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ESTAÇÃO - O entardecer de outono no céu de Guarulhos revelando as belezas da cidade
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Essa história de que o 
neto de Lula, Arthur, não 
morreu de meningite menin-
gocócica, como foi anuncia-
do antes, está circulando já 
há alguns dias. Só ontem, no 
entanto, a Prefeitura de San-
to André, onde fica o hospi-
tal onde o garoto foi aten-
dido, assumiu a informação 
através de seu departamen-
to de saúde. Quem estava 
promovendo o vazamento 
da notícia, até agora, era o 
deputado federal Alexandre 
Padilha, do PT, ex-ministro 
da saúde de Dilma Rousseff.

Só que, nem Padilha, nem 
a Prefeitura de Santo André, 
e muito menos o Hospital 
Bartira, da Rede D́ Or, que 
atendeu Arthur, sabem di-
zer de que doença morreu 
o neto de Lula. Quer dizer, 
saber, possivelmente sabem, 
mas não dizem.

Segundo a Secretaria da 
Saúde do município, “exa-
mes feitos na criança des-
cartaram a presença de me-
ningite”. Ficou nisso.

Porque trazer esse assun-
to agora?

Só há uma explicação: 
a preocupação das autori-
dades municipais com as 
famílias dos coleguinhas de 
Arthur que entraram em pâ-
nico depois que as informa-
ções sobre a meningite fo-
ram divulgadas. Houve uma 
corrida às vacinas. Gente 
que chegou a pagar até mil 
reais por uma dose, segundo 
as informações que circula-
ram ontem.

Só que o impacto passou. 

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

Já faz um mês que morreu 
Arthur e não se soube de 
nenhuma outra criança que 
tenha sido contaminada pela 
doença. Imagino que, agora, 
o melhor seria deixar a famí-
lia decidir sobre o que fazer.

 
Vaquinha
Animada a sessão de 

ontem na Câmara. Líder do 
PSDB, vereador Celestino, 
registrando nossa estreia jun-
to com Sergio Lessa na TV 
Guarulhos; vereador Brinqui-
nho contatando deputados 
federais sobre eleições muni-
cipais daqui a dois anos e, nas 
conversas paralelas, a “vaqui-
nha” do PT para a homena-
gem ao ex-presidente Lula no 
fim de semana em Curitiba. 
Já se completou um ano da 
prisão de Lula e os militantes 
petistas de Guarulhos já têm 
assegurado um ônibus para 
leva-los à capital paranaen-
se. Estão otimistas quanto à 
participação de partidários 
do Brasil inteiro no evento. E 
esperançosos de que a liber-
tação do ex-presidente acon-
teça logo. A decisão de man-
dar para a justiça eleitoral os 
crimes de caixa dois, votada 
pelo Supremo, faz com que 
muitas das decisões que 
mandaram o ex-presidente 
para a cadeia sejam revistas.

Um dos petistas ouvi-
dos ontem na Câmara falou 
muito em prisão domiciliar. 
A chácara, não a de Arujá, é 
claro, mas a de São Bernar-
do, está sendo preparada 
para receber Lula, “se tudo 
der certo...” 

o número 1 se sua intenção de voto for 
no petista Alencar, 2 em Wilson Paiva 
(Novo), 3 em Fran Correa (DEM), 4 Guti 
(PSB), 5 Márcio Nakashima (PDT), 6 Ro-
drigo Tavares (PRTB) e 7 se não sabe 
ou nenhum deles. Isso quer dizer que 
mesmo faltando ainda mais de 18 meses 
para as eleições municipais, os bastido-
res da política já estão a todo vapor. Que 
número você digitaria se recebesse essa 
ligação?

De volta para o futuro
O ex-presidente da Câmara e ex-de-

putado federal, Fausto Miguel Martello, 
está avaliando a proposta de sair can-
didato a vereador pelo PROS de Guaru-
lhos. Mesmo que decida não se candi-
datar, sua ajuda efetiva à sigla já é dada 
como certa. O Partido Republicano da 
Ordem Social, que já cumpriu a cláusula 
de barreira, está se reestruturando vi-
sando ter candidato próprio a prefeito 
em 2020. Estão de olho no fato de que 
os candidatos a vereador para assumir 
terão que ter no mínimo 10% do total do 
quociente eleitoral estimado para a pró-
xima eleição em 18.000 votos.

No jogo
Neste cenário, o ex-deputado estadu-

al Gileno, 1º suplente do PROS em São 
Paulo, deve continuar no partido e seu 
nome já está sendo cotado para ser can-
didato a prefeito em 2020, ou até mesmo 
vice de algum nome forte. Existem ou-
tros interessados nesta vaga, mas tudo 
será definido somente depois de muitas 
discussões internas. A sigla se apresenta 
ainda como opção para administrar e/ou 
auxiliar na administração da cidade de 
Guarulhos a partir de 2021.

Zóio de lula
Nos últimos tempos, grupos políticos 

e pessoas interessadas em prejudicar 
alguém, estão com o hábito de vascu-
lhar as redes sociais, principalmente de 
jornalistas e veículos de comunicação, 
para buscar no passado algo que pos-
sa ser desenterrado e usado contra seus 
desafetos. Assim que algum assunto in-
teressante é detectado, um comentário 
ou emoji qualquer é publicado, fazendo 
com que a referida postagem volte au-
tomaticamente no topo da linha do tem-
po do dono do perfil ou página. Como 
os posts geralmente são polêmicos, di-
versas pessoas passam a comentar em 
seguida, como se o conteúdo tivesse 
sido publicado naquela data, ou seja, 
ninguém se atém ao dia da publicação e 
descem a lenha na vítima. Volta e meia 
vemos muito bate boca entre os inter-
nautas que nem imaginam que o tema 
ali tratado ocorreu há anos atrás. O jei-
to é ficar atento pra não virar massa de 
manobra.

Linha cruzada
Comerciantes e moradores de Gua-

rulhos estão recebendo em suas linhas 
telefônicas fixas ligações de um robô 
que já vai logo perguntando em quem 
o cidadão pretende votar em 2020 para 
prefeito. Na fala, a máquina pede para 
a pessoa que atende o telefone digitar 

ESPALHA 
FATOS

SERGIO LESSA 
ef@espalhafatos.com.br 
www.espalhafatos.com.br 
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Escola Antônio de Ré mobiliza alunos para a Semana do Conhecimento
FOTO: DIVULGAÇÃO

DA REDAÇÃO - Professores da 
Escola Estadual Vereador 
Antônio de Ré, no Macedo, 
estão promovendo oficinas 
para estimular a participação 
dos estudantes na Semana 
do Conhecimento, especial-
mente na 6ª Feira de Ciências 
e Engenharia de Guarulhos 
Feceg. Na sexta-feira (29), 
a iniciativa reuniu cerca de 
100 estudantes.

Organizada pela secreta-
ria de Desenvolvimento Cien-
tífico, Econômico, Tecnológi-
co e de Inovação (SDCETI), a 
Semana do Conhecimento é 
composta por atividades que 
contemplam alunos do en-
sino fundamental e médio, 
universitários, professores, 
pesquisadores, empreende-
dores, instituições de ensino 
e lideranças acadêmicas.

Conforme explica o pro-
fessor Wagner Seishi, um 
grupo de professores decidiu 
se engajar para estimular a 
participação no evento, des-

pertando o interesse por ci-
ência, tecnologia e inovação. 
Completam o grupo os edu-
cadores Mercedes Puga, Erika 
Ferreira, Rosina Fucci, Mario 
Montemurro, Ana Antunes, 
Elineide Oliveira,  Roseli Fer-
nandes, Lúcia Ramalho e Vâ-

nia Sampaio, além do diretor 
do colégio, Isaac Oliveira.

As oficinas são realizadas 
no interturno, de modo que 
os alunos do ensino funda-
mental II, que entram em 
aula às 13h, participam às 
11h. Já os jovens do ensino 

médio deixam a aula ao meio 
dia, e logo em seguida são 
atendidos pelos professores. 

“Nosso propósito, além de 
incentivá-los a praticar ciên-
cia e pesquisa, é qualificá-los 
para que seus projetos te-
nham o máximo de qualida-

de”, diz Seishi.
As estudantes Samara de 

Oliveira e Geovana Lyssa, do 
9ºB, enaltecem a iniciativa 
dos professores. Ex-aluna da 
escola, a jovem Verônica Holl-
mann, que agora faz planos 
para cursar engenharia, man-
tém vínculo com o colégio e 
esteve presente na oficina.  

“A atitude desses educado-
res e o engajamento dos alu-
nos merece ser reverenciada. 
É um exemplo bom e um in-
centivo a todos nós, para que 
sigamos organizando a Se-
mana do Conhecimento com 
ainda mais empenho”, co-
menta o secretário da SDCE-
TI, Rodrigo Barros.

Com o tema Bioecono-
mia: Diversidade e Rique-
za Para o Desenvolvimento 
Sustentável, a Semana do 
Conhecimento 2019 acon-
tece de 21 a 25 de outubro, 
no Adamastor Centro. As 
inscrições para o evento têm 
início em 06 de maio. 
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Bretas acata denúncia contra Temer, Moreira Franco e outros investigados
Filho de Lula é nomeado como assessor 
de deputado do PT na Assembleia de SP
DA REDAÇÃO - O filho do ex-
-presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva, Luís Cláudio Lula 
da Silva, foi nomeado ontem 
como assessor parlamentar 
na Assembleia Legislativa de 
São Paulo. Ele ocupará um 
cargo comissionado no ga-
binete do deputado estadual 
Emídio de Souza (PT). Para 
isso receberá um salário de 
R$ 6.515,40, de acordo com 
a escala de vencimentos da 
Alesp.

Luís Cláudio, ao lado de 
Lula, é réu desde 2016 na 
Operação Zelotes sob acu-
sação de tráfico de influ-
ência, lavagem de dinheiro 
e organização criminosa. 
Eles são suspeitos de terem 

recebido R$ 2,55 milhões 
da consultoria M&M para 
beneficiar clientes da em-
presa com incentivos fiscais 
a montadoras dos caças Gri-
pen, da sueca Saab, por US$ 
5,4 bilhões.

No mês passado, os dois 
foram indiciados pela Polícia 
Federal sob suspeita de cri-
mes de lavagem de dinheiro 
e tráfico de influência. A PF 
investigou pagamentos à em-
presa Touchdown, do filho de 
Lula, que chegaram a R$ 10 
milhões, apesar de a empresa 
ter capital social de apenas R$ 
1 mil.

Emídio Souza foi tesourei-
ro nacional do PT e ex-prefei-
to de Osasco.

FOTO: ANDRE DUSEK/ESTADÃO

DA REDAÇÃO - O governador 
João Doria anunciou ontem 
após encontro com o embaixa-
dor da China no Brasil, Yang 
Wanming, e a delegação do 
consulado chinês em São Pau-
lo, a abertura de um escritório 
comercial paulista na província 
de Shangai. Com custo zero 
pelo Governo do Estado, já que 
será financiado 100% pela Chi-
na, o escritório será inaugurado 
em agosto deste ano e a pers-
pectiva é que facilite a promo-
ção do comércio, investimentos 
e o intercâmbio em áreas diver-
sas como educação, inovação e 
tecnologia. “Shangai é a capital 
dos negócios da China. Hoje, 
estabelecemos os acordos de 
cooperação, que serão assina-
dos em agosto, na China, com 
as áreas de agronegócios, tec-

DA REDAÇÃO - O juiz Marcelo 
Bretas, da 7ª Vara Federal Cri-
minal, aceitou duas denúncias 
oferecidas pela força-tarefa 
da Lava Jato do Rio contra o 
ex-presidente Michel Temer 
(MDB), o ex-ministro de Minas 
e Energia Moreira Franco e ou-
tras nove pessoas por desvios 
nas obras da Eletronuclear. O 
grupo foi acusado pelos crimes 
de corrupção ativa e passiva, 
peculato e lavagem de dinhei-
ro, e desvios de R$ 18 milhões.

Foram denunciados tam-
bém o almirante Othon Luiz 
Pinheiro da Silva, ex-presiden-
te da Eletronuclear, e suas fi-
lhas Ana Cristina da Silva To-
niolo e Ana Luiza Barbosa da 
Silva Bolognani, por evasão de 
divisas e lavagem de dinheiro, 
pela manutenção em contas 

no exterior de valores que che-
gam a 15 milhões de francos 
suíços, o equivalente a quase 
R$ 60 milhões, advindos de 
atividades ilícitas, segundo o 
Ministério Público Federal do 
Rio (MPF).

O grupo foi alvo da Ope-
ração Descontaminação, que 
resultou na prisão de Michel 
Temer e Moreira Franco, sol-
tos no último dia 25 A ação 
foi iniciada com o acordo de 
colaboração premiada firmado 
com um dos envolvidos. O de-
poimento teria apontado para 
a existência de sofisticado es-
quema criminoso para paga-
mento de propina na contra-
tação das empresas Argeplan, 
AF Consult Ltd. e Engevix na 
execução do contrato da usina 
nuclear de Angra 3.

Doria anuncia 1º escritório comercial de São Paulo na China
Câmara do Rio aprova instalação de 
processo de impeachment contra Crivella

nologia, infraestrutura, logísti-
ca e transportes, saúde, desen-
volvimento econômico, energia 
e turismo. Levaremos também 
os programas de desestatização 
do Governo do Estado de São 
Paulo, que forem pertinentes 
para as áreas de ferrovias, ro-

dovias, aeroportos, portos e 
programas de desenvolvimen-
to agrícola”, disse Doria.

Este será o primeiro escri-
tório comercial do Estado fora 
do país. A expectativa é que a 
iniciativa seja ampliada para 
outras cidades chinesas.

DA REDAÇÃO - A Câmara Muni-
cipal do Rio de Janeiro decidiu 
ontem por 35 votos a 14, abrir 
uma comissão para processar o 
prefeito Marcelo Crivella (PRB), 
acusado de crime de respon-
sabilidade. Dois dos três vere-
adores sorteados para compor 
a comissão processante são 
aliados de Crivella: Paulo Mes-
sina (Pros), que era secretário 
da Casa Civil de Crivella e re-
assumiu o mandato de verea-
dor exatamente para a votação 
desta terça-feira, e Luis Carlos 
Ramos Filho (Podemos).

Os dois votaram contra a 
criação da comissão. O terceiro 
integrante é William Coelho 
(MDB), que votou contra Cri-
vella. Coelho será presidente da 
comissão e Ramos Filho será 
relator. A comissão deve noti-
ficar o prefeito para apresentar 
sua defesa, e a partir dessa no-
tificação terá 90 dias corridos 
para concluir a investigação. 
Crivella permanecerá no cargo 
nesse período. Para aprovar o 
impeachment, ao final do pro-
cesso, são necessários votos de 
dois terços dos 51 vereadores.

FOTO: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

DA REDAÇÃO - Uma pistola foi furtada ontem de dentro da LAAD, a maior feira de defesa e segu-
rança da América Latina, que está acontecendo no Riocentro, zona oeste da capital fluminense. 
A pistola, de calibre 9 mm, pertencia à Beretta Defense Technologies e, como todas as armas que 
estão em exposição na feira, estava sem o precursor, o que impede que efetue disparos.

Ninguém no estande da empresa quis comentar o assunto. A companhia limitou-se a dizer 
que o caso está com as autoridades. O furto teria acontecido antes da abertura da feira.

O evento, aberto apenas a profissionais que atuam na área de segurança e defesa, recebe 
executivos e representantes de diversos países.

Rio: pistola é furtada da maior feira de segurança da América Latina

FOTO: TÂNIA RÊGO/AGÊNCIA BRASIL
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Prefeitura intensificará operação 
tapa-buracos no município

STMU reforça linha 383 - Recreio São Jorge/
Terminal Taboão com mais 15 partidas diárias

Apenas 6% dos moradores de rua retornaram 
para casa após abordagem da prefeitura

FOTO: FABIO NUNES TEIXEIRA

DA REDAÇÃO - Apenas 6% das 
pessoas em situação de rua 
que foram abordadas pela 
prefeitura retornaram para 
casa. Desde meados de de-
zembro, 240 pessoas em situ-
ação de rua foram abordadas 
na cidade, sendo que 15 delas 
retornaram à família de ori-
gem em outra localidade.

O serviço de abordagem 
social está intensificando as 
ações na região central como 
as praças Getúlio Vargas e IV 
Centenário, calçadão da rua 
Dom Pedro II, entre outras 
vias. Como ocorre em todos 

os municípios, a medida é 
necessária por ser áreas que 
atraem muitas pessoas em 
situação de rua, já que pos-
suem grande quantidade de 
estabelecimentos comerciais. 

Realizado de forma indi-
reta pela Secretaria de De-
senvolvimento e Assistência 
Social (SDAS), por meio da 
instituição social Núcleo Ba-
tuíra, vencedora do Chama-
mento Público ocorrido no 
ano passado, o trabalho é re-
alizado diariamente a partir 
das 9h e segue uma progra-
mação até as 21 horas, a qual 
inclui também duas outras 

Metalgrade Pisos Industriais S.A. 
CNPJ 46.307.989/0001-81

Demonstrações Financeiras - Exercício FIndo em 31/12/2018
Relatório da Diretoria: Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31/12/2018. Colocamo-nos 
à inteira disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais julgados necessários.  Guarulhos, 28 de Março de 2019 A Diretoria

Notas Explicativas
(1) As demonstrações financeiras estão apresentadas conforme os 
princípios contábeis e a legislação societária vigente. 2) Passivo não 
Circulante e Ativo Circulante: no exercício de 2018 houve a quitação de 
contratos de créditos de longo prazo através do resgate de aplicações 
financeiras que resultou na redução significativa do Passivo Não Circulante 
e do Ativo Circulante. (3) O Capital Social é representado por 1.364.602 
ações ordinárias nominativas sem valor nominal. 4) As demonstrações 
financeiras completas encontram-se à disposição dos senhores acionistas 
na sede da Companhia.

Balanços Patrimoniais

Ativo 2018 2017

Circulante 5.498 4.125

Não Circulante 7.884 39.075

Realizável Longo Prazo 839 599

Investimentos 5.609 37.005

Imobilizado 1.436 1.471

Total do Ativo 13.382 43.200

Passivo 2018 2017
Circulante 2.400 3.615
Não Circulante 8.641 37.758
Patrimônio Líquido 2.341 1.827
Capital 860 860
Reservas 1.905 697
Resultado do Exercício 514 (1.047)
Ajuste de Exercícios Anteriores (938) 1.317
Total do Passivo 13.382 43.200

Demonstrações de Resultado do Exercício 2018 2017
Vendas 14.496 10.561
(–) Impostos Incididos sobre Venda (4.115) (2.801)
(–) Custo das Vendas (8.306) (5.666)
Lucro Bruto 2.075 2.094
(–) Outras Recursos e Despesas Operacionais (2.638) (2.465)
Lucro Operacional (563) (371)
Resultado Financeiro 1.215 (676)
Lucro antes de IR e CSSL 652 (1.047)
Provisão para IR e CSSL (138) –
Lucro Líquido 514 (1.047)

Demonstrações dos Lucros Acumulados 2018 2017
Saldo no início do exercício (938) 1.317
Lucro Líquido do Exercício 514 (1.047)
Destinações Propostas: Reserva Legal – (1.208)
Saldo final do ano (424) (938)

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Fluxo de caixa das atividades operacionais 2018 2017
Lucro Líquido/Prejuízo do Exercício 514 (1.047)
Itens que não afetam o caixa 19 139
Depreciação 19 139
Aumento/Redução nos Ativos Operacionais (1.442) (730)
Estoques 224 (232)
Duplicatas a Receber (822) (197)
Créditos a Recuperar (820) (130)
Despesas Antecipadas (4) 3
Adiantamentos Diversos (21) (175)
Aumento/Redução nos Passivos Operacionais (30.332) 928
Fornecedores Diversos (165) 175
Tributos a Recolher IRRF/ICMS/IPI/ISS 601 177
Provisão IRPJ e CSLL 41 –

2018 2017
Provisão sobre Férias e 13º Salário 133 (217)
Outras Contas (1.875) 1.402
Obrigações Sociais 26 (76)
Empréstimos (29.093) (533)
Fluxo de Caixa Investimentos 31.172 (728)
Aquisição de Imobilizado 16 (680)
Depósito Judicial e outros (240) (229)
Investimentos 36.996 (1.668)
U.S. Empreendimentos (5.600) 1.850
Aumento Líquido/Redução Caixa Equivalente (69) (1.439)
No Fim do Exercício 18 87
No Início do Exercício 87 1.526
Aumento Líquido/Redução Caixa Equivalente (69) (1.439)

Diretoria
Augusto Spadoni Gabriel

Diretor

Contador
Edison Izidoro Junior

Contador - CRC 1SP 154490/O-2

DA REDAÇÃO - A prefeitura 
reforçou com o acréscimo 
de 15 partidas diárias a li-
nha 383, que liga o bairro 
Recreio São Jorge ao Termi-
nal Taboão. A medida foi 
tomada pela Secretaria de 
Transportes e Mobilidade 
Urbana (STMU), através do 
Departamento de Transpor-
tes. O itinerário é conside-
rado de alta demanda por 
possuir grande número de 

DA REDAÇÃO - Por solicitação 
do prefeito Guti, a Progresso 
e Desenvolvimento de Guaru-
lhos S/A (Proguaru) promoverá 
uma grande operação de tapa-
-buracos por todo o munícipio. 
Segundo o diretor técnico de 
Infraestrutura Viária, Joel Ro-
drigues, a empresa pretende 
aumentar para 10 o número de 
equipes que executam manu-
tenções do tapa-buracos, sen-
do que deste total, oito atuarão 
simultaneamente nos quatro 
cantos da cidade, das 8h às 
17h. Outras duas equipes serão 

passageiros.
No sentido Recreio São 

Jorge até o Taboão, o acrésci-
mo é de oito partidas, subin-
do de 83 para 91. No caminho 
inverso, são sete partidas a 
mais, aumentando o número 
de 85 para 92. Para conseguir 
atender ao pedido dos mora-
dores, a STMU acrescentou 
mais um ônibus na rota, o 
que elevou o total de carros 
de seis para sete.

O número de partidas 
também será maior aos 
sábados e domingos: “O 
objetivo é fazer com que 
os pedidos que cheguem 
à secretaria sejam atendi-
dos o mais rápido possível. 
Esse é um desejo expresso 
do prefeito Guti, que temos 
procurado atender desde o 
início da nossa gestão”, dis-
se o titular da pasta, Paulo 
Carvalho.

responsáveis pela realização 
de pequenos reparos. Para oti-
mizar os trabalhos, a empresa 
planeja adquirir e alugar novos 
equipamentos. Hoje atuam nes-
sa função um total de oito equi-
pes, sendo quatro no período 
da manhã e quatro à tarde.

“Teremos mais equipes, 
mas com menos integrantes. 
Desta forma acreditamos que 
intensificaremos o serviço em 
ruas e avenidas da cidade”, in-
formou Rodrigues. A previsão 
é que a nova operação inicie os 
trabalhos ainda esta semana.

Ação
A pessoa em situação de rua é abordada e é identifi-

cada sua necessidade, que vai desde o acolhimento ins-
titucional, tratamento de saúde e documentação. Os que 
ainda não conhecem, são orientados a procurar por uma 
das duas unidades do Centro POP (Vila Progresso e Pon-
te Grande), onde podem tomar banho, tomar café e lavar 
suas roupas, além de passarem por atendimento técnico 
de assistentes sociais e psicólogas.

Para o acolhimento institucional adulto masculino, o 
município possui três locais: no Taboão (execução direta), 
na Ponte Grande, por meio da instituição social SOS São 
Geraldo e no Parque Residencial Bambi, por intermédio 
do Núcleo Batuíra. Possui ainda a Casa de Passagem Femi-
nina (execução indireta), uma modalidade de acolhimento 
feminino.

regiões da cidade. A popula-
ção pode acionar o serviço de 
abordagem social pelo telefo-
ne 2087-7400.

As equipes de abordagem 
social são formadas por seis 
pessoas, das quais quatro 
agentes sociais, sendo que 
um realiza atividades admi-
nistrativas na base, e uma 
coordenadora, que no caso, é 
uma psicóloga. E o seu obje-
tivo é fazer a transição para 
que as pessoas saiam da rua 
e retornem à sociedade, além 
de conscientizá-los sobre os 
direitos, programas e equipa-
mentos à disposição deles.
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CEI que investiga GRU Airport é 
encerrada por falta de quórum

Câmara deve votar amanhã projetos de demissão 
voluntária e aposentadoria de funcionários do Saae
FOTOS: LUCY TAMBORINO LUCY TAMBORINO - A Comissão 

Especial de Inquérito (CEI) 
que investiga possíveis práticas 
irregulares no GRU Airport 
– Aeroporto Internacional de 
São Paulo, em Cumbica, foi 
encerrada por falta de quórum 
ontem. Estiveram presentes 
apenas quatro vereadores: João 
Dárcio (Podemos), Luis da Sede 
(PRTB), Moreira (PTB) e Laer-
cio Sandes (DEM).  A próxima 
reunião deve acontecer na ter-
ça-feira (09). 

Na ocasião estava agenda-
do o depoimento de represen-

LUCY TAMBORINO  - A Câmara 
deliberou ontem dois projetos 
de lei sendo o primeiro o que 
institui o Programa de Desli-
gamento Voluntário (PDV) e o 
outro o Programa de Aposenta-
doria Incentivada para os servi-

tantes da concessionária, estes 
também não compareceram 
na reunião. “Mas uma vez está 
latente um desrespeito ao Le-
gislativo e particularmente a 
CEI. Não vieram os represen-
tastes da GRU Airport e pedi-
ram que fosse agendado para 
a próxima terça-feira”, declarou 
Dárcio, que preside a comissão. 
De acordo com ele, essa é a se-
gunda vez que representantes 
da concessionária cancelaram 
a visita, caso isso se repita os 
parlamentares devem convocá-
-los juridicamente.

dores públicos do Serviço Autô-
nomo de Água e Esgoto (Saae) 
de Guarulhos. Os textos devem 
ser votados na sessão extraordi-
nária convocada para amanhã.  

Segundo o PL, o incentivo 
de adesão ao Programa de Apo-

sentadoria Incentivada corres-
ponde à indenização de 10% 
da remuneração mensal, para o 
cálculo do incentivo financeiro, 
por ano de efetivo exercício na 
administração pública munici-
pal a serviço do Saae. 

Conforme a justificativa 
do PL, a idade média dos ser-
vidores da autarquia é de 52 
anos, segundo estudo recente. 
No texto é defendido que prin-
cipalmente os servidores que 
atuam na área operacional, 
apresentam redução da capaci-
dade laborativa em função do 
grande esforço físico exigido 
nas atividades de campo.

Já ao servidor que aderir ao 
PDV será concedida indeniza-
ção, correspondente a 1,4 vezes 
o valor da remuneração mensal 
por ano de efetivo exercício na 
administração pública munici-
pal a serviço do Saae.

A sessão realizada ontem 
terminou após os vereadores 
esvaziarem o plenário.

Bardella S/A Indústrias Mecânicas
CNPJ/MF 60.851.615/0001-53 - NIRE 35 300 037 294

Companhia Aberta - Edital de Convocação para Assembleia Geral Ordinária
Convidamos os Senhores Acionistas a se reunirem no dia 30/04/2019, às 15 horas, na Avenida Antonio Bardella, 525, Guarulhos/
SP, a fi m de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: I) Examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras relativas ao 
exercício social fi ndo em 31/12/2018; II) Proposta do Conselho de Administração sobre a não distribuição de dividendos; III) Eleição 
dos membros do Conselho de Administração e fi xação da remuneração para o Conselho de Administração e Diretoria; O percentu-
al mínimo da participação do capital social votante necessário à requisição do sistema de voto múltiplo é de 5%, em conformidade 
com a Instrução Normativa CVM nº 165/91, alterada pela Instrução CVM nº 282/98. Estão à disposição dos acionistas na sede da 
Companhia cópias dos seguintes documentos relativos ao exercício social fi ndo em 31/12/2018: I) Relatório da administração; II) 
Demonstrações Financeiras; III) Parecer dos auditores independentes; IV) Proposta do Conselho de Administração sobre a não dis-
tribuição de dividendos; V) Proposta do Conselho de Administração para remuneração do Conselho de Administração e Diretoria. 
Ficam suspensas as transferências de ações 5 dias antes da data da Assembleia Geral, em conformidade com o disposto no artigo 
26, § 2º do Estatuto Social da Companhia. Os Senhores Acionistas poderão ser representados na Assembleia por procuradores 
constituídos na forma do artigo 126, §§ 1º e 2º da Lei das Sociedades Anônimas. Os instrumentos de mandato deverão ser deposi-
tados na sede da Companhia até 3 dias úteis antes da realização da Assembleia, aos cuidados do Diretor de Relações com Investi-
dores, conforme disposto no artigo 26, § 1º do Estatuto Social. Conforme previsto na Instrução CVM 481/09, os acionistas poderão 
utilizar o procedimento de voto à distância através do Boletim de Voto à Distância, disponibilizado pela companhia juntamente 
com os demais documentos a serem discutidos na assembleia, cujo Boletim pode ser enviado pelo acionista até 7 dias antes da 
data da assembleia, por meio da instituição fi nanceira contratada pela companhia para prestação dos serviços de escrituração das 
ações ou diretamente à companhia. Os documentos e informações relativos às matérias a serem deliberadas, o boletim de voto 
à distância e as instruções para o exercício do voto à distância, encontram-se à disposição na sede social da Companhia, no site 
da Companhia (www.bardella.com.br), no site da CVM (www.cvm.gov.br) e no site da B3 - Brasil, Bolsa e Balcão (www.b3.com.br).
Guarulhos, 29/03/2019. Claudio Bardella - Presidente do Conselho de Administração.              (30-02-03)

Permetal S/A Metais Perfurados
CNPJ: 61.139.192/0001-06

Relatório da Diretoria

Balanços Patrimoniais - em 31 de Dezembro (Em R$ mil) Demonstrações de Resultado do Exercício (Em R$ mil)

Demonstrações dos Lucros Acumulados (Em R$ mil)

Demonstração dos Fluxos de Caixa 

Senhores Acionistas:  Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31/12/2018. Colocamo-nos à inteira disposição para 
prestar quaisquer esclarecimentos adicionais julgados necessários. Guarulhos, 28 de Março de 2019 A Diretoria

Ativo 2018 2017
Circulante 55.410 31.131
Não Circulante 42.284 68.479
Realizável a Longo Prazo 1.693 923
Investimentos 20.010 43.034
Imobilizado 20.581 24.522
Total do Ativo 97.694 99.610

2018 2017
Vendas 79.768 92.621
(–) Impostos Incidentes sobre/Venda (18.472) (17.465)
(–) Custo das Vendas (51.112) (55.504)
Lucro Bruto 10.184 19.652
(–) Outras Receitas e Despesas Operacionais (32.981) (9.502)
Lucro Operacional (22.797) 10.150
Resultado Financeiro 1.913 (1.150)
Lucro antes de IR e CSSL (20.884) 9.000
Provisão para IR e CSSL – (3.036)
Lucro Líquido (20.884) 5.964

2018 2017
Saldo no início do exercício – –
Lucro Líquido do Exercício (20.884) 5.964
Ajuste Exercício Anterior/Reserva para Contingência
Destinações Propostas:
Reserva para Contingências (55.776) (4.249)
Reservas 55.776 (298)
Dividendos – (1.417)
Saldo final do ano (20.884) –

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais 2018 2017
Lucro Líquido/Prejuízo do Exercício (20.884) 5.581
Itens que não Afetam o Caixa 4.930 (2.363)
Depreciação 4.930 (2.363)
Aumento/Redução nos Ativos Operacionais (9.703) (1.223)
Estoques (6.819) (1.519)
Duplicatas a Receber 879 (2.288)
Outras Duplicatas a Receber (4.683) 4.886
Créditos a Recuperar 404 (4.960)
Despesas Antecipadas (28) (290)
Adiantamentos Diversos 544 2.947
Aumento/Redução nos Passivos Operacionais 18.967 451
Fornecedores Diversos 340 725
Tributos a Recolher IRRF/ICMS/IPI/ISS 80 34
Provisão IRPJ e CSLL – (466)
Provisão PLR 111 (322)
Provisão sobre Férias e 13º Salário (584) 291
Dividendos (1.416) (570)
Outras Contas (1.196) 2.935
Obrigações Sociais 4 (148)
Parcelamento Fiscal (19.651) (2.027)
Empréstimo Bancário 10.015 –
Acordo Processual 31.264 –
Fluxo de Caixa Atividades Investimentos 21.265 (4.668)
Aquisição de Imobilizado (988) (3.375)
Depósito Judicial (771) (75)
Investimentos 30.525 (1.218)
U.S. Empreendimentos (7.500) –
Aumento Líquido/Redução Caixa e Equivalência 14.576 (2.222)
Caixa e Equivalente de Caixa
No Fim do Exercício 15.455 879
No Início do Exercício 879 3.101
Aumento Líquido/Redução Caixa e Equivalência 14.576 (2.222)

Diretoria
Leonardo Spadoni

Presidente
Edison Izidoro Junior

Contador - CRC 1SP 154490/O-2

Notas Explicativas:1) As Demonstrações Financeiras foram preparadas 
em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, observando 
as orientações do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e as 
normas internacionais - IFRS. 2) Ativos e passivos circulantes e não 
circulantes são apresentados ao valor de custo ou realização, incluindo, 
quando aplicável, os rendimentos auferidos até a data do encerramento do 
exercício. Se necessário, é constituída provisão para redução aos valores de 
mercado. 3) Os estoques são demonstrados pelo menor entre o custo médio 
ou da produção e o valor de realização. O custo dos produtos acabados e 
dos produtos em elaboração compreende matéria-prima, mão de obra 
direta, outros custos diretos e despesas gerais de produção. 4) A 
Administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos não 
financeiros sujeitos à amortização, com o objetivo de avaliar eventos ou 
mudanças que possam indicar perda de seu valor recuperável. 5) 
Imobilizado: é demonstrado pelo custo de aquisição e/ou construção 
deduzido da depreciação acumulada e de perdas por desvalorização 
acumuladas, se aplicáveis: Gastos que representam melhorias no ativo 
(aumento da capacidade instalada ou da vida útil) são capitalizadas. A 
depreciação é calculada pelo método linear. As taxas de depreciação 

utilizadas estão de acordo com a expectativa de vida útil dos bens. 6) O 
Capital Social está representado por 3.988.385.045 ações nominativas sem 
valor nominal. 7) As demonstrações financeiras completas, encontram-se a 
disposição dos senhores acionistas na sede da Cia. 8) O valor de  
R$ 6.407.703 no grupo do patrimônio liquido “ajuste de exercícios anteriores” 
refere-se ao processo nº 16095-720.144/2014-18 e 16095-720.145/2014-62 
que resultou no ingresso da sociedade do programa intitulado em “Refis da 
Copa”. A consolidação foi concluída neste exercício e com a redução da 
multa ficou em 31/12/18 no valor de R$ 10,8 milhões a ser pago em R$ 133 
parcelas. 10) Em fevereiro de 2018 foi homologado Acordo com a Casa da 
Moeda do Brasil. O passivo no valor de R$ 57 milhões a ser pago em 4 anos 
foi lançado contra resultado (“Outras Receitas e Despesas Operacionais”), 
sendo que foi quitado o valor de R$ 26 milhões (parcelas de 2018 e 2019), 
cujo o saldo devedor encontra-se Passivo não Circulante.

Passivo 2018 2017
Circulante 13.743 10.049
Não Circulante 44.721 29.447
Patrimônio Líquido 39.230 60.114
Capital 13.000 13.000
Reservas 56.850 1.073
Reserva para Contingências – 45.567
Resultado do Exercício (20.884) 5.964
Ajuste de Exercícios Anteriores (9.736) (5.490)
Total do Passivo 97.694 99.610

UBSs abertas aos sábados já 
realizaram 70 mil atendimentos 
LUCY TAMBORINO  - O chama-
do “Programa Saúde Ago-
ra”, que consiste na abertu-
ra de Unidades Básicas de 
Saúde (UBSs) aos sábados 
já realizou cerca de 70 mil 
atendimentos. Iniciativa da 
Secretaria de Saúde, o pro-
grama foi lançado em maio 
de 2017 com o objetivo de 
ampliar o acesso da popula-
ção à assistência em saúde, 
principalmente as pessoas 
que não podem buscar tra-
tamento durante a semana. 

Aos sábados os guaru-

lhenses podem passar em 
consulta médica mesmo 
sem agendamento prévio; 
realizar exame de papani-
colau (de prevenção do cân-
cer de colo de útero) e testes 
rápidos para detecção do 
HIV, sífilis e hepatites; co-
locar em dia a carteirinha 
de vacinação; participar de 
atividades de promoção da 
saúde; além de regularizar 
compromissos do Progra-
ma Bolsa Família e do ca-
dastro no E-SUS, entre ou-
tras coisas.
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A pergunta que fica é: como celebrar 
um período que causou tanta dor e 
mortes praticadas por agentes?

     A partir de hoje a prefeitura abre inscrições 
para a oficina gratuita Horta Doméstica 
Orgânica, que ocorrerá nesta quinta-feira, 
dia 4, das 9h às 12h, na Casa de Laudelina 
(Jardim Zaira, atrás da ACM). Para participar, 
é solicitada a doação de um quilo de alimento 
não perecível, que será repassada ao Fundo 
Social de Solidariedade do município. 
Inscrições pelo telefone: 2482-3862. A 
oficina é voltada a maiores de 16 anos e visa 
estimular a economia e promover segurança 
alimentar, saúde e ainda a possibilidade 
de geração de renda no futuro. Entre os 
temas abordados pela equipe de Agricultura 
Urbana da Secretaria de Desenvolvimento 
e Assistência Social, estão preparo do solo; 
escolha de hortaliças; planejamento de horta 
horizontal ou vertical no quintal ou varanda de 
casa; nutrição das plantas; plantio em vasos e 
jardineiras, entre outros.

     A Secretaria de Desenvolvimento Urbano 
receberá até a próxima sexta-feira (5) as inscrições 
para quem tem interesse em comercializar caldo 
de cana na feira livre da avenida Faustino Ramalho, 
no Jardim Vila Galvão, que acontece às quintas-
feiras, das 7h às 13h. O Edital de Chamamento 
nº 023/2019-SDU04.01 foi publicado no Diário 
Oficial da última sexta-feira (29). As inscrições 
deverão ser protocoladas junto ao Fácil - Central de 
Atendimento ao Cidadão. Não podem participar do 
processo seletivo os integrantes da Comissão de 
Seleção, seus parentes consanguíneos, cônjuges 
ou pessoas com quem mantenham relações 
societárias de qualquer natureza, servidores ou 
dirigentes de órgãos da administração direta e 
indireta do município de Guarulhos, os feirantes 
cujas matrículas foram transferidas ou cassadas 
no prazo de até três anos antes da data limite de 
inscrição, os feirantes já licenciados para outra 
feira realizada às quintas-feiras. 

ANOTE

Ditadura Nunca Mais!
Nesta última semana muito se 

falou sobre os 55 anos do Golpe 
Militar no Brasil. Alguns setores 
acharam por bem “celebrar” a data e 
criaram vários factoides sobre o as-
sunto, causando um grande embate 
na sociedade e muito desconforto, 
principalmente por parte de grupos 
e de pessoas que tiveram suas vidas 
devastadas por este regime.

Por falta de conhecimento dos 
fatos e aos olhos de muita gente 

mais saudosista, o período ditato-
rial brasileiro pode simplesmente 
ser esquecido, banalizado e o re-
torno deste Sistema de Governo, 
para estas pessoas, “pode até mes-
mo ser uma saída real para nossos 
atuais problemas”, mas os núme-
ros de provas contra este regime 
falam por si.

A história da ditadura no Brasil, 
iniciada em 31 de março de 1964 e 
encerrada em 1985, não pode ser 
apagada da nossa memória. Ela está 
escrita nos livros, estampadas em 
fotos, em filmes, músicas, em peças 

de teatro, em matérias de jornais de 
todo o mundo e também na inter-
net, onde existe um vasto número 
de páginas sobre o tema, inclusive a 
lista dos nomes das pessoas mortas.  
Os 21 anos do Regime Militar existi-
ram, é um fato incontestável, tanto 
que o próprio Estado indenizou vá-
rias vítimas.

A pergunta que fica é: como ce-
lebrar um período que causou tanta 
dor e mortes praticadas por agentes 
do próprio Estado, que prendiam, 
perseguiam e torturavam em celas 
subterrâneas, homens ou mulheres, 
que se opunham ao regime? Como 
simplesmente celebrar esta data e 
não esquecer daqueles e daquelas, 
cujos corpos inertes foram descarta-
dos da forma desumana?

A liberdade de expressão, como 
conhecemos hoje, no seu mais am-
plo significado, onde, nas suas pá-
ginas, qualquer pessoa, pode sim-
plesmente falar o que bem pensa da 
política, dos políticos e de qualquer 
outro tema, jamais seria permitida 
num regime ditatorial que cerceou 
e perseguiu jornalistas, censuran-
do abruptamente matérias que de-
nunciavam os abusos do regime.  É 
lamentável que importantes lide-
ranças políticas - eleitas pelo voto 
direto - queiram revigorar e revitali-
zar um período tão obscuro.

O Brasil, precisa sim, celebrar a 
sua redemocratização, saudar e hon-
rar todas as pessoas que lutaram 
por ela. O nosso direito de votar, 
de sermos votados, de participar da 
política e de expressarmos nossas 
opiniões, não pode nunca mais ser 
proibido ou cerceado. A democracia 
plena, com todos os seus defeitos, é 
ainda o melhor regime político.

CRISTINA VEREDA
Jornalista pós-graduada 
em Teoria da Comunicação

PONTO
DE VISTA

Adivinha quem está chegando
em Osasco para somar forças ?

• Salas exclusivas ou compartilhadas
• Espaço de convivência com copa e café gratuito
• Salas de reunião e atendimento, ideal para 
terapeutas e profissionais liberais 
• Recepção com gerenciamento de correspondências 
e recados
• Bicicletário• Bicicletário
• Espaço Gourmet e área verde
• Localização privilegiada
• Ambientes climatizados
•Aluguel, mobiliário, água, Luz, IPTU, Internet banda 
larga com wi-fi para Coworkers e visitantes.

e descubra as vantagens de um dos mais 
inovadores conceitos em Coworking.

Tudo o que é preciso para alavancar seu negócio!

Sumforces I
R. Ari Barroso, 166 
 Jd. Pinhal, Guarulhos.

Sumforces II
R. Cavadas, 43 
 Vila Endres, Guarulhos.

Sumforces III
R. Túlio Brancaleone, 114 
Centro, Guarulhos.

Sumforces IV
R. João Teixeira Machado, 211 
Vila Campesina, Osasco.
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Zoo de Guarulhos é referência em reprodução de primata ameaçado de extinção
FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG

DA REDAÇÃO - Quem chega ao 
Zoológico de Guarulhos, no 
Jardim Rosa de França, logo 
se depara com alguns recin-
tos climatizados que abrigam 
diferentes espécies de pe-
quenos primatas conhecidos 
popularmente como saguis. 
Os bichinhos costumam cha-
mar a atenção dos visitantes 
pela carinha fofa e agilidade, 
porém, o que muitos desco-
nhecem é que entre as espé-
cies existentes no local, há 
uma considerada em risco 
de extinção, o sagui-da-serra-
-escuro (Callithrix aurita).

Para colaborar com a so-
brevivência da espécie que é 
endêmica da Mata Atlântica, 
ocorrendo apenas em Minas 
Gerais, Rio de Janeiro e São 
Paulo, incluindo a cidade de 
Guarulhos, em 2009 a equipe 
do zoo passou a integrar um 
grupo multi-institucional para 
sua conservação. Nesse ano, o 
parque recebeu os primeiros 
animais apreendidos em cati-

veiros ilegais, o que possibilitou 
a formação do primeiro casal.

Após anos de dedicação e 
aprendizado sobre a espécie 
muito delicada e de difícil cria-
ção, entre 2014 e 2018, veio o 
resultado tão esperado: o zoo-
lógico de Guarulhos foi o pri-
meiro a reproduzir a espécie 
com o nascimento de dez fi-
lhotes de três casais diferentes, 
alguns dos quais transferidos 
para iniciar grupos em outros 
locais, o que conferiu ao par-
que o status de instituição de 
referência no manejo do sagui-
-da-serra-escuro.

Coordenado pela veteriná-
ria Claudia Igayara, o sucesso 
do trabalho de manutenção 
garantiu ao Zoológico de Gua-
rulhos o posto de coordenador 
do studbook da espécie, que 
gerencia toda a população em 
cativeiro no País, em conjunto 
com a Associação de Zooló-
gicos e Aquários do Brasil do 
Brasil (AZAB) e o ICMBio,  ór-
gão federal responsável pela 

gestão da fauna ameaçada 
no Brasil, além de convites à 
equipe para participação em 
seminários internacionais so-
bre o manejo de calitriquídeos 
(macacos de pequeno porte e 
longa cauda não preênsil).

“Esta é uma ação concreta 
de conservação de espécies 
ameaçadas desenvolvida pelo 
Zoo de Guarulhos, reconhe-
cida nacional e internacio-
nalmente, que mostra que é 
possível fazer a diferença com 
dedicação e trabalho técnico”, 
comenta Claudia.

No momento, o recinto dos 
saguis-da-serra escuros no Zo-
ológico de Guarulhos está em 
reforma, porém os animais 
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O sagui-da-serra escuro está entre as espécies em risco de extinção, principalmente pela 
destruição de seu habitat e pela hibridação (mistura) com outras espécies de saguis intro-
duzidas pelo homem em sua área de ocorrência. Sem uma população de segurança bem 
manejada em cativeiro e trabalhos integrados dentro e fora do local de origem, há poucas 
chances de que esta espécie sobreviva.

em breve estarão de volta à ex-
posição. No total, o zoo abriga 

doze indivíduos da espécie, en-
tre machos e fêmeas.



ÁRIES: O Sol baixará um pouco a sua ansiedade, recebe-
rá uma grande ajuda neste aspecto. Sua intuição irá livrar 
você de algumas situações ruins. 

TOURO: Terá uma dificuldade para seguir em frente em 
determinadas situações, muito será por causa de Júpiter. 
Porém receberá boas energias de Vênus, explore.

GÊMEOS: Mostrará mais o seu lado contraditório, isso 
não será bom, pois pode gerar desconfiança de alguns. 
Isso será uma influência muito forte de Saturno. 

CÂNCER: Pode vir a ter um ressentimento durante o dia. 
Não deve ser tão dependente de outras pessoas. A Lua 
poderá te ajudar a despertar sua afetuosidade.

LEÃO: Irá mostrar ser uma pessoa muito criativa e leal, 
Netuno tende ser um forte aliado para esta situação. As 
situações de desconforto serão geradas por você.

VIRGEM: Sua praticidade ajudará a executar algumas 
tarefas das quais estavam estagnadas. Urano ajudará a 
transformar esta palavra praticidade em elemento chave.
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LIBRA: A palavra chave deste dia para o signo de Libra 
será diplomacia. Demonstrará um forte senso de conciliar 
ideias de pessoas completamente diferentes.

ESCORPIÃO: Uma grande determinação será apresen-
tada por você. Plutão abrirá muitas portas para você 
conseguir realizar aquilo que tanto deseja.

SAGITÁRIO: Seu pensamento estará mais aguçado que 
habitualmente. O elemento fogo ajudará um pouco o seu 
humor. 

CAPRICÓRNIO: Não haverá muitas alterações relevantes 
no campo do relacionamento. A estabilidade tende a se 
manter durante este dia. 

AQUÁRIO: Tente não aceitar todas as coisas que as pes-
soas mais próximas venham a fazer ou dizer para você. 
De dentro do planeta Mercúrio virá a luz para a sua vida.

PEIXES: Atrair novas pessoas para o seu círculo de ami-
zade será algo muito importante. Netuno será o planeta 
no qual irá ajudar neste processo.
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DA REDAÇÃO - A Netflix anun-
ciou a segunda temporada da 
série The Umbrella Academy, 
que estreou em fevereiro de 
2019. Ainda não há data con-
firmada para a próxima tem-
porada, que contará com dez 
capítulos e começa a ser roda-
da em breve em Toronto, no 
Canadá.

A série, que conta com 
Ellen Page, Tom Hopper, Da-
vid Castañeda, Emmy Raver-
-Lampman, Robert Sheehan, 
Aidan Gallagher e Justin Min, 
retorna com o elenco original 
da primeira temporada.

Netflix anuncia 2ª temporada 
de ‘The Umbrella Academy’

HORÓSCOPO

FOTO: DIVULGAÇÃO

Entre os produtores estão 
Gerard Way, ex-vocalista da 
banda My Chemical Roman-
ce, e o quadrinista brasileiro 
Gabriel Bá, que assina parce-
rias com Fábio Moon e Neil 
Gaiman.

“The Umbrella Academy” 
se passa em um universo al-
ternativo onde o Presidente 
Kennedy não foi assassinado. 
A equipe principal é descrita 
como uma “família disfun-
cional de super-heróis” (seme-
lhante ao Quarteto Fantásti-
co). Em meados do século XX, 
em um inexplicável evento, 

43 crianças foram geradas es-
pontaneamente por mulheres 
que não apresentavam sinais 
de gravidez. Das quais sete 
são adotadas por Sir. Regi-
nald Hargreeves “O Monócu-
lo”, um alienígena mascarado 
de empresário, que pretende 
treina-las para salvar o mun-
do de ameaças desconhecidas. 
Na edição “Suite do Apoca-
lipse”, a equipe se separa por 
um tempo até terem notícias 
sobre a morte de Hargreeves, 
e em sequência eles reformam 
a equipe após um deles se tor-
nar um super-vilão.

SIGA-NOS NO

/jornalfolhametro

www.fmetropolitana.com.br

dos leitores de 
jornal impresso 

da cidade leem a
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CLASSIFICADOS

EMPREGO

PUBLICIDADE LEGAL

v

11

IMÓVEIS

CURSOSSERVIÇOS

NEGÓCIOS

VEÍCULOS

LICENCIAMENTO
ATRASADO!!!!!
Parcelamos Todos 

os débitos 
do seu veículo

Tels: 2440-6425 ou 4963-0569

ATÉ 12X CARTÃO OU 
18X NO CHEQUE

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

RETROESCAVADEIRA 
Escav.esteira, Rolo CA 15,  
Caminhão basc., Rolo  peq. 
dinaparc LR 95, Caçamba 
Estac, Bobcat. Fs.: 
2486-8586/ 97138-8449/ 
94159-7731

CORSA SEDAN CLASSIC LS 
2011, cinza, KM baixa, vte, 
sensor de ré ,sem detalhes 
F.: 2461-3205/98111-7603.

ANUNCIE AQUI 
97380-7685

ANUNCIE AQUI 
97380-7685

DOMÉSTICA 
C/Referência, que more 
próx. Vila Galvão F.: 
2212-1132  2ª à 6ª horário 
comercial
GIGA SOM CONTRATA 
Motoristas p/Bico (homens 
e Mulheres) Cat de B a E 
p/ dirigir carros de som em 
S.P. e Região. F.:  2425 
2560/zap 94015-4662.
DESIGNER  DE 
SOBRANCELHAS 
Experiência com linha. 
Centro de Guarulhos 
Comissão F.: 97476-9439
INSTALADOR 
De Som e Acessórios. F.: 
(11) 4386-4279
MOÇA MAIOR 
Precisa  p/ trabalhar em  
Privê como garota. Fone. 
(11) 96655-6443
AGENTE DE PRODUÇÃO 
p/trabalho em casa, 
etiquetar e envelopar malas 
diretas. Ambos os sexos 
acima de 18a. Ganhos 
R$ 1.150,00. Enviamos 
todo serviço até sua porta. 
F:4210-2322.

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

VENDE-SE 
Banca jornal, Frente 
Padaria Barão Cecap. F: 
2884-8660 c/ Izabel
ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
Seu Computador Quebrou, 
esta c/ Virus e não entra na 
Internet ? At. Domicilio.Tx. 
Única R$ 50, F:96287-3240 
whats/ 2026-1845 ac. cartões.

APTO. GOPOUVA 
2 dorms. sacada+ dep., 1vg. 
port.24hrs. R$ 1.350,00 
Inculso cond.+ Iptu. F.: 
94249-5706 whats.
JD. BELA VISTA $ 620,00 
Atrás da Pça. Juscelino 
K de Oliveira, 1 
dorm.,sl,coz.,wc.,lav., s/ 
gar  casal s/ filhos s/animal. 
98443-5925
CASA RENATO MAIA  
dorms., Demais dep., Gar. 3 
autos, ao lado do Roldão. F.:  
99806-2562/ 2468-0330
CASA ARMINDA DE LIMA 
3 dorms., sla 2 amb., e 
demais dep., gar 5 autos, 
próx. Proguaru. F.: 99806-
2562/ 2468-0330

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

MASSAGEM TERAPÊUTICAKAKAU  MASSAGEM 
Morena fogosa. Local 
discreto. Atendo só. F: 
96414-1996 (Whats)

Sítios e Chácaras

MOÇAS MAIORES

2093-1177 MT.CARRÃO

2082-2050 

WHATS 

97268-2789 WHATS

,

Simpáticas, não precisa ser bonita.
Ganhe muito, horários flexíveis.

Se não trabalhar recebe.
 
.

97197-2861

CENTRO PENHA 

P/ PRIVÊ

Fornecemos café manhã, almoço, janta.

93225-5820 WHATS 
93146-9635 WHATS

Contrata-se

Vende-se

Aluga-se

Oportunidade

Aluguel de Máquina

RelaxAuto

ABANDONO DE EMPREGO 
YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSÓR-
CIO LTDA, empresa regularmente inscrita no 
CNPJ/MF sob nº 47.458.153/0001-40, com 
sede em Guarulhos/SP, Rodovia Presidente 
Dutra, Km 214 – Cumbica, esgotados os 
meios de localização, convoca o Sr. Rodrigo 
Ferreira Batista, CTPS  071712 série 00343-SP, 
a comparecer na empresa no prazo máximo 
de 24 (vinte e quatro horas, a partir da data 
desta publicação e justi�car suas faltas 
continuadas desde o dia 18/02/2019, sob 
pena de con�gurar abandono de emprego, 
sujeito às penalidades previstas no art. 482 da 
I, da CLT.

JD PARAISO 
Casa 03 Cômodos e gar. 
R$ 750,00.  F:97272-7232 
whats
ALUGA-SE 
Quartos p/ rapazes, amb. 
familiar F.: 2304-6721.
APTO. PARAVENTI 
2 dorms. + dep., 1 vg., 
portaria. R$ 1.100, Inculso 
cond.+ Iptu. F.: 94249-5706 
whats.
APTO. VILA RIO 
2 dorms. c/sacada + dep., 
1 vg., portaria. lazer R$ 
1.250,Inculso cond.+ Iptu. F. 
94249-5706 whats.

APTO. GOPOUVA 58 MTS.² 
2 dorms., suíte, wc, sala, 
coz. planej., área de serv., 
varanda e  gar., c/salão 
festas e jogos, playground 
e espaço p/ crianças. Ót. 
local., próx. ao Anel Viário 
e Av. Emilio Ribas, ônibus 
p/ os metrôs Tucuruvi, 
Penha e Armênia.  265 mil, 
Condomínio e IPTU baixos. 
Tratar c/ Luiz Fernando (11) 
99539-7678
TERRENO 295,20MTS. 
Pq. Continental l, esquina 
Rua Zélia Emerenciana de 
Alvarenga. Doc. Ok direto 
com prop. F.:  9 9976 2880.

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.
FLÁVIA FERNADA 
2 dorms. + dep., 1 vg., 
portaria.110 Mil á Vista. F.: 
94249-5706 whats.
TERRENO PARA GALPÃO 
Bonsucesso  2.200 m² $ 
600 mil  Ac. parte permuta  
99621-0426
APTO S. BERNARDO DO 
CAMPO 
74m² Vendo ou troco/apto. 
Guarulhos.2 dorm. sendo 1 
suite, wc.,  social, copa/ coz. 
lavanderia aquec. gás, 1 
vaga, Bairro Sta. Terezinha 
F.:2461.3205/ 98111.7603

A 72 km da capital, Ibiúna oferece represas, cachoeiras e aventura
FOTO: DIVULGAÇÃO

LUCY TAMBORINO - Oxxxxx

Estância turística
Ibiúna é um dos 29 municípios paulistas considerados “estâncias turísticas” pelo 

estado de São Paulo, por cumprirem determinados pré-requisitos definidos por lei 
estadual. Tal status garante a esses municípios uma verba maior por parte do esta-
do para a promoção do turismo regional. O município também adquire o direito de 
agregar, junto a seu nome, o título de “estância turística”, termo pelo qual passa a ser 
designado tanto pelo expediente municipal oficial quanto pelas referências estaduais.

DA REDAÇÃO - Localizada a 72 
quilômetros da capital paulista, 
a cidade de Ibiúna, (do tupi-
-guarani “terra preta”), conta 
com muitas atrações turísticas, 
desde religiosas ao ecoturismo 
e atividades esportivas. 

As represas e as prainhas 
são uma ótima opção para 
quem gosta de relaxar e ter con-
tato com a natureza. A Represa 
Itupararanga tem vários pon-
tos de acesso ao público, como 
a Prainha e Praia do Escritório, 
distante apenas oito quilôme-
tros do cento da cidade. Suas 
águas limpas convidam ao ba-
nho, à prática de esportes aquá-
ticos e também à pescarias.

Aos aventureiros, Ibiúna 
tem diversas cachoeiras e um 
mirante localizado a mil me-
tros de altura, de onde se pode 
avistar toda a cidade. A Ca-
choeira Vargem do Salto tem 
acesso liberado ao público que 
pretende conhecer suas várias 
quedas, a maior delas com 35 

metros. Na divisa com o Ju-
quitiba, a Cachoeira do França 
atrai os pescadores em suas 
áreas represadas, ideais para 
uma tarde de pescaria.

Já para os visitantes mais 
religiosos, um bom passeio é a 
capela e gruta de São Sebastião. 
A 28 quilômetros do centro, o 
local é de uma beleza rara. A 
gruta fica a cerca de mil me-
tros abaixo da capela, cercada 
por outras grutas, algumas são 
grandes que conseguem abri-
gar cerca de 300 pessoas. No 
local podem ser contempladas 
áreas de Mata Atlântica, em 
meio a pedras com até 7 metros 
de altura e ainda mais cachoei-
ras. Ainda no quesito turismo 
religioso, quem procura paz de 
espírito pode conhecer o Tem-
plo Budista Jodoshu Nippakuji, 
fundado em 1998. Localizado a 
uma altitude de 1.100 metros, 
o templo tem um clima ideal 
para estudos, orações e medi-
tação.
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