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Resultado do Saresp divulgado ontem aponta situação precária dos estudantes do 3º ano do Ensino Médio de 
Guarulhos; em todo o estado alunos têm pelo menos três anos de atraso no aprendizado da disciplina Pág. 5

Deise 
Cipriano, do 

Fat Family, 
morre em 

decorrência 
de câncer
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FÉ - Capela do Hospital Santa Catarina onde muitas orações sinceras acontecem diariamente
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Ainda nos anos sessen-
ta do século passado, uma 
emissora de rádio com estú-
dios na rua D. Pedro II, então 
centro comercial absoluto 
numa cidade com pouco 
mais de duzentos mil habi-
tantes, exercia forte influên-
cia junto à comunidade local. 
A torre de transmissão era 
fincada num terreno baldio 
do Jardim Vila Galvão pro-
porcionando audiência con-
siderável também fora dos 
limites do município, com 
sinal nítido e forte na zona 
norte da Capital. Chamava-se 
Rádio Difusora Hora Certa 
de Guarulhos. Hoje, o nome 
soa bastante estranho. Não 
ocorria naquela época. Dizia-
-se, naquele tempo, que a 
rádio, em 1450 khz com 250 
watts de potência, unia a ci-
dade não só nos momentos 
importantes como a “marcha 
das apurações” com a conta-
gem dos votos em época de 
eleição, mas também no dia a 
dia. O nome de José Afonso, 
apresentador, era extrema-
mente popular. Com Henri-
que Taffo, Walter Ferreira, 
Oscar Teodoro promovia, se-
manalmente, programas de 
auditório no cine República, 
ali mesmo na rua D. Pedro II. 
Um sanfoneiro vindo de Pro-
missão, no interior do Estado, 
apresentava um programa 
de música sertaneja ao cair 
da tarde. Seu nome, José 
Bettio, seria depois conhe-
cido em todo Brasil depois 
de se mudar para a Rádio 
Record e por lá ficar durante 
muito tempo. Não posso es-

COLUNA LIVRE
HERMANO HENNING
Jornalista
hermano.henning@fmetropolitana.com.br

quecer da equipe esportiva, 
comandada por um locutor 
que transmitia futebol igual-
zinho ao então famoso Edson 
Leite, da rádio Bandeirantes. 
Era Osvaldo Tassi.

Os tempos mudaram e 
Guarulhos perdeu sua rádio. 
Foi comprada por um grupo 
espírita que trazia uma mis-
são nobre: cuidar de crian-
ça excepcionais. Mudou de 
nome, virou Boa Nova. E 
prossegue até hoje divulgan-
do a doutrina espírita com 
campanhas permanentes em 
favor das Casas André Luiz.

Nada contra.  A missão é 
nobre e cristã. Merece elo-
gios. Lamentável é que Gua-
rulhos nunca mais teve algo 
semelhante à velha Difusora 
Hora Certa pra viver junto 
com a cidade. Faz falta.

 
O impacto da notícia
Ele próprio talvez não ti-

vesse ideia do tamanho de 
sua popularidade. Do que 
representava para o público 
brasileiro. Como era querido...

As reações que se segui-
ram ao trágico desapareci-
mento de Ricardo Boechat 
levam-nos a acreditar que, 
em sua história, o Brasil nunca 
foi tão impactado pela morte 
de um profissional da notícia 
como aconteceu agora. O 
país enlutou por inteiro. Não 
era artista de TV, cantor, ator 
de cinema, político populis-
ta, craque de futebol, não 
era, enfim, uma celebridade. 
Boechat era um jornalista. E 
esbanjava credibilidade. Era 
verdadeiro.

plenário serviam para manter o povo infor-
mado das ações parlamentares em tempo 
real. Era uma forma precária de transmis-
são on line, mas mil vezes melhor do que 
nada. Vamos ver quanto tempo vão levar 
para disponibilizar o áudio da sessão de 
ontem ou se esse material aí já era.

Opinião
O renomado engenheiro guarulhense Plí-

nio Thomaz, especialista em distribuição de 
água e saneamento básico dentre outros te-
mas, afirma categoricamente que é contra a 
privatização da Sabesp, estudada hoje pelo 
governo do Estado. Segundo ele, iniciativa 
semelhante ocorreu em Buenos Aires e não 
deu certo, uma vez que a empresa france-
sa vencedora da concorrência pública de lá, 
trouxe de seu país todos os integrantes do 
primeiro, segundo e terceiro escalões, além 
de carros, equipamentos e materiais. Não 
utilizaram nada do país contratante. No caso 
de São Paulo, Plínio atesta a capacidade fi-
nanceira e técnica da Sabesp, pois conhece 
bem o trabalho de toda equipe.

Análise
Plínio Tomaz, que é fundador do SAAE, 

lamenta que a autarquia não tenha dado 
certo em Guarulhos. Para ele, quem afun-
dou o Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
foram os ex-prefeitos do Partido dos Traba-
lhadores, que pagavam somente o valor que 
queriam à Sabesp e usavam na Prefeitura o 
dinheiro das contas pagas pelos usuários. 
O engenheiro acredita que a opção de Guti 
de entregar o SAAE à empresa estadual em 
troca da dívida bilionária foi acertada. Como 
expert, ele garante que com o tempo a cida-
de terá um abastecimento adequado e pas-
sará também a tratar seu esgoto de acordo 
com o recomendado.

Retrocesso
O presidente da Câmara, Professor Je-

sus, fez história nesta terça-feira, 12 de fe-
vereiro. Pena que de forma negativa. Des-
de 2012, todas as sessões ordinárias foram 
transmitidas ao vivo pela TV Câmara, ou 
seja, durante quase sete anos ininterrup-
tos as pessoas interessadas em assistir aos 
trabalhos legislativos no mínimo tinham 
a internet para acompanhar os trabalhos. 
Mas ontem foi diferente. Por determinação 
sua, nem um mísero celular foi usado para 
fazer uma “live” pelas redes sociais, coisa 
que até uma criança faz hoje em dia. No 
site oficial da Câmara, no horário da ses-
são, estavam reprisando sessões antigas. 
Quem não estava lá, nem imagina o que 
foi discutido ou votado. Aliás, nem sabe se 
houve sessão. Gol contra!

Alternativa
Já que a TV Câmara não tem equipa-

mentos para transmitir as sessões plená-
rias, no mínimo o áudio que é gravado 
pelos operadores de som e enviado poste-
riormente ao setor de taquigrafia, poderia 
ser disponibilizado ao vivo para a popu-
lação via internet. Assim ninguém ficava 
no escuro sem saber dos acontecimentos. 
Equipamentos pra isso o Legislativo já tem, 
não precisa comprar ou alugar. Basta um 
pinguinho de boa vontade. Vale ressaltar 
que na gestão de Alan Neto na presidência 
(2009/2010), as câmeras de segurança do 

ESPALHA 
FATOS

SERGIO LESSA 
ef@espalhafatos.com.br 
www.espalhafatos.com.br 
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RUA TAPAJÓS, 56 � GUARULHOS � SP
RESERVAS�THEFIRE.COM.BR
TEL: 
11� 2447�1582
SEGUNDA: 12H AS 14H � 18H AS 22H
TERÇA A SÁBADO: 12H AS 00H
DOMINGO: 13H AS 22H

AOS DOMINGOS NOSSO VALET FICA LOCALIZADO NA ESQUINA, DEVIDO À FEIRA DE RUA.

No The Fire Steakhouse 
a água é cortesia!
Cena inusitada. Um Tomahawk, corte so�sticado, sendo degustado 
junto a um copo d’água da “Chopeira” SABESP servido gratuitamente. 
Cena só vista em outros continentes ou aqui no The Fire!!!
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Câmara delibera PL que institui Conselho 
Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação
LUCY TAMBORINO  - Os vereado-
res deliberaram ontem o pro-
jeto de lei que prevê a institui-
ção do Sistema de Inovação de 
Guarulhos (SIG) e do o Conse-
lho Municipal de Ciência, Tec-
nologia e Inovação (CMCTI). O 
texto também estabelece ações 
de fomento à cultura de inova-
ção e ao empreendedorismo 
inovador no município. 

Conforme o texto, dentre 
os objetivos do SIG estão o fo-
mento ao empreendedorismo 
inovador, a cultura de inova-
ção e o apoio ao desenvolvi-
mento de ambientes promo-
tores da inovação. Estes serão 
realizados através da Política 
Municipal de Ciência, Tecnolo-
gia e Inovação, instrumento de 

LUCY TAMBORINO - Sem a presença de vereadores necessários, a Comissão Especial de Inquérito 
(CEI) que investiga o suposto desvio de R$ 5 bilhões das contas do Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto (Saae) de Guarulhos foi adiada pela terceira vez seguida. A reunião vem sendo 
prorrogada desde dezembro, quando o atual presidente da Casa de Leis, Professor Jesus, co-
mandava os trabalhos. A próxima reunião foi marcada para a próxima terça-feira (19). 

Segundo o atual presidente da comissão, o vereador Moreira (PTB), ele aguardava a 
colaboração dos outros parlamentares para colocar em votação o convite do ex-superinten-
dente da autarquia, Afrânio de Paula Sobrinho, e uma procuradora que atuou na mesma 
época. Como isso não aconteceu, os dois serão convidados mesmo assim e devem prestar 
esclarecimentos, isso se no próximo encontro da CEI houver quórum necessário.

governança que deve ser ela-
borada a cada cinco anos pelo 
CMCTI e referendado e condu-
zido pelo Poder Executivo.

Um dos projetos de conso-
lidação do SIG é o Parque Tec-
nológico de Guarulhos. O local 
poderá abrigar institutos de 

pesquisa, empresas de diver-
sos ramos, como tecnologia, 
logística e da indústria farma-
cêutica, além de estrutura co-
mercial de serviços, escritórios 
acadêmicos e moradia tempo-
rária que poderá acomodar 
pesquisadores.

Sem vereadores, CEI do Saae é adiada pela terceira vez

Após 5 anos, postes da cidade continuam com fios e cabos pendurados Em janeiro, 0800 da iluminação pública 
recebeu mais de 2,1 mil solicitações

LUCY TAMBORINO - Após cinco 
anos que uma denúncia na 
Câmara Municipal motivou a 
criação de um grupo de traba-
lho para a limpeza dos postes 
da cidade, o resultado ainda 
não é satisfatório. Isso por-
que o trabalho não foi con-
cluído em todos os postes do 
município e ainda é possível 
ver muitos com o problema.

O grupo foi encabeçado 
pela EDP, distribuidora de 
energia e responsável pelos 
postes da cidade. No entan-
to, segundo a empresa, atu-
almente aguarda a posição 
dos órgãos municipais para 
dar continuidade à atuação 
do grupo de trabalho. Em 

LUCY TAMBORINO - Criado no 
final de outubro, para aten-
der a solicitações de repa-
ros de iluminação pública 
em Guarulhos, o 0800 já foi 
responsável nesse ano por 
2.141 reparos, superando o 
registrado nos cerca de três 
meses do ano passado. Em 
2018, do dia 25 de outubro 
até o final do ano, foram 
reparados 2.129 pontos de 
iluminação. O levantamen-
to foi realizado até a última 
quarta-feira (06). 

Para toda solicitação fei-
ta através do disk ilumina-
ção, independentemente do 
numeral informado pelo re-
clamante, é realizada a ma-

O presidente da Câmara, Professor Jesus, decidiu ontem 
suspender a transmissão das sessões pela internet até que um 
novo processo de licitação para aquisição de equipamentos de 
natureza técnica seja concluído. De acordo com ele, o anúncio 
foi feito por conta da precariedade do serviço que vinha sendo 
disponibilizado.

O parlamentar ainda garante que o serviço deve retornar 
ainda nesse primeiro semestre. “No máximo em três meses já 
estará funcionando a TV Câmara”, disse. 

O Legislativo também está em conversa com o Ministério 
Público (MP) para redução de gastos. “O MP nos deu 60 dias 
para sentarmos, fazermos um estudo e apresentarmos uma 
proposta. O prazo vence no final de março”, garantiu Jesus. 

De acordo com ele, a redução de assessores nos gabinetes 
dos vereadores não seria o ideal.  “A cidade de Guarulhos são 
350 km², é como daqui ao Rio de Janeiro, 15 assessores ainda 
é pouco, até porque temos cidades próximas com menos vere-
adores e número de população e são 13 comissionados”, disse.

Transmissão de sessão do Legislativo é suspensa 

paralelo, a distribuidora ain-
da afirmou manter contato 
direto com as empresas de 
telecomunicação comparti-
lhantes dos postes, para ade-
quações e reparos necessá-
rios dos cabeamentos.

Em 2013, quando o gru-
po de trabalho foi criado, um 
balanço apontava que a Vivo 
possuía ligações em 83.386 
postes da cidade, a GVT 
35.961, a Net 28.701 e a Em-
bratel 570. No entanto, a EDP 
não soube informar quantos 
foram limpos no total.

O presidente da Câma-
ra, Professor Jesus, recebeu 
ontem o representante da 
EDP, Leandro Cardoso Go-

nutenção em toda via nos 
pontos que estão apagados.

A iniciativa do número 
0800 721 22 23 para chama-
das gratuitas é da prefeitura 
e funciona de segunda-feira 
a domingo, das 9h20 às 21h. 

O canal visa facilitar a co-
municação com os cidadãos 
que antes precisavam se di-
rigir a uma das unidades de 
atendimento da Rede Fácil 
para registrar reclamações 
e solicitações. O serviço tem 
o apoio da EDP, que embora 
não seja a responsável pelo 
serviço, disponibilizou seu 
call center para o recebi-
mento e encaminhamentos 
das demandas.

mes, analista de relaciona-
mento da empresa na região 
de Guarulhos. Na ocasião o 
problema do emaranhado 
de fios nos postes da cidade 
foi apresentado com um de-
safio. 
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Apenas 5% dos estudantes do 3º ano do Ensino Médio 
possuem conhecimento adequado em Matemática 
LUCY TAMBORINO - Apenas 5% 
dos estudantes do 3º ano do 
ensino médio da rede pública 
de Guarulhos possuem nível 
adequado de conhecimento 
na disciplina de Matemáti-
ca. Os dados fazem parte do 
resultado do Sistema de Ava-
liação do Rendimento Esco-
lar do Estado de São Paulo 
(Saresp), divulgado ontem.

A avaliação classificou a 
pontuação dos estudantes 
em quatro níveis: abaixo do 
básico, básico, adequado e 
avançado. Em Guarulhos, 
52% dos estudantes da mes-
ma série atingiram nota que 
lhes atribuiu classificação in-
suficiente e abaixo do nível 
na disciplina de Matemática 
e cerca de 43% tem conheci-
mento a nível básico. Menos 
de 1% tem conhecimento em 
nível avançado.  

Em Língua Portuguesa os 
índices dos mesmos estudan-

DA REDAÇÃO - O arquiteto Sil-
vio Figueiredo será o novo 
secretário municipal de Habi-
tação de Guarulhos no lugar 
de Fernando Evans, que dei-
xou o cargo ontem, a pedido. 
Guarulhense, o futuro chefe 
da pasta tem importantes 
passagens pelos governos do 
Estado de São Paulo e Fede-
ral e na própria Prefeitura de 
Guarulhos, onde foi diretor 
de Planejamento na adminis-
tração de Paschoal Thomeu.  

Como secretário Executi-
vo do Graprohab, na Secreta-
ria de Habitação do Estado de 
São Paulo, foi o criador e res-
ponsável pela implementa-
ção do Programa Estadual de 
Regularização Fundiária Ci-
dade Legal e Reestruturação 
do órgão entre 2007 e 2011. 
Em 2016 assumiu como dire-
tor do Departamento de As-
suntos Fundiários Urbanos, 
do Ministério das Cidades.  

tes na cidade se mostraram 
melhores, apesar de não satis-
fatórios. Cerca de 41% alunos 
apresentam conhecimento 
nos conteúdos, competências 
e habilidades abaixo do bási-
co, 40% possuem nível básico, 
18% adequado, e novamente, 
menos de 1% avançado.

Em todo o estado, na mes-
ma série, na disciplina Mate-
mática, 46,6% dos alunos da 

rede pública têm conheci-
mento abaixo do básico; em 
Língua Portuguesa 27,2% 
estão na escala mais baixa 
de proficiência. As provas 
do Saresp que avaliam o co-
nhecimento dos alunos nas 
disciplinas de Língua Portu-
guesa e Matemática foram 
aplicadas nos dias 27 e 28 de 
novembro para mais de um 
milhão de estudantes.

Silvio Figueiredo será o novo 
secretário de Habitação do município

A escolha do prefeito Guti 
se deve a experiência em pla-
nejamento urbano, acumu-
lada ao longo de 40 anos nas 
esferas pública e privada, com 
ênfase nas questões da habi-
tação. “A principal missão do 
Silvio será ampliar os proces-
sos de regularização fundiá-
ria em dezenas de ocupações 
espalhadas pela cidade. Esse 
é um tema delicado e exige a 
atuação de um profissional ca-
pacitado como ele”, afirmou. 

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG
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Texto da reforma da Previdência 
está pronto e aguarda Bolsonaro
DA REDAÇÃO - O texto-base da 
reforma da Previdência foi 
concluído pela equipe de go-
verno e agora aguarda a análise 
do presidente Jair Bolsonaro, 
ainda internado no Hospital 
Albert Einstein, em São Paulo. 
Segundo o secretário especial 
da Previdência e Trabalho, 
Rogério Marinho, que esteve 
ontem reunido com o ministro 
da Economia, Paulo Guedes, 
em Brasília, o presidente dará 
a palavra final sobre o projeto 
que será enviado à Câmara dos 
Deputados. “Evidente que exis-
tem pontos que serão levados 
à presença do presidente para 
que ele possa tomar sua posi-
ção, possa definir de que forma 
isso possa chegar à Câmara Fe-
deral”, disse Marinho.

O secretário informou que 
o texto foi construído por di-
versas áreas do governo, além 
da contribuição de economis-
tas e avaliação do projeto en-
viado pelo ex-presidente Mi-
chel Temer ao Congresso. Ele 

DA REDAÇÃO - Em dois anos, 
foram registrados 202 ata-
ques com explosivos a ban-
cos no Estado de São Paulo. 
Foram 100 ataques em 2017 
e 102 em 2018, segundo da-
dos da Secretaria de Segu-
rança Pública do Estado. Os 
alvos foram os caixas eletrô-
nicos ou os cofres das agên-
cias. Os números deste ano 
ainda não estão disponíveis, 
mas as quadrilhas continu-
am agindo, principalmente 
em cidades pequenas do inte-
rior do Estado.

Na madrugada desta se-
gunda-feira (11), uma quadri-
lha com ao menos dez inte-
grantes usou explosivos para 
atacar simultaneamente três 
agências bancárias em São 
Bento do Sapucaí. Enquanto 
parte da quadrilha roubava 
os bancos, outra disparava 
contra a base da Polícia Mi-
litar para impedir a ação dos 
policiais.

As explosões e o tiroteio 
aterrorizaram os 10,8 mil 
habitantes da estância climá-

DA REDAÇÃO - A proporção de 
famílias endividadas na capi-
tal paulista em janeiro chegou 
a 49,9% (ou 1,95 milhão de la-
res) segundo Pesquisa de En-
dividamento e Inadimplência 
do Consumidor (PEIC), reali-
zada mensalmente pela Fede-
ração do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo do Estado 
de São Paulo (FecomercioSP) 
e divulgada ontem. 

O resultado é 3,4 pontos 
percentuais menor do que o 
registrado no mesmo mês de 
2018 - uma redução de 120 
mil famílias. No ano passado, 
em janeiro, 53,3% das famílias 
estavam endividadas. 

“Algumas famílias estão 
tentando evitar comprometer 
as suas finanças com dívida. 
Houve uma melhora relativa 
neste primeiro mês em rela-

não antecipou nenhuma regra.
Marinho disse que o tex-

to final é “bem diferente” da 
minuta do projeto que vazou 
para a imprensa na semana 
passada. Nessa minuta, o go-
verno proporia idade mínima 
única de 65 anos para homens 
e mulheres se aposentarem no 
Brasil. Além disso, a minuta de 
projeto ainda previa um míni-
mo de 20 anos de contribuição 
para o trabalhador receber 60% 
da aposentadoria chegando, de 
forma escalonada, até o limite 

de 40 anos, para o recebimento 
de 100%. 

Perguntado sobre quando 
o projeto será apresentado à 
sociedade, Marinho respondeu 
que isso vai ocorrer o mais ra-
pidamente possível. “Vamos 
aguardar que o presidente con-
valesça, que ele esteja em plena 
condição de exercício do seu 
mandato, que eu espero que 
seja amanhã ou quinta-feira, e, 
apresentado [o texto] ao presi-
dente, ele vai definir o prazo”, 
disse o secretário.

Em dois anos, quadrilhas fizeram 202 
ataques a bancos com explosivos em SP

Cerca de 50% das famílias paulistanas 
estão endividadas, diz pesquisa

tica, localizada na Serra da 
Mantiqueira. Os bancos não 
informaram a quantia levada 
das agências.

Conforme a Polícia Civil, 
a quadrilha invadiu a região 
da cidade em dois ou três 
carros, por volta das 3h15. 
As três agências ficam na re-
gião central e não foi possível 
saber qual delas foi atacada 
primeiro. Os criminosos ex-
plodiram caixas eletrônicos e 
os cofres das agências.

Moradores relataram se-
quências de tiros e explosões. 
Conforme Vanderlei Leopol-
do Leite Junior, que mora no 
centro, os tiros começaram às 
3h14 e se estenderam até as 
3h34. Ele contabilizou mais 
de quinze explosões e tiros 
de vários calibres, devido à 
diversidade dos estampidos. 

A base da PM ficou com a 
fachada cheia de buracos de 
balas, mas ninguém ficou fe-
rido. Os criminosos fugiram 
e, até o fim da tarde desta 
segunda-feira, nenhum sus-
peito tinha sido preso.

1º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E DO REGISTRO 
CIVIL DE PESSOA JURÍDICA DE GUARULHOS - COMARCA DE GUARULHOS - ESTADO 
DE SÃO PAULO - MANUEL SANCHES DE ALMEIDA - Oficial-  CNPJ Nº 51.260.743/0001-31 
- EDITAL - INTIMAÇÃO DE DEVEDOR EM PROCEDIMENTO EXECUTORIO 
ADMINISTRATIVO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - MANUEL SANCHES DE ALMEIDA, 
Primeiro Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Guarulhos, Estado de São Paulo, na 

forma da lei. FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar 
possam, em especial a 1-) AGNALDO JUNQUEIRA, brasileiro, bancário, RG. 16.135.339-3-SSP/SP, CPF/MF: 
123.950.448-90 e sua mulher SILVIA MARIA BARDINI JUNQUEIRA, brasileira, vendedora, RG. 
20.343.076-1-SSP/SP, CPF/MF: 068.311.038-12, casados pelo regime da comunhão parcial de bens em 24/06/1989, 
residentes na Rua João Mirassol, n. 85, Pestana, Osasco, São Paulo e 2-) CLEONICE MARIA DA SILVEIRA, 
brasileira, solteira, maior, servidora pública, RG n. 14.336.048-6-SSP/SP, CPF/MF n. 067.890.318-20, residente na 
Rua João Mirassol, n. 85, Pestana, Osasco, São Paulo, que atendendo ao requerido por BANCO SANTANDER 
(BRASIL) S/A, (prenotado sob n. 331.051) foi instaurado o procedimento executório administrativo, em conformidade 
com o artigo 26, parágrafo 1º da Lei federal 9.514 /97, da Alienação Fiduciária registrada sob n. 11, na matrícula n. 
95.602, desta serventia, pela qual 1-) AGNALDO JUNQUEIRA, SILVIA MARIA BARDINI JUNQUEIRA e 2-) 
CLEONICE MARIA DA SILVEIRA, transmitiram-lhe em alienação fiduciária, o imóvel situado nesta comarca: Rua 
Cabo João Teruel Fregoni, n. 124, Apto n. 13, Torre C, Edifício Sigma, Condomínio Parque do Sol, Ponte Grande. 
Com o intuito de proceder à intimação pessoal dos devedores, foram efetuadas diligências nos seguintes endereços: 
a) Rua Cabo João Teruel Fregoni, n. 124, Apto n. 13, Torre C, Edifício Sigma, Condomínio Parque do Sol, Ponte 
Grande, Guarulhos/SP- CEP: 07032-000 (no endereço do próprio imóvel transmitido em alienação fiduciária), tendo 
o escrevente notificador certificado haver obtido informações no local que: os destinatários mudaram-se há mais ou 
menos dois anos, para local incerto e não sabido. Conforme informações prestadas pela Sra. Alexandra Estefanio 
(auxiliar administrativo do condomínio (certidões de fls. 61, 73 e 85); b) Rua João Mirassol, nº 85, Pestana, 
Osasco/SP- CEP: 06122-170 (no endereço dos devedores constante no registro aquisitivo), tendo o escrevente 
notificador do 2º RTD de Osasco certificado que: “...fui atendido pelos Srs. Marcos e Lilian, que se identificaram como 
proprietários do imóvel e me informaram que os destinatários mudaram-se, porém, não souberam dizer o atual 
endereço, razão pela qual deixei de entregar o documento”. (certidões de fls. 99, 113 e 127). Diante desse quadro, o 
credor exequente requereu a intimação por edital dos devedores: 1-) AGNALDO JUNQUEIRA, SILVIA MARIA 
BARDINI JUNQUEIRA  e 2-) CLEONICE MARIA DA SILVEIRA, com fundamento no §4º Art. 26 da Lei 9514/97, 
redação inserida pela Lei nº 13.043, de 2014, do teor seguinte: § 4º Quando o fiduciante, ou seu cessionário, ou seu 
representante legal ou procurador encontrar-se em local ignorado, incerto ou inacessível, o fato será certificado 
pelo serventuário encarregado da diligência e informado ao oficial de Registro de Imóveis, que, à vista da certidão, 
promoverá a intimação por edital publicado durante 3 (três) dias, pelo menos, em um dos jornais de maior circulação 
local ou noutro de comarca de fácil acesso, se no local não houver imprensa diária, contado o prazo para purgação 
da mora da data da ultima publicação do edital. Foi deferida a intimação por edital, pelo despacho de fls. 133, 134 e 
135. Assim, pelo presente, ficam os referidos fiduciantes (AGNALDO JUNQUEIRA, SILVIA MARIA BARDINI 
JUNQUEIRA  e CLEONICE MARIA DA SILVEIRA), intimados para que, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, a contar 
da última publicação deste edital, (que será feita em 3 (três) dias consecutivos, compareça ao 1º Oficial de Registro 
de Imóveis de Guarulhos/SP, sito à Rua Dona Olinda de Albuquerque, nº157, Jardim São Paulo, Guarulhos / 
São Paulo (de segunda a sexta-feira - horário 9:00 as 16:00h), para quitar o seu débito para com o credor 
fiduciário e proprietário supra, que em 28/01/2019 perfazia o valor de R$11.336,92 (onze mil, trezentos e trinta e seis 
reais e noventa e dois centavos), corresponde ao principal (prestações até hoje vencidas) e seus encargos 
contratualmente convencionados, devendo ser acrescidas ao valor acima: a) As prestações que se vencerem até a 
data do efetivo pagamento; b) Os acréscimos correspondentes a atualização entre o dia de hoje e o do efetivo 
pagamento (os quais constam da planilha apresentada pelo exequente, que encontra-se acostada ao procedimento 
executório; c) As despesas ocorridas com o procedimento executório administrativo. O não pagamento do débito 
dentro do prazo supramencionado (15 dias) implicará na CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO 
CREDOR FIDUCIÁRIO Assim, expediu-se o presente edital, para que de futuro ninguém possa alegar nulidade, o 
qual será publicado, por três vezes, em jornal de grande circulação deste Município. Guarulhos, 29 de janeiro de 
2019. MANUEL SANCHES DE ALMEIDA - Oficial Delegado

ção ao que foi visto ao longo 
do ano passado, quando as 
taxas de endividamento e 
inadimplência estavam ainda 
mais elevadas. No entanto, 
ainda há uma grande parcela 
com dificuldade de cumprir 
com os compromissos feitos”, 
destacou a entidade em nota.

Os tipos de dívidas mais 
frequentes são o cartão de 
crédito, com 71% em janeiro 
(74,7% do mesmo mês do ano 
passado). Na segunda posição, 
os carnês, com 12,7%; finan-
ciamento de carro (12%); fi-
nanciamento de casa (11,2%), 
e crédito pessoal (10,2%).
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FOTO: DIVULGAÇÃO/CORPO DE BOMBEIROS DE MINAS GERAIS

Governo avalia acesso de vítima de 
Brumadinho ao Minha Casa Minha Vida
DA REDAÇÃO - O ministro-che-
fe da Casa Civil, Onyx Loren-
zoni, disse ontem que o go-
verno estuda uma forma de 
atingidos pela tragédia em 
Brumadinho (MG) acessa-
rem o programa Minha Casa 
Minha Vida para reconstru-
ção de suas casas. Onxy citou 
uma previsão no regulamen-
to do programa para a parti-
cipação de pessoas vítimas 
de episódios de emergência 
ou calamidade. Desta forma, 
segundo o ministro, as famí-
lias não teriam de usar o di-
nheiro do Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço (FGTS) 
para arcar com os prejuízos, 
que devem ser cobrados da 
mineradora Vale.

“Estamos tentando resol-
ver isso através do Minha 
Casa Minha Vida calamida-
de, que dá a mesma condi-
ção de resolver sem ter que 
mexer no fundo de garantia. 
E depois a AGU vai cobrar 
da Vale, que é quem tem que 
pagar a conta”, afirmou, após 
almoço com o presidente do 
Supremo Tribunal Federal 
(STF), Dias Toffoli.

Para o ministro, não é 
justo alguém usar o dinhei-
ro acumulado com “o suor 
do seu esforço” para se re-
cuperar de um dano causa-
do por um terceiro, no caso 
a empresa. “É justo que as 

DA REDAÇÃO - O corpo do 
jornalista Ricardo Boechat, 
de 66 anos, que morreu 
na queda de um helicópte-
ro, foi cremado ontem por 
volta das 16h. A cerimônia 
foi reservada para família e 
amigos, no Cemitério Horto 
da Paz, em Itapecerica da 
Serra, na Grande São Paulo.

O velório começou na 
segunda-feira (11) à noite 

pessoas tenham que acessar 
esse dinheiro [do FGTS] para 
corrigir algo que foi feito por 
uma empresa? Achamos que 
não é justo. Estamos traba-
lhando para corrigir o decre-
to anterior”.

A Caixa Econômica Fede-
ral anunciou a liberação de 
saques do FGTS para traba-
lhadores que tiveram suas 
casas afetadas. A Advocacia-
-Geral da União (AGU) con-
firmou que o governo man-
terá a liberação do FGTS.

Atualmente, a Lei 
8.036/1990, que trata do 
FGTS, permite que os bene-
ficiários movimentem suas 
contas em caso de “necessi-
dade pessoal, cuja urgência 
e gravidade decorra de de-
sastre natural”. Desde o rom-
pimento da barragem da Sa-
marco, em Mariana, Minas 
Gerais, em 2015, esse tipo de 
acidente passou a ser equipa-
rado a desastre natural para 
que as vítimas pudessem 
movimentar esses recursos.

Corpo de Boechat é cremado em 
cerimônia reservada em São Paulo

e se estendeu até o começo 
da tarde desta terça-feira, no 
Museu da Imagem e do Som 
(MIS), nos Jardins, em São 
Paulo. O corpo foi seguido 
por um cortejo de taxistas.

Por volta do meio-dia des-
ta segunda-feira, o helicópte-
ro em que estavam Boechat 
e o piloto Ronaldo Quatruc-
ci caiu sobre um caminhão. 
A suspeita é que ambos 

Vantagens de castrar seu animal
DIMINUI A DERMACAÇÃO DE TERRITÓRIO

ELIMINA A POSSIBILIDADE DE INFECÇÃO URINÁRIA

DIMINUI A CHANCE DE TUMOR DE MAMA E PROSTATA

ELIMINA A POSSIBILIDADE DE NINHADAS INDESEJADAS

Associação de defesa animal Projeto MI&AU
Entre em contato

Fone 2405-3877 /     97456-4664
www.projetomiau.org.br

CLÍNICA VETERINÁRIA

CIRURGIAS/EXAMES

BANHO E TOSA

RAÇÕES E ACESSÓRIOS

TÁXI DOG

CRECHE/HOTELZINHO

VACÍNAS

WWW.CLINICAAMIGOFIEL.COM.BR

BANHO

 PORTE PEQUENO E MÉDIO

PROMOÇÃO
PARA LEITORES DA FOLHA

LEVE ESTE ANÚNCIO

RUA JOSÉ GOMES OTERO - 54 - VILA FÁTIMA

    4386-4644
98271-2565

tenham morrido carboni-
zados no momento do aci-
dente. A queda ocorreu no 
km 22 da rodovia Anhan-
guera, sentido interior, 
com o Rodoanel, e acabou 
explodindo. O motorista 
do caminhão foi socorrido 
pela concessionária. Bo-
echat estava voltando de 
Campinas, onde tinha ido 
dar uma palestra.
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      A Central do Voluntariado de Guarulhos 
(CVG), vinculada à Chefia de Gabinete da 
Prefeitura, realiza no próximo dia 13 de 
março, das 8h30 às 17h, no Auditório do Paço 
Municipal, Bom Clima, o curso Gestão de 
Voluntariado voltado para instituições sociais e 
órgãos públicos. O voluntário é um importante 
recurso para as instituições, afirma Sandra 
Carvalho, coordenadora da CVG. “Seja no 
setor privado ou em órgãos públicos, quando 
motivado, ele faz grande diferença nos projetos, 
além de ser um valioso capital social.

      “Aspectos Filosóficos da Odisseia” é o 
tema do próximo encontro do Projeto Música 
& Filosofia que acontece neste domingo (17), 
a partir das 10h, no Teatro Padre Bento, no 
Jardim Tranquilidade. O evento oferece aos 
participantes aprendizados fundamentais para 
uma formação humanística, tem entrada gratuita 
e classificação livre. Iniciativa da Secretaria de 
Cultura e da Organização Internacional Nova 
Acrópole – Filosofia, Cultura e Voluntariado, 
o projeto conta com encontros mensais, no 
formato de palestras e apresentações musicais.

ANOTE

Planos a partir de

r$149,00

Virtualizando.me é a solução para o atendimento da sua 
empresa, com altos padrões de qualidade e eficiência. O 

sistema possui uma plataforma prioritária, onde cada ligação 
recebida é tratada como única, com protocolo customizado 

para resolução de eventos específicos, trazendo 
informações, agendamentos e confirmações de agendamentos, 

reuniões, visitas, consultas e muito mais. 

www.virtualizando.me
R. Ari  Barroso, 166 – Jd. Pinhal  -   (11) 2600-5843

QUAIS VANTAGENS ?

#COMETOGETHER

ATENDIMENTO HUMANIZADO.

SUA EMPRESA ONLINE E DISPONÍVEL

PELO TEMPO QUE PRECISAR.

REDUÇÃO DO TEMPO DE RESPOSTA 
AOS SEUS CLIENTES.

REGISTRO DE RECADOS E MENSAGENS.

TTRANSFERÊNCIA DE LIGAÇÕES DIRETAMENTE 
PARA SEU CELULAR.

ISENÇÃO DE PASSIVOS TRABALHISTAS.

Vamos falar 
de Fake News

Olá Amiguinhos conectadíssimos 
à Matrix! Conforme prometido em 
nosso encontro anterior, hoje fala-
remos o fenômeno Fake News. Isso 
mesmo! Da tão famigerada onda de 
notícias falsas que tomou de assalto 
não só a internet brasileira, como a 
rede mundial de computadores, nossa 
querida World Wide Web (WWW). 

Na verdade, não é de hoje que as 
pessoas se valem de falsas notícias 

para influenciar comportamentos, 
implantar tendências e até mesmo 
obter vantagens financeiras inserindo 
falsas verdades nos meios de comuni-
cação. Porém, apesar de toda a como-
ção contra este fenômeno, é necessá-
rio entendermos que não é qualquer 
boato falso que pode ser chamado (ou 
classificado) como Fake News. 

Só para entendermos, recente es-
tudo divulgado por pesquisadores 
da Universidade de Nova York e de 
Stanford diz que as Fake News “sig-
nificam todas as informações difun-
didas por meios de comunicação que 
se disfarçam de veículos jornalísticos 
e que difundem informação compro-
vadamente incorreta para enganar 
seu público”. Esta definição exclui 
tanto jornais sérios que possam ter 
publicados determinados conteúdos 
incorretos (pois errar é humano), 

como obviamente, sites declarados 
satíricos, como o Sensacionalista por 
exemplo, que declaradamente divul-
ga notícias de cunho absurdo, a títu-
lo de comédia. Mas o fato é que os 
grandes canais de comunicação ou 
interação social no ambiente digital 
já estão pondo suas barbas de molho 
e mudando regras de uso, publicação 
e compartilhamento como o Whatsa-
pp por exemplo, que mudou o limi-
te máximo de encaminhamentos de 
mensagens simultâneos para evitar a 
rápida proliferação de notícias falsas. 

O Brasil saiu também na fren-
te, com vários portais que ajudam 
a desmentir notícias falsas, como o 
projeto Fake ou News  http://fakeou-
news.org/ criado pela agência Lupa 
em parceria com o Canal Futura e o 
apoio do Google, e também o projeto  
http://www.e-farsas.com/ que con-
centram diversas notícias com con-
teúdo falso. Daí você me pergunta: O 
que estes caras ganham com isso? E 
eu respondo: Audiência. 

Em um mundo quase 100% co-
nectado, onde ao entrar em um site, 
movido pela curiosidade e ansiedade 
de ver aquele vídeo ou imagem que 
ninguém ainda viu ou saber daque-
la notícia que você sempre quis que 
acontecesse, você muitas vezes clica 
em diversos botões com “sim” ou 
“concordo” e sem saber, seus dados 
estão todos sendo entregues para 
serem comercializados na rede, isso 
sem falar que o número de visuali-
zações de determinado site vai as al-
turas, o classificando como relevante 
frente aos mecanismos de buscas, 
por mais que esta última técnica, já 
vem sendo derrubada pela inteligên-
cia artificial do Google em muitos ca-
sos, mas ainda move muitas pessoas 
em uma massa de seguidores de con-
teúdos falsos e sem embasamento.

Gostou do nosso assunto de hoje e 
quer falar mais? Mande uma mensa-
gem no andre@redpillmkt.com.br e 
curta nossas publicações nas redes so-
ciais no #RedPillMkt. Grande abraço!

O Brasil saiu também na frente, 
com vários portais que ajudam 
a desmentir notícias falsas

PONTO 
DE VISTA

ANDRÉ LOGELLO LIMA
Gestor da agência RedPill Estratégia e 
Marketing e coordenador do curso 
de pós-graduação em marketing 
digital e e-commerce do Senac Osasco.



9TURISMO
Quarta-feira, 13 de fevereiro de 2019

www.fmetropolitana.com.br

PRECISA-SE 

COSTUREIRA/GUARULHOS
PARA TRABALHAR COM CAMISETAS

EMPRESA LOCALIZADA EM GUARULHOS

EXPERIÊNCIA COM AS MÁQUINAS OVERLOQUE , 
GALONEIRA OU PONTO CORRENTE  PARA EMPRESA 
DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS .

BENEFÍCIOS: CAFÉ DA MANHÃ, CAFÉ DA TARDE, 
VALE ALIMENTAÇÃO, VALE TRANSPORTE , 
CONVÊNIO MÉDICO, CONVÊNIO ODONTOLOGICO
E PREMIAÇÃO POR PRODUÇÃO.

    HORÁRIO DE TRABALHO: 
      SEG Á SAB – 6H ÀS 14H (CAFÉ DA MANHÃ + BENEFICÍOS) 
       SEG A SAB – 14H ÀS 22H (CAFÉ DA TARDE + BENEFICÍOS)

INTERESSADOS LIGAR NO RH :  
(FALAR COM JÉSSICA)

(11) 2229 1241 /     (11) 9 7450 3971 

Rua Auad Abrahão, 151 - Jd. Paraventi, Guarulhos - SP
Indique e Ganhe Descontos

(11) 3428-4077

Lavagem

(11) 94571-8988/99698-9405studiocarlimp carlimpjsr www.carlimp.com

Aceitamos cartões de crédito e 
parcelamos em até 10x

R$ 30,00
a partir
Carros

R$ 25,00
a partir
Motos

Persianas
Romana / Rolo - m²

R$ 48,00
a partir

Higienização Veículo
interna completa

R$ 250,00
a partir

Seu sofá está sujo?
Lavamos e impermeabilizamos

R$ 120,00
a partir

Tapete m²

R$ 15,00
a partir

*esse valor trazendo até nós, para 
retirarmos consultar valores

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Viaje pelo clima tranquilo 
e rural de Mococa

DA REDAÇÃO - Cansado da correria, 
do barulho das grandes cidades e 
da poluição? Então a dica é planejar 
uma viagem para uma cidade tran-
quila e de preferência com clima de 
campo. A escolhida pelo Portal do 
Governo Estado é Mococa, localiza-
da a 270 km da capital, bem próxi-
mo à divisa com Minas Gerais.

O município possui grande ri-
queza natural, já que preserva áreas 
da Mata Atlântica e partes do Cerra-
do brasileiro. Uma dessas atrações é 
a cachoeira de Itambé, queda d’água 
com 84 metros de altura e que atrai 
muitos turistas. Navegar pelas cor-
redeiras do Rio Canoas é para quem 
tem sede de aventura. O passeio 
vale muito a pena.

No século 19, a produção de 
café era predominante na região. 

Por causa disso, diversos casarões 
daquela época, ainda preservados, 
podem ser vistos pela cidade. Outro 
destaque são os passeios pelas fa-
zendas históricas.

Exemplos não faltam: a Fazenda 
Ambiental Fortaleza, assim como 
a Fazenda Buracão, que tem esse 
nome por abrigar a maior falha 
geológica natural da região. Outra 
opção é a Fazenda Nova, onde os 
amantes do birdwatching podem 
observar mais de 100 espécies de 
aves que circulam pela região.

Outro ponto turístico da cidade é 
a Casa de Cultura Rogério Cardoso, 
em homenagem ao ator e comedian-
te da TV Globo, morto em 2003, e 
que ficou conhecido pelo papel de 
Floriano, o patriarca da série “A 
Grande Família”.



ÁRIES: O teu relacionamento propende a ficar inseguro 
neste momento de tanta tensão na sua vida. As questões 
que envolvem a sorte estarão bem conectadas a você.

TOURO: No seu cerne encontrará as repostas que você 
precisa para sair de uma estagnação horrível para neste 
momento. 

GÊMEOS: Nas conversas que você tiver com as pessoas 
ao seu lado, só deverá explanar as coisas que realmente 
precisa dizer agora.

CÂNCER: As coisas que você vier vivenciar neste dia, 
farão com que reflita sobre a melhor maneira de lidar 
com intempéries.

LEÃO: Surgirá de dentro do seu coração uma vontade 
de viver em glória agora para seguir. O que ocorrer no 
planeta Netuno tende a ser favorecido.

VIRGEM: Ao demonstrar o que você sente estará com 
o coração mais aberto e iluminado pelo planeta Netuno 
agora. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETASPALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
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(símbolo)

"Casas" do
troglodita
Desejo do
ambicioso

Recipiente 
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O país sem
religião ofi-
cial, como
o Brasil

Branda
(a voz)

Título de
João VI

Metro
(símbolo)

(?) e boas:
verdades

muito
duras
(fam.)

O calcário é inade-
quado à agricultura 

Criticar severamente
(bras.)

Escarpado
(o terreno)
Interjeição

de dor
Pequeno

aracnídeo 
Livreto de
"fiados"

Devagar
À (?) sol-
ta: sem
controle

Modelo de
camiseta
Norma
jurídica

Anno Domi-
ni (abrev.)
Grande 

quantidade

Vidro (de
remédio)
Artigos do
contrato

Estande,
em inglês
Brado em
touradas

De (?): 
de súbito

Bebidas da 
lanchonete

Bebida
de dietas
José (?),
lutador

Também é
chamado
de "mico"

(Zool.)

Inalar a
fumaça de
(cigarro ou
charuto)

Atitude positiva cuja ausência
leva clientes a procurarem o

ProconBaixada (?), região
onde se localiza Nilópolis (RJ)

Amapá
(sigla)

Pedaço (de
alimento)

Dígrafo de
"rombo"
Táxi, em

inglês

CSR
CATASTROFE

NAVEGARGLS
PERUAPUP
SRINGREME

DUNAACAROII
LAICOLENTO

ASADREDEA
DREGATANO

BOLORFRASCO

TERNAITENS

REIESTALOU
MSTANDOM
POUCASOCAPI

SOLOUCALDO

ESCULHAMBAR

3/cab — raf. 5/stand. 9/caderneta. 11/esculhambar. 12/proletariado.

Loja 1 - Av. Brigadeiro Faria Lima - 1960 - Cocaia - (esq. c/ Mercado Dia) Tel: 2401-0387
Loja 2 - Av.Emílio Ribas - 1641 - Tranquilidade - (esq. c/ Hosp. Padre Bento) Tel: 3428-1474
Loja 3 - Rua Olivanca, 221 - Jd. Carvalho - (Travessa com Avenida Jurema) Tel: 3428-5904 
Loja 4 - Estr. Guarulhos Nazaré, 2772A - (em frente ao mercado Barbosa) Tel: 3428-3328 
Loja 5 - Av. Silvestre Pires de Freitas, 657 - Jd. Paraíso - (esq. c/ a Loja Casa e Vida) Tel: 2536-4344 

EXAME DE VISTA GRÁTIS (TODOS OS DIAS)EXAME DE VISTA GRÁTIS (TODOS OS DIAS)

QUALIDADE E PREÇO BAIXO SÓ AQUI
Armação de fábrica a partir de R$ 29,99.

*Na compra do óculos completo

Mega Fábrica de Óculos
Faria Lima

LIBRA: Um universo mais diplomático será o ideal para 
que você tenha um resultado mais coerente para a sua 
vida agora.

ESCORPIÃO: O que estiver conectado no campo da 
paixão irá fazer o seu coração transbordar de emoção. O 
planeta Urano irá melhorar sua relação.

SAGITÁRIO: Mostrará uma boa disposição para conseguir 
ampliar os seu ideais neste seu grande momento de 
intrigas.

CAPRICÓRNIO: Seus pensamentos ficarão um pouco 
confusos por causa da Lua neste momento soturno. 
Ficará vulnerável neste momento.

AQUÁRIO: O planeta Mercúrio irá transformar você muito 
em relação ao que o elemento Fogo tem feito com você 
agora. 

PEIXES: O seu sistema respiratório irá estará de certa for-
ma comprometido agora, nesta fase tão ruim. O planeta 
Netuno irá ajudar você agora.
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DA REDAÇÃO - A Disney divul-
gou neste domingo (10), um 
novo trailer do live-action de 
Aladdin, uma das grandes 
apostas do estúdio para 2019. 
No vídeo, é possível ver Will 
Smith em ação, como o Gê-
nio, pela primeira vez. O fil-
me chega aos cinemas no dia 
23 de maio de 2019.

O elenco inclui ainda 
Mena Massoud (Aladdin), 
Naomi Scott (Jasmine), Ma-
rwan Kenzari (Jafar), Navid 
Negahban (sultão), Nasim 
Pedrad (Dalia), Billy Mag-
nussen (Prince Anders) e 
Numan Acar (Hakim).

Aladdin tem direção de 
Guy Ritchie (Sherlock Hol-
mes) e roteiro de John Au-
gust (Dark Shadows, Big 
Fish) com base no filme de 
animação de 1992 e nas his-
tórias de Mil e Uma Noites.

Na história, após o sul-
tão ordenar que sua filha, a 
princesa Jasmine, ache um 
marido rapidamente, ela 
foge do palácio. Jasmine en-
contra um tipo meio malan-
dro, Aladdin, que conquista 
seu coração. Porém ambos 

Novo trailer de ‘Aladdin’ mostra 
Will Smith como o Gênio

HORÓSCOPO

FOTO: DIVULGAÇÃO

são achados pelos guardas 
de Jafar, o vizir do sultão. 
Jafar criou um feitiço para 
dominar o sultão, se casar 
com Jasmine e se tornar ele 
mesmo o sultão. Além disto 
finge que cometeu um enga-
no e mandou decapitar Ala-
ddin, que na verdade está 
vivo, pois Jafar precisa dele 
para conseguir uma lâmpa-
da mágica, que é a morada 
de um poderoso gênio. Mas 
o plano de Jafar falha, pois 

Aladdin fica com a lâmpada 
graças a intervenção de um 
pequeno macaco, Abu, seu 
fiel mascote. Quando desco-
bre que há na lâmpada um 
gênio poderoso, que pode 
se transformar em qual-
quer pessoa ou coisa e que 
lhe concederá três desejos, 
Aladdin planeja usá-los para 
conquistar Jasmine, sem 
imaginar que Jafar é um dia-
bólico inimigo, que precisa 
ser detido.
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SERVIÇOSNEGÓCIOS

Oportunidade

Dinheiro

Relax

ACESSE O SITE
Karina  18 anos, local climatizado 
tel. 2382 2002 / 94474-1019

Aluguel de Máquina

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

MASSAGEM TERAPÊUTICA

VEÍCULOS

LICENCIAMENTO
ATRASADO!!!!!
Parcelamos Todos 

os débitos 
do seu veículo

Tels: 2440-6425 ou 4963-0569

ATÉ 12X CARTÃO OU 
18X NO CHEQUE

RETROESCAVADEIRA 
Escav.esteira, Rolo CA 15,  
Caminhão basc., Rolo  peq. 
dinaparc LR 95, Caçamba 
Estac. Fs.: 2486-8586/ 
97138-8449/ 97495-2574

CURSOS GRATUITOS 
Somente material 
didático cabeleireiro 
manicure,depilação e  
Recepçaõ Hospitalar F.: 
(11)98666-9809

DOMÉSTICA 
C/Referência, que more 
próx. Vila Galvão F.: 
2212-1132  2ª à 6ª horário 
comercial

SALA COMERCIAL 
Ótima, reformada. Em 
frente a Faculdade de 
Medicina. R$ 630, dir. c/ 
propr. 99901-6804
COND. FLÁVIA FERNANDA 
Vl. Rio. Apto. 2 dorms., 
sla., coz., wc.,lav., gar. Fs.: 
4803-5755/ 97687-4566

CASA PRÓX.PRAÇA 8 
2 Dorms., sla., coz., wc., 
a. serv., fino acab., gar. 2 
autos 180 Mil (11) 95551-
4029 c/ Stéfano.
TERRENO PINDAMO-
NHANGABA 
200Mts² c/ escrit. reg. 
e planta aprovada.Total 
Infra estrutura,120 Mil (11) 
95551-4029 c/ Stéfano.
APTO. AV. MARTINS JRº 
2 Dorms. + deps, aquece-
dor, wc, sac, elevs. Cond. 
Baixo  lazer completo, 198 
Mil  Doc. Ok  F.: 2382-8300
APTO. JD. MUNIRA 
c/ 42Mts.², 2 dorms., 
Quitado .85 Mil, ac. auto F.: 
2466-5691/ 98347-5803
2 TERRENOS 252MTS² CDA. 
Bem localizado, doc ok. O 
Sonho de morar em Porto 
Seguro Pq. Pindorama 
- BA. F.: 4962-6563/ 95406-
3133 c/Andrea.

TAPERA GRANDE 
1000 m². Ótimo local, R$ 
45 Mil. F: 96314-2035

LIBERO FGTS 
Libero nome no SPC., 
Serasa, protesto e chq. 
devolvido. divida c/ financ. 
4211-1400

ANUNCIE AQUI
97380-7685

ANUNCIE AQUI
97380-7685

ANUNCIE AQUI
97380-7685

CLASSIFICADOS

Veri�car Condições
Vitoram Corretora de Seguros

Planos a partir 
de R$ 119,10
De 0 a 18 anos

F. 2409-5992
9500-5000

MASSAGEM 
com.local  Cris/Laura mass/
finalização.  Infs whats (11) 
99947-6210

CÔMODOS/ ITAQUERA
Individual, incluso água e 
luz R$ 300,00 
F: 98102-1370 Tim
99369-0616 Claro
94693-1563 Oi
99940-8920 Vivo 

CASA CUEVAS, 18 
c/ Lindas gatas Atend. 
das 8:30 as 20hrs.  F: 
2087-2091

94745-7749
5583-2905

GORDINHAS QUENTES 
Local discreto infs whatsa. 
F. :96767-2566
KAKAU  MASSAGEM 
Morena fogosa. Local 
discreto. Atendo só. F: 
96414-1996 (Whats)

11 4210-1371

FALE COM 
NOSSA 

REDAÇÃO

TERRENOS GUARULHOS 
Ótimo localização há 
apenas 2 km da praça 8 
de dezembro. peq. entr. 
e mensais de R$ 720,00 
Últimas unid. não percam. 
F:4969-4226/ 4969-0884 
www.cooperterrahabitacional.
com.br
TERRENO PRAIA GRANDE 
646 Mts², próx. Cidade 
Ocian, ac. auto 165 Mil F.: 
2466-5691/ 98347-5803
SOBRADO  STA  MENA 
Junto Av. Suplicy, 3 dorms., 
1 opcional + deps., 2 wcs., 
gar p/ 2 autos Doc. oK. 
370 Mil . Est. Prop. F.: 
2382-8300.
BOSQUE MAIA TERRENO ! 
10 x 25, Doc Ok 480 Mil , 
Est. Proposta/Imóvel - valor 
. F.: 2382-8300
CASA RECREIO S. JORGE 
2 dorms., sala, coz. gar. 2 
autos. 40 Mil + parcelas. F.: 
96094-1957/ 2087-4901
GALPÃO JD. S. JOÃO 
130mts², na Avenida . 160 
Mil F.2087-4901/ 96094-
1957

ANUNCIE SEU
IMÓVEL AQUI

94805-7644

ANUNCIE SEU
IMÓVEL AQUI

94805-7644

97380-7685

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG

DA REDAÇÃO - Nesta sexta-fei-
ra (15), a partir das 18h30, 
artistas da cidade ligados 
às artes visuais apresentam 
performance durante o en-
cerramento da exposição “Os 
Meus Sonhos Sonho Eu”, no 
Adamastor Centro. A classifi-
cação é livre e a entrada, gra-
tuita.

Em cartaz desde o início 
de dezembro do ano passado, 
a mostra coletiva reúne obras 

Artistas apresentam performance no encerramento 
da exposição ‘Os Meus Sonhos Sonho Eu’

Deise Cipriano, 
do Fat Family, 
morre aos 39 anos
DA REDAÇÃO - A cantora Deise 
Cipriano, do grupo Fat Fami-
ly, morreu ontem após uma 
luta contra o câncer. A infor-
mação foi confirmada pela 
assessoria de imprensa do 
grupo. Em agosto de 2018, 
Deise foi internada para tra-
tar de um câncer no fígado. 
Ela chegou a passar 19 dias 
em coma, e recebeu alta em 
dezembro, após cerca de qua-
tro meses. Dias depois, teve 
que voltar a ser internada. 

Há cerca de um mês, Dei-
se vinha se recuperando em 
sua casa, indo ao hospital 
para exames de rotina e re-
tornos médicos. Após uma 
queda de imunidade consta-
tada em alguns exames, Dei-
se foi internada no Instituto 
do Câncer em São Paulo.

Ela apresentava falta de 
ar, queda de pressão arterial, 
precisando ser sedada.

que retratam o modo como 
cada um dos artistas represen-
ta o tema. Durante a perfor-
mance, os artistas Bemik, Bera, 
Beth, Biro, Bugi, Chiss, Claudi-
nei M, Cris, Cyrackz, Fernando 
Fnd, Goro, Guilherme, Hulk, 
JotaPe, Kici, Less, Pato, Pórx, 
Savana, Sidão, Spin e Uebis 
propõem uma desconstrução 
dos trabalhos expostos, um 
processo que, de acordo com 
o curador Marcos Paulo Feli-

ciano, o Pato, é necessário para 
dar lugar a novas perspectivas: 
“Queremos mostrar às pes-
soas a desconstrução desses 

trabalhos que foram expostos, 
mostrar que há outros ciclos 
e sempre um novo recomeço 
por vir”, explica.
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