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Município tem 92 mil famílias 
morando em área de risco, 
diz secretário da Habitação
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SINGLE: A cantora Ludmilla deixou um pouco de lado a batida do funk e lançou, 
nesta sexta-feira (23), um novo single em parceria com o sertanejo Felipe Araújo

CEU Itapegica deverá ser 
entregue à população 
no início de 2019; obras 
começaram em 2011

Campanha 16 Dias de 
Ativismo é aberta pelo 
prefeito Guti em evento 
no Paço Municipal
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A gestão Guti publicou edital, na edição do Diário Ofi cial do Município desta sexta-feira (23), abrindo novo período de inscrições 
para contratação emergencial de oito Médicos de Família, com salário de R$ 15.347,74 para jornada de 40 horas semanais

Prefeitura vai contratar 8 Médicos 
da Família em caráter emergencial
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Nova fase da Operação Lava 
Jato cumpre mandado de 
busca e apreensão na cidade
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Black Friday agita Guarulhos, 
mas consumidores divergem
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Expediente

[ cena do dia ]
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CHUVA E 
TROVOADA

TEMPESTADES

[ tempo ]

LOTERIAS:
Deu sorte hoje?

Cristina Melo
Lamentável a tragédia no 
baile funk, ocorrida na re-
gião do Pimentas. Isso 
mostra como os pancadões 
são realizados sem organi-
zação e, principalmente, fis-
calização do poder público. 
A Polícia Militar pode até ter 
agido com truculência, mas 
creio que se ela chegasse 
para dialogar, não seria res-
peita. Lógico que nada jus-
tifica o que aconteceu.

André Suassuna
Pelas cenas na TV do baile 
funk do Jardim Vermelhão, 
podemos até pensar que 
a tragédia poderia ter sido 
pior. É muita gente em um 
local se a mínima de infra-
-estrutura. Para piorar, o 
consumo de drogas e bebi-
das alcóolicas deixa aque-
las pessoas à mercê da sor-
te. O resultado lamentável 
foi a morte de três pessoas. 
É preciso fazer valer a lei 
que proíbe os pancadões 

em São Paulo e também a 
responsabilidade do poder 
público na fiscalização. 

Edivânia P. Peixoto
Os pancadões ocorrem nas 
periferias de Guarulhos to-
dos os finais de semana e 
as cenas de violência são 
constantes. Agora, com 
uma tragédia deste porte, é 
necessário mais rigor na fis-
calização e uma ação mais 
pontual da polícia. Basta 
acompanhar as redes so-
ciais que todos verão onde 
acontecerá o próximo baile 
funk.

Lenilda Santos Vieira
Depois que assisti aos tre-
chos do último depoimento 
de Lula à Justiça Federal, 
agora diante da juíza Ga-
briela Hardt, o petista deve 
pensar: ‘com Moro eu era 
feliz e não sabia’.

Juciara Melo Carvalho
O ex-presidente Lula, defi-

nitivamente, se deu mal ao 
querer tribudiar, com toda a 
sua arrogância, em cima da 
juíza federal Gabriela Hardt. 
De forma educada, mas se-
gura e determinada, ela o 
colocou na posição de pre-
sidiário que estava sendo 
interrogado.

Ricarte Gouveia
A gente acompanha sem-
pre pela TV a queda de via-
dutos em várias partes do 
mundo. O último, no Brasil, 
ocorreu em Brasília, e sem-
pre me perguntava como 
estava a manutenção dos 
nossos, na capital paulista. 
Por sorte, não aconteceu 
uma tragédia. Depois do 
acidente, é comum o poder 
público dizer que realiza 
manutenção nessas pon-
tes, mas creio que se essas 
manutenções preventivas 
fossem feitas, não havia 
ocorrido o fato do final de 
semana.

 Imagem da destruição

Quem passa pela rodovia Ayrton Senna, observa os estragos causados por um incêncio 
na empresa Anin Indústrias de Papéis, que teria ocorrido no domingo (18).  São diversos 
materiais queimados. A empresa trabalha na produção de papéis e sacolas personalizadas. Mega Sena

Concurso n° 2099
21/11/2018
05 - 15 - 20 - 27 - 30 - 58

Lotofácil
Concurso n° 1740
21/11/2018 
01 - 02 - 03 - 04 - 05
06 - 08 - 09 - 10 - 11
16 - 18 - 19 - 22 - 24

Lotomania
Concurso n° 1920 
20/11/2018
02 - 09 - 10 - 13 - 30
34 - 35 - 42 - 48 - 49
53 - 60 - 66 - 72 - 79
87 - 88 - 90 - 93 - 99

Dupla Sena
Concurso n° 1867
20/11/2018
Primeiro sorteio 
01 - 14 - 18 - 36 - 45 - 49
Segundo sorteio
05 - 18 - 19 - 23 - 32 - 34

Federal
Extração n° 05338
21/11/2018

Prêmios Principais
Prêmio Bilhete  Valor (R$)
1º   58473          350.000,00
2º  85513              18.000,00 
3º  45125              15.000,00
4º  26436             12.000,00
5º  18357              10.023,00

Ivanildo Porto
Alunos da EPG Antônio 
Gonçalves participam 
do Projeto Escola Vigor

Os alunos dos  1ºs 
anos da EPG Antônio 
Gonçalves Dias, locali-
zada no Jardim Palmira, 
visitaram a Fábrica da 
Vigor com o objetivo de 
contextualizar o Projeto 
“Alimentação Saudável 
e Reciclagem”, desen-
volvido ao longo do 
ano na unidade escolar. 
As crianças puderam 
participar do Proje-
to Escola Vigor, que 
ensina de uma maneira 
lúdica e divertida sobre 

o processo de fabrica-
ção do iogurte e demais 
derivados do leite.

A visita monitorada 
aconteceu nos dias 5, 
6, 12 e 13 de novembro, 
ressaltando a importân-
cia da boa alimentação 
e a relação dos alunos 
com o meio ambiente, 
na qual puderam enten-
der sobre o processo 
de elaboração dos 
produtos, discutir sobre 
a pirâmide alimentar, 
dentre outros assuntos.

Campanha 16 Dias de Ativismo 
é aberta oficialmente no Paço

Na abertura da campanha 
“16 Dias de Ativismo pelo fim 
da Violência contra as Mulhe-
res”, na manhã desta quinta-
-feira (22), no auditório do 
Paço Municipal, Bom Clima, 
o prefeito Guti informou que 
iniciou tratativas com o Go-
verno do Estado para viabili-
zar o Hospital de Referência 
da Mulher que, segundo ele, 
tem 90% da obra pronta, fal-
tando concluir e colocar ma-
quinário para fazer as coisas 
funcionarem. “É uma obra do 
Estado. Ainda não podemos 

definir um prazo porque não 
temos as liberações, mas es-
tamos trabalhando para isso”, 
afirmou Guti.

Na oportunidade, o pre-
feito anunciou que durante 
o mês de dezembro terá a 
carreta da saúde da mulher 
para realizar exames de 
mamografia e papanicolau, 
em bairros que serão defini-
dos. Em relação aos 16 Dias 
de Ativismo, Guti disse que 
quando o direito da mulher é 
violado, os direitos humanos 
são desrespeitados.

Divulgação



www.guarulhoshoje.com.br 3sábado e domingo, 24 e 25 de novembro de 2018

A V .  S A L G A D O  F I L H O,  2 . 1 2 0  -  G U A R U L H O S
(1) Unidades 204, 206, 208, 210 e 212 de 37 m2 serão vendidas a partir de R$ 219.900,00. O valor 
de R$ 199.000,00 refere-se ao pagamento à vista. Sujeitos à alteração e disponibilidade de 
estoque. (2) Mediante aprovação de crédito junto à instituição financeira. As imagens utilizadas 
são meramente ilustrativas, incluindo os elementos de decoração, que não serão entregues 
no fim da obra. A Via Empreendimentos reserva-se o direito de alterar as informações deste 
material sem prévio aviso. Empreendimento registrado no R5 de 14/10/2013 da matrícula 102.012 
do 2º Ofício de Registro de Imóveis de Guarulhos. 

Informações: 11 4803-0339

viaempreendimentos . com.br

LOCALIZAÇÃO PRIVILEGIADA: a 350 m do Parque Shopping Maia • A 1,8 km do Bosque Maia 
• A poucos minutos do Aeroporto Internacional de Guarulhos, com fácil acesso às rodovias Dutra e Fernão Dias.

Arquitetura:

Simulação -  Unidade Studio:  Sinal :  R$ 21 .900 + Pré-chaves:  R$ 33.000  
(24x R$ 1 .375)  +  Chaves:  R$ 165.000 (em até 420x)  =  R$ 219 .900.

OU
PA R C E L A S M E N S A I S 

F I X A S  
AT É AG O S TO  

D E 2019.  D IRETO COM 
O INCORPORAD OR.

Financiamento:

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO QUE CABEM NO SEU BOLSO:

VISITE OS DECORADOS E O EXCLUSIVO ROOFTOP.

10%
Fixa até a contratação  

do financiamento

S INAL

15%
24 parcelas fixas  

a partir da contratação 
do financiamento

PRÉ-CHAVES

75%
Financiamento  

bancário em  
até 420 meses2

CHAVES

STUDIOS – 1 DORM. 

31 OU 37 M² - 1 VAGA
SALAS COMERCIAIS 

31, 37 OU 49 M² - 1 VAGA

U N I DA D E S A PA R T I R D E 
R$ 199.000 1. 

OBRAS CONCLUÍDAS COM HABITE-SE

Foto da piscinaPerspectiva artística do living

V E N H A CO N H E C E R U M N OVO CO N C E I TO 
D E M O R A R E T R A B A L H A R E M G UA R U L H O S.
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Antônio Boaventura

O site www.blackfriday.com.
br, do idealizador Ricardo 
Bove, divulgou durante a 
semana que a expectativa 
de faturamento do comércio 
guarulhense na Black Friday, 
ocorrida nesta sexta-feira 
(23), era de cerca de R$ 22 
milhões. Entretanto, o mo-
vimento no comércio não 
correspondeu a expectativa, 
tanto que consumidores 
olharam com desconfiança 
as promoções das lojas de 
diversos segmentos comer-
ciais. 

“Tínhamos uma certa 
expectativa em superar as 
vendas do último ano, mas 
o movimento está fraco. E é 
até difícil até de explicar os 
motivos pelo qual as pessoas 
não estão comprando. Pode 
ser a crise como também 
pode não ser. Espero que 
melhore as vendas ao longo 
do dia ou até no final de 
semana”, lamentou o gerente 
de vendas, Afrânio Sampaio, 
de 48 anos.

Em contrapartida, o servidor 

público Gilberto Fidélis, 51, 
disse que o valor pago por 
uma TV foi satisfatório, e que 
valeu a pena esperar a data 
reservada para descontos e 
promoções. “É algo que já 
estava pensando em com-
prar há algum tempo, e valeu 
muito. O preço estava bom e 
comprei”, disse Fidélis. 

Já a dona de casa Flávia 
Santana, 32, entende que 
os valores podem estar em 
desacordo com os praticados 
anteriormente. Flávia disse 
que a a proposta comercial 

da Black Friday não lhe atrai, 
e que prefere adquirir algum 
bem conforme sua necessi-
dade e o poder econômico 
na ocasião.

“Não adianta nada eu 
comprar algo que não esteja 
precisando e também não 
ter o dinheiro para pagar. Só 
vou me encrencar e arrumar 
dívida e dor de cabeça. Além 
do mais, não acredito muito 
nestas promoções. Aposto 
que os preços eram os mes-
mos de antes e serão iguais 
depois”, concluiu.

Nos últimos três anos, o 
Procon guarulhense registrou 
apenas 18 reclamações. 
Houve 12 no ano de 2015, 
nenhuma no ano seguinte e 
outras seis no ano passado. 
As principais queixas foram à 
falta do produto em estoque 
e ou descumprimento de 
entrega, mudança de preço 
na finalização da compra, 
cancelamento do pedido 
sem justificativa, oferta de 
produto anunciado, na fina-
lização da compra aparece 
como indisponível.

Ulisses Carvalho 

A 56º fase da Operação 
Lava Jato, deflagrada pela 
Polícia Federal e o Ministé-
rio Público Federal (MPF) 
na manhã desta sexta-feira 
(23), cumpriu um mandado 
de busca e apreensão em 
Guarulhos, porém, o bairro 
onde ocorreram as buscas 
e a quantidade de material 
apreendido na cidade não 
foi informada pela PF. 

Ao todo nesta nova 
fase, foram expedidos 29 
mandados de busca e 
apreensão, sendo 17 na 
capital paulista, cinco em 
Campinas, três em Indaia-
tuba, dois em Santo André, 
um em Bragança Paulista 
e um em Guarulhos. Em 
São Paulo também houve 
seis prisões temporárias, 
além de Campinas que teve 
uma prisão e Santo André, 
também com uma prisão. 

De acordo com a PF, a 
Operação Sem Fundos 
aponta que a execução da 
construção das edificações 
destinadas à nova sede da 
Petrobras na cidade de Sal-

vador, no estado da Bahia, 
além dos contratos envol-
vendo o gerenciamento 
da construção, elaboração 
de projetos e arquitetura e 
engenharia serem superfa-
turados, com o objetivo de 
pagamentos de vantagens 
indevidas para agentes 
públicos da Petrobras. 

Nesta fase, foram cumpri-
dos 68 mandados de busca 
e apreensão, sendo oito de 
prisão preventiva e 14 man-
datos de prisão temporária, 
nos estados de São Paulo, 
Minas Gerais, Rio de Janei-
ro e Bahia. Segundo a PF, 
entre as apreensões estão 
documentos, HD’s, mídias e 
seis veículos de luxo. 

Essa não é a primeira 
vez que a Operação Lava 
Jato tem mandados de 
busca e apreensão em 
Guarulhos.  A PF também 
já chegou a prender na 
42º fase da operação, 
dois sócios de uma agên-
cia de publicidade de 
nome Arcos Propaganda, 
que chegou a atender a 
prefeitura no ano de 2014. 

Guarulhos abre novas inscrições para 
contratação emergencial de médicos

O Edital 029/2018-
SS20 publicado no 
Diário Oficial do Municí-
pio desta sexta-feira (23) 
abre novo período de 
inscrições para contrata-
ção emergencial de oito 
Médicos de Família, com 
salário de R$ 15.347,74 
para jornada de 40 horas 
semanais. As vagas são 
remanescentes do pro-
cesso seletivo lançado 
em abril passado e visam 
repor o quadro em Uni-
dades Básicas de Saúde 
com déficit de profissio-
nais.

As inscrições devem 
ser efetuadas até o dia 
2 de dezembro próximo 
por e-mail: jarbaspicci-
nini@guarulhos.sp.gov.
br e janainagiampauli@

guarulhos.sp.gov.br) ou 
pessoalmente na rua Íris 
nº 320, sala 9, no bairro 
de Gopoúva (Guarulhos), 
das 9 às 16 horas. Os 
telefones de contato 
são: 2472 5049 e 2472 
5103. No ato da inscri-
ção, o candidato deverá 
apresentar os seguintes 
documentos: currículo, 
cédula de identidade, 
comprovante de residên-
cia, cadastro no CRM-SP 
e diploma de Medicina.

A seleção se dará por 
meio de avaliação do 
currículo, levando em 
consideração os seguin-
tes critérios: Residência 
Médica com reconheci-
mento pelo MEC na área 
em que concorre; bem 
como estágio na área em 

estabelecimento reco-
nhecido pelo MEC, com 
duração de dois anos; e 
Título de Especialização 
expedido pela Sociedade 
Brasileira correspondente 
à função a que disputa.

Além disso, serão 
observados os seguin-
tes critérios: cursos de 
especialização em Saúde 
Pública ou Administração 
Hospitalar, com duração 
mínima de 360; e curso 
de aperfeiçoamento na 
área, após a graduação 
completa, com duração 
mínima de 360 horas.

As contratações serão 
regidas pelo regime da 
Consolidação das Leis 
do Trabalho (CLT), por 
tempo determinado de 
12 meses, com possibi-

lidade de prorrogação 
do contrato por até igual 
período.  Os candida-
tos habilitados serão 
classificados em ordem 

decrescente da nota final 
obtida pela somatória 
de pontos dos títulos e 
a classificação final dos 
inscritos será divulga-

da no Diário Oficial do 
Município do dia 07 
de dezembro próximo, 
disponível no site: www.
guarulhos.sp.gov.br.
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Consumidores divergem sobre 
as promoções da Black Friday

Nova fase da Lava Jato 
cumpre busca e apreensão 
na cidade de Guarulhos
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Os companheiros da 
Dyna (Itapegica) elege-
ram os novos integrantes 
da Cipa (Comissão Interna 
de Prevenção de Aciden-
tes). O Sindicato acompa-
nhou o processo eleitoral. Ao fi nal, houve apuração de 
316 votos. Eleitos têm dois anos de estabilidade.

ASSEMBLEIAS PRESSIONAM POR AUMENTO

José Pereira dos Santos - Presidente

COLUNA DO

METALÚRGICO
24/11/2018

COMO FICA NOSSA INDÚSTRIA?
Pela imprensa, fi ca-se sabendo quem será 
o ministro da Pasta A, B ou C. Mas quanto à 
economia pouco se sabe até agora. Por 
exemplo: qual será a política indus-
trial? Haverá essa política ou fi caremos 
na rabeira da economia mundial?

Fique sócio.
Vale a pena!

A Escola Data Brasil está com inscrições abertas para 
cursos profi ssionalizantes. Na próxima semana, o estabe-
lecimento faz sua Black Week, com descontos especiais. A 
Data Brasil é escola 
parceira do Sindi-
cato. Está localizada 
à Harry Simonsen, 
188, Centro (ao lado 
de nossa sede). Para 
mais informações, 
ligue 2440.6000.

ESCOLA DÁ DESCONTO EM CURSOS

Site: www.metalurgico.org.br - Facebook: www.facebook.com/metalurgicos.deguarulhos
Rua Harry Simonsen, 202, Centro, Guarulhos. Telefone 2463.5300. E-mail sindicato@metalurgico.org.br

Seguem as assembleias de campanha salarial e para 
manter os direitos da Convenção Coletiva. 

Elas acontecem em várias empresas, principalmente 
nas ligadas a grupos que ainda não fecharam acordo.

Na quarta, o Sindicato mobilizou os 180 funcionários 
da Bardella (Cumbica). Eles aprovaram buscar negociação 
direta com a empresa, que pertence ao grupo do Sindi-
cato Nacional da Indústria de Máquinas.

Nosso presidente José Pereira dos Santos informa: 
“Já fechamos com o Sindipeças, Sinafer e Simefre. Isso 

representa 50% da categoria. Mas queremos que todos 
sejam benefi ciados”.

Outros - Também mobilizamos na  SMRC (Cumbica) 
e da Steel Rol (Santa Helena). Na SMRC, que pertence 
ao Sindipeças, o acordo foi aprovado. Na Steel Rol, do 
Siamfesp, os funcionários reforçaram a pressão.

Resultado - Nos grupos já fechados, garantimos rea-
juste de 5%, abono de 10% e renovação da Convenção.

MAIS - Acompanhe a campanha salarial pelo site e 
redes sociais do Sindicato. E participe das mobilizações.

Fala Mansa e Nildo com os eleitos

SMRC - Diretores Pedro e Pepe apresentam o negociado e funcionários da fábrica aprovam

Aulas práticas aprimoram o aluno

TRABALHADOR ELEGE CIPA NA DYNA

Habitação revela que 92 mil famílias 
moram em áreas de risco na cidade
Antônio Boaventura

Durante audiência pú-
blica da Lei Orçamentária 
Anual (LOA), realizada 
na Câmara Municipal 
nesta sexta-feira (23), o 
secretário de Habitação 
de Guarulhos, Fernando 
Evans, revelou que a 
ocupação irregular do solo 
ao longo dos últimos 50 
anos proporcionou que 
92 mil famílias morem em 
área de risco no município. 
Segundo ele, o Ministério 
Público Estadual (MPE) 
moveu 92 ações civis 
públicas para que Gua-
rulhos possa promover a 
regularização fundiária. 

“São 92 mil famílias. Isso 
é uma cidade. Como você 
diz para qualquer prefeito 
de Guarulhos para remo-
ver uma cidade no prazo 
de 180 dias? Não tem 
condição. O que a gente 
discute com a Secretaria 
de Justiça é o que está em 
situação de alto risco e, 

por conta disso, provisio-
namos um orçamento de 
R$ 5 milhões para que se 
construam lotes sociais”, 
explicou Evans.

Nos próximos meses, 
a prefeitura pretende 
entregar 2.700 lotes em 
regiões diversas da cidade 
para regularizar a situação 
daqueles que habitam 
em locais classificados 
pela Defesa Civil como 
de alto risco. O secretário 
informou ainda que serão 
entregues cerca de 1.000 
moradias populares no 
bairro Ponte Alta, em data 
ainda a ser definida. 

“É muito mais fácil 
conduzir uma obra que 
remover 541 famílias. São 
imóveis totalmente con-
solidados que estão ali há 
cerca de 20 ou 30 anos. 
É claro que você precisa 
eliminar o risco médio. 
Nem que nós tivéssemos 
541 apartamentos para 
dar àquelas pessoas, 90% 

não queriam o apartamen-
to. Elas não iriam trocar 
uma casa de 200 ou 300 
metros quadrados por 
um imóvel de 50 metros 
quadrados”, observou.

Entretanto, para suprir 
o déficit habitacional de 
quase 50 mil moradias, o 
secretário entende que é 
fundamental a participa-
ção dos governos do esta-
do e federal neste proces-
so. Evans ressaltou que 
para atender a demanda é 
preciso aguardar a política 

que será adotada por eles, 
em especial, a do progra-
ma federal Minha Casa 
Minha Vida. 

“Não tem como atender 
todas essas demandas 
se eu não tenho orça-
mento. O problema de 
Guarulhos vem de mais 
de 50 anos atrás. Esse é 
um problema histórico. A 
cidade cresceu com um 
parcelamento de solo to-
talmente irregular. Cerca 
de 60% a 70% da cidade 
é irregular”, enfatizou.
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Prefeitura deve entregar CEU 
Itapegica no começo de 2019

O secretário de Educa-
ção de Guarulhos, João 
Carlos Pannocchia, ga-
rantiu que a prefeitura irá 
entregar o CEU Itapegica 
no começo do próximo 
ano, mas não deu data 
específica. As obras tive-
ram início em 2011 durante 
a gestão do ex-prefeito 
petista Sebastião Almeida, 
agora no PDT.

Um dos motivos pelo lon-
go período de obras passa 
pela avaliação do Tribunal 
de Contas do Estado de 
São Paulo sobre o trabalho 
realizado no local. Lá, o 
TCE-SP verificou, segundo 
relatório, a existência de 
más condições do espaço, 
com risco de deslizamento 

de terra, mato alto, entre 
outros problemas. 

No mês passado, o pre-
feito Guti (PSB) assinou 
o termo de cooperação 
com a empresa Umi-
core, responsável pela 
construção do muro de 
contenção do CEU Itape-
gica, que irá beneficiar os 
alunos das duas unida-
des escolares da EPG 
José Jorge Pereira, que 
pertencem ao complexo. 

“Nós devemos inaugu-
rar no começo do ano. 
Já liberamos verbas do 
Pró-Rede para colocação 
de telas por conta dos 
pombos. Queremos fazer 
desse CEU um modelo”, 
observou Pannocchia. (A.B.)



acontece sábado e domingo, 24 e 25 de novembro de 20186

Neste domingo (25),às 16h, 
o Teatro Nelson Rodrigues 
recebe o Viola Viva, tradi-
cional encontro de música 
sertaneja raiz que acontece 
sempre no último domingo 
do mês, com Áurea Fontes, 

Banda Viola Viva e convida-
dos.  O evento, que reúne 
os nomes consagrados e os 
novos valores do gênero, 
tem entrada gratuita e classi-
ficação livre.

Promovido há mais de 23 

anos, o projeto visa preser-
var e divulgar a autêntica 
música raiz, seus intérpretes 
e autores, proporcionando 
espaços para que os artistas 
da cidade possam exercer a 
sua arte.

Áurea Fontes, nome 
artístico de Áurea Salvaia, é 
produtora cultural, cantora, 
compositora, apresentadora 
e coordenadora do Projeto 
Viola Viva, que se notabiliza 
pelo seu trabalho em favor 
da música e da cultura 
sertaneja tradicional.

Ela dirigiu a Orquestra 
de Violeiros de Guaru-
lhos, produzindo dois 
trabalhos fonográficos, 
editados em LP, CDs e fita 
cassete. Radialista, Áurea 
apresentou pela Rádio 
Boa Nova de Guarulhos 
os programas musicais 
“Um pouquinho de Brasil” 
e o “Som Brasileiro”, 
dedicado exclusivamente 
à música sertaneja raiz. 
Em 1995, a convite do 
também radialista Osval-
do Tassi, criou o progra-
ma “Viola Viva”, que era 
transmitido ao vivo para 
todo o Brasil pela Rádio 
Tupi AM.

Áurea foi funcionária 
da Secretaria da Cultura 
de Guarulhos, responsá-
vel pela criação da Sala 
do Sertanejo do Museu 
Histórico de Guarulhos, 
que reunia acervo sobre a 
cultura e a música caipira, 

sala essa depois denomi-
nada Sala Tonico e Tinoco. 
Durante cinco anos, ela apre-
sentou os festivais de música 
sertaneja, promovidos pela 
Prefeitura, e realizou vários 
espetáculos ligados ao 
gênero musical, como o 
“Projeto João Pacífico”, “Oito 
Anos sem Jose Fortuna” e 
“Homenagem a Índio Vago”.

Divulgação

Teatro Nelson Rodrigues oferece a 
música sertaneja raiz no domingo

Viola Viva
Data: domingo, dia 

25 de novembro
Horário: 16 horas
Local: Teatro Nelson 

Rodrigues (Rua dos 
Coqueiros, 74 - Vila 
Galvão)

Entrada gratuita
Classificação livre

ServiçoA mentora coordena Viola Viva
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A programação do Pro-
grama Movimenta Saúde, 
dedicada à saúde da 
população negra, resga-
tará a cultura africana nas 
quatro regiões de Saúde 
da cidade, por meio das 
danças circulares. Total-
mente gratuita e aberta à 
população em geral, tem 
o objetivo de promover 
práticas saudáveis de 
saúde e a cultura de 
paz, a atividade integra a 
programação do Novem-
bro Azul e Negro, mês 
que também é dedicado 
à saúde do homem.  De 
acordo com Denise Casta-
nho Antunes, terapeuta 
ocupacional, coordena-
dora do Tear (serviço da 
Rede de atenção Psicos-
social da Secretaria de 
Saúde) e focalizadora de 
danças circulares, não é 
necessário saber dançar 

para participar da oficina: 
“A proposta inclui todas 
as pessoas e, além de 
dançar, faremos toda a 
reconstrução histórica de 
músicas dos povos africa-
nos”, explicou.

As oficinas de danças 
circulares serão realizadas 
nos dias: 27, das  9h às 
10h, na quadra da UBS 
Recreio São Jorge (Estra-
da David Corrêa nº 1.766 
– Recreio São Jorge); dia 

29, no estacionamento 
da UBS Inocoop (rua Elias 
Dabarian nº 310- Residen-
cial Parque Cumbica); e 
30 das 8h30 às 9h30, no 
salão da Igreja Imaculada 
Conceição (rua Bandeiran-

tes s/nº - Jardim Cumbica).
Além dessa programa-

ção dentro do Novembro 
Azul e Negro, mensal-
mente, sempre no último 
domingo de cada mês 
(exceto dezembro), a 

Tenda Verde do Bosque 
Maia recebe a Oficina 
Aberta de Danças Circu-
lares. As próximas serão 
neste domingo (25) e no 
dia 16 de dezembro, das 
10h às 12h.  
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Danças circulares resgatam cultura 
africana dentro do Novembro Negro

Segundo a portaria 
das Práticas Integrativas 
e Complementares do 
Ministério da Saúde nº 849 
de 27 de março de 2017, as 
danças circulares integram 
o rol destas práticas. É 
definida como  uma prática 
de dança em roda, tradi-
cional e contemporânea, 
originária de diferentes 
culturas que favorece a 
aprendizagem e a interco-
nexão harmoniosa entre os 
participantes.

“O principal enfoque 

na dança circular não é a 
técnica em si, mas o senti-
mento de união de grupo, 
o espírito comunitário 
que se instala a partir do 
momento em que todos, 
de mãos dadas, apoiam e 
auxiliam os companheiros. 
Assim, ela ajuda a pessoa 
a tomar consciência de seu 
corpo físico, harmonizar 
o emocional, trabalhar a 
concentração e estimular 
a memória”, explica Keila 
Costa, coordenadora do 
Movimenta Saúde.

Danças circulares:
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Fotos: Divulgação e reprodução do Facebook

Solar dos Pampas

Ponto Ka Costelaria e Cia

Texas Grill

Churrascaria do Bosque

Com mais de 30 anos 
de história em Guaru-
lhos, a Churrascaria 
Solar dos Pampas con-
quistou seu espaço 
servindo o tradicional 
churrasco no espeto. 
O menu inclui mais de 
20 opções de cortes 
de carnes nobres, 
vinhos nacionais e 
importados, seleção 
de peixes saborosos 
e frescos, além de va-
riado buffet de saladas 
e pratos orientais. A 
churrascaria fica locali-

Localizado na aveni-
da Paulo Faccini, 1.337, 
Centro, o Ponto Ka 
Costelaria conta com 
um ambiente rústico e 
bem elaborado. Possui 
um deck onde o cliente 
tem uma vista privile-
giada para o Bosque 
Maia. A casa oferece 
os melhores cortes de 
carnes bovinas, suínas 
e peixes, com qualidade 
e excelência. O extenso 
cardápio inclui picanha 
maturada, maminha 
na manteiga, além de 
variedade de porções. 
Porém, o destaque fica 
por conta da deliciosa 

O cardápio da casa 
conta com carnes 
especiais, bacalhau 
gratinado, carne de siri, 
sushi, sashimi, buffet 
de salada, sobremesas, 
carta de bebidas, vinhos 

No que diz respeito a 
churrasco, a Churras-
caria do Bosque não 
poderia ficar de fora da 
nossa seleção. Locali-
zada na avenida Paulo 
Faccini, 1.691, no Jardim 
Maia, a casa conta com 
um cardápio composto 
por mais de 30 tipos de 
saladas, as melhores op-
ções em carnes nobres 
tanto de origem bovina, 
ouvina e suína, quanto o 
delicioso salmão grelha-
do, também incluso no 
rodízio. O clima rústico 
e acolhedor proporciona 

O roteiro dessa semana é dedicado 
para os amantes do tradicional chur-
rasco. Em Guarulhos há casas com 
um extenso cardápio que inclui car-
nes bovinas e suínas, além da tábua 
de frios, como é no caso da chur-
rascaria Texas Grill, composta por 
quatro queijos, incluindo também o 
delicioso salame italiano, provolone, 

Churrascarias são opção 
para reunir a família no 
almoço durante o final de 
semana em Guarulhos

nacionais e importados, 
entre outros. A casa está 
localizada na avenida 
Paulo Faccini, 117, Centro. 
O horário de atendimen-
to é de segunda-feira a 
quinta-feira, das 11h30 às 

15h e das 18h30 às 23h; 
sexta-feira das 11h30 às 
15h30 e das 18h30 às 
23h; sábado das 11h30 
às 23h30; e domingo, 
das 11h30 às 17h. Maiores 
informações: 2408-3834.

um ambiente que vai 
agradar toda a família. 

Maiores informações: 
2441-0383.

gorgonzola e queijo parmesão. 
Nesta edição do Viva, listamos as 

melhores churrascarias da cidade, 
que contam com uma variedade de 
carnes e até o tradicional ‘churras-
quinho no espeto’. Desfrute de uma 
boa gastronomia ao lado da família 
neste final de semana com as quatro 
dicas de churrascarias na cidade.

e suculenta “Costela no 
bafo”. O estabelecimen-
to funciona a partir das 

11h até o último cliente. 
Maiores informações: 
2461-3001.

zada na avenida Antonio 
de Souza, 186 - loja 03, 

Centro. Maiores infor-
mações: 2443-4062. 
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Com 40 semanas de 
gestação, Sabrina Sato está 
contando os dias para a 
chegada da filha Zoe. E os 
seguidores da apresentadora 
também. Muitos dizem que 
as fases da Lua influenciam a 
data de nascimento dos be-
bês. A ciência diz uma coisa. 
Profissionais que trabalham 
com partos dizem outra.

Nesta sexta-feira, 23, a 

apresentadora da Record TV 
respondeu aos comentários 
de internautas. “Sabrina, 
dia 23 vira a lua, lua cheia, 
lindo dia para Zoe chegar!”, 
escreveu a jornalista Rosana 
Hermann. Sabrina respon-
deu: “Estamos esperando 
essa lua”.

“Vem, Zoe, e que venha 
com muita saúde” e “Que 
chegue com muito amor” fo-

ram alguns dos comentários 
dos internautas. Na semana 
passada, até Anitta se mani-
festou. “Tô esperando esse 
parto há 2 anos”, brincou a 
cantora. 

No perfil oficial no Insta-
gram, Sabrina Sato posta 
fotos na reta final da gesta-
ção. “Venha no seu tempo. 
Estamos te esperando com 
todo nosso amor”, escreveu.

Sindicato dos Professores e Professoras de Guarulhos
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

A Presidente do Sindicato dos Professores e Professoras 
de Guarulhos, Andréa Luciana Harada Sousa, inscrito no 
CNPJ/MF sob o nº 05.206.338/0001-18, Entidade Sindical 
devidamente registra-da no CNES do M.T.E, Registro Sindical 
nº nº 46000.017403/01-88   , com sede na Rua Novo Ori-ente, 
39 – Cidade  Maia – Guarulhos - SP,  no uso dos poderes 
que lhe são conferidos pelo Estatuto Social, convoca todos 
os professores e professoras da Educação Infantil, Ensino 
Fundamental, Ensi-no Médio, Ensino Superior, Técnico e 
Profissionalizante, Educação Especial, Cursos Supletivos, 
Educação de Jovens e Adultos, Cursos Preparatórios 
para Vestibulares da rede privada de ensino, Sesi, Senai 
e Senac, sindicalizados ou não, integrantes da categoria 
profissional, da base territorial do município de Guarulhos, 
para a Assembleia Geral Ordinária que se realizará no dia 
29 de novembro de 2018, às 18h, em primeira convocação, 
e às 18h30, em segunda convocação com qualquer núme-
ro de presentes, na sede do Sindicato dos Professores e 
Professoras de Guarulhos, Rua Novo Orien-te, 39 – Cidade  
Maia – Guarulhos - SP, para discussão e deliberação da 
seguinte ordem do dia: 
a) Previsão Orçamentária para o ano de 2019;
b) Sustentação financeira da entidade sindical.

Guarulhos, 26 de novembro de 2018

Andrea Luciana Harada Sousa
Presidente do Sinpro Guarulhos

ED
ITA

IS 
LE

GA
IS 

E P
UB

LIC
AÇ

ÕE
S

JU
RÍD

ICA
S

Ligue:
2823-0800

Deixando um pouco de 
lado a batida do funk, a can-
tora Ludmilla lançou nesta 
sexta-feira, 23, um novo 
single em parceria com Feli-
pe Araújo, artista sertanejo. 
Seguindo uma linha mais 
calma e romântica, Clichê 
utiliza de base o violão e já 
está disponível nas platafor-
mas digitais. Essa não foi a 
primeira colaboração entre 
os dois artistas. No início 
de 2016, eles emplacaram 
o hit Não Me Toca, também 
com uma pegada romântica 
sertaneja.

Ludmilla começou a 
carreira como MC Beyon-
cé e alcançou a fama em 
2012, com a música Fala 
Mal de Mim. Desde então, 
tem crescido na carreira 
com dezenas de sucessos, 

como Hoje, DinDinDin 
e Não Encosta, usando 
o funk como base das 
melodias. Já no universo 

do sertanejo, Felipe Araújo 
destaca-se com o lança-
mento do seu DVD mais 
recente, Por Inteiro.
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Ludmilla lança single em parceria 
com o sertanejo Felipe Araújo

‘Estamos esperando essa lua’, brinca 
Sabrina Sato, grávida de 40 semanas
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[ horóscopo ]

Doze É Demais 2

O Maravilhoso Agora

Globo, 4h04 Cheaper by the Dozen 2. EUA. 
Comédia. Direção Adam Shankman. Com Ste-
ve Martin, Bonnie Hunt. Tom e Kate são os che-
fes da família Baker que tem 12 filhos. O casal 
precisa agora lidar com o afastamento de al-
guns deles e, tentando reunir a família uma úl-
tima vez, Tom propõe que todos passem uma 
temporada de férias em uma casa num lago 
onde já haviam se hospedado anos atrás. Lá, 
eles reencontram um velho rival que discorda 
do modo como Tom educa seus filhos.

Globo, 0h35 The 
Spectacular Now. 
EUA. Comédia. Dire-
ção James Ponsol-
dt. Com Miles Taller; 
Shailene Woodley. 
Sutter Keely leva 
uma vida despreocu-
pada. Ele nunca ter-
minou os estudos, 
adora festas e álco-
ol e troca frequente-
mente de namorada. 

Quando é rejeita-
do por uma de suas 
pretendentes, ele se 
embebeda, acorda 
em um gramado ao 
lado de Aimee Fini-
cky e nasce uma re-
lação improvável 
entre esta garota so-
litária, fã de ficção 
científica, e o homem 
que vive apenas no 
tempo presente.

Fotos: Divulgação

[ filmes ] 
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BANCO 55

CIA
AMONIACO

ACALENTAR
ENERVADO
REATOEG
ERELUME
SASUIN
ELACECI
CALAROA

FUROOMS
LIMPOEF

AALÇADA
BOTODOR
AMARGOSO

(?) Garrin-
cha, es-
tádio de
Brasília

Estudo
das mon-

tanhas
(Geol.)

Embalar
(criança)
ao som de
cantigas 

Elias Glei-
zer, ator
falecido
em 2015

O médico 
que rejeita
a homeo-

patia

Do-(?),
técnica de 
massote-

rapia

A amada
de Peri
(Lit.)

Repartido
em dois

Sentido
apurado

no cão de
caça

Sistema
opera-
cional

(Inform.)
Órbita da 
compe-

tência do
juiz (Dir.)

Agente da
confissão

sob
tortura

Que tem o
sabor 

como o
do jiló

Agência da
ONU para
a Saúde
(sigla)

Perfume;
aroma

Conjunção
aditiva

O de re-
portagem
é dado em
primeira

mão

Clarão;
fulgor

Alarme,
em inglês

Irritado; 
aborrecido
Reinicio o
relacio-
namento

Cidades
do Mato
Grosso
Gás de

odor forte,
muito

solúvel
em água

Proteção
como o
casulo

Imóveis

Cobrir de
gordura Súmula

Designa os membros
vitalícios
da ABL

Roberta (?), 
cantora

Fazer
silêncio

Esclerose
Lateral 

Amiotrófi-
ca (sigla)

O rio
isento de
poluentes
Na forma 

de homem,
seduz as
mulheres
(Folcl.)

2/in. 5/alarm — olear — reato. 8/amoníaco.

[ novelas ] 

virgem

Você intimida as 
pessoas ao seu redor 
sem perceber. Seja 
flexível e as coisas vão 
correr sem problemas. 
Você está usando suas 
reservas de energia, 
modere os movimen-
tos musculares. É hora 
de mudar seu estilo de 
vida sedentário.

Você vai perceber 
que tem sido teimoso. 
O sucesso está agora 
ao seu alcance. Você 
precisa ficar longe 
de sua rotina para 
encontrar um nível de 
relaxamento mental, o 
que lhe está faltando 
no momento.

Você terá a chance 
de demonstrar suas 
habilidades como 
mediador quando 
houver um conflito entre 
aqueles que o rodeiam. 
Você está em excelente 
forma e se sente um 
pouco elétrico porque 
suprimiu algumas de 
suas necessidades.

Você vai mais 
facilmente procu-
rar as pessoas que 
compartilham seus 
valores fundamentais 
para poder estabelecer 
relações mais estreitas. 
Cuidado com a indi-
gestão, cuidado com o 
que você come.

Sua aura de mistério 
é mais forte do que 
você pensa e sua 
necessidade de paz 
pode ser aliviada de 
outras formas. Mas 
você está em forma. 
As coisas vão me-
lhorar se você tentar 
equilibrar o que come 
em longo prazo.

Hoje será um dia 
cheio de conselhos 
e você chegará a 
um novo nível de 
maturidade. Você tem 
escondido seu cansa-
ço, mas precisa pensar 
em recuperar o sono 
perdido.

O clima é construtivo 
e gratificante no que 
diz respeito às relações 
pessoais e a sorte vai 
permitir que você faça 
novos contatos. Você 
está desperdiçando 
tempo demais com 
assuntos insignificantes 
e isso é desgastante.

A rotina vai parecer 
menos pesada. Um 
estilo de vida sedentário 
não será bom para 
você. Você precisa de 
movimento. Retomar o 
execicio seria uma boa 
ideia e iria reconstruir 
sua força.

Seu ar relaxado 
lhe permitirá superar 
preocupações e evitar 
obstáculos. Aproveite e 
abandone hábitos que 
se baseiam em falsas 
premissas. Existem lacu-
nas óbvias no seu estilo 
de vida saudável.

Seus pensamentos 
estão conduzindo você 
à distração. Não embar-
que em tarefas difíceis. 
Você pode sentir sua 
resistência melhorar 
e seria uma boa ideia 
continuar por esse 
caminho para melhorar 
seu estilo de vida.

Você vai sair facil-
mente de uma luta. O 
que parecia insupe-
rável se transformará 
em algo positivo. Seus 
ligamentos precisam 
ser tonificados e forta-
lecidos - vá com calma 
com seus movimentos.

Você está decidido 
a aproveitar as coisas 
boas da vida e saberá 
como arrastar as pesso-
as a sua volta. Você es-
tará muito inclinado a to-
mar atalhos por falta de 
paciência. Isso poderia 
levá-lo à fadiga mental, 
então desacelere.

áries libra

escorpião

sagitário

capricórnio

aquário

peixes

touro

gêmeos

câncer

leão

Espelho da Vida
Isabel conta para 

Alain que ele é pai 
de Priscila. Cris se 
impressiona ao 
olhar o camafeu. 
Hugo leva Gabi 
para conhecer suas 
tias. Isabel tem um 
pesadelo. Solange 
reclama com Bola de 
uma de suas cenas 
com Emiliano. Alain 
procura Dalton.

O Tempo Não Para
Marocas entrevis-

ta Agnese. Vanda 
alerta a Dom Sabino 
que ele foi proces-
sado por causa do 
pedágio ilegal. Lúcio 
confessa a Helen 
que teme ser malig-
no como Emílio.

O Sétimo Guardião
Egídio se preo-

cupa com Gabriel, 
e Judith estranha 
quando seu patrão 
convida o rapaz 
para entrar em 
sua casa. Tobias 
e Clotilde conver-
sam com Ypiranga 
sobre as obras do 
casarão. Sampaio 
descobre que a 
marca que Ondina 
procura em seu cor-
po é a mesma que 
Gabriel possui.

Segunda-feira
Malhação - Vidas 

Brasileiras
Rafael e Márcio 

acalmam Camila. 
Santiago inventa 
uma distensão mus-
cular para se ausen-
tar do jogo. Márcio e 
Camila ficam felizes 
com a surpresa do 
chá de bebê. Pérola 
pede desculpas a 
Camila. 

Espelho da Vida
Mariane vibra com 

o fim do noivado de 
Alain e Cris. Ana che-
ga a Rosa Branca. 
Carmo desconfia de 
que Mariane seja cul-
pada pelo incidente 
durante a apresenta-
ção de Sérgio. Gentil 
não gosta de ver a 
reação de Américo 
ao saber que Ana 
está na cidade.

O Tempo Não Para
Marocas entrevista 

Agnese. Vanda alerta 
Dom Sabino que ele 
foi processado por 
causa do pedágio 
ilegal. Lúcio confessa 
a Helen que teme ser 
maligno como Emílio.

O Sétimo Guardião
Gabriel revela 

a Luz e Sóstenes 
quem o enterrou 
vivo. Sampaio pede 
que Robério facilite 
sua entrada na 
casa de Egídio. Luz 
procura por Sam-

paio na pousada de 
Ondina. Um forte 
vento atinge Serro 
Azul. Ypiranga 
termina a obra no 
casarão. Judith 
avisa a Egídio 
sobre a reunião dos 
guardiães.

Chiquititas
Samuca já tem 

parte do enigma da 
segunda sala do 
tesouro, mesmo sem 
ter ido até o local. 
Pata conta para Cris, 
Vivi e Bia que MC 
Gui quer produzir 
um videoclipe dela e 
que ele também fará 
uma participação. 
Pata conta que Duda 
viu a conversa e 
ficou incomodado. 

As Aventuras 
de Poliana

Mirela, Raquel e 
Vinicius conversam 
sobre o comporta-
mento estranho de 
Jeferson. João está 
indeciso se volta 
para O Ceará com 
sua mãe ou fica em 
São Paulo. Poliana 
reza e pede para 
Deus o melhor para 
João e sua família.

O resumo dos 
capítulos de todas 
as novelas é de 
responsabilidade das 
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   EMPREGOS 
 PRECISA-SE 

 DOMESTICA 
 C/ referência que more próxa Vl. 
Galvão. F: 2212-1132 2ª à 6ª horá-
rio comercial. 

 CORRETORES(AS) 
 Ofer treinamento, veículo, comis-
sionamento, ótimo local de traba-
lho. Tratar na Av. Otávio Braga de 
Mesquita nº1559. 

 PRIVÊ 
 Moças maiores para trabalhar em 
Guarulhos. Whats:96655-6443 

 IMÓVEIS 
 ALUGA-SE 

 SALÃO 152 METROS 
 Proximo a praça 8, taboão R$ 
1.300,00 F:2468-9271/ 99976-9738  

 JARDIM PORTUGAL 
 Proximo ao terminal de onibus, 2 
dorms, R$ 600,00 F:2468-9271 / 
99976-9738 

 CASA STA EMILIA 
 2 Comodods R$ 450,00 prox ao 
atacadão sta Emilia  F:2468-9271/ 
99976-9738 

 VENDE-SE 

 TERRENOS GUARULHOS 
 Ótimo localização há apenas 2 
km da praça 8 de dezembro. peq. 
entr. e mensais de R$ 650,00 Úl-
timas unid. não percam. F:4969-
4226/ 4969-0884 www.cooper-
terrahabitacional.com.br 

 APTOS 2 E 3 DORMS 
 Vl Augusta R$305mil e R$367mil, 
tds c/ suíte e varanda. Creci 
147493 Whats:96416-1918  

 TERRANO-MAIRIPORÃ 
 1000m 20x50 R$80mil. 30% entr. 
Ônibus na porta, 8km da F Dias. 
Creci 147493 Whats:96416-1918 

 NEGÓCIOS 
 OPORTUNIDADE 

 ALUGO MÁQUINAS 
 Retroescavadeiras, escavadeiras/
esteira, rolo CA15, caminhão Basc, 
rolo pequeno, dinaparc caçamba, 
estacionaria. F2486-8586/97138-
8449/97495-2574 

 COTA CONTEMPLADA 
 300 mil p/ compra de imóvel e 
capital de giro. Quero R$33 mil e 
transfi ro o saldo devevor particu-
lar. F:96059-8575 

 AGREGA-SE KOMBI E VANS 
 Início Imediato. Paga-se bem. 
F:2409-0019/ 96724-5421 

 ENCERRAMENTO DE EMPRESAS 
 Mesmo com dívidas! Òtimas con-
dições até 15/12. F:99704-4375 
ou 2468-8976 

 SERVIÇOS 
 ESOTERISMO 

 FORTES RITUAIS 
 Seu amor na palma da mão. pg 
após resultado. trab, honesto, 
gar. F: 95969-0925 WHATS 

     

   

de linhaClassifi cados

CONTATOS:     Rua: Luiz Faccini, 416
2º andar - Guarulhos - SP

contato@ats-avsec.com.br
 11 2461-9292 /       11 9 9351 - 1988

Apresente este exemplar na ATS 
e receba um desconto especial de 

10% no valor da sua matrícula.

BÁSICO FORMAÇÃO 03 a 13/12/2018- 
08h às 12:00h - MANHÃ
INSPEÇÃO FORMAÇÃO 

(operador de raio-x) 03 a 13/12/2018 08h 
às 12:30h – MANHÃ

Venha fazer o curso em Segurança 
da Aviação Civil (Aeroportos) em um 

do mais bem conceituados Centro 
de instrução do Brasil!

CONTATOS:     Rua: Luiz Faccini, 416

 11 2461-9292 /       11 9 9351 - 1988 11 2461-9292 /       11 9 9351 - 1988

ATENDEMOS COM QUALIDADE NO 
CONFORTO DE SUA CASA

SOLUÇÕES DELIVERY

EFETUAMOS A TROCA DE ÓLEO A VÁCUO!

• TROCAMOS ÓLEO
• FILTRO DE ÓLEO

• FILTRO DE AR
• FILTRO DE CABINE

94018-1688 / 94755-6121
R.  CANAPI, 216 – JARDIM LEBLON/ PIMENTAS – GUARULHOS.

R. JOÃO GONÇALVES, 275, CENTRO

www.cursonacional.com.br

Você não tem 1º ou 2º grau?
Nós temos a solução!

g
mos a solução!

CURSONACIONAL

Matrícula
Grátis

Aulas 1 vez 
por semana

Curso
Rápido

SUPLETIVO
Curso preparatório para

ENEM, ENCCEJA E EJA

(11)  2408-4200

GALPÃO COMERCIAL
TERRENO DE 10.550 M²
CONSTRUÍDO 3.071 M²

LOCALIZADO NA 
AVENIDA BAQUIRIVU, 

26 – GUARULHOS.
FÁCIL NEGOCIAÇÃO 
C/ PROPRIETÁRIO

  (17) 9.9663-7000
  (17) 3235-8004

CONSELHO ESTCONSELHO ESTCONSELHO ESTCONSELHO ESTCONSELHO ESTADUADUADUADUADUALALALALAL
DO MEIO AMBIENTEDO MEIO AMBIENTEDO MEIO AMBIENTEDO MEIO AMBIENTEDO MEIO AMBIENTE

COMUNIDADO

EDITAL DE RECONVOCAÇÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE O
EIA/RIMA DO EMPREENDIMENTO “ATERRO SANITÁRIO

DE CO-DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS CLASSE II
A E B”, DE RESPONSABILIDADE DO CDR PEDREIRA -

CENTRO DE DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS S/A.
O Conselho Estadual do Meio Ambiente-CONSEMA, usando de sua com-
petência legal, comunica que a audiência pública sobre o Estudo de Im-
pacto Ambiental e o Relatório de Impacto ao Meio Ambiente - EIA/RIMA
do empreendimento “Aterro Sanitário de Co-disposição de Resíduos In-
dustriais Classe II A e B”, de responsabilidade do CDR Pedreira - Centro
de Disposição de Resíduos S/A, Processo nº 003/2018 (028254/2017-
41), convocada para o dia 30/08/2018, e depois adiada, será realizada
no dia 20 de dezembro de 2018, às 17 horas, na Câmara Municipal de
Guarulhos, Rua João Gonçalves, 604, Centro, Guarulhos/SP. Informa
também que cópia do EIA/RIMA ficará à disposição dos interessados,
para consulta, no período de 21 de novembro a 20 de dezembro de 2018,
de segunda a sexta-feira (exceto feriados), das 9h às 12h e das 13h às
17h, no seguinte local: · Parque Estadual da Cantareira Núcleo Cabuçu,
Avenida Pedro de Souza Lopes, 7.903 - Cabuçu, Guarulhos/SP; Informa
também que cópia eletrônica do EIA/RIMA poderá ser encontrada no
sítio da CETESB: https://cetesb.sp.gov.br/licenciamentoambiental/eia-
rima. Ano 2018 - Processo 003.

De acordo. Publique-se. São Paulo, 21 de novembro de 2018.
ANSELMO GUIMARÃES

 Associação Moto Clube 
Irmãos do Asfalto

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os as-
sociados a reunirem-se em 
Assembleia Geral Extraordi-
nária, a ser realizada no dia 
09 de dezembro de 2018 às 
15 horas, sito a Av. Monteiro 
Lobato, 434 – Centro – Gua-
rulhos – SP, com a seguinte 
Pauta: Eleição e Ações Ad-
ministrativas emergenciais.
Guarulhos, 24 de novembro 
de 2018 – Paulo Santos – 
Diretor Financeiro



www.guarulhoshoje.com.br sábado e domingo, 24 e 25 de novembro de 201812




