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Edição Especial de Natal

Um momento doce e cheio de significado para as
nossas vidas. É tempo de repensar valores, de
ponderar sobre a vida e tudo que a cerca.

É momento de deixar nascer essa criança
pura, inocente e cheia de esperança que
mora dentro de nossos corações. É sempre
tempo de contemplar aquele menino pobre,
que nasceu numa manjedoura, para nos fazer
entender que o ser humano vale por aquilo que
é e faz, e nunca por aquilo que possui.

O Natal é um dia festivo,
a festa do nascimento de
Cristo dentro de seu coração

Volte a ser

criança

Abra seu
coração.

Sonhe,
deseje,

ame,
sorria...

Seja feliz
voltando

a ser
criança!
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Editorial
Adeus ano velho

e feliz ano novo
Agora que o ano está se despedindo,

vamos agradecer as conquistas, esquecer
o que não deu certo, perdoar a nós mes-
mos o que ficou por fazer e dizer, e todas
as promessas que não foram cumpridas.
Vamos dizer adeus ano velho, feliz ano
novo!

Que todos possam entrar no ano novo
com alegria e esperança no coração, sem
arrependimentos, sem qualquer sentimen-
to negativo. Um novo ano vai começar, e é
tempo de renovar, recomeçar, de tentar
novamente.

O que ficou por fazer, pode agora ser
feito. O que ficou por sonhar, deve agora
ser sonhado. Vamos fazer deste ano de
2020 o melhor das nossas vidas, pois ape-
nas depende de nós e a vida é o conjunto
das nossas escolhas.

Boas Festas!
Feliz Ano Novo!

Desejamos aos
nossos anunciantes,
leitores, colabora-
dores, amigos e par-
ceiros um Feliz Na-
tal e um Ano Novo
com muitas realiza-
ções e sucesso!

Fábio Mendonça - Diretor,
Editor e Jornalista responsável
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LOJA 01 - Av. Marg. do Ribeirão, 125 - Pq. Jandáia - Carapicuíba - SP - Tels.: (11) 4202-8081 (MATRIZ)
                  (11) 94736-0047         (11) 96810-1427
LOJA 02 - Estr. das Acácias, 340 - Pq. Roseira - Carapicuíba - SP - Tels.: (11) 4202-8081
                  (11) 94736-0047         94800-9638
LOJA 03 - Rua Duarte da Costa, 654 - Pq. Imperial - Barueri - SP - Tel.: (11) 94750-0261
LOJA 04 - Av. Tenente Marquês, 4935 - Vl. Poupança - Santana de Parnaíba - SP -  (11) 94750-0261

TEMOS GALINHA

CAIPIRA E CODORNA

ABATIDA

A DISTRIBUIDORA DE OVOS DA
REGIÃO QUE VENDE MUITO MAIS
BARATO. VENHA CONFERIR!

OVOS BRANCOS (JUMBO, BIG JUMBO)

CAIPIRA E DE CODORNA

FRANGO
CAIPIRA

A PARTIR DE
R$ 10,00
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Da Fundação ao Acabamento

www.construfroes.com.br

Tels.: 4202-1589 / 98311-3798 / 96531-7368 / 94704-7178

Se precisa
 construir

ou reformar ?

Você acabou
 de encontrar!

Facebook: francisco.froes@yahoo.com.br
e-mail: construfroes@gmail.com                franciscofroes31@gmail.com

Com mais de 30 anos
de experiência em construção
civil, oferecemos mão
de obra capacitada.

Boas Festas! Feliz 2020!
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Estrada do Embu, 485 - Jd. São Vicente - Cotia - São Paulo
Tels.: 4702-4368  / Whats: 997637599  www.depositopina.com.br

A Casa  Maria Maia agradece imensa-
mente a todos aqueles que estiveram no
decorrer do ano de 2019. Colaborando com
as necessidades e maiormente doando o
amor e a solidariedade ao próximo. Preci-
samos desse apoio para dar continuidade a essa tarefa. Que
todos tenham saúde, paz, harmonia, fraternidade em seus cora-
ções e lares. Um Feliz  Natal cheio de amor e luz e um 2020
repleto de realizações e que possamos estar juntos nessa obra.

www.casamariamaia.org.br

Rua Eduardo Augusto
Mesquita, 357 - Pq. Santa
Tereza - Carapicuíba - SP

Um Feliz  Natal Cheio de Amor e Luz

Tels.: 4146-7100
97419-5965
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Que você e toda família possa celebrar
um Natal de Paz e que o ano de 2020

seja ideal para suas realizações.

Boas Festas! Paz e Amor
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 Show de manobras radicais e
balão de ar quente fazem parte da

programação

 O encanto e diversão das festividades de fim
de ano estão garantidos à família carapicuibana.
Na quinta-feira (12), a partir das 18 horas, a ma-
gia natalina envolve o Parque dos Paturis. O lo-
cal está sendo transformado na ‘Vila do Natal
Carapicuíba’, com luzes e decoração completa,
tudo para a chegada do Papai Noel, que contará
com uma surpresa.

A comemoração trará ainda apresentações
do grupo ‘Força e Ação’, equipe de manobras
radicais, conhecida internacionalmente como o
maior grupo de motoshow do Brasil.

E as atrações não param por aí. Para quem
sonha em chegar às alturas, a Prefeitura trará
um Balão de ar Quente. Além disso, a Vila do
Natal irá oferecer Feira Gastronômica e brinque-
dos infláveis aos pequenos.

A programação se estende aos dias 13, 14,
15 e 20, 21, 22 de dezembro – sempre a partir das
18 horas, no Parque dos Paturis (Vila Municipal
– KM 21), com a presença do Papai Noel em
todos esses dias.

Um natal cheio de surpresas e sonhos re-
alizados!

Carapicuíba prepara
chegada do Papai Noel
com diversas atrações

Data: 12/12
Atrações: Surpresa na chegada do Papai Noel,

Força e Ação – Manobras radicais, balão de ar
quente, Feira Gastronômica, brinquedos infláveis
e Vila do Natal, com decoração e luzes natalinas.

Data: 13, 14, 15/12 e 20, 21, 22/12
Atrações: Presença do Papai Noel, balão de

ar quente, Feira Gastronômica, brinquedos inflá-
veis e Vila do Natal, com decoração e luzes nata-
linas.

Local: Parque dos Paturis
Horário: A partir das 18h
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Boas Festas!
Excelente
2020!

Boas Festas!
Excelente
2020!

Desejamos aos Nossos Clientes

 um Feliz Natal e um Ano Novo  TOP

Boas Festas! Excelente 2020!
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O Réveillon é a data mais es-
peradas do ano, a sensação de
renovação e o pensamento posi-
tivo para o próximo período dei-
xam o clima especial e comemo-
rativo e as cores que exercem
um papel muito importante na
forma como percebemos alguns
sentimentos, também devem ser
escolhidas de acordo com a
‘vibe’ do momento. Para Danie-
lle Kono, consultora de estilo e
co-founder do Brechó Agora é
Meu, a máxima ‘ano novo, rou-
pa nova’ não cabe mais no atual
cenário econômico e social. “A
moda circular está em alta, aju-
da o planeta, é mais barata e de-
mocrática. Além disso, é possí-
vel garimpar as peças que já exis-
tem e dar uma cara nova usan-
do, cores, acessórios e, claro, a
criatividade”, argumenta. Para quem está em
dúvida, Danielle separou algumas dicas bastante
úteis. Veja abaixo:

Branco - A cor é a tradicional da virada, sim-
boliza pureza, paz e tranquilidade. Ideal um ano
mais calmo. “All white nunca é over”, aposta a
especialista. Mas é preciso ter atenção às peças
íntimas, para  que elas não apareçam.

 Azul - Seus tons mais claros também trans-
mitem tranquilidade e leveza e, consequentemente
atraem essas sensações para a vida de quem os
veste, sendo uma ótima opção para começar 2020
com o pé direito.

Rosa - Conhecida como a cor do amor, ins-
pira romantismo, mas também afetividade, sendo
assim, é indicada para quem deseja um ano com
amigos por perto, família unida e também um amor.
“Segundo a Pantone, a cor coral será  a tendên-
cia do novo ano”, ressalta Danielle.

Amarelo - Para os que precisam dar uma
melhorada na conta bancária no ano que está por

HIPERTENÇÃO

DIABETES

ASMA

DISLI PIDEMIA
COLESTEROL

ATENOLOL 25MG C/ 30 ................................................ GRATUITO
CAPTOPRIL 25MG C/30 ................................................ GRATUITO
CLORID. DE PROPANOLOL 400MG C/30 ............................ GRATUITO
HIDROCLOROTIAZIDA 25MG C/30 ................................... GRATUITO
LOSARTANA 500MG C/30 .............................................. GRATUITO
MALEATO DE ENALAPRIL 10MG C/30 ............................... GRATUITO

CLORID. METFORMINA 500MG C/30 ................................ GRATUITO
CLORID. METFORMINA 850MG C/30 ................................ GRATUITO
CLORID. METFORMINA XR 500MG C/30 ............................ GRATUITO
GLIBENCLAMIDA 5MG C/ 30 .......................................... GRATUITO
INSULINA NPH / IREGULAR ........................................... GRATUITO

SULF DE SALBUTAMOL 100MG  SPRAY ............................. GRATUITO

SINVASTATINA 10MG C/30 ................................ ATÉ 90% DESCONTO
SINVASTATINA 20MG C/30 ................................ ATÉ 90% DESCONTO
SINVASTATINA 40MG C/30 ................................ ATÉ 90% DESCONTO

Mediante apresentação de receita válida 180 dias e doc. c/ foto. O paciente precisa estar presente para
retirar os medicamentos ou eleger um representante com procuração devidamente reconhecida em cartório.

DICAS

Roupa Nova? Branca ou colorida?
Saiba como passar a virada de ano
em grande estilo
Roupa branca ou colorida? Tenho que usar uma peça nova? Consultora

de estilo dá dicas para criar combinações incríveis para o Réveillon,
seja qual for a cor escolhida

vir, um look amarelo ouro é a escolha perfeita.
Acessórios dourados também podem ser usados,
inclusive com peças de outras cores, como o bran-
co, por exemplo.

 Verde - Perfeita para quem busca um reco-
meço e equilíbrio emocional. “Para quem  ainda
quer estar na moda nesta noite especial, a dica é
apostar no verde menta, que também estará em
alta no verão”, indica a consultora.

Vermelho - Cor da paixão, mas que também
pode significar propósito. Ou seja, é a escolha mais
indicada para quem quer dar um ‘up’ na vida pro-
fissional.

 Sobre o Brechó Agora é Meu - Criado em 2017
por Siomara Leite e Danielle Kono, o Brechó Agora é
Meu é uma franquia especializada na venda de artigos
de luxo em segunda mão. Com lojas em conceito bou-
tique, a marca possui um rigoroso processo de cura-
doria das peças, que saem lavada e prontas para ves-
tir.  A sede da rede, onde são feitas as seleções e distri-
buições das peças, fica na capital paulista e, aos inte-
ressados em empreender, possuem dois modelos de
negócios, loja e a Brechó Bag. Mais informações:
www.brechoagoraemeu.com.br
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Boas Festas!

Excelente 2020!



•Página 10 ANO 10 | EDIÇÃO Nº 120 |EDIÇÃO ESPECIAL DEZEMBRO DE 2019Acesse: www.jacidade.com.br  /  Facebook: jornalacidadeoficial

Especial de Natal - Boas Festas! Excelente 2020!
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Especial de Natal - Boas Festas! Excelente 2020!

Na RIMARQ tem promoção com opção de pagamento em 3x. Venha comprovar!

Estrada das Acácias, 490 – Pq. Roseira – Carapicuíba – SP - Tels.: 4189-4789    /     94013-2788

Tinta, Textura
e Grafiato
o melhor
preço

Conjunto de cadeiras
para bares e restau-
rante a partir de
R$ 180,00 Reais

Churrasqueiras (tradicional), no bafo e mini (no bafo), o melhor preço Filtros - o melhor preço da região

Que seu Natal seja iluminado, e que possa lhe trazer momentos de fé e esperança.
Que possa fazer deste dia, um momento de paz, amor, carinho e felicidade.

FELIZ NATAL E PRÓSPERO ANO NOVO!
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A administração do prefeito
Rubens Furlan não poupou ne-
nhum esforço pra realização do
"Natal Encantado de Barueri", o
Boulevard do centro da cidade
está  um espetáculo de luzes.

O barueriense sente a autoes-
tima e orgulho  porque realmente
o centro da cidade virou um poin-
ter onde todos os moradores e
vizinhos vêm apreciar, tirar fotos
e curtir  o embelezamento da ci-
dade que  é notado, o brilho nós
olhos de quem visita é de prazer e
orgulho.

Natal Encantado

de Barueri

no Boulevard do

centro da cidade

- Quando vejo Barueri des-
se jeito tenho orgulho de ser ba-
rueriense e também do prefeito
Rubens Furlan que pensa na
gente, fazendo com que a cida-
de fique mais bonita no natal, é
bonito demais essa iluminação
de natal, pra esse prefeito tiro o
meu chapéu, declarou Roberto
José da Silva, morador do En-
genho Novo.

Assim como o morador Ro-
berto José da Silva, ouvimos ou-
tros baruerienses muito orgulho-
sos com a  iluminação de Natal. Família Lima apresenta o show

“Natal em Casa” no Boulevard de Barueri

Para brindar e celebrar as festas
de fim de ano no melhor estilo, e em
família, a Secretaria de Cultura e Tu-
rismo traz o grupo Família Lima no
Natal Encantado de Barueri. Em
show gratuito e mais do que espe-
cial, o grupo promete uma apresen-
tação carregada de emoção e de
releituras de canções tradicionais, no
domingo (dia 15), às 20h, no Boulevard
Central da cidade.

Nesta belíssima apresentação da
Família Lima, os músicos convidam o
público para momentos únicos, emba-
lados por sucessos como “Noite Fe-
liz” e “Bate o Sino”, além de canções
da MPB como “Meu Guri” e “Amor
de Sobra”. Também não vai faltar a
releitura de “Família”, sucesso dos Ti-
tãs e tema do programa Tamanho
Família (da TV Globo), do qual a Fa-
mília Lima é banda oficial pela segun-

da vez consecutiva. Todos os arranjos
foram cuidadosamente pensados por
Lucas Lima.

“A ideia é que todos celebrem essa
data especial com a gente. O espírito
natalino não tem exatamente a ver com
uma data específica, tem a ver com fa-
mília, com a união entre as pessoas que-
ridas. Queremos que todos se sintam
em uma grande festa de Natal com a
gente”, conta Lucas Lima.

Este show é baseado no DVD
“Natal em Casa”, projeto que coroa a
trajetória vertiginosa dos 25 anos de
Família Lima, que começou sua car-
reira em 1994, no Rio Grande do Sul, e
hoje faz shows por todo o Brasil e ex-
terior.

A Familia Lima se apresenta no
palco com Lucas Lima (violino, guitar-
ra e voz), Amon Lima (violino), Moisés
Lima (cello e contrabaixo), Allen Lima
(teclados), Marcell Cardoso (bateria)
e Bruno Piapara (Guitarra).

A programação do Natal Encanta-
do de Barueri durante todo o mês apre-
senta os mais variados estilos musicais,
envolvendo samba, rock, forró, serta-
nejo e clássico, além de dança, teatro,
apresentações dos alunos e professo-
res dos Núcleos de Dança e de Músi-
ca, juntamente com alunos das Ofici-
nas de Artes. Para encerrar as come-
morações, no dia 24, haverá uma quei-
ma de fogos de artifícios, às 20h.

Foto: Divulgação

Show mostra novos arranjos para tradicionais canÁıes de Natal

Confira a programação do
Natal Encantado de Barueri:

16/12 – 20h: Prêmio Barueri de Lite-
ratura, e Banda da Guarda Municipal

17/12 – 20h: Amigos da Cultura

18/12 – 20h: Danças Brasileiras e
Cultura Nordestina

19/12 – 18h: Banda Caldêra 20h Ban-
da Maneva

20/12 – 20h: Guilherme e Gustavo

21/12 - 20h: Baile do Simonal

22/12 – 20h: Auto de Natal, com a
Cia. Carroça Teatral e Coral Adulto

24/12 – 20h: Show Pirotécnico Es-
pecial de Natal

"Natal Encantado de Barueri", o Boulevard do centro da cidade est�  um espet�culo de
luzes.
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Pesquisa divulgada hoje (13) pelo IBGE
(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatís-
tica) mostra que o PIB (Produto Interno Bru-
to) de Osasco foi de R$ 77,9 bilhões em
2017, indicando que o município é a 6ª ci-
dade mais rica de todo o Brasil e a 2ª do
Estado de São Paulo. Osasco subiu duas po-
sições no ranking dos maiores PIBs do Bra-
sil, em relação ao ano anterior, e é a única
não capital entre as seis cidades que con-
centram 25% do PIB nacional.

O IBGE destacou que o crescimento de
Osasco na participação da economia nacio-
nal ocorreu pelas atividades de serviços,
sobretudo no comércio e atividades fi-
nanceiras. Em comparação com o ranking
de 2002, Osasco passou da 16ª coloca-
ção para a 6ª entre as cidades que mais
geram riquezas.

Densidade Econômica
No período da pesquisa, Osasco obteve

a maior densidade econômica do país, ge-
rando R$ 1 bilhão por quilômetro quadrado.
De 2002 a 2017, a cidade também teve o
maior acréscimo de participação no PIB bra-
sileiro (0,3 ponto percentual), incentivado,
sobretudo, pelo comércio e pelas atividades
financeiras.

Osasco tem o 6º maior
PIB do país e o 2º do
estado de São Paulo

PIB
O PIB é a somatória de todos os bens e

serviços finais gerados por um país, estado
ou cidade, na maioria das vezes em um ano.
Todos os países calculam o seu PIB nas suas
respectivas moedas.

Foto: Ricardo Migliorini

Pesquisa mostra Osasco como o município com a maior densidade econômica do país

Ranking
Os sete municípios com maiores
PIBs em 2017 foram:

São Paulo (SP), com 10,6% do total (R$ 699,3
bilhões)

Rio de Janeiro (RJ), com 5,1% (R$ 337,6 bi-
lhões)

Brasília (DF), com 3,7% (R$ 244,7 bilhões)

Belo Horizonte (MG), com 1,4% (R$ 88,9 bi-
lhões)

Curitiba (PR), com 1,3% (R$ 84,7 bilhões)

Osasco (SP), com 1,2% (R$ 77,9 bilhões)

Porto Alegre (RS), com 1,1% (R$ 73,9 bilhões)
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Em sua segunda edição,
“Aluno Destaque” premia
crianças da rede municipal

No último dia (29) a Prefeitura de Jandira,
através da Secretaria Municipal da Educação,
entregou pelo segundo ano consecutivo, o prê-
mio “Aluno Destaque”, honraria criada para pre-
miar os melhores alunos das escolas municipais
de Jandira.

Criado por lei aprovada pelos vereadores, a
primeira edição do Aluno Destaque aconteceu em
2018, nas dependências da Câmara Municipal,
onde vários alunos, de diferentes unidades esco-
lares, seus professores, diretores puderam se
emocionar com a premiação concorrida.

Na edição, 34 alunos foram premiados, sen-
do 2 alunos por unidade escolar do Ensino Fun-
damental, sendo no total 17 escolas participan-

tes, como por exemplo as EMEBs Francisco Ta-
vares, Antonio de Oliveira, Dolores Garcia Pas-
choalin e Moisés Candido Vieira e também as
escolas particulares Elyte e São Jose.

As crianças receberam o reconhecimento
através de medalhas e diplomas entregues pelos
professores e pelo Prefeito Paulo Barufi que es-
teve no evento.

A premiação é um incentivo aos alunos do
Ensino Fundamental, que homenageou

34 alunos de 17 escolas municipais
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A Praça 14 de Novembro está toda iluminada desde o dia 10 na programação do Natal de Luz 2019

Prefeito Elvis Cezar inaugura

Presépio e Decoração do Natal de

Luz 2019 em Santana de Parnaíba

O Natal chegou mais cedo
em Santana de Parnaíba, pois,
na última terça-feira (10) o Pre-
feito Elvis Cezar realizou a ce-
rimônia de abertura do Presé-
pio e da programação do Natal
de Luz 2019.

“Todos os anos venho até
o Centro com a minha família
para ver a decoração e sempre
me surpreendo, pois fica mais
bonito a cada ano, isso mostra
que a prefeitura vem se rein-
ventando sempre. Méritos do
trabalho feito pelo prefeito e sua
equipe. Estão todos de para-
béns”, falou Luís Antonio, mo-
rador do Jardim Isaura.

Centenas de pessoas, entre
autoridades, moradores e turis-
tas compareceram na Praça 14
de Novembro para conferir de
perto o presépio e a nova de-
coração natalina da cidade.
Quando as 40 mil microlâmpa-
das foram ligadas e as cortinas

do presépio foram abertas, os
moradores olhavam encantados
a decoração e os personagens
articulados, que fazem parte do
cenário que tem 300 m², com
direito a moinho e queda d´água
que representam o cenário
onde, há quase 2020 anos, nas-
ceu Jesus Cristo.

“O Presépio está muito lin-
do e eu acho ótimo a prefeitura
realizar estes eventos, pois além
de atrair mais turistas, movi-
menta o comércio local”, co-
mentou Andressa Tolentino, mo-

radora do bairro Fernão Dias.
Além da Praça 14 de No-

vembro, as ruas do Centro His-
tórico, Praça da Bandeira, Mo-
numento aos Bandeirantes tam-
bém receberam uma decoração
especial como a árvore de na-
tal, o trenó com renas e a Casa
do Noel.  O Coreto Maestro Bilo
foi o local escolhido para che-
gada do Papai Noel, que foi
muito festejada pelas crianças
presentes.

Ao lado de sua esposa, a
Primeira-Dama Selma Cezar, o

prefeito falou sobre a alegria de
proporcionar este evento para
a população: “Esse evento é
uma melhora que coopera para
uma busca por Jesus Cristo e
pela união das famílias”, falou
o Prefeito e a primeira dama,
que completou: “É o renovo
pela união das famílias e pela
nossa cidade”.

A programação irá contar
com Cantatas de Natal e a de-
coração natalina ficará disponí-
vel para visitação até o dia 06
de Janeiro.

Fotos: Fabiano Martins/Marcio Koch

Um grande público compareceu a
Praça 14 de Novembro para conhe-
cer o presépio e toda a decoração
de Natal, com 40 mil microlâmpadas
que iluminarão o Centro Histórico até
o dia 06 de janeiro de 2020


