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ENTARDECER - O fi m do dia em Guarulhos revelando o contraste e as belezas da segunda maior cidade do estado

grupo por terem requisitos de bons 
servidores e nem por possuírem re-
presentatividade em todos os setores 
da Prefeitura. Segundo os atuais ges-
tores do STAP, as indicações na cha-
pa de Viviane foram prioritariamente 
políticas.

Lixo atômico
Chamado por esse apelido pelos 

membros da Chapa 1, já que supos-
tamente contamina a Chapa 2 com 
seu apoio, Carlos Derman também é 
lembrado pelos servidores públicos 
de Guarulhos como a pessoa que deu 
início às terceirizações de diversos 
serviços públicos municipais, como 
por exemplo, no Hospital Pimentas-
-Bonsucesso, nos Restaurantes Popu-
lares, Unidades de Pronto Atendimen-
to (UPA’s) e também na segurança 
dos próprios públicos. A Chapa 1 tem 
certeza que o apoio declarado e exa-
gerado de Derman aos integrantes de 
Chapa 2, já que postou 72 fotos de 
apoio em seu perfil pessoal no Face-
book, tem um caráter exclusivamente 
pessoal, já que ele teria dentro de si, 
segundo seus adversários, um ódio 
guardado em seu coração desde a 
época que foi derrotado pelo STAP, 
quando o presidente ainda era o sin-
dicalista Jair Lima, antigo aliado de 
Pedro Zanotti. Se tudo isso que foi 
afirmado pela Chapa 1 vai depor con-
tra a Chapa 2, veremos na eleição que 
acontecerá nos próximos dias 19 e 20 
de fevereiro. Mas que todo mundo 
acredita que o apoio de Derman à Vi-
viane Senna dá um certo ar de “chapa 
política” ao atual grupo de oposição 
no STAP, ah, isso é indiscutível!

Comemoração
Os integrantes e apoiadores da 

Chapa 1 do STAP, Sindicato dos Tra-
balhadores da Administração Pública 
Municipal de Guarulhos, encabeçada 
pelo atual presidente, Pedro Zanotti, 
que busca sua terceira eleição, não 
escondem a felicidade de verem o ex-
-vice-prefeito de Guarulhos, Carlos 
Derman, declarar apoio espontâneo 
em suas redes sociais à candidata da 
Chapa 2, Viviane Senna. Derman é 
considerado pelo funcionalismo gua-
rulhense como o algoz dos servido-
res, já que em 2014, quando assumiu 
a Prefeitura durante uma licença do 
ex-prefeito também petista, Sebas-
tião Almeida, assinou um decreto 
que proibia a categoria de apresentar 
atestados médicos para fins de abo-
no. Na época, o STAP conseguiu der-
rubar a determinação na Justiça, mas 
dali em diante, Derman ficou marcado 
para sempre.

Tem mais
Os membros da Chapa 1 também 

acreditam que o apoio de Carlos Der-
man à Chapa 2 demonstra claramente 
que a composição do grupo dos opo-
sicionistas tem um viés político parti-
dário e não segue uma linha sindical, 
ou seja, os companheiros de Viviane 
Senna não foram convidados para o 
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Ao ler a notícia de que um 
caminhão foi engolido por 
uma cratera aberta pela chu-
va no asfalto de uma rodovia 
na região de Marilia e de três 
mortes em Botucatu, lembrei-
-me das ocorrências passadas 
aqui em Guarulhos com as 
enchentes trágicas dos anos 
setenta. Na época, repórter 
desta Folha, cobri tragédias 
parecidas na Via Dutra e na 
periferia da cidade.

Na periferia, eram sempre 
os deslizamentos de barran-
cos nas construções frágeis e 
improvisadas das favelas. Na 
invasão da Vila São Rafael, 
imediações da Fernão Dias, 
uma família inteira sucumbiu 
embaixo da lama. Lembro-me 
bem. Das quatro pessoas, 
apenas um bebê com menos 
de um ano se salvara. Tempos 
difíceis. Eu diria até que eram 
mais difíceis que hoje.

Quanto à São Paulo é dig-
na de registro a manifestação 
do político Paulo Maluf dizen-
do que o povo tem “saudades 
do Maluf”.

Cara de pau o ex-prefeito 
e ex-governador sempre teve. 
Poderia, pelo menos, nos 
poupar desta triste lembran-
ça. Ele quis dizer que, no tem-
po dele, as coisas eram dife-
rentes. Uma piada sem graça 
nesses tristes, embora previ-
síveis, dias de rios e córregos 
transbordantes.

Senti que Osasco junto 
com a região oeste de São 
Paulo sofreu mais que a gente 
aqui. Mas não foi fácil pra nin-
guém.

Só não consigo entender 

por que nossos políticos são 
tão insensíveis com os pro-
blemas das enchentes. Ouvi 
dizer que essas obras, embo-
ra necessárias, desaparecem 
e não contam pontos na hora 
do voto. Ficam escondidas do 
eleitor. Pode ser, mas há con-
trovérsias.

Nada como uma bela pon-
te ou viaduto cruzando o cen-
tro da cidade. Ou uma bela 
fonte luminosa na praça como 
os prefeitos das pequenas ci-
dades gostam de exibir. Mas...

Na minha querida Gua-
rarapes, o prefeito em sua 
primeira passagem pelo Exe-
cutivo há alguns anos, deci-
diu construir uma bela praça, 
com fonte luminosa e tudo, 
no lugar onde existia uma la-
goa, deixada por uma antiga 
olaria. O lugar, abaixo da linha 
do trem, era conhecido como 
“Esmaga-Sapo”. Fácil de sa-
ber por quê.

A nova praça recebeu o 
nome de um velho comer-
ciante árabe da região. Pai do 
prefeito.

O asfalto cobriu todas as 
ruas e o comércio logo se 
instalou nas imediações. Sor-
veteria, farmácia, supermer-
cado, quitanda e banca de 
jornal. Até aí, tudo bem.

No domingo, o desastre. A 
água da chuva, antigamente 
absorvida pelo brejo e lagoa 
que existiam ali, invadiu tudo. 
Prejuízo violento. Agora, di-
zem que o prefeito, que quer 
ser reeleito, tem que tirar o ca-
valo da chuva. Um pretendido 
quarto mandato pode ter su-
mido na enxurrada.
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Presidente Silvio Alves toma posse na ACE-Guarulhos
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O empresário 
Silvio Alves assumiu ontem a 
presidência da Associação Co-
mercial e Empresarial (ACE) de 
Guarulhos para o biênio 2020-
2021. A posse aconteceu no Ho-
tel Marriot e contou com a pre-
sença de diversos empresários, 
autoridades e ex-presidentes da 
entidade. 

“Sou empresário e nada me-
lhor que alguém do ramo para 
representar sua classe. Agora 
vamos dar continuidade ao 
renomado trabalho dos presi-

dentes que me antecederam. 
Essa entidade é a casa do em-
presário, onde ele será acolhido 
e auxiliado quer seja no desen-
volvimento do seu negócio ou 
nas difi culdades do dia a dia. 
Aqui possuímos uma só voz: 
a da classe produtiva. Por isso, 
somando forças poderemos re-
verter crises”, destacou Alves.

O ex-presidente da entidade, 
William Paneque, que esteve 
no comando da ACE-Guarulhos 
entre os anos de 2016 e 2019 
aproveitou a ocasião para relem-

brar conquistas do seu manda-
to, além de demonstrar apoio 
ao mais novo presidente. “Essa 
casa me deixa muito alegre por-
que fez parte de um momento 
muito importante na minha 
vida. Trago para o Silvio uma 
mensagem de otimismo e espe-
rança, além do meu apoio. De-
sejo que você consiga cada vez 
mais empoderar o nosso empre-
sário, respeitar o passando, en-
tendendo o presente para cons-
truir um futuro melhor para a 
nossa entidade”, disse Paneque.

O prefeito Guti, não pode es-
tar presente à cerimônia, uma 
vez em que está em Brasília 
(DF) fazendo gestão junto ao 
governo federal para soluções 
frente às fortes chuvas que cas-
tigaram Guarulhos na última 
segunda-feira (10). Representa-
do pelo secretário de Governo, 
Edmilson Americano, ele en-
viou uma mensagem ao novo 
presidente. “Começa agora 
uma nova etapa na presidência 
da ACE e que Deus abençoe e 
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auxilie nas decisões”, disse.
“Uma das lições da ACE é 

representar o pequeno, médio e 
microempresário principalmen-
te junto ao Executivo. Todas as 
portas estão abertas para juntos 
construirmos uma cidade me-
lhor”, destacou Americano.

Na ocasião também foi em-
possada a nova diretoria da en-
tidade. A cerimônia foi coman-
dada pelo jornalista Luciano 
Faccioli. “Emprestar meu nome 
para associações sérias é um 
prazer”, disse. 

Alves tem 47 anos e é co-

merciante, diretor da rede X 
Supermercados – que possui 
10 lojas (sendo cinco no muni-
cípio e outras cinco na capital e 
em cidades do Alto Tietê) e em-
prega cerca de 1.200 colabora-
dores diretos. Ele já comandou 
a unidade regional da Associa-
ção Paulista de Supermercados 
(Apas). Associado à ACE-Gua-
rulhos há mais de duas déca-
das, exerceu a vice-presidência 
de Varejo na entidade durante 
a gestão 2018/2019. Em novem-
bro do ano passado, foi eleito 
por unanimidade presidente.

FOTOS: DIVULGAÇÃO/ACE
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Guarulhos busca recursos federais para recuperar a cidade após as enchentes
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O prefeito de 
Guarulhos, Guti, esteve ontem 
em Brasília, quando se encon-
trou com diversos ministros 
do presidente Jair Bolsonaro. 
Nas reuniões, ele solicitou 
recursos federais para ajudar 
Guarulhos a minimizar os 
problemas causados pelas en-
chentes que atingiram a cida-
de neste início de fevereiro.

Durante a posse do mi-
nistro do Desenvolvimento 
Regional, Rogério Marinho, 
Guti teve a oportunidade de 
explicar os problemas que a 
cidade enfrenta, a ponto de 
decretar nesta terça-feira “es-
tado de emergência”, o que 
permite ao município buscar 
junto ao governo federal re-
cursos extraordinários, assim 
como adotar medidas preven-
tivas e mitigadoras da situa-
ção de risco, imprescindíveis 
para a garantia da segurança, 
saúde pública e do interesse 
social local.  

Durante o período da 
manhã, o prefeito Guti es-
teve no Ministério do Meio 
Ambiente, em Brasília, em 
reunião com o ministro 
Ricardo Salles, solicitando 
ao governo federal recur-
sos financeiros para a im-
plantação e revitalização de 
diversos parques em Gua-
rulhos, incluindo a um par-
que linear junto ao córrego 
dos Cubas, o que ajudará no 
combate a enchentes na re-
gião da Vila Rio de Janeiro. 
Guti também pediu a aten-
ção do ministro para ajudar 
a cidade a buscar linhas de 
crédito que possam benefi-
ciar o município a recupe-
rar as áreas afetadas pelas 
chuvas dos últimos dias.   

Guti, na companhia do 
secretário municipal de 
Meio Ambiente, Abdo Ma-
zloum, e do deputado fede-
ral Cezinha de Madureira, 
ouviu do ministro que o 
governo federal se coloca 
à disposição de Guarulhos 
no sentido de recuperar 
áreas verdes urbanas, como 
forma de aumentar a per-
meabilidade do solo, o que 
contribui para o combate 
às enchentes. “A agenda de 
qualidade ambiental urba-
na prioriza o aumento de 
áreas verdes no perímetro 
urbano. Essas enchentes 
mostram como é importan-

Em seguida, acompanha-
do do deputado federal Cezi-
nha de Madureira, que inter-
mediou os encontros, Guti se 
reuniu com o ministro-chefe 
da Secretaria de Governo, 
Luiz Eduardo Ramos, que 
expressou sua preocupação 
quanto aos problemas enfren-
tados por Guarulhos em vir-
tude das chuvas dos últimos 
dias.  “O presidente Bolsonaro 
demonstrou uma preocupa-

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Prefeito solicita ao governo federal novos parques e 
áreas verdes para ajudar no combate a enchentes

te cuidar de temas impor-
tantes como a questão do 
lixo e do saneamento. Con-
tem com a gente. O gover-
no do presidente Bolsonaro 
sempre está trabalhando 
para as pessoas”, afirmou 
Salles.

Entre as solicitações da 
prefeitura ao Ministério do 
Meio Ambiente, estão a re-
vitalização do Lago da Vila 
Galvão; a ampliação do Bal-
neário Água Azul e implan-
tação no entorno da lagoa; 
implantação do Parque Pon-
te Alta; revitalização da Fase 
1 e implantação das Fases 
2 e 3 do Parque da Saúde, 
com obras entre os bairros 
Gopoúva, Iris, Vila Augusta 
e Tranquilidade. Também 
figuram na pauta as revitali-
zações da Casa do Atleta, do 
Horto Florestal e do Parque 
Onofre Miranda, ampliação 
do Parque Vilanova Artigas, 
implantação de área de lazer 
do campo da avenida Jusce-
lino Kubitscheck e reformas 
do Orquidário Municipal e 
da praça Getúlio Vargas. Já 
a implantação do Parque Li-
near Córrego dos Cubas irá 
funcionar como uma exten-
são do Bosque Maia, em di-
reção da avenida Salgado Fi-
lho, na Vila Rio de Janeiro, 
o que irá requalificar uma 
área que se encontra bastan-
te degradada.

ção muito grande e o governo 
federal tem a obrigação de 
fazer a sua parte colaborando 
com as prefeituras, como Gua-
rulhos e de São Paulo, neste 
momento”, disse o ministro.  

No início da tarde, Guti 
esteve no Ministério de De-
senvolvimento, Ciência, Tec-
nologia, Inovações e Comuni-
cações, onde foi recebido pelo 
titular da pasta, o astronauta 
Marcos Pontes.

Prefeitura amplia pontos de doação para vítimas 

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A prefeitura 
ampliou os pontos para re-
ceber doações da população, 
as quais serão encaminhadas 
às vítimas das fortes chuvas 
que caíram no município 
nesta segunda-feira (10). Até 
a manhã de ontem as doa-
ções totalizavam cerca de 
500 quilos de alimentos, sa-
colas de roupas e 500 litros 
de água da Sabesp. Entre os 
itens que podem ser doados 

estão água mineral, alimen-
tos, cobertores, colchões, pro-
dutos de higiene, produtos de 
limpeza e roupas.

Além do Bosque Maia, 
do Paço Municipal (aveni-
da Bom Clima, 91 – Jardim 
Bom Clima) e das sedes do 
Fundo Social de Solidarie-
dade (Alameda Tutoia, 534 – 
Gopoúva) e da Secretaria de 
Desenvolvimento e Assistên-
cia Social (avenida Guaru-

lhos, 2.200 – Vila Augusta), 
há outros 11 locais espalha-
dos por diversos bairros em 
que as doações podem ser 
feitas: UNG (rua Engenhei-
ro Prestes Maia, 88 – Cen-
tro), Parque Shopping Maia, 
Piso 1 - ao lado do Concier-
ge, (avenida Bartolomeu de 
Carlos, 230 – Jardim Flor da 
Montanha), Supermercado 
X (avenida Mariana Ubal-
dina do Espírito Santo, 756 
– Jardim Bom Clima), Salão 
de cabeleireiro João Franco 
(avenida Paulo Faccini, 1.547 
– Parque Renato Maia), Fig-
-Unimesp (avenida São Luiz, 
315 – Vila Rosália), You Es-
thetic Hair Will (alameda 
Yayá, 1.214 – Jardim Ainda), 
Emagrecentro (rua Osvaldo 
Cruz, 84 – Centro), Colégio 
Faraós (rua Mirabeli, 169 
– Jardim Tranquilidade) e 
Rotary Club Guarulhos Ae-
roporto, Rotaract Club Gua-
rulhos Aeroporto e Interact 
Club Guarulhos Aeroporto 
(rua Soldado Anélio da Luz, 
35 – Jardim Ana Maria).

FOTO: SIDNEI BARROS
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Força-tarefa da prefeitura intensifica ações para reduzir impactos da chuva

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A prefeitura está 
empenhada em uma força-
-tarefa para minimizar as 
consequências das chuvas 
desta segunda-feira (10), que 
chegaram a marcar 142,4 mi-
límetros. Os temporais deste 
mês já ultrapassaram em 67% 
a média histórica para o mês 
de fevereiro. Diante da situa-
ção, o prefeito Guti decretou 
nesta terça-feira (11) estado de 

emergência, o que permite ao 
município buscar junto ao go-
verno federal recursos extra-
ordinários, bem como adotar 
medidas preventivas e mitiga-
doras da situação de risco, im-
prescindíveis para a garantia 
da segurança, da saúde públi-
ca e do interesse social local.

As equipes da prefeitura 
estão espalhadas pela cidade 
com diversas ações. No Jar-

dim São João elas estão mobi-
lizadas em vistorias em locais 
críticos, acompanhamento da 
limpeza das travessias e exe-
cutando a limpeza das ruas 
que estão cheias de lamas e 
resíduos no Jardim São João. 
De maneira coordenada, na 
região do Bonsucesso, estão 
percorrendo as travessias 
para desobstrução na avenida 
Florestan Fernandes, estrada 
Albino Martelo, estrada Acá-
cio Antônio Batista, rua Lucas 
Pereira de Oliveira, entre ou-
tros locais. No Haroldo Veloso 
a limpeza está concentrada na 
avenida Camacan Delfinó-
polis. Já o anel viário recebe 
ações para desobstrução na 
região da Vila Galvão.

A prefeitura, integrando 
diversos setores, tem intensifi-
cado ações que contribuam na 
recuperação de áreas atingi-
das em decorrência das fortes 
chuvas, bem como no resta-
belecimento da normalidade. 
As ações incluem limpeza de 

FOTO: MÁRCIO LINO

Ocorrências atendidas
- 350 pessoas desalojadas;
- 45 pessoas desabrigadas;
- 42 deslizamentos de terra;
- 15 alagamentos;
- 03 desabamentos de barracos e moradias;
- 4 riscos de desabamento em moradia;
- 10 quedas de muro;
- 37 ocorrências envolvendo quedas de árvores;
- 01 rompimento de galeria de águas pluviais;
- 01 obstrução no córrego;
- 01 destelhamento em residência;
- 02 desabamentos de talude;
- 01 rachadura em via pública;
- 01 acidente com torre de distribuição.

No Dia da Amizade, uma homenagem da 
Guarupass a todos os amigos que nos 

confiam a missão de aproximá-los de seus 
sonhos e objetivos.

Pode ser que um dia
nos afastemos...

Mas, se formos amigos
de verdade,

A amizade nos
reaproximará.

Albert Einstein

14 de Fevereiro
Dia da Amizade

travessias do córrego Água 
Chata (altura do bairro Nova 
Cidade), reconstrução de poço 
de visita de águas pluviais na 
rua Charles Miars Cooper com 
a rua Cotas A. Norueba e o 
desentupimento de galeria de 
águas pluviais na rua Muruto, 
Jardim Silvestre.

O Fundo Municipal de 
Solidariedade de Guarulhos 
conta com as doações e a cola-

boração de todos que puderem 
ajudar. Os donativos podem 
ser entregues no Paço Munici-
pal (entrada pela avenida João 
Bernardo Medeiros, altura do 
número 255 – Jardim Bom 
Clima), no Fundo Social de So-
lidariedade (alameda Tutoia, 
534 – Gopoúva) e na Secreta-
ria de Desenvolvimento e As-
sistência Social (avenida Gua-
rulhos, 2.200 – Vila Augusta).
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Câmara aprova PL que permite utilização da 
avenida Paulo Faccini para eventos carnavalescos

LUCY TAMBORINO - LUCY TAMBORINO - Após debates 
acalorados, a Câmara aprovou 
ontem um projeto de lei que 
permite a utilização da aveni-
da Paulo Faccini para blocos 
carnavalescos desde que estes 

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Neste sábado (15), 
será o Dia D de Mobilização 
Nacional contra o Sarampo, 
com a abertura de postos em 
todo o país para intensificar a 
vacinação das pessoas na faixa 
etária de cinco a 19 anos, pú-
blico-alvo desta primeira fase 
da campanha, que se estende 
até 13 de março. Em Guaru-
lhos, onde já foram confirma-
dos cinco casos da doença este 
ano, todas as Unidades Básicas 
de Saúde (UBS) vão funcionar 
das 8h às 17h, para imunizar 
essa população.

A imunização será realiza-
da de forma seletiva, mediante 
a averiguação da caderneta de 
vacinação, para atualização do 
esquema vacinal. Por isso, é im-
portante levar a carteirinha aos 
postos. No entanto, aqueles que 
não têm comprovação da vaci-
na também devem procurar 
uma unidade de Saúde para 
receber as doses.

O objetivo do Ministério 
da Saúde com a realização das 
campanhas é interromper a 
transmissão do sarampo, elimi-
nar a circulação do vírus e ga-
rantir cobertura vacinal, a fim 
de que o Brasil volte a ser um 
território livre da doença. Para 
tanto, uma segunda etapa da 
vacinação será realizada entre 
os dias 03 e 31 de agosto próxi-
mo, para as pessoas de 30 a 59 

LUCY TAMBORINO - LUCY TAMBORINO - Um total de 
29.013 consultas foi agendada 
pelo aplicativo gratuito Saúde 
Guarulhos, lançado em outu-
bro. Os dados foram divulga-
dos pela Secretaria da Saúde. 
A medida visa diminuir o ab-
senteísmo e servir como uma 
ferramenta de gestão, dentre 
outras aplicações. 

Além do agendamento, o 
app também emiti alerta da 
data da consulta e a alternati-
va de cancelamento – disponi-
bilizando a data e horário para 
outra pessoa.  A ferramenta 
é a porta de entrada para um 
novo sistema de saúde que 

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Os vereadores 
da Comissão Especial de In-
quérito (CEI), que investiga 
possíveis irregularidades no 
reajuste das tarifas da Com-
panhia de Gás de São Paulo 
(Comgás), reuniram-se on-
tem. Segundo o presidente 
da CEI, vereador Romildo 
Santos (DEM), vários guaru-
lhenses reclamaram que o 
valor da conta de gás tripli-
cou nos condomínios.

A CEI foi formada em 
2019 após denúncias dos 
veículos de comunicação 
com a finalidade de apurar 

integrem o calendário oficial 
de eventos e datas comemo-
rativas do munícipio. Uma 
emenda também incluiu esco-
las de samba, cortejo e mani-
festações de cultura popular 

na iniciativa. O texto segue 
para sanção do prefeito Guti. 

O PL, assinado por vários 
vereadores, altera uma lei de 
1995 que proibiu tais mani-
festações na avenida. Na jus-
tificativa, os parlamentares 
defendem que o carnaval é 
uma festa popular que possui 
diversas formas pelo país e, 
com isso, Guarulhos também 
possui diferentes blocos mar-
cantes com atuação na região 
central. “A legislação muni-
cipal, portanto, necessita ser 
revista para possibilitar esse 
fato, bem como para adequar-
-se à nova dinâmica da socie-
dade”, diz o texto. 

FOTO: LUCY TAMBORINO

FOTO: NICOLLAS ORNELAS/PMG

Postos de saúde de todo o país abrem 
sábado para vacinar contra o sarampo

Mais de 29 mil consultas já foram agendadas 
pelo aplicativo ‘Saúde Guarulhos’

Comissão de Inquérito analisa reajuste das 
tarifas do gás encanado no município

anos com Dia D de mobilização 
nacional em 22 de agosto.

No ano passado, outras 
duas faixas etárias foram con-
templadas com a campanha, 
sendo a primeira etapa voltada 
para crianças de seis meses até 
cinco anos de idade e, a segun-
da, para a população de 20 a 29 
anos. Depois de duas décadas 
sem circulação endêmica do ví-
rus, a doença foi reintroduzida 
no Estado de São Paulo no ano 
passado. O sarampo é altamen-
te contagioso e pode até levar a 
morte. A única forma de pre-
venção é por meio da vacina, 
que é disponibilizada para toda 
a população durante o ano todo 
nas unidades de Saúde.

será implementado em Guaru-
lhos. Ainda estão previstos o 
lançamento de outras etapas, 
como, por exemplo, a possibili-
dade de marcar consultas com 
especialistas, acompanhamen-
to dos pacientes por meio de 
prontuários eletrônicos e agen-
damento de exames.

O Saúde Guarulhos tam-
bém contará com ferramentas 
para o gestor, que terá infor-
mações para monitoramento 
em tempo real dos hospitais, 
Unidades Básicas de Saúde 
(UBS), serviços de pronto-
-atendimento e especializados, 
entre outras aplicações.

as informações. “A Comis-
são deve chamar as pesso-
as que se sentiram lesadas, 
síndicos e representantes 
do Procon”, afirmou San-
tos. O prazo para conclusão 
dos trabalhos vence dia 24 
de fevereiro.

De acordo com a verea-
dora Sandra Gileno (PSL), a 
Comgás também é respon-
sável por outros transtor-
nos na cidade, como a in-
terrupção do abastecimento 
do Edifício Adriana, na rua 
Diva, no bairro Gopoúva. 
Cerca de 200 famílias estão 

CEI finaliza relatório sobre principais devedores da cidade

sem gás após um desaba-
mento atingir as tubulações 
que estavam expostas.

O vereador Geraldo Ce-
lestino (PSDB) disse que no 
início de dezembro reuniu-
-se com moradores do Par-
que Cecap onde estão 1.680 
apartamentos para falar do 
reajuste de aproximadamen-
te 30%. Segundo ele, será 
fundamental convocar um 
representante da Agência 
Reguladora de Saneamento 
e Energia do Estado de São 
Paulo (Arsesp) que autori-
zou o reajuste das tarifas.

Os vereadores que participam da Comissão Especial de Inquérito (CEI) que investiga a si-
tuação dos principais devedores de tributos em Guarulhos aprovaram ontem o relatório que 
finaliza os trabalhos de investigação. O relator Dr. Eduardo Carneiro (PSB) fez a leitura da 
conclusão dos trabalhos e apresentou vários encaminhamentos, entre ele que o Programa de 
Parcelamento Incentivado (PPI) seja uma medida complementar às atividades de cobrança; 
aquisição de equipamentos e softwares modernos para aprimorar o trabalho de fiscalização; 
unificação dos sistemas de informática utilizados pela Secretaria de Fazenda e Procuradoria 
Geral do Município; e a criação do processo administrativo em formato digital.

Carneiro também sugeriu que seja aberta uma nova CEI para investigar o motivo de 
alguns créditos não terem sido habilitados em massas falidas, além da possível demora 
na realização da cobrança judicial por parte da Procuradoria do município. O relatório foi 
aprovado por unanimidade entre os presentes e, após votação em Plenário, será enviado 
para o prefeito Guti, as pastas envolvidas na arrecadação, gestão e cobrança dos tributos, 
além do Ministério Público Estadual.
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Prefeitura divulga habilitadas da PPP de Iluminação 
Pública e data para abertura das propostas
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A prefeitura di-
vulgou no Diário Oficial do 
Estado de ontem as empre-
sas habilitadas e inabilita-
das da parceria público-pri-
vada (PPP) de iluminação 
pública. A publicação, feita 
após a análise dos recur-
sos administrativos e as 
respectivas contrarrazões, 
traz também a data para 
abertura das propostas co-
merciais, que será no dia 18 
deste mês.

A conclusão ante os re-
cursos administrativos e as 
respectivas contrarrazões 
analisadas foi a da manu-
tenção da habilitação dos 
consórcios Engie-Terwan 
(que inclui Engie Brasil, 
Terwan e Sadenco) e Ilumi-
na Guaru (do qual fazem 
parte as empresas Brasiluz, 
FM Rodrigues, Conasa, En-
geluz, Fortnort e Tecnoluz). 

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Com o objetivo 
de melhorar o fluxo de car-
ros na região da rua Nossa 
Senhora de Lourdes, na Vila 
Galvão, a Prefeitura de Gua-
rulhos resolveu transformar 
em mão única o sentido 
compreendido entre a ave-
nida Sete de Setembro e rua 
Atílio Vivacqua.

A medida, tomada pela 
Secretaria de Transportes e 
Mobilidade Urbana (STMU), 
passou a valer desde a últi-
ma segunda-feira (10). No-
vas sinalizações horizontais 
(pintura de solo) e verticais 
(placas) também foram ins-
taladas no local para orien-
tar os motoristas.

O objetivo da alteração é 
também dar maior seguran-
ça aos alunos que frequen-
tam a unidade Vila Galvão 
da escola de idiomas Wi-
zard, localizada naquela ar-
téria de trânsito.

A inabilitação do Consórcio 
Guarulhos IP foi reconside-
rada em função do recurso 
administrativo apresenta-
do, passando assim a ser 
considerado habilitado e, 
por fim, a manutenção da 
inabilitação do Consórcio 
Smart Light, que acabou fi-
cando fora da disputa.

Após a abertura das pro-
postas comerciais e a decla-
ração da vencedora será feita 
a homologação e assinatura 
do contrato de prestação de 
serviços. A partir daí o pra-
zo para a ampliação da ilu-
minação, bem como da troca 
das luminárias antigas por 
modernas lâmpadas de LED, 
é de dois anos e meio.

A concessão adminis-
trativa da prestação dos 
serviços de iluminação pú-
blica nas vias inclui desen-
volvimento, modernização, 

ampliação, eficientização 
energética, operação e ma-
nutenção do sistema e pre-
vê investimentos na ordem 
de R$ 624,3 milhões, o que 
contempla a troca das 65,8 
mil luminárias antigas por 
modernas luminárias em 
LED e a ampliação do siste-

FOTO: DIEGO SECCO/PMG

Rua da Vila Galvão vira 
mão única para facilitar o 
escoamento de veículos

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

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

VENHA NOS CONHECER!
TEMOS CERTEZA QUE SE SURPREENDERÁ 

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

CUSTO QUE CABE NO SEU BOLSO!

ESPECIALIDADES

ACUPUNTURA
ANDROLOGIA
CARDIOLOGIA

CIRURGIA VASCULAR
CLÍNICA GERAL
DERMATOLOGIA

ENDOCRINOLOGIA
FISIOTERAPIA
GASTROLOGIA

GERIATRIA
GINECOLOGIA

MASSOTERAPIA
ODONTOLOGIA
OFTALMOLOGIA

OTORRINO
PROCTOLOGIA

PSICOLOGIA

CENTRO DE COLETA
EXAMES LABORATORIAIS
EXAMES DA IMAGEM

NOSSO CENTRO MÉDICO ESTÁ 
VOLTADO PARA O BEM-ESTAR DA 

MELHOR IDADE, PROPORCIONANDO 
QUE SUA QUALIDADE DE VIDA 

AUMENTE SUA QUANTIDADE DE VIDA

PREÇO DA CONSULTA

A PARTIR DE 
TODAS AS ESPECIALIDADES

AGENDE JÁAGENDE JÁ
SUA CONSULTA

ma com mais 7,3 mil novos 
pontos, totalizando cerca de 
73 mil luminárias de LED, o 
que deverá reduzir o consu-
mo de energia em até 60%. 
As luminárias de LED são 
resistentes a vandalismo e 
têm vida útil muito maior 
que as convencionais.
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ANOTE

Embora esta regra tenha sido 
introduzida na Lei das Eleições 
em setembro de 2009

Em ano de eleições municipais, 
o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) 
intensifi ca fi scalização com relação 
as chamadas candidaturas laranjas. 
Recente decisão da Corte Superior 
Eleitoral cassou todos os candidatos 
de uma coligação devido à utilização 
de candidatas laranjas para cumpri-
mento de cota feminina. Desta vez, 
foram cassadas 20 candidaturas da 

cidade de Cafelândia (SP), incluindo 
quatro vereadores que haviam sido 
eleitos e têm agora confi rmado seu 
afastamento do mandato.

O TSE aplicou neste caso a ju-
risprudência fi rmada em setembro 
do ano passado, quando uma deter-
minada coligação em Valença do 
Piauí (PI) foi cassada sob a mesma 
acusação, de nas eleições municipais 
de 2016 se valer de candidaturas fi c-
tícias de mulheres para cumprir o 
mínimo legal de 30% de participa-
ção feminina. O relator do caso de 
Cafelândia, ministro Sergio Banhos, 
ressaltou que não basta uma candi-
data receber poucos votos para que 
se prove a fraude, sendo que diver-

sos outros fatores contribuíram para 
provar as candidaturas fi ctícias. “Vo-
tação pífi a ou zerada, similitude na 
prestação de contas, reconhecimento 
de parentesco entre candidatos, au-
sência de propaganda eleitoral, não 
comparecimento em convenções”, 
elencou Banhos em seu voto.

O escopo deste regramento de 
cota de participação de mulheres nas 
eleições consiste na ampliação da 
atuação feminina no cenário político 
brasileiro, uma vez que, como sabe-
mos, é muito pequena a participa-
ção. Porém, eleições passadas foram 
palco de candidatas “fake”, ou seja, 
candidaturas que serviram única e 
exclusivamente para cumprir a exi-
gência legal.

Embora esta regra tenha sido in-
troduzida na Lei das Eleições em 
setembro de 2009, portanto, com 
aplicação para as eleições de 2010 (de-
putados estaduais e federais), apenas 
a partir das eleições de 2016 (vereado-
res) o Poder Judiciário foi provocado 
a se manifestar sobre o tema.

E no dia 17 de setembro de 2019, 
o Plenário do TSE, enfrentou a ques-
tão pela primeira vez e por quatro 
votos a três, decidiu que a utilização 
de candidatas “laranjas” resulta na 
cassação de toda a coligação, no caso 
já citado de Valença do Piauí (PI) na 
eleição municipal de 2016.

Todavia, entendo que punir ape-
nas os efetivos envolvidos na prática 
promíscua é muito singelo. Há que 
ser penalizada, severamente, a agre-
miação partidária, através da reten-
ção do Fundo Partidário e Eleitoral, 
especialmente pelo fato dos partidos 
usufruírem do percentual mínimo 
de 30% destinados para fi nanciar as 
campanhas de candidatas no perío-
do eleitoral. E essa nova decisão do 
TSE indica um caminho positivo no 
combate à fraude eleitoral, principal-
mente relacionada aos candidatos ou 
candidatas laranjas.

Os avanços do TSE 
contra as candidaturas 
de laranjas

PONTO
DE VISTA

especialista em Direito 
Criminal e Direito Público e 
professor de Direito Penal 
na Escola Paulista de Direito

MARCELO AITH

É cada vez maior o número de pessoas 
que morrem vítimas de acidente de trânsito 
provocado por motoristas que dirigiam 
embriagados. Relatório da Organização Mundial 
da Saúde (OMS), divulgado em 2018, revelou 
que mais de 3 milhões de pessoas morrem por 
uso nocivo de álcool, sendo a cerveja a bebida 
mais consumida, principalmente entre jovens 
com idades entre 20 e 39 anos. Do total de 
mortes, 28% são resultado de lesões, como as 
causadas por acidentes de trânsito. A médica da 
Concessionária CCR NovaDutra, Cacilda Couto, 
explica quais são os efeitos e como o álcool age 
no organismo do motorista. 

Na última sexta-feira (7) a Guarda Civil 
Municipal (GCM) de Guarulhos resgatou um quati-
de-calda-anelada na EPG Cerqueira Cesar, região 
da Ponte Grande. O animal é um carnívoro e faz 
parte do gênero Nasua (nariz pontudo), ocorrendo 
no continente americano. Agentes da Inspetoria 
de Patrulhamento Ambiental da GCM fi zeram o 
devido resgate do animal silvestre, atendendo ao 
pedido da escola municipal. Em seguida, os agentes 
encaminharam o quati ao Centro de Recuperação 
de Animais Silvestres (Cras), no Parque Ecológico do 
Tietê, onde passará por avaliação de veterinários e 
receberá o tratamento adequado para posteriormente 
ser liberado em área específi ca de soltura.

• ABONO DE FALTAS DEVIDO ÀS FORTES CHU-
VAS NA CIDADE - O governo abonará as faltas 
de quem, comprovadamente, não foi trabalhar 
dia 10, devido às chuvas.

• DECRETO DE FÉRIAS PODE SER REVOGA-
DO - Queremos que seja retomado o sistema 
anterior, que não gerava dúvidas 
na categoria.

SINDICATO DOS TRABALHADORES NA ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA MUNICIPAL DE GUARULHOS
Telefone 2468.2607. Site - www.stapguarulhos.org.br

Informamos o resultado de recentes 
reuniões com o prefeito, secretários

e outros gestores, cujos efeitos
beneficiam a categoria. A saber:

• PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS E 
ADICIONAL NOTURNO - As extras de no-
vembro e dezembro serão pagas sexta, 
dia 14 de fevereiro. As de janeiro, na 
primeira semana de março. O adicional 
noturno de novembro será pago hoje (12); 
o de dezembro, dia 14. O de janeiro, na 
primeira semana de março.

• UNIFORMES AOS SERVIDORES DAS CO-
ZINHAS - Garantimos que sejam entregues 
em até 90 dias. Asseguramos também que 
volte a verba específi ca para os uniformes.

• ARTIGO 115 E PERMUTA DE SERVIÇOS 
AO GCM - O Artigo 115, que trata de falta 
abonada ao Estatutário, terá circular do 
governo aos inspetores das unidades. 
Portaria de Permuta será refeita. Guardas 
são benefi ciados. 

SINDICATO OBTÉM AVANÇOS 
E GARANTE PAGAMENTOS 

PARA OS SERVIDORES
Informamos o resultado de recentes 

DIA 10 - Pedro, Trevisan e Americano

Pedro Zanotti Filho
pedro@stapguarulhos.org.br

anterior, que não gerava dúvidas 

O presidente Pedro afirma: 
“O Sindicato busca sem-
pre encontrar soluções. É 
nosso dever junto à base”.
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RUA TAPAJÓS, 56 - GUARULHOS - SP  ·  WWW.THEFIRE.COM.BR
SEGUNDA: 12h AS 15h/18h AS 22h  ·  TERÇA: 12h AS 23h  ·  QUARTA À SÁBADO: 12h AS 00h  ·  DOMINGO: 13h AS 22h

AOS DOMINGOS NOSSO VALET FICA LOCALIZADO NA ESQUINA, DEVIDO À FEIRA DE RUA.
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ÁRIES: Precisará usar a intuição também nesta vida. Não 
deixe se levar por elementos do planeta Saturno, que 
influenciam as suas decisões profissionais. 

TOURO: Veja quais são as melhores oportunidades. 
Procure encaminhar as coisas que estão prejudicando a 
sua jornada para o sucesso.

GÊMEOS: O planeta Júpiter desta vez tentará fazer você 
cair em tentação, porém deve encontrar um pouco de 
energia advinda do elemento Ar. 

CÂNCER: Necessitará deixar algumas coisas de lado, 
porém aja com sabedoria e saiba escolher as palavras. 
Talvez seja necessário mudar o seu jeito de pensar.

LEÃO: Tente trazer coisas novas para este momento, 
atualize um pouco mais o seu leque de possibilidades 
nas finanças, aproveite bem as boas ondas de Netuno. 

VIRGEM: Tente se organizar da melhor maneira possível 
neste momento para você. Se mantenha metódica, não 
mudar repentinamente será algo muito favorável.

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: Do planeta Vênus tudo poderá agir de uma 
maneira diferente neste momento complexo. Mas haverá 
muita coisa sistemática.

ESCORPIÃO: Vá a fundo naquilo que concerne os teus 
grandes objetivos. Você poderá se sentir enganado em 
algum momento do dia.

SAGITÁRIO: Não poderá fazer as duas coisas ao mesmo 
tempo, mas sua energia será fundamental agora. Opere 
com um pouco mais de seriedade.

CAPRICÓRNIO: Sentirá que o satélite Lua será um bom e 
grande amigo neste momento.Deixe que algumas coisas 
boas venham a invadir o seu coração.

AQUÁRIO: Tende a alternar em algo tranquilo e ao 
mesmo tempo muito agitado. Faça as coisas que serão 
possíveis ao ar livre com maior credibilidade. 

PEIXES: Necessitará dar continuidade com uma atitude 
menos forte. Escolha aquilo que for melhor neste mo-
mento, porém não deixe de observar as coisas.

HORÓSCOPO

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O mais novo 
evento gastronômico de Gua-
rulhos vai trazer uma deliciosa 
combinação de sabores entre 
os dias 13 e 16 de fevereiro, na 
Praça IV Centenário. Será um 
festival triplo Camarão & Cho-
pp e de Burguer reunindo os 
melhores food trucks do Brasil.

São diversas opções de pra-
tos com camarão com destaque 
para a Paella, tradicional prato 
espanhol, há também massas 
com molho de camarão, pas-
téis, tapioca, batatas recheadas, 
crepes, porções, espeto, boli-
nhos, acarajés e muito mais. 
Tudo com camarão de excelen-
te qualidade.

E para quem gosta de um 
bom chope artesanal vai poder 
desfrutar de estilos, texturas, 
sabores e graduações alcoólicas 
diferentes. Tem IPA, Black, Ger-
man Pilsner, Pilsen e Weiss.

E o “Festival de Burguer” 
oferece muitas opções de 
hambúrguer artesanais para 
os apreciadores dessa iguaria 
como o de salmão, costela, lin-
guiça, fraldinha entre outros, 
combinados com bacon, quei-
jos e uma grande variedade de 

Guarulhos recebe ‘Festival 
Camarão & Chopp e Burguer’

FOTO: DIVULGAÇÃO

acompanhamentos.
E para animar ainda mais 

essa festa música ao vivo, todos 
os dias, de estilos diferentes 
com apresentações de Jessyca 
Marcelly (13/02 – 18h); Banda 
BF-109 (14/02 – 18h); Banda 
Jhony King (15/02 – 19h) e Nan-
do Vaz (16/02 – 14h).

O evento também conta 

com uma área exclusiva para 
as crianças, com brinquedos 
infláveis, pula-pula e cama 
elástica. Um programa para 
toda a família. O Festival é re-
alizado pela Prefeitura de Gua-
rulhos, por meio da Secretaria 
de Cultura, em parceria com a 
AGFTS - Associação Guarulhos 
de Food Truck e Similares.

Serviço:
Datas: 13, 14, 15 e 16 de fevereiro (de quinta-feira a do-
mingo)
Horário: 13 e 14, das 16h às 22h / 15 e 16, das 12h às 22h
Local:  Praça IV Centenário
Preços dos brinquedos infláveis: R$ 5 (cinco minutos) R$ 
30 (passaporte para o dia todo)
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CLASSIFICADOS

Vende-se

Aluga-se

Sítio e Chácaras
Relax

Autos

EMPREGO

IMÓVEIS

Contrata-se

MAPRON TRANSPORTES
Agrega fi orinos p/ 
distribuição na Capital 
e grande São Paulo. F.: 
2358-3325/-3321 c/ Marco 
ou Paulo.
ADMITE-SE
Conferente  Separação e 
conferência de pedidos, 
masculino, residir em 
Guarulhos, Salário 1.520,00 
+ VT + VR, próximo ao 
Taboão. F: 99605-0957 
(WhatsApp)
AUX. ADMINISTRATIVO
P/ trab. em Distribuidora 
Automotiva + 18 anos , 
exp. profi ssional min. 1 ano 
, curso Excell avançado, 
Dual core, Internet , Dpto. 
pessoal . Preferência p/ 
mulheres. Não trabalha aos 
fi ns de semana. Salário 
Inicial R$ 1.300,00 Enviar 
cv para : novokit01@gmail.
com
ADMITE-SE
Vendedor interno/externo, 
masculino,CNH,  residir 
em Guarulhos, Salário 
1.643,00 +bônus + VT + 
VR, próximo ao Taboão. F: 
99605-0957 (WhatsApp)

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

MASSAGEM TERAPÊUTICA

ACESSE O SITE
Daniela 21 anos

www.elasmassagens.com.br
Tel. 2382 2002 /     94474-1019

SERVIÇOS

VEÍCULOS

ANUNCIE 
AQUI 

97380-7685
ANUNCIE AQUI 

97380-7685
ANUNCIE AQUI 

97380-7685
ANUNCIE AQUI 

97380-7685

CASA JD. PARAÍSO
3 cômodos R$ 750,00 
Praça 08 4 cômodos  R$ 
900,00.  Wats 97272-7232.
SALA COMERCIAL
a partir de R$ 950,00 
Centro de Guarulhos - sem 
fi ador, sem iptu, estrutura 
completa com agua , luz, 
internet e mobiliário incluso 
F.: (11 )2600-5843Preço : R$ 200 mil á vista OU 40 mil de entrada mais 

prestações R$ 1.500/mês

ESCRITURA REGISTRADA, aceito carro como pagamento

Tratar com CRISTINA
(11) 99955-5282 obs.: não aceito corretores

Melhor local da cidade, próximo ao condomínio do alpes e 
centro da cidade, condomínio com portaria, água encanada, 

luz de mercúrio, lotes grandes e planos, CLIMA DE 
MONTANHA E PRONTOS PARA CONSTRUIR

Preço : R$ 200 mil á vista OU 40 mil de entrada mais 
prestações R$ 1.500/mês

ESCRITURA REGISTRADA, aceito carro como pagamento

Tratar com CRISTINA
(11) 99955-5828 obs.: não aceito corretores

Condomínio de excelente padrão na 
região central da cidade.

Apenas 30 minutos de São Paulo
VIVA NO CAMPO, VENHA PARA CÁ!

Clima de montanha

GUARAREMA - LANÇAMENTO
TERRENOS DE 1.000MTS

Oportunidade

NEGÓCIOS

CASA DE MASSAGEM
Relaxe c/prazer  R. Diogo 
Farias 230  Centro Gru.  
2408-8532/  94133-9823
KAMILA BAIANA de um 
corpo sensual, cariosa, 
disponível p/seu prazer 
com local discreto no 
centro aceitou cartão  F: 
965202615

REPRESA NAZARÉ PTA.
Terreno de 1.000Mts², entr. 
10. Mil  e 50x R$ 1.200, 
e terreno c casa,preço a 
combinar.F: 2231-0777/ 
99935-6619 Vivo

SPIN LTZ 2013
7 lugares, sensor de ré, 
comput. bordo,  Completa , 
top de linha   R$ 36.900,00 
- F.:  94805 -7644
FIESTA 1.0 14/14
Completo , ar., direção, 
vidros, cd c/ usb, revisado, 
único dono R$ 19.500,00. 
F.: 96025-3076

ROBERTA
MASSAGISTA

Pro�ssional 
R$100,00 1/2 hora 

ou R$150,00 1 hora
F.: 99230-6461

www.robertarelax.blogspot.com.br

94745-7749
5583-2905

ADMITE-SE
Vendedor / Soldador TIG 
/ Dobrador / Polidor exp. 
em aço inox Contato : (11) 
2229 2323  - curriculum : 
contato@ofi cinox.com.br

PERFECT RACING
Precisa-se de preparador e 
pintor de autos 
Tel: 2600-7853

Sem entrada
 Sem taxa de adesão 

Sem taxa de 
transferência

Ex. Motos: pcls 128,02 
Crédito: 6.848,00 

Autos: pcls 409,00 
Crédito: 24.000,00 

Imóveis pcls 1.286.00 
Crédito: 200.000,00

LIVECON/4574 0581/
99388-3886 

LIVECON 
CRÉDITOS.

CASA TÉRREA
3 dorms,  1 suíte  3 vagas  
gar.  205 Mts² construídos  
250 Mts² de terreno  300 
mil.   Rua Urussanga, 60 - 
Vila Izabel. F.:  99965 5769

GRANDE 
OPORTUNIDADE !!
Saia do aluguel. Terrenos 
em Guarulhos, ent. 
facilitada  e 1° parcela só 
em 2021. F. (11) 2451-9038 
/ 98536-1705.
APTO. PARK DO SOL
Lindo...Lindo! bairro Ponte 
Grande.Oportunidade  c/
armários,  varanda , 
2 dorm,  Condominio 
completo  Valor 234mil  
Da fi nanc. F.: 98121-5581 
whats.
TERRENO 175MTS²
C/ 4 casas Valor R$ 
210.000,00 F.: 2812-2863/ 
94441-5609.
CASA TÉRREA GOPOUVA
2 dorms, sala, coz, wc, 2 
vagas, 134 m². Nec. acab. 
280 mil. 99675-5655
TERRENOS GUARULHOS
Novas vagas, com 
entrada de  $ 2.000,00 
ATO + 8 parcelas de $ 
1.000,00.  Mensais de 
R$ 720,00 só após pagar 
entrada.  Infraestrutura 
Inclusa. Bairro planejado 
com acessos para Jardim 
Acácio e Sesi Cocaia, 
planos por tempo limitado.  
F:4969-4226/ 4969-
0884 Zap: 95422-8439 
/ 94489-3132 www.
cooperterrahabitacional.
com.br
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APTO MORADA DO SOL
2 Dorms., 1 vga., R$ 150 
Mil ac. auto parte de pgto. 
F.: 96755-1166

TERRENO 1.400MTS²
pronto p/ construir Macedo 
doc ok - Tel.: 94805 7644
VENDE-SE
Terreno c/ 2 Casas  Vila 
Mazzei. SP.  Dir. c/ própr. 
F.: 98825-4500

Folia e aventura, o melhor pacote para o carnaval em Brotas
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Brotas é o desti-
no perfeito para quem quer 
aproveitar o carnaval em 
clima de festa e, ainda, ocu-
par as horas vagas da fes-
ta com muita aventura em 
meio à natureza. O Brotas 
Folia 2020 deve atrair para a 
região central da cidade mi-
lhares de foliões nos quatro 
dias de programação. 

O carnaval em Brotas é 
conhecido pelo sucesso de 
público, por aliar segurança 
e diversão com a presença 
de blocos carnavalescos his-
tóricos. Na sexta-feira, 21, na 
praça Amador Simões, a fes-
ta começa com show de axé, 
das 20h às 21h. Em seguida, 
até 1h, sobe ao palco a ban-
da Fina Sintonia.  

No sábado, 22, das 21h 
às 1h, tem show com a ban-
da Soul Mundo. A partir das 
21h30 tem início o desfi le 
dos blocos Força na Peruca, 
Pira no Pepira, Abelhudos, 
Vira-latas, e Diretoria. Juntos, 

eles somam mais de 3 mil in-
tegrantes que estarão concen-
trados a partir das 18h30 na 
Avenida Mário Pinotti (calça-
dão) e que seguem até o Lar-
go do Santa Cruz, passando 
pela ponte do Rio Jacaré.   

Na matinê, às 16h de do-
mingo, 23, haverá show de 
axé e ritmos carnavalescos. A 
Banda Soul Mundo volta para 
animar os foliões às 17h. Às 
19h sai pelas ruas o Bloco For-
ça na Peruca. E, das 21h até a 
madrugada, o show é com a 
banda Sintonia Fina. A pro-
gramação neste dia, especial-
mente para os pequenos foli-
ões, inclui banho de espuma 
e espetáculos circenses.  

O encerramento do Brotas 
Folia 2020 é na segunda-fei-
ra, 24, às 21h, com a banda 
Soul Mundo e desfi le dos blo-
cos Pira na Pepira, Abelhu-
dos, Diretoria e Vira-Latas. 
“O carnaval é uma das festas 
mais democráticas em Bro-
tas, porque agrada a todos os 

públicos, ou seja, quem vem 
para curtir a festa e quem 
vem à procura de refúgio 
na natureza. Por isso é um 
período com excelente movi-
mentação da economia, com 
ocupação da rede hoteleira e 
centenas de empregos gera-
dos. E, além de aproveitar a 
festa, o turista tem a oportu-
nidade de curtir cachoeiras, 
trilhas na natureza ou prati-
car atividades radicais como 
tirolesa, rafting e boia cross”, 
afi rma Fabio Pontes, secretá-
rio de Turismo de Brotas.

FOTO: DIVULGAÇÃO

Enquanto curte o carnaval, o folião também pode fazer paradas estratégicas em bares 
na rota da folia. Em um trajeto de pouco mais de 3 quilômetros, partindo da rua Mario 
Pinoti, é grande a oferta de cervejas e a melhor comida de boteco, muitos deles destacados 
na participação dos festivais gastronômicos que acontecem anualmente. 

Acompanhando a folia dos blocos, logo no início do percurso está o Restaurante Brotas 
Bar. Na sequência está o Vidigal Snack & Beer. As próximas paradas para refrescar-se com 
uma bebida gelada ou apreciar um aperitivo são o Brotas Beer e o Bar do Gui. Por fi m, 
o Restaurante do Camillo é outro ponto bastante visitado e famoso por proporcionar ao 
turista uma vista para o pôr do sol indescritível.

Bares
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