 
auxilia crianças, adolescentes e 
adultos em situação de risco so-
cial e também das Casas André 
Luiz, uma Instituição sem fins lu-
crativos que atende pessoas com 
deficiência intelectual e física.

No balcão de trocas da 
campanha de Natal, que fica 
localizado no Piso Térreo, uma 
árvore de natal está totalmente 
decorada com tags que trazem 
mais detalhes sobre a ação, ex-
plicando ao cliente como parti-
cipar. Para colaborar e fazer o 
Natal das crianças mais feliz, 
basta adquirir um presente e 
entregar no local, junto à tag.

Com a ação, a expectativa é 
de atender mais de 150 crian-

ças e jovens. 
Fundada em 1949, as Casas 

André Luiz atendem hoje cerca 
de 2.000 pacientes, dos quais 
600 são residentes e 1.400 aten-
didos em regime ambulatorial, 
no Ambulatório de Deficiên-
cias, que oferece atendimento 
nas áreas de clínica médica, 
fisioterapia, fonoaudiologia, 
neurologia, odontologia, pedia-
tria, psiquiatria, serviço social 
e terapia ocupacional, entre 
outros serviços. A ONG Ação 
Vida, fundada em 2004, acolhe 
crianças, adolescentes e adul-
tos, em situação de risco social, 
em virtude da falta de recursos, 
perspectivas de futuro e ampa-
ro social. A ação acontece até o 
dia 24 de dezembro. A entrega 
dos presentes deve ser feita no 
Concierge, que fica localizado 
no Piso Térreo, no Acesso VIP. 
Todas as informações sobre a 
ação podem ser encontradas 
no site www.internacionalsho-
pping.com. O Internacional 
Shopping fica na rodovia Pre-
sidente Dutra, Saída 225, s/n – 
Itapegica.

FOTO: DIVULGAÇÃO INTERNACIONAL SHOPPING

Evento de artesanato comemora o ‘Dia 
Nacional da Feira da Economia Solidária’
DA REDAÇÃO - O Bosque Maia 
receberá nos próximos dias 14 
e 15 um grande evento em co-
memoração ao Dia Nacional da 
Feira da Economia Solidária, 
celebrado em 15 de dezembro. 
Ele acontecerá ao lado da Tenda 
Branda, das 9h às 21h.

Mais de 60 artesãos da cida-
de irão comercializar diversos 
tipos de produtos artesanais 
como tapetes, peças em crochê, 

acessórios (brincos, colares, pul-
seiras), acessórios para cozinha, 
decoração, artesanatos indíge-
nas, peças feitas com produtos 
recicláveis, entre outras, todas 
vendidas a preços populares. 
No local ainda acontecerão ati-
vidades culturais, apresentações 
musicais e de dança, além das 
barracas de comidas orgânicas, 
apresentação do canil da Guarda 
Civil Municipal e muito mais. 

Motivacão Run Guarulhos atrai mais 200 pessoas e pets
DA REDAÇÃO - A 1ª Motivacão 
Run Guarulhos foi marcada 
por uma energia especial e 
um clima de festa. O evento 
contou com a participação 
de aproximadamente 200 
pessoas com seus amigos de 

quatro patas.
Havia dois percursos para 

os pets, sendo um de dois 
quilômetros para caminhada 
e outro de três quilômetros 
para corrida. A Motivacão 
promoveu duas categorias 
distintas de concursos “Me-
lhor Fantasia” e “Cara de um, 
Focinho do outro”, participa-
ção motivada pela criativida-
de e envolvimento dos parti-
cipantes e seus pets.

“Agradecimentos es-
peciais a todos os patroci-
nadores e apoiadores que 
tornaram possível esse mo-
mento. Gratidão à madrinha 
do evento, Loredana Piove-
san Glasser, que é ativista 
da causa animal há muito 
tempo e foi idealizadora e 
incentivadora do projeto. Ao 
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Cecap recebe ‘Corte do Bem’ no domingo
DA REDAÇÃO - No domingo (15) acontece o Corte do Bem, onde os visitantes poderão realizar cortes 
de cabelo de graça, mediante a doação de alimentos, agasalhos, brinquedos e livros, que serão en-
tregues a uma instituição necessitada. O evento será realizado na praça Mamonas Assassinas, na 
avenida Odair Santanelli, no Cecap, das 8h às 17h.

O evento contará com a participação especial do Grupo Q Comédia, que realizará um show de 
stand up para os presentes. O Corte do Bem conta com o apoio da loja Sense, Garden for Men, 3D 
Line Profissional, Big Barber e R$.

Rotary Club de Guarulhos e 
Instituto Veterinário esten-
demos nossos cumprimentos 
por ter acreditado e somado 
esforços para o êxito da ati-
vidade”, agradeceu a equipe 
realizadora do evento. 

O encontro rendeu arre-
cadações de ração e propor-
cionará 330 castrações gra-
tuitas, que acontecerão em 
várias regiões da cidade, con-
forme cronograma elaborado 
pelo Instituto Veterinário, 
que será divulgado em breve. 

Quem se interessar pelo 
processo de castração gratui-
ta deve mandar um e-mail 
para contato@namastebe-
mestar.com.br com nome 
completo do responsável e do 
animal, além do CPF e telefo-
ne para contato. 
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Na manhã desta sexta-feira (6) o prefeito Guti e o 
secretário de Assuntos para Segurança Pública, Gilvan 
Passos, estiveram na sede da Base Aérea de São Paulo, 
em Cumbica, para a realização de uma cerimônia militar 
em homenagem às forças policiais e colaboradores 
da segurança pública do município de Guarulhos. 
Promovido pela Prefeitura de Guarulhos, o evento contou 
com abertura do comandante de São Paulo e diretor do 
Instituto de Logística da Aeronáutica, coronel aviador 
Jailson Oliveira da Silva. Na oportunidade, os presentes 
puderam assistir a apresentações da tropa tanto no 
início quanto no fi nal da solenidade. Durante a cerimônia, 
o prefeito Guti falou que se sente honrado por participar 
de um evento como esse e poder agradecer o trabalho 
de diferentes setores de segurança.  “Quero aproveitar 
para mostrar toda a minha gratidão ao trabalho que cada 
um de vocês faz todos os dias, não só pela cidade, mas 
também pela nação. Eu sei que todo serviço público é 
feito com a união de diferentes agentes e na questão 
segurança não poderia ser diferente. Quero agradecer 
todo o trabalho feito por vocês”, salientou.

A unidade Bom Clima da Rede Fácil de Atendimento 
ao Cidadão conta a partir de agora com um sistema de 
verifi cação online de documentos achados e perdidos 
no local. Caso o munícipe tenha perdido ou esquecido 
algum documento na unidade, é possível consultar por 
meio do link https://achadoseperdidos.guarulhos.sp.gov.
br/externo/c_achado.php, utilizando o nome do titular ou 
tipo de documento, caso este tenha sido encontrado e 
devolvido à gerência. Apenas no ano de 2019 cerca de 
150 documentos ou objetos foram esquecidos no local. 
No caso de objetos, como celular, capacetes, muletas, 
entre outros, é necessário comparecer à unidade e 
solicitar contato com a gerência para comprovação 
de propriedade. O sistema foi desenvolvido pelo 
Departamento de Informática e Telecomunicações da 
Secretaria de Gestão, em parceria com a gerência da 
unidade, que pretende expandir o serviço para as outras 
unidades da rede de atendimento. Os itens fi carão 
armazenados na unidade por 60 dias, conforme o 
decreto 25.764/2008, aguardando comparecimento do 
proprietário.

ANOTE

O trabalho de Jesus no Flamengo 
é excelente, mas o português 
pegou o caminho andado

Final de ano e surgem inúmeras sele-
ções do campeonato Brasileiro, com es-
calações diferentes e polêmicas por toda 
parte. Cada “cartoleiro” tem suas prefe-
rências e os motivos para defender uma 
ou outra escalação.

A tarefa não é simples, cometer in-
justiças faz parte do jogo, mas a minha é 
essa. Vamos lá:

Thiago Volpi; Rafi nha, Victor Cuesta, 
Rodrigo Caio e Jorge; Gérson, Sanchez e 
Arrascaeta; Dudu, Bruno Henrique e Ga-

bigol. Técnico: Jorge Sampaoli
Thiago Volpi, que foi o goleiro menos 

vazado e o primeiro a se fi rmar no São 
Paulo após Rogério Ceni, não é pouca 
coisa. Outro destaque é Santos, goleiro do 
Athletico-PR. Mostrou muita segurança e 
regularidade durante todo o campeonato, 
uma pena que o Furacão dividiu as aten-
ções com outras competições.

Rafi nha e Gérson vão com uma ressal-
va na Seleção. Apesar de terem chegado 
no meio da competição e jogado poucas 

partidas, se destacaram de forma absolu-
ta na posição. Gérson deu uma nova cara 
ao Flamengo e foi fundamental na arran-
cada do time.

Victor Cuesta foi muito regular, mas 
em um nível acima dos demais jogadores 
na posição e Rodrigo Caio foi a velocida-
de que a zaga do Mengão precisava para 
conseguir jogar tão “exposta”. Outros des-
taques são Bruno Alves, do São Paulo, e 
Pablo Mari, que fi ca fora por ter feito pou-
cos jogos na competição.

Sanchez e Dudu foram os principais 
jogadores de Santos e Palmeiras na com-
petição. O uruguaio ainda teve ajuda do 
baixinho Soteldo, revelação do campeo-
nato na minha opinião. Já o atacante do 
Palmeiras carregou o time nas costas, 
com já vem fazendo a algum tempo, e 
fi ca com a vaga que poderia ser de Ever-
ton Ribeiro.

O trio de ataque fl amenguista é una-
nimidade em todas as seleções. No fi nal 
de 2018, o Flamengo contratou o trio, que 
estava entre os melhores jogadores brasi-
leiros daquele ano. O resultado não pode-
ria ser melhor.

No duelo entre os treinadores estran-
geiros fi co com Sampaoli e explico. O tra-
balho de Jesus no Flamengo é excelente, 
mas o português pegou o caminho anda-
do, e o melhor elenco do país, cheio de 
estrelas. Sampaoli espremeu tudo o que 
podia no Peixe e conseguiu uma surpre-
endente segunda colocação, com um gru-
po bem mais enxuto que o do Flamengo 
e com direito a uma goleada de 4x0 sobre 
o campeão, na última rodada.

Vale lembrar do Cruzeiro, que plan-
tou, semeou e regou seu rebaixamento 
durante todo o campeonato. Tanta in-
competência não poderia dar em outra 
coisa. Time grande cai, difícil será se le-
vantar.

Seleção pra 
todo lado

é jornalista e designer gráfi co. Foi 
assessor de imprensa de jogadores 
e técnicos de futebol e trabalhou no 
Lance! e Diário de S. Paulo. Atualmente 
trabalha no jornal Valor Econômico
luizgerardi@gmail.com

LUIZ FERNANDO MENDRONI GERARDI

PONTO
DE VISTA
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Sub-7 do Guarulhense é vice-campeão da Liga Paulista
LUCAS CANOSA - O sub-7 do 
Guarulhense foi derrotado 
pelo Santos no último sá-
bado (7), na decisão da Liga 
Paulista. Apesar do revés, o 
vice-campeonato 

O adversário do Galo será 
o Santos que, no mesmo dia 
venceu o Chute Inicial Corin-
thians por 6 a 3. Segundo o 
professor Wellington Severo, 
treinador do sub-7 do Gua-
rulhense, o Peixe deve ser 
respeitado, mas não temido. 

“O Santos é, sem dúvida, o 
maior clube que joga a Liga 
Paulista e é o favorito na de-
cisão. No entanto, os times de 
Taubaté e São Caetano tam-
bém eram e nós vencemos os 
dois nas fases eliminatórias. 
Temos um excelente time 
e vamos brigar pelo título”, 
afirma Severo.

O comandante também 
elogia a sua equipe e o 
comprometimento dos atle-
tas no decorrer do campeo-
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Guarulhense e Liga Leste medem 
forças na final do União de Clubes

Professor ‘Jô’ chega ao Guarulhense 
para comandar sub-15 no campo

LUCAS CANOSA - As categorias 
iniciantes do Guarulhense 
jogam neste sábado (7), no 
ginásio Presidente Ciro, a 
segunda decisão do torneio 
União de Clubes, considera-
do o Estadual por equipes da 
Federação Paulista de Futsal. 
Em quadra, o adversário será 
o Liga Leste/Bate Bola.

No primeiro confronto, 
disputado no último domin-
go (1º), o Galo venceu um 
duelo e perdeu outros dois. 
O sub-8 perdeu por 3 a 0 e o 
sub-10 por 3 a 2, enquanto o 
sub-9 venceu por 4 a 3. Para 
conquistar o título, o Trico-
lor precisa conquistar duas 
vitórias e um empate ou 
duas vitórias que superem o 

nato. “Estou impressionado 
com a garra dos garotos e 
dos pais, que acreditaram 
no projeto do Guarulhense 
e da Escola Guarulhense, 
onde os meninos treinam. 
Temos um pessoal muito 
unido e, sem dúvida, essa 
união é o nosso maior mé-
rito até aqui”, conclui.

Guarulhense e Santos 
duelam neste sábado, às 11h, 
no ginásio Idalina, em São 
Caetano.

saldo de gols alcançado pela 
outra equipe somados todos 
os embates.

O professor Márcio Toni, 
comandante do sub-10, ana-
lisou a atuação da equipe 
na última partida e garan-
tiu que ainda há chances de 
conquista. “Erramos em al-
guns momentos que não es-
tamos acostumados. Ainda 
temos chances de reverter 
e temos obrigação de lutar 
até o último instante pelo 
troféu. Temos um grande 
time e não vamos desistir”, 
afirmou o professor.

Guarulhense e Liga Leste 
se enfrentam neste sábado, a 
partir das 14h, no ginásio da 
Federação Paulista de Futsal.

LUCAS CANOSA - Aos 49 anos, 
José Joscelânio Silvério Te-
nório, ou simplesmente “Jô” 
é o mais novo nome do fute-
bol de campo do Guarulhen-
se. Formado em educação 
física pela FIG e pós-gradu-
ado em futebol e futsal pela 
Universidade Gama Filho, o 
professor terá o desafio de 
comandar o sub-15 do Galo 
no ano de 2020.

Jô foi atleta profissio-
nal de futsal e passou por 
grandes clubes, como Corin-
thians, AABB e Palmeiras, se 
consagrando pentacampeão 
paulista. Ele pendurou as 
chuteiras em 2008, quando 
passou a se dedicar à carrei-
ra de treinador, conquistan-
do inúmeros títulos, dentre 
eles Campeonato Estadual, 
Jogos Regionais, Jogos Aber-
tos e Liga Sudeste, todos pela 
Wimpro. No campo, ainda 
teve passagens por Flamengo 
e A. D. Guarulhos.

O novo comandante do 
sub-15 do Tricolor conta 
como chegou ao clube e se 
diz motivado com o desafio. 
“Havia um namoro antigo 

com o Guarulhense e, enfim, 
virou realidade. Conheço e 
estimo muito Carlinhos e 
Valtinho, que estão à frente 
do projeto. Recebi a proposta 
e aceitei com o maior orgu-
lho. Estou muito feliz em fa-
zer parte desta equipe gran-
diosa”, afirma Jô.

Apesar de novo, o grupo 
que treina nas tardes e noites 
de quarta-feira, no A. A. Ma-
cedo, anima o professor, que 
não esconde sua alegria com 
o trabalho. “Fomos bem com-
petitivos diante de equipes 
tradicionais e que treinam há 

mais tempo no campeonato 
realizado no Esportivo da Pe-
nha. Espero que no próximo 
ano a gente consiga disputar 
competições mais expressi-
vas, pois apesar de estarmos 
no início, os meninos estão 
gostando e assimilando bem 
a nossa proposta”, conclui.

O futebol de campo do 
Guarulhense atende atletas 
de 8 a 15 anos e continua 
recebendo interessados, às 
quartas-feiras, a partir das 
18h, no clube do Macedo (rua 
Claudino Barbosa, 145).
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ÁRIES: Moverá em você neste momento da sua vida a 
regularidade vinha a carecer neste excelente período. As 
atribulações serão imutáveis ao longo do dia.

TOURO: Nem tudo se dará a cerca daquilo que delineou, 
sendo assim mantenha-se com bastante zelo as minúcias 
típicas da sua personalidade.

GÊMEOS: Evite atribuir aos problemas demasiada rele-
vância, intente formular diagnósticos menos enigmáticos. 
Persiga no curso do dia preservar um sentimento bom.

CÂNCER: Admiráveis momentos elementares compa-
recerão de forma muito evidente, será profícuo que se 
beneficie de cada pedaço do dia. 

LEÃO: Necessitar ser mais maleável nos debates concei-
tuais, porém o momento reclama que deixe evidente a 
sua linha de pensamento.

VIRGEM: Perceberá que o andamento dos projetos está 
desvirtuando do objetivo inicial reconsidere com ponde-
ração toda conjuntura. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETASPALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 36

II
CONTENDER

PSORIASE
ATARDCC
IRAPELO
DUETOAN

CATAARC
CIAFREI
OVULOCL

EMOISSEI
EASSADA

ADULTOOD
INGAORO
ASREGAR

Apresen-
tar como
objeção 

"Rindo à
(?)", su-
cesso do 

Falamansa

Lista de
erros de
uma obra

escrita

Número
de anos
de uma
pessoa

A explica-
ção que

torna com-
preensível

Que res-
tabelece

a paz

700, em 
algaris-

mos
romanos

Intenção
de quem
dá o nó

Convite
para se
prestar
auxílio

Formação
comum

dos
sertanejos

Joana
d'(?),

heroína
francesa

A meda-
lha do 

campeão 
(símbolo)

Defesa de
castelo

medieval

Célula
sexual

feminina
(Genét.)

Mem de
(?), figura
histórica

A "tribo"
do rock
melan-
cólico

"Monta-
nha", em

"orografia"

Aguar;
irrigar Símbolo do 

Arsênio

Educativo
Aristó-
fanes

(Teatro)

Doença 
dermato-
lógica au-
toimune

que
provoca
lesões e
coceiras

Gato, em
inglês

Companhia
(abrev.)

(?) Cane-
ca, mártir
brasileiro 

Relacionar

Imigrante
japonês
Álgebra
(abrev.)

Cozida 
no forno
Algumas
pessoas

Amadure-
cido;

crescido
Planta usa-
da em arbori- 
zação urbana

Otto Dix,
pintor

(?) Mandino,
escritor

3/arc — cat. 4/ingá. 5/apelo. 6/listar.

LIBRA: Uma hiperbólica atividade benéfica irá somar 
naquilo que lhe afeta proveitosamente, com íntima 
participação do planeta de Saturno. 

ESCORPIÃO: Em conjunto de numerosa galhardia 
você avançará em um agradável percurso abastado de 
informações. 

SAGITÁRIO: Uma intimidade melhor desenvolvida em 
relação aos geminianos lhe trará muitos problemas no 
momento. 

CAPRICÓRNIO: Encontrar-se cristalizado em uma con-
junção de tranquilidade irá te proporcionar exorbitantes 
danos neste aspecto. 

AQUÁRIO: Se você se mostrar uma pessoa com ideias 
bem desenvolvidas irá colocar em ordem todas as coisas 
que são mais importantes para você.

PEIXES: Transfira aqueles que estão mais próximos as 
melhores aspirações sentimentais das quais possui. Ainda 
sim portará consigo vontades mais melancólicas.

HORÓSCOPO

DA REDAÇÃO - O Baby Yoda, 
personagem da série “The 
Mandalorian”, ganhou nes-
ta semana uma linha de bo-
necos vendida pela Hasbro. 
O anúncio veio em meio ao 
grande sucesso do persona-
gem nas redes sociais.

O Bebê Yoda recebeu 
esse nome por ser da mes-
ma espécie do mestre Yoda, 
personagem clássico dos 
filmes da saga “Star Wars”.

Baby Yoda ganha coleção de bonecos

Entretanto, ele ainda 
não possui um nome ofi-
cial, e é o grande compa-
nheiro do protagonista da 
série, um fora da lei inter-
pretado por Pedro Pascal.

Logo após o lançamento 
da série, em novembro de 
2019, fotos, gifs e vídeos do 
bebê se espalharam pelas 
redes sociais, com diversos 
comentários fazendo refe-
rência à fofura do perso-

nagem. Além das imagens, 
diversos memes surgiram 
tendo o Baby Yoda como 
referência.

A Hasbro anunciou seis 
bonecos do Baby Yoda, 
que já estão em pré-venda 
e cujo preço varia de cer-
ca de US$ 10 (R$ 41,10, na 
cotação atual) a US$ 25 (R$ 
102,75). O menor possui 
cerca de três centímetros 
de altura e o maior, 20. 

FOTO: DIVULGAÇÃO

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

Exame de vista grátis
*Na compra do óculos completo*

Armações a partir de

oticafarialima@gmail.com

R$49,99
Desconto especial para 

aposentados e pensionistas

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

Aceitamos todos
os cartões
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SERVIÇOSVEÍCULOS

NEGÓCIOS

SAÚDE

Oportunidade

IMÓVEIS

Vende-se

Aluga-se

Sítios e Chácaras

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

MASSAGEM TERAPÊUTICA

Relax

RecadosAutos

EMPREGO

Contrata-se

ANUNCIE AQUI 
97380-7685ANUNCIE AQUI 

97380-7685

ANUNCIE 
AQUI 

97380-7685

ANUNCIE 
AQUI 

97380-
7685

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

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.

SPIN LTZ 2013
7 lugares, sensor de ré, 
comput. bordo,  Completa , 
top de linha   R$ 39.900,00 
- F.:  94805 -7644

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

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 MORADA DO SOL
2 Dorms., 1 vga., R$ 150 
Mil ac. auto parte de pgto. 
F.: 96755-1166
APTO. VILA RIO DE 
JANEIRO
2 Dorms., Quitado c/ 
escritura 135 Mil, particular. 
F.: 97959-4649
TERRENO PLAINO
Jd. Fortaleza e Pq. 
Primavera,a partir de 35 
Mil a vista ou Facilito F. 
96020-8559.
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
VENDE-SE
Terreno c/ 2 Casas  Vila 
Mazzei. SP.  Dir. c/ própr. 
F.: 98825-4500
VENDO APTO. CECAP
Preço de Ocasião, direto 
c/ proprietário.  Fs.: 94013-
7411 / 99506-9537
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.
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

CAIXA
p/ Loja de 

Materiais de 
Construção, c/ 

experiência 
entregar Cv. 

Avenida Bom 
Clima, nº 38 h/c.c/ 

Sr. Carlos.

CONTRATA-SE

Vendo HRV 
EX CVT -2016

Completa. Única dona 
36.500 km R$71.000,00 
Tel.: 11 99889-6848 
Luciana

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.

MOÇAS MAIORES
P/ Casa Privê  ou noite. F.: 
(11) 9090 940360809. Zona 
Sul SP.

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
CASA DE MASSAGEM
Relaxe c/prazer  R. Diogo 
Farias 230  Centro Gru.  
2408-8532/  94133-9823
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Governo projeta até 44 leilões para 2020, 
incluindo a rodovia Presidente Dutra
DA REDAÇÃO - O ministro da 
Infraestrutura, Tarcísio de 
Freitas, afi rmou nesta sexta-
-feira (13), que o governo deve 
realizar entre 40 e 44 leilões 
de infraestrutura em 2020. Se-
gundo ele, serão duas ferrovias, 
sete rodovias, 22 aeroportos e 
vários terminais portuários. O 
ministro disse que essas con-
cessões devem render R$ 100 
bilhões em investimentos nos 
próximos anos.

Em 2019, segundo o mi-
nistro, o governo realizou 27 
licitações. Foram 13 terminais 
portuários, um trecho da Fer-
rovia Norte-Sul, as rodovias 
BR-364 e 365 e 12 aeroportos. 
A pasta aprovou ainda a pror-
rogação antecipada da malha 
paulista para a Rumo.

De acordo com o ministro, 
o maior projeto que será leilo-
ado pelo governo no ano que 
vem será a rodovia Presidente 
Dutra, trecho da BR-116 entre 

São Paulo e Rio de Janeiro, 
cujo contrato atual de conces-
são vence em 2021.

Segundo ele, o projeto foi 
estruturado a quatro mãos, 
pelo Banco Mundial e pela 
Empresa de Planejamento e 
Logística (EPL), e terá “investi-
mentos relevantes”. “A preocu-
pação não é com arrecadação”, 
disse o ministro, em referên-

cia à outorga (taxa que será 
cobrada no leilão). Na semana 
que vem, a Agência Nacio-
nal de Transportes Terrestres 
(ANTT) deve abrir consulta 
pública sobre o projeto.

Outro projeto que deve ser 
concedido em breve é o da BR-
163, que agora está completa-
mente asfaltada - o último tre-
cho de 51 km foi entregue no 

FOTO: PEDRO LACERDA

fi m de novembro.
Segundo ele, não haverá 

mais atoleiros nem fi las de 
caminhões, como as vistas 
no carnaval deste ano. A do-
cumentação deve ser envia-
da ao Tribunal de Contas da 

União (TCU) em breve.
O ministro destacou tam-

bém a concessão da BR-116, 
no trecho entre Rio e Tere-
sópolis. Segundo ele, o Arco 
Metropolitano do Rio será in-
corporado a esse projeto.

BR do Mar
Tarcísio afi rmou que o programa “BR do Mar” deve sair no 

próximo ano. Com isso, o ministro sinaliza que o programa 
deve ser enviado ao Congresso apenas em 2020. Havia uma ex-
pectativa de que o projeto, que busca impulsionar o transporte 
de cabotagem (transporte de cargas ao longo da costa brasileira), 
fosse apresentado ainda neste ano. Outro foco importante do 
programa é fl exibilizar a política de afretamento das embarca-
ções para cabotagem. Como mostrou recentemente o Estadão/
Broadcast, a pasta deve exigir no programa a existência de lastro 
em embarcação brasileira para que a empresa possa operar com 
navios estrangeiros (afretar), sem suspensão da bandeira - man-
tendo a ideia original do projeto que gerou resistência por parte 
do Ministério da Economia.

De acordo com dados da Confederação Nacional do 
Transporte (CNT), 162,9 milhões de toneladas foram trans-
portadas em 2018 por meio da cabotagem, um aumento de 
4,1% em relação a 2017. 
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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.

� FIM DE ANO �

COMEMORE
COM A GENTE

Reservas: (11) 2447-1582
� (11) 93219-8871


