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Câmara não vota contas de 
Almeida rejeitadas pelo TCE
Manobra, liderada pelos vereadores do PT, prorrogou por mais 10 dias a votação da rejeição das contas do ex-prefeito no período de 
2013 a 2015; líder do governo, Eduardo Carneiro, denuncia possível golpe já que a matéria está na pauta desde o ano passado Pág. 4
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Disque-Denúncia Eles gostam tanto da palavra golpe que eu não 

vejo outra definição melhor que essa para o que 
houve”, Eduardo Carneiro (Cidadania), vereadorEuroBovespa Dólar
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UP 300 traz para Guarulhos sistema 
inédito de autoatendimento de chopes
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Com 1,3 milhão de habitantes, Com 1,3 milhão de habitantes, 
Guarulhos se mantém como Guarulhos se mantém como 
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CÉU - E são inúmeras as partidas e chegadas carregadas de histórias no Aeroporto de Guarulhos

tos”, e ainda compartilhou homenagens de 
amigos e colegas. Saccomani era também 
compositor e instrumentista e fi cou mais 
conhecido ao participar como jurado de 
programas como Ídolos, do SBT, ao lado de 
Carlos Eduardo Miranda, Cynthia “Cyz” Za-
morano e Thomas Roth. Ele participou, ain-
da, da produção de discos de nomes como 
Rita Lee, Tim Maia, Ronnie Von e Larissa 
Manoela.

vimento para artistas iniciantes, e é veicula-
do pela fanpage no Facebook.

Na sexta-feira (28), A Casa Mostra conta 
com a participação de Silmara Caetano com 
espetáculo de Dança Cigana. Já no sábado 
(29), a cantora Frascinete Simplicio Guima-
rães, conhecida como Franciny Show, apre-
senta repertório de músicas de forró.

Morreu na madrugada desta quinta-feira 
(27), o produtor musical Arnaldo Saccoma-
ni. Com 71 anos completados na segunda-
-feira (24), o produtor e músico não teve 
causa da morte divulgada. Saccomani tinha 
diabetes severa e insufi ciência renal e esta-
va com as fi lhas no interior de São Paulo.

Em post nas redes sociais, sua fi lha Thais 
Saccomani publicou uma imagem com o 
pai e escreveu: “sempre estaremos jun-

Mulheres têm uma resposta imunológi-
ca mais efi ciente ao novo coronavírus do 
que os homens. Esta é a principal conclu-
são de um estudo conduzido por pesqui-
sadores da Universidade de Yale, nos Es-
tados Unidos, e publicada na quarta-feira, 
26, na revista científi ca Nature, uma das 
mais conceituadas do mundo.

Conduzida por cientistas de vários pa-
íses, inclusive brasileiros, o estudo analisou 
98 pacientes (47 homens e 51 mulheres), 
com média de 60 anos, e identifi cou que 
elas desenvolveram uma resposta mais efi -

Nesta sexta-feira e sábado, dias 28 e 29 
de agosto, às 20h, a Casa de Cultura Po-
pular São Rafael apresenta A Casa Mostra, 
evento que reúne artistas de linguagens di-
versas, que mesmo de modo virtual intera-
gem intensamente com o público. O evento 
tem como objetivo proporcionar conteúdos 
diversifi cados aos participantes e desenvol-

Morre aos 71 anos em SP o produtor musical Arnaldo Saccomani

Mulheres têm resposta imunológica mais efi ciente à covid-19

Casa de Cultura Popular São Rafael apresenta ‘A Casa Mostra’

ciente das células T, aquelas que estimulam 
a produção de anticorpos ou destroem di-
retamente as células infectadas pelos vírus, 
entre eles, o Sars-CoV-2, impedindo a pro-
pagação da infecção. Com isso, as mulhe-
res desenvolvem menor número de casos 
graves de covid. “Os homens desenvolvem 
mais respostas infl amatórias de citocinas do 
que as mulheres no início da covid-19. Além 
disso, elas apresentam melhor imunidade às 
células T do que os homens”, afi rmou a imu-
nologista Akiko Iwasaki, líder da pesquisa da 
Universidade de Yale ao Estadão.

Sexta-feira, 28 de agosto de 2020

ACONTECE

Um verdadeiro UP na noite guarulhense!

SERGINHO FREITAS - SERGINHO FREITAS - Na última 
sexta-feira (21) a cidade ganhou 
um espaço gastronômico sim-
plesmente SENSACIONAL e 
posso afi rmar com muita pro-
priedade que já é uma opção di-
ferenciada para quem curte as 
noitadas frenéticas na rua mais 
boêmia da cidade, a conhecida 
rua Tapajós.

A UP 300 Gin&Chopp, espa-
ço que promete unir o melhor da 
gastronomia, cerveja, música e 
diversão, abriu suas portas mos-
trando que a casa veio para fi car, 
inovando na forma de seu aten-
dimento à escolha do cardápio!

A proposta, e diferencial, 
da casa fi cou por conta do sis-
tema importado de “autoatendi-
mento”. Com ele, o cliente tem 
a autonomia de ir até uma das 
torneiras, instaladas em uma 
estação de chope linda, e se ser-
vir com a bebida mais consumi-
da pelos brasileiros. Por sinal, 
este sistema vai me ferrar. Sabe 
aquele ditado “quando eu bebo 
fi co rico!”, então...

E nestas lindas e brilhantes 
torneiras, separadas por sabo-
res, tipos e marcas, o cliente vai 
encontrar o tradicional chope 
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Brahma e Heineken e outros 
diferentes e deliciosos. Por sinal 
tem um chope pilsen, produzi-
do exclusivamente para a casa, 
que é bom demais! 

Já os amantes de chope ar-
tesanal mais forte, a UP 300 
Gin&Chopp separou uma das 
torneiras para uma IPA que har-
moniza muito com os petiscos 
de seu cardápio, que por sinal é 
outro espetáculo! Destaque espe-
cial para uma tábua de picanha 
que, serio mesmo, é TOP!

Além da enorme quantidade 
de cervejas e chopes artesanais, 
o cardápio de bebidas inclui cai-
pirinhas de frutas, soft drinks, 
drinks sem álcool, gin tônica, 
aperol spritz e alguns drinks 
especiais que tem em sua base 
a bebida mais pedida da atua-
lidade que é o GIN. Combos de 
vodkas, whiskies, gins também 
fazem parte do cardápio que 
conta ainda com uma grande 
quantidade de sucos naturais, 
refrigerantes e energéticos.

Se você ainda não conhece, 
não marque bobeira e aproveite 
o fi nal de semana que promete 
ter muito sol e calor. Um abração 
e até semana que vem galera!!! 

Na BrasaNa Brasa
eerrggiinnhhoo rei ascom

GASTRONOMIA www.fmetropolitana.com.br
de agosto de 2020

rreeererrerrereiiiieieeieeieii aaaaaaassasaasas
Colunista gastronômico da Folha Metropolitana e 

assina os cardápios da Lancheteria Guarulhos e do 
Karnivoro’s Churrasco Raiz
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Domingo é dia de live do Projeto Som da Solidariedade
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Neste domingo 
(30), às 16h30 no Canal do 
Youtube @ThiagoEliasOfi-
cial acontecerá a Primeira 
mega live do Projeto Som da 
Solidariedade.

O projeto foi criado no iní-
cio da quarentena com o ob-
jetivo de ajudar duas famílias 
de músicos que estavam sem 
trabalho devido ao fechamento 
dos bares, mas foi ganhando 
força e após cinco meses, já 
foram ajudadas mais de 150 fa-
mílias e sete instituições de ca-
ridade como asilos e orfanatos.

Nesta live haverá o sorteio 
de prêmios para todos que 
realizarem doações a partir 
de R$10. Os prêmios sortea-
dos são: kit churrasco do 
Clube da Carne Steakhouse; 
vale-compras de R$1.000 da 
Lira Multimarcas; vale-Com-
pras R$ 1.000 da AquaGuaru; 
10 Day Use do Clube Plêiades 
e um Playstation 04 Pro da 
Rico Games.

O evento promete quatro 
horas de live com vários esti-

los musicais com os artistas Jef 
(@jefdascanio), Thiago Elias 
(@thiagoeliasoficial), Samuel 
Mousse (@samuelmousse), Ro-
gerio Simioni (@simioni1975), 
Leandro Martins (@leandro-
martinsofficialalfa), Renan Pa-
leck (@renanpaleck) e Marcio 
Sellis (@marciosellisacustico).

O evento será transmitido 
diretamente do Clube Plêiades. 
Maiores informações aces-
se o Instagram do Projeto @
SomdaSolidariedade.

FOTO: DIVULGAÇÃO

Guarulhos ultrapassa a marca de 
21 mil infectados pelo coronavírus
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Guarulhos ul-
trapassou ontem a marca de 
21.060 infectados pelo novo 
coronavírus. Segundo dados 
da Vigilância Epidemiológica 
Municipal, destes 19.343 se 
recuperaram e houve 1.233 
óbitos confirmados, além de 
seis em investigação.

A taxa de cura permane-
ceu em 91% e de letalidade 
em 5,85%. Já a taxa de ocu-
pação de leitos de UTI es-
tava em 54% e de leitos de 
enfermaria em 45,4%.

De acordo com o balanço, 
a região de Saúde Centro con-
centra 6.296 (29,90%) casos 
confirmados, com 354 mortes. 
Em seguida está a região Can-
tareira, com 5.677 (26,96%) e 
340 óbitos; São João com 4.798 
(22,78%) e 248 óbitos; Pimen-
tas com 4.160 (19,75%) e 291 
óbitos; e não identificados 129 
(0,61%) e nenhuma morte.

Já o Estado de São Paulo 
registrou ontem 29.415 óbitos 
e 784.453 casos confirmados 
do novo coronavírus. Entre o 
total de casos diagnosticados 
de covid-19, 597.711 pessoas 
estão recuperadas, sendo que 
87.310 foram internadas e ti-
veram alta hospitalar.

As taxas de ocupação dos 
leitos de UTI são de 52,3% na 

Grande São Paulo e 54,4% no 
estado. O número de pacien-
tes internados é de 11.532, 
sendo 6.475 em enfermaria e 
5.057 em unidades de terapia 
intensiva. 

Dos 645 municípios, 
houve pelo menos uma pes-
soa infectada em 644 cida-
des, sendo 523 com um ou 
mais óbitos.

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CONVENÇÃO MUNICIPAL
Publicado na Edição 784 - 26/08/2020

O Presidente da Comissão Executiva Municipal do Partido Renovador Trabalhista 
Brasileiro, PRTB, do município de GUARULHOS/SP, na forma que dispõe o Estatuto 
Partidário e legislação eleitoral vigente, convoca os Convencionais e �liados com 
direito a voto (art. 35), para participarem da Convenção Municipal do PRTB a ser 
realizada no dia 31 de agosto de 2020, as 19h30 horas, tendo por local Rua Diogo de 
Farias. nº 105, Centro, Guarulhos, SP, com a seguinte ORDEM DO DIA:
1 - Escolha da chapa majoritária de Prefeito e Vice-Prefeito;
2 - Decisão sobre coligação majoritária com outros partidos;
3 - Escolha dos candidatos proporcionais a vereador e sorteio de números remanes-
centes;
4 - Assuntos gerais.
Guarulhos, 25 de agosto de 2020
RODRIGO TAVARES DA SILVA
Presidente Comissão Provisória Municipal de Guarulhos/SP

PROJEMON PROJETOS E MONTAGENS ELÉTRI-
CAS LTDA, Comunica a todos os fornecedores e 
clientes que estamos sendo vítima de FRAUDE, no 
momento não estamos efetuando nenhum proces-
so de compra e ou aluguel de quaisquer materiais e 
ou equipamentos, todas as nossas solicitações são 
efetuadas por e-mail corporativo com domínio 
próprio.

 - Sergio Takai

Prefeitura distribuiu mais 6,9 mil 
máscaras em comunidades nesta semana
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Nesta semana o 
programa Máscaras pela Vida 
entregou 6.960 máscaras de 
tecido para pessoas em extre-
ma vulnerabilidade social que 
vivem em Guarulhos. Desde 
abril o programa já distribuiu 
93.520 máscaras em comunida-
des e Conjuntos Habitacionais 
de Interesse Social (CHIS).

Na segunda-feira (24) fo-
ram entregues na avenida 
Vital Brasil, Cumbica, 2.400 
máscaras sendo 600 kits com-
postos de quatro máscaras de 
pano, álcool em gel, sabonete 

e folheto com orientações. Na 
quarta-feira (26) os moradores 
da comunidade Vale dos Ma-
chados (Picanço) receberam 
3.200 máscaras de tecido (800 
kits). Já ontem foram os mora-
dores da Vila Industrial que 
receberam 1.360 máscaras de 
tecido (340 kits).

Desde abril, quando o pro-
grama foi lançado, um total de 
93.520 máscaras de tecido fo-
ram distribuídas no município. 
O trabalho é coordenado pela 
Secretaria de Desenvolvimento 
e Assistência Social.

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG

Guarulhos chega a 1,39 milhão de habitantes

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Guarulhos che-
gou a 1.392.121 habitantes se 
mantendo como a segunda 
maior cidade do Estado de 
São Paulo e a 13ª do país. Os 
dados foram divulgados on-
tem pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), 
com data de referência em 1º 
de julho de 2020. A população 

do município apresentou ligei-
ro crescimento, já que no ano 
passado a estimativa apontava 
1.379.182 habitantes.

Abaixo de Guarulhos na 
relação das não capitais está 
Campinas (SP) com população 
estimada em 1.213.792. O mu-
nicípio de São Paulo continua 
sendo o mais populoso, com 

12,3 milhões de habitantes, 
seguido pelo Rio de Janeiro 
(6,75 milhões), Brasília (3,05 
milhões) e Salvador (2,88 mi-
lhões). Os 17 municípios do 
país com população superior a 
um milhão de habitantes con-
centram 21,9% da população 
nacional e 14 deles são capitais 
estaduais.

Na última década, as Esti-
mativas apontam para um au-
mento gradativo da quantidade 
de grandes municípios do País. 
No Censo de 2010, somente 38 
municípios tinham população 
superior a 500 mil habitantes, 
e apenas 15 deles tinham mais 
de 1 milhão de moradores. Já 
em 2020, eram 49 os municí-
pios brasileiros com mais de 
500 mil habitantes, sendo 17 
os que superavam a marca de 
1 milhão de habitantes.

FOTO: JOÃO NOGUEIRA/ESTADÃO 

Vereadores não votam contas do 
ex-prefeito Almeida rejeitadas pelo TCE
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Os vereadores 
não votaram ontem as contas 
do ex-prefeito Sebastião Al-
meida (PDT) dos exercícios 
de 2013 a 2015, rejeitadas 
pelo Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo (TCE-
-SP). Mesmo pautadas há 
meses e sendo rejeitadas pela 
Corte de Contas desde o ano 
passado, uma manobra utili-
zada prorrogou por pelo me-
nos mais 10 dias a votação.

Durante os trabalhos, que 
se estenderam até a noite, foi 
informado que o advogado do 
ex-prefeito enviou um docu-
mento solicitando a prorroga-
ção, devido ao fato de não con-
seguir comparecer à Câmara 
durante esse período de pan-
demia. “O que é um absurdo 
porque a sessão é online. Além 
disso, as contas estão na Casa 
desde o ano passado”, criticou 
o líder do governo, vereador 
Eduardo Carneiro (Cidadania) 
reforçando que votará pela re-
jeição das contas.

Segundo ele, tudo não 
passou de uma manobra do 
Partido dos Trabalhadores 

que visa evitar que as contas 
da prefeitura, dos exercícios 
administrados pela legenda, 
sejam rejeitadas em período 
pré-eleitoral. “Durante todo 
esse período foram feitas algu-
mas manobras, como pedidos 
de vistas, tentando protelar ao 
máximo para que não vote an-
tes das eleições. Eles gostam 
tanto da palavra golpe que eu 
não vejo outra definição me-
lhor que essa para o que hou-
ve”, destacou Carneiro.

Por sete vezes, Almeida 
teve as contas rejeitadas pelo 
TCE – no período de 2009 até 

2015. Para o órgão, desde o 
exercício de 2010, a situação 
econômico-financeira da pre-
feitura vem se agravando gra-
dativamente. A aplicação dos 
recursos na área da Educação 
também foi questionada pela 
Corte de Contas que desta-
cou que o município aplicou 
22,49% das receitas de impos-
tos e transferências na manu-
tenção e desenvolvimento do 
ensino. Por fim, a fiscalização 
contatou o não atendimento 
ao limite de endividamento 
estabelecido pela Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal.

FOTO: LUCY TAMBORINO
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONVENÇÃO MUNICIPAL

 
O Presidente do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) do Município de Guarulhos, na 
forma da legislação eleitoral vigente e do Estatuto desta Agremiação Partidária, convoca os 
Convencionais devidamente habilitados ao exercício do voto, para comparecerem à 
Convenção Municipal do MDB de Guarulhos, a ser realizada no dia 07 de setembro de 2020, 
com início às 13 horas, e término às 16 horas, na Av. Monteiro Lobato, 1522, bairro 
Macedo, neste Município – CEP 07112-000, desta cidade, para deliberação da seguinte. 

ORDEM DO DIA 
 • Escolha dos candidatos do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) de Guarulhos 
aos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito, nas eleições majoritárias do próximo dia 15 de 
novembro;
 • Escolha dos candidatos do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) do Município 
de Guarulhos ao cargo de Vereador nas eleições proporcionais do próximo dia 15 de 
novembro;
 • Deliberação sobre propostas de coligações com outras agremiações partidárias;
 • Sorteio dos respectivos números para os candidatos a Vereador do MDB de 
Guarulhos
 • Outros assuntos de interesse partidário e eleitoral.
 

Guarulhos, 28 de agosto de 2020

Daniel Nour Mourad
Presidente Municipal do MDB de Guarulhos

O Presidente da Comissão Provisória Municipal do Partido Trabalhista Cristão, do Município de 
Guarulhos/SP, no uso de suas atribuições destacadas na Lei nº 9.504/97 c/c ResoluçãoTSE nº 
23.609/2019 e do Estatuto desta Agremiação Partidária, CONVOCA todos os convencionais,bem 
como todos os membros �liados com direito a voto à este Partido nesta esfera Municipal,  para 
comparecerem à CONVENÇÃO MUNICIPAL ELEITORAL DO PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO, a ser 
realizada no dia 07 de setembro de 2020, às 13 horas e término às 16 horas, na Av. Monteiro 
Lobato, 1522, bairro Macedo, neste Município – CEP 07112-000, com a �nalidade de deliberação 
sobre a seguinte

ORDEM DO DIA:

1-Deliberação sobre eventual coligação partidária majoritária. Discussão, aprovação e nome da 
coligação;
2- Eventual escolha dos candidatos a Prefeito e Vice-Prefeito;
3- Escolha de candidatos a Vereador;
4- Sorteio e de�nição dos números de candidatura para os candidatos à Vereador;
5- Outros assuntos de interesse partidário e eleitoral.

Guarulhos/SP, 27 de agosto de 2020.
______________________________________________________________
Antônio Aparecido Magalhães Júnior
Presidente da Comissão Provisória Municipal de Guarulhos

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A CONVENCÃO PARTIDÁRIA DO PARTIDO 
SOCIAL CRISTÃO – PSC – MUNICÍPIO DE GUARULHOS/SP

ELEIÇÃO 2020

Por ordem do presidente da COMISSÃO DIRETORA PROVISÓRIA DO PSC – PARTIDO SOCIAL CRISTÃO 
DE GUARULHOS - Estado de São Paulo, Sr Jose Oliveiro da Silva, nos termos do seu Estatuto e 
legislação eleitoral pertinente, CONVOCA todos os convencionais �liados e quem a esta interessar, 
para se reunirem, no dia 07 de Setembro de 2020, das 13hs às 16 hs, na Av. Monteiro Lobato, 
1522, bairro Macedo ,neste Município – CEP 07112-000, para a CONVENÇÃO PARTIDÁRIA DO 
PARTIDO SOCIAL CRISTÃO – PSC 20, e deliberarem sobre os seguintes assuntos:

1- Escolha dos candidatos do Partido Social Cristão – PSC do Município de Guarulhos/SP, aos cargos 
de Prefeito e Vice-Prefeito nas eleições majoritárias do próximo dia 15 de novembro de 2020 – 
Eleição 2020;
2- Deliberação sobre propostas de coligações com outras agremiações partidárias para as eleições 
majoritárias;
3- Escolha dos candidatos do Partido Social Cristão – PSC do Município de Guarulhos/SP, ao cargo de 
Vereador nas eleições proporcionais do próximo dia 15 de novembro de 2020 - Eleição 2020;
4- Sorteio dos respectivos números para os candidatos a Vereador do Partido Social Cristão – PSC do 
Município de Guarulhos/SP e;
5- Outros assuntos de interesse partidário e eleitoral.

Guarulhos, 27 de Agosto de 2020.
_________________________________________________________
Jose Oliveiro da Silva
Presidente do Partido Social Cristão – PSC do Município de Guarulhos/SP

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONVENÇÃO MUNICIPAL

ELEIÇÕES 2.020

O Presidente da Comissão Provisória Municipal do Podemos Diretório – 
GUARULHOS – SP, Dr. João Dárcio Ribamar Sacchi, no uso de suas atribuições e no 
cumprimento dos termos do Estatuto da Agremiação Partidária, em especial, em seu 
artigo 30, Inciso I e, em cumprimento à Lei Eleitoral nº. 9.504/97, CONVOCA a todos os 
�liados, membros e representantes do partido, para a realização de Convenção Municipal 
para as Eleições de 2.020, que se fará realizar no dia 07 de Setembro de 2.020, à partir 
das 17 Horas às 21 horas, na Av. Monteiro Lobato, 1522, bairro Macedo, CEP 
07112-000, Guarulhos – SP, a �m de deliberar sobre a seguinte

ORDEM DO DIA

    I. Discussão e aprovação de propostas de coligações (majoritária), para as eleições 
2.020;
    II. Escolha da chapa de candidatos às eleições (majoritária e/ou proporcional) de 
15/11/2.020;
    III. Sorteio dos números das Legendas Partidárias aos candidatos à disputa da Vereança 
ante Câmara Municipal Guarulhense;
IV) Outros assuntos de interesse partidário.

JOÃO DÁRCIO RIBAMAR SACCHI
Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA CONVENÇÃO MUNICIPAL
PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO GUARULHOS.

O Presidente da Comissão Provisória Municipal do Partido Socialista Brasileiro, do Município de 
Guarulhos/SP, no uso de suas atribuições destacadas na Lei nº 9.504/97 c/c ResoluçãoTSE nº 
23.609/2019 e do Estatuto desta Agremiação Partidária, CONVOCA todos os convencionais,bem 
como todos os membros �liados com direito a voto à este Partido nesta esfera Municipal,  para 
comparecerem à CONVENÇÃO MUNICIPAL ELEITORAL DO PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO, a ser 
realizada no dia 7 de setembro de 2020, das 17 hs às 21 hs  na Av. Monteiro Lobato, 1522, 
bairro Macedo ,neste Município – CEP 07112-000, com a �nalidade de deliberação sobre a 
seguinte

ORDEM DO DIA:

1- Deliberação sobre eventual coligação partidária majoritária. Discussão, aprovação e nome da 
coligação;
2- Eventual escolha dos candidatos a Prefeito e Vice-Prefeito;
3- Escolha de candidatos a Vereador;
4- Sorteio e de�nição dos números de candidatura para os candidatos à Vereador;
5- Outros assuntos de interesse partidário e eleitoral.

Guarulhos/SP, 27 de agosto de 2020.
_____________________________________________________________

Wesley Alberto Mariano
Presidente da Comissão Provisória Municipal de Guarulhos

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA CONVENÇÃO MUNICIPAL
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO GUARULHOS.

O Presidente da Comissão Provisória Municipal do Partido Social Democrático, do Município de 
Guarulhos/SP, no uso de suas atribuições destacadas na Lei nº 9.504/97 c/c ResoluçãoTSE nº 
23.609/2019 e do Estatuto desta Agremiação Partidária, CONVOCA todos os convencionais,bem 
como todos os membros �liados com direito a voto à este Partido nesta esfera Municipal,  para 
comparecerem à CONVENÇÃO MUNICIPAL ELEITORAL DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO, a ser 
realizada no dia 7 de setembro de 2020,das 17 hs às 21 hs, na Av. Monteiro Lobato, 1522, 
bairro Macedo, neste Município – CEP 07112-000, com a �nalidade de deliberação sobre a 
seguinte

ORDEM DO DIA:

1- Deliberação sobre eventual coligação partidária majoritária. Discussão, aprovação e nome da 
coligação;
2- Eventual escolha dos candidatos a Prefeito e Vice-Prefeito;
3- Escolha de candidatos a Vereador;
4- Sorteio e de�nição dos números de candidatura para os candidatos à Vereador;
5- Outros assuntos de interesse partidário e eleitoral.

Guarulhos/SP, 27 de agosto de 2020.
______________________________________________________________

Maurício Segantin Junior
Presidente da Comissão Provisória Municipal de Guarulhos

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA CONVENÇÃO MUNICIPAL
PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO GUARULHOS.



HORÓSCOPO

ÁRIES: Você terá alguns momentos que te colocarão em 
uma situação complexa para ter que enfrentar. Em Marte 
surgirá algumas energias que poderão vir a lhe auxiliar.

TOURO: O seu pescoço irá sentir uma forte contração 
neste momento, lhe trazendo uma incomodação em 
alguns momentos da sua vida. 

GÊMEOS: Você poderá conseguir traçar uma meta muito 
grande neste momento, tudo dependerá de como irá 
reagir a situações mais complicadas. 

CÂNCER: Coisas que pareciam destruídas irão fazer com 
que você tenha uma maior credibilidade neste momento. 
Terá uma grande questão para resolver.

LEÃO: Você passará por um grande teste de honra do 
qual deixará você em uma situação complemente difícil, 
mas Urano tende a deixar a sua força mais distante.

VIRGEM: Faça bom uso da simplicidade neste grande 
momento para que o planeta Mercúrio não tome ações 
demasiadamente impulsivas. 

LIBRA: Você acabará indicando uma maior capacidade 
para fazer longas e boas relações de amizade, mas do 
planeta Vênus algumas boas energias surgirão para você. 

ESCORPIÃO: Você poderá neste momento evidenciar 
que não terá força sufi ciente para modifi car aquilo que 
lhe enfraquece. 

SAGITÁRIO: Não haverá modifi cações nos hábitos que 
você possui, mas neste momento poderá elevar no 
elemento Fogo as suas probabilidades. 

CAPRICÓRNIO: Ficar concentrado naquilo que estiver 
ligado com o seu trabalho fará o seu signo fi car melhor 
condicionado neste momento.

AQUÁRIO: Determinadas variáveis poderão vir a surgir 
neste momento, saiba qual a melhor opção para você 
escolher. 

PEIXES: Com o seu bom sentimento poderá fazer o má-
ximo pelo romance feliz que poderia ter neste momento. 
Do planeta Júpiter surgirão oportunidades muito boas.

CLASSIFICADOS

99986-8823
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Moedas,
Cédulas,

Ouro, Prata.

Oportunidade
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Vende-se

Aluga-se
Precisa-se

IMÓVEIS

EMPREGOS

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

PERFECT RACING
Admite-se Preparador e 
Pintor de Autos  F.: 2600-
7853

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

GALPÃO CUMBICA
Bonsucesso de 500 A 
5.000Mts.² F.: 99912-0368
CASA E APTO.
Alugo em Cumbica , 2 
dorms., garagem. F.: 
99912.0368
APTO. GOPOUVA
2 Dorms., c/ garagem. F.: 
99912-0368
TERRENO CENTRO
250Mts². Av. Esperança, 
ótimo pra Estacionamento F.: 
99912-0368
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Feira
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AQUI   
97380-7685

APTO CECAP
Cond. Parana,  2 dormS.,  
garagem. F.: 99912-0368

Relax

SERVIÇOS

CASA DE MASSAGEM
Relaxe c/prazer  R. Diogo 
Farias 230  Centro Gru.  
2408-8532/  94133-9823
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Insuficiên-
cia renal
aguda
(sigla)

Pequenos
consertos
domés-

ticos
Capacete
do solda-
do roma-
no (Ant.)

A fábrica
de carros
do "cavalo
rampante"

Coordena-
doria Re-
gional de
Educação

Classi-
ficação
médica
da gripe

Atividade
de subsis-
tência do
troglodita

(?)
Diegues,
cineasta
brasileiro

Criação de
Mauricio
de Sousa

(HQ)
Ginger 

(?), refri-
gerante de
gengibre

Divisão
do Plano
Piloto de
Brasília

Tem direi-
to a cotas
em uma
empresa

Recurso
da obra de
Oswald de
Andrade

Boca de
(?): silên-
cio (pop.)

Moeda,
em inglês

Sala
(abrev.)

Períodos
históricos
502, em
romanos

Ave da Aus-
trália (pl.)
Amor, em

inglês

(?) redon-
da, mesa 

de Camelot
Recursos

Título de
freiras

Espanhol
(abrev.)

Grande rio
italiano

Capital 
do Sudão

Reco-
mendar

Refeição,
em inglês

Ponto
cardeal

Paraíso (?): o Jardim 
do Éden (Bíblia)

Ideal da ONG
internacional Peta

Informação essencial
sobre uma maquete
Técnica cirúrgica de
modelagem do corpo

Receber
Edward
Albee, 

dramaturgo
Tirar suco
(da cana)

Césio
(símbolo)

Mono-
grama

de "Rui" 

"Alice (?)
do Espe-

lho", filme
de 2016
(EUA)

Despidas
Um dos in-
gredientes

da tinta
guache

Monte
avistado

por Cabral
ao se

aproximar
da costa
do Brasil

Tito (?), historiador
da Roma Antiga

Personagem sábio
e justo da Bíblia

Prática da indústria dos
EUA sobretaxada por 

Donald Trump em 2018
Cena impressionante (p. ext.)

Número
mínimo de
verbos na

oração
(Gram.)

4/coin — love — meal. 6/cartum. 7/paródia. 10/bricolagem.
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