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Guarulhos e Insper fazem
parceria para análise e
investimentos no futebol
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‘Da minha parte está definido’, diz Bolsonaro
sobre filho ser embaixador nos Estados Unidos

Presidente declarou, contudo, que ainda há um ‘caminho todo’ pela frente, como a consulta aos EUA sobre a indicação
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RETRATO DO LEITOR
COLUNA LIVRE

Caro leitor, poste sua foto no Facebook ou Instagram com a #SuaFotoNaFolha.
Se sua foto for a mais curtida, você poderá ganhar um super prêmio. Participe!
FOTO: ADRIANO BRAGI/@ADRIANO6R4DE

HERMANO HENNING

Jornalista
hermano.henning@fmetropolitana.com.br

O Promotor Público José
Carlos Blat, numa conversa
com este repórter gravada
ontem nos estúdios da Rede
Brasil, em São Paulo, garantiu
que a proposta de desconstruir as figuras de Sergio Moro
e Deltan Dallagnol com a divulgação a conta gotas dos diálogos de juiz e procuradores
com origem no site Intercept e
cobertura ampla da Folha de
S. Paulo e revista Veja, faz parte de um plano orquestrado
para acabar com a Lava Jato.
E pergunta: a quem interessa?
Resposta: políticos corruptos
e empreiteiros criminosos.
Arrisquei minha opinião.
Disse não acreditar que o jornal e a revista, no caso, seriam
cúmplices.
E quanto ao jornalista
Glenn Greenwald, o destemido comandante do Intercept?
Difícil dizer. Aparentemente, mais do que jornalista ele
se mostra um combatente. Alguém obcecado em destruir
a imagem dos personagens
de suas histórias, tratando-os
como inimigos. A Globo, convidada, se recusou. A Folha
e Veja acompanham. Alguns
jornalistas
independentes
seguem também, felizes em
receber algumas migalhas do
butim ofertado pelo hacker.
Não vejo a Folha, nem
Veja, comprometidas com o
objetivo de vingar Lula e fazer
o jogo dos políticos e empresários corruptos. Mas não se
importam.
Alegar descomprometimento com a corrupção me
parece outra atitude compli-

cada. Sergio Moro e Deltan
Dallagnol não são apenas
personagens de uma série de
reportagens. São, repito, colocados como inimigos. E salta
aos olhos o objetivo de mostrar Lula não como um político
corrupto e sim como vítima de
uma conspiração.
Mas ele foi condenado,
pode pensar o cidadão descomprometido. É corrupto,
decidiu a Justiça. Não importa. O procurador do caso dá
palestras e cobra por elas,
pensou até em montar uma
empresa para colocar no
nome da mulher. É altamente
comprometedor. E nessa história parece saltar a conclusão: o processo que condenou
Lula precisa ser anulado. E
Lula solto.
Só que com ele, muita
gente vai se livrar. “Até o ex-governador do Rio, Sergio
Cabral, condenado a mais de
cem anos de prisão, corrupto
confesso” lembra o promotor
Blat. Outra vez: não importa.
A Lava Jato precisa acabar.
A divulgação dos diálogos
rackeados do celular do procurador Dallagnol, cuidadosamente programada, não se
iludam, faz parte de uma campanha travestida de jornalismo. E em nome desse alegado “bom jornalismo” não se
admite nem uma investigação
do crime de invasão do celular.
O promotor Blat não concorda: “Divulgar, tudo bem, a
Constituição garante. Mas o
crime de roubo e invasão de
privacidade precisa ser investigado e esclarecido”.
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Sob nova direção

O PMB 35 – Partido da Mulher Brasileira conta agora em Guarulhos com uma nova executiva
provisória. O comando da sigla está nas mãos da
professora Yonar Menezes Machado, que recebeu a missão diretamente do presidente estadual, Jaime Nonato. Anteriormente o partido estava sendo comandado pelo ex-vereador Eraldo
Souza, irmão da atual vereadora licenciada, Verinha Souza, que hoje está no governo atuando
como subsecretária de políticas para mulheres.
Ambos continuam no partido, mas afastados
das decisões. Caminham ao lado da professora
Yonar Menezes, Sandro Paulo da Silva, secretário
geral; Angela Ramires, tesoureira; Sabina Claro
Peixoto, primeira suplente; Dr. Yuji Izumi, responsável pelo setor jurídico; além do advogado Dr.
Carlos Alberto Pinto, que há anos transita nos
bastidores políticos da cidade e atua na legenda
em todos os flancos graças à sua experiência.

Em primeira mão

O Partido da Mulher Brasileira estará apresentando para toda a sociedade guarulhense
o nome da advogada Dra. Eliana Galvão Dias
como pré-candidata a prefeita nas próximas eleições. Ela é sobrinha do conhecido ex-deputado
federal constituinte, vice-prefeito e secretário de
Educação, Cultura e Governo na gestão Vicentino Papotto, Professor Dias. No próximo sábado,
dia 20 de julho, a partir das 10h, será realizado
um evento de filiações, contribuições e pré-lançamentos do PMB, na rua Morvan Figueiredo,
65, região central, em frente ao prédio da Justiça

do Trabalho. Na oportunidade estará presente
a presidente nacional da sigla, Sued Haidar, que
vem pessoalmente à cidade dar o seu aval a todo
trabalho que está sendo executado pelo grupo.

Buscando espaço

Quem também pensa em ser pré-candidata a prefeita de Guarulhos em 2020 é a
ex-vereadora, Adriana Afonso, esposa do ex-superintendente do SAAE, Mario Rifai. Adriana tentou se filiar ao PMB para esse fim, com
o apoio de Eraldo Souza, mas como o partido
saiu do seu controle, a iniciativa não deu certo.
Adriana continua procurando um lugar ao sol
para colocar seu nome na disputa majoritária. Tem algum outro partido aí com as portas
abertas pra ela? A família Rifai está ouvindo e
analisando todas as possibilidades.

Situação delicada

De tanto que as pessoas estão falando a
palavra “embaixador” nos últimos dias, observadores da política local já visualizaram que em
Guarulhos a empresária Fran Corrêa está ocupando informalmente esta função, a pedido do
governador. Só que o cargo de “embaixadora”
em estados e municípios não existe, ou seja, o
tucano Doria arrumou um jeito para se relacionar com a cidade, sem ter de falar com o prefeito
Guti, já que ainda não engoliu a derrota dele na
eleição passada aqui por essas bandas. Acontece que na prática, a posição que a esposa do deputado Eli Correa está é muito complicada, pois
sem mandato ou nomeação, fica no meio dessa
picuinha, sem poder para fazer nada. Hoje ela
nada mais é do que uma filiada ao PSDB. Vale a
pena avaliar se esta estratégia tucana é a melhor
a ser seguida, já que após os anúncios feitos pelo
governador sobre os diversos cortes de investimentos que seriam destinados a cidade, o filme
da empresária prefeiturável já está queimando,
sem que ela tenha culpa nenhuma.
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Guarulhos e Insper fazem parceria para
análise e investimentos no futebol
FOTO: RICARDO AGEA/GUARULHOS

GABRIEL OLIVEIRA - O Insper instituto de educação superior na
área de negócios, economia,
direito e engenharia, junto ao
Guarulhos desempenharam
uma pesquisa detalhada de
analise para investimentos no
futebol. Convidado pela entidade Insper Sports Business, o
presidente Ricardo Agea, ofereceu o clube que dirige para
pesquisas de um levantamento
aprofundado sobre investimen-

tos e possibilidade de crescimento que durou 6 meses de
um trabalho duro e satisfatório
entre as ambas instituições.
Para o presidente do clube
Ricardo Agea, foi uma honra
ser convidado por um núcleo
de ensino tão respeitado no âmbito nacional para essa análise
de desenvolvimento, segundo
Agea, o clube sai desse processo
mais atento e preparado para o
futuro, sabemos que o país so-

Ônibus.

frera assédio de investimentos
internacionais e o futebol não
ficará de fora. Já detectando sintomas dessas mudanças o presidente guarulhense se prepara
cada vez mais para modernizar
a metodologia administrativa
do clube.
Agea também agradeceu os
alunos do curso de Graduação
Administração e Economia do
Insper Marcela Attie, Marcelo
de Macedo, Thiago Gosling, Arthur Marinovic, Arthur Gonzalez, Luanah Ferrari, Alexandre
Silva, Victor Auslenter, Gustavo
Costa e Gabriel Paulino pela dedicação e competência em suas
análises, e garantiu que colocará em prática tudo que foi discutido e debatido com o grupo,
e que isso contribuirá em muito
com o crescimento esportivo
e administrativo do clube que
carrega o nome e as cores da segunda maior cidade do estado.

O amigo
da mobilidade.

O ônibus é aquele amigo de todo dia, sempre à disposição para levar com
cuidado as pessoas de ponto a ponto na busca dos seus sonhos e realizações.

FROTA

100%
ACESSÍVEL

TECNOLOGIA

NOVOS ÔNIBUS
EM 2018

EURO 5
QUE REDUZ EMISSÃO
DE POLUENTE

Neste dia, lembre-se do ônibus como o amigo que te levou
para fazer uma prova, que te presenteou com um novo amigo
e que te levou para conquistar um emprego.

PEQUENOS
CUIDADOS PARA
MANTER ESSA
AMIZADE:
- Jogar lixo no lugar correto;
- Não escrever nos bancos e janelas;
- Respeitar os outros usuários.

20 DE JULHO
DIA DO AMIGO
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Cidade registra R$ 55 milhões em restituição do IR
LUCY TAMBORINO - A Receita
Federal liberou o segundo
lote de restituição do Imposto de Renda de Pessoas Físicas (IRPF) de 2019 e lotes
residuais de anos anteriores.
Ao todo 44.777 contribuintes
da Delegacia de Guarulhos
foram contemplados com a
restituição, o que resultou em
R$ 55,5 milhões. Os valores
foram liberados para grupos
como idosos, pessoas com
algum tipo de deficiência ou
doença grave. A delegacia engloba contribuintes de cinco
cidades: Ferraz de Vasconcelos, Guarulhos, Itaquaquecetuba, Poá e Suzano.
Em todo o Brasil, o crédito bancário programado para
mais de 3,1 milhões de contribuintes somou o valor de R$ 5
bilhões. Do total, 15.489 contribuintes são idosos acima de
80 anos, 197.895 possuem entre 60 e 79 anos e 24.793 pessoas apresenta alguma deficiência física, mental ou doença
grave. Já os contribuintes cuja

maior fonte de renda seja o
magistério, totalizaram mais
de 1,2 milhão de pessoas.
Para saber se teve a declaração liberada, os cidadãos
devem acessar a página da
Receita Federal na Internet ou
ligar para o Receitafone 146.
Na consulta à página, serviço
e-CAC, é possível acessar o extrato da declaração e ver se há
inconsistências de dados identificadas pelo processamento.
Nesta hipótese, o contribuinte
pode avaliar as inconsistências e fazer a autorregularização, mediante entrega de
declaração retificadora.
FOTO: MARCELLO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL
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Consórcios habilitados na licitação da PPP da Iluminação devem ser conhecidos em agosto
LUCY TAMBORINO - A informação

sobre a habilitação ou não dos
quatro consórcios interessados
em fornecer os serviços de iluminação pública de Guarulhos,
por meio de uma parceria Público-Privada (PPP), deve estar
disponível em agosto.
Esta é a segunda fase do

processo licitatório, a primeira ocorreu no último dia
25. Neste dia, os consórcios
Engie Terwan; Smart Light;
Ilumina Guaru e Guarulhos
IP apresentaram as garantias
conforme exigidas pelo edital
e procedeu-se com a abertura
dos envelopes de habilitação.

Devido à grande quantidade
de documentos, a sessão foi
suspensa e a prefeitura estima
que sejam necessários, a contar de hoje, mais 30 dias para
finalização desta etapa.
Esta análise possibilitará a
publicação no Diário Oficial,
além das empresas habilitadas e inabilitadas, o prazo de
recurso e contrarrazões. Finalizada esta etapa, será agendada uma reunião e as propostas serão abertas. Na ocasião,
os valores para o serviço serão conhecidos e, a empresa
vencedora, anunciada.
A concessão administrativa
da prestação dos serviços de
iluminação pública nas vias
inclui desenvolvimento, modernização, ampliação, eficientização energética, operação e
manutenção do sistema e prevê
investimentos na ordem de R$
624,3 milhões, o que contempla

FOTO: LUCY TAMBORINO

a troca das 65,8 mil luminárias
antigas por modernas luminárias em LED e a ampliação do
sistema com mais 7,3 mil novos
pontos. Totalizando mais de 73
mil luminárias de LED, o que
prevê a redução no consumo
de energia na ordem de 60%.
Isso sem falar, que as lumi-

nárias de LED são resistentes
a vandalismo e têm vida útil
estimada em 10 anos. O prazo
para a ampliação da iluminação, bem como, da troca das
luminárias antigas por modernas lâmpadas de LED é de dois
anos e meio a partir da assinatura do contrato.

Palestras sobre violência doméstica já alcançaram 2 mil pessoas
F.: 2497.1822

2451.0937

Rua Dr. Rodrigo Costa, 148. Guarulhos SP. CEP 07060-190

Resp. técnico : Dr. Leando De Lucca,
CROSP 64584 - CROSP/CL 9009

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 RAQUEL AUGUSTA
RAMOS DE OLIVEIRA, brasileira, solteira, maior, contadora, RG. 33.679.679-1-SSP/SP, CPF/MF.
331.100.388-89, residente na Rua Pascoal da Costa, n. 415, Vila Albertina, São Paulo, que atendendo
ao requerido por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A., (prenotado sob n. 335.346) 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. 5, na matrícula n. 114.776, desta serventia, pela
qual RAQUEL AUGUSTA RAMOS DE OLIVEIRA, transmitiu-lhe em alienação fiduciária, o imóvel
situado nesta comarca: Rua Santa Izabel, n. 555, Apto n. 73, Torre A, Edifício Essence, Condomínio
Residencial Fatto Quality Vila Augusta, Vila Augusta. Com o intuito de proceder à intimação pessoal da
devedora, foram efetuadas diligências nos seguintes endereços: a-) Rua Santa Izabel, n. 555, Apto n.
73, Torre A, Edifício Essence, Condomínio Residencial Fatto Quality Vila Augusta, Vila Augusta,
Guarulhos/SP, CEP: 07023-022 (no próprio imóvel transmitido em alienação fiduciária), tendo o
escrevente notificador certificado que: “...a destinatária encontra-se inacessível ao ora subscritor.”
(certidão de fls. 32); b-) Rua Pascoal da Costa, n. 415, Vila Albertina, São Paulo/SP, CEP: 02723-020
(no endereço da devedora constante no registro aquisitivo), tendo o escrevente notificador do 10º RTD
DA COMARCA DE SÃO PAULO, certificado que: a destinatária é desconhecida no endereço. Conforme
informações prestadas pelo Sr. Manoel Gouvea Filho, morador do imóvel (certidão de fls.45). Diante
desse quadro, o credor exequente requereu a intimação por edital da devedora: RAQUEL AUGUSTA
RAMOS DE OLIVEIRA, 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. 51, 52 e 53. Assim, pelo presente, fica a referida fiduciante
(RAQUEL AUGUSTA RAMOS DE OLIVEIRA), intimada para que, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS,
a contar da última publicação deste edital, (que será feita em 3 (três) dias consecutivos, compareçam
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 03/07/2019
perfazia o valor de R$ 13.694,44 (treze mil, seiscentos e noventa e quatro reais e quarenta e quatro
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, 05 de julho de 2019. MANUEL
SANCHES DE ALMEIDA - Oficial

DA REDAÇÃO - O projeto “E eu
com isso?”, idealizado para
dialogar com a sociedade sobre violência doméstica contra
a mulher, alcançou cerca de
duas mil pessoas por meio de
palestras no período de um
FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG

ano. Idealizado pela prefeitura
por meio da Subsecretaria de
Políticas para Mulheres, vinculada à Secretaria de Direitos
Humanos, o projeto propõe
sensibilizar a sociedade para
refletir sobre as causas da vio-

lência contra a mulher, informar dados estatísticos e apresentar formas de contribuição
para denunciar e inibir a incidência de casos.
Relatório elaborado pela
subsecretaria observou que
1.022 pessoas deram opiniões após as palestras, que têm
como público-alvo adolescentes
de escolas públicas, frequentadores de Unidades Básicas de
Saúde (UBSs), empresas, instituições de diversos segmentos,
sindicatos, Poupatempo e Casas Clara Maria. Com isso, foi
possível observara importância
dos encontros, que esclarecem
dúvidas dos participantes, inclusive sobre legislação, como a
Lei Maria da Penha.

Inscrições para diversos cursos do CTMO são suspensas
DA REDAÇÃO - As inscrições para os cursos do Centro de Treinamento de Mão de Obra (CTMO) ministrados pelo Centro de Inclusão Digital e Aprendizagem Profissional (Cidap), que aconteceriam
de 16 a 25 de julho, estão suspensas. Apenas as inscrições para o curso de eletricista instalador,
que acontecem entre 15 e 19 de julho, estão mantidas.
A decisão foi tomada em razão de ação judicial movida por uma das empresas participantes
do processo licitatório, realizado em 2017. A prefeitura, por meio da Secretaria de Justiça, está empenhando todos os esforços para resolver a questão o mais rápido possível para manter a oferta
dos cursos de qualificação profissional do CTMO para a população.
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Invasão no Jardim São João conta
com quase duas mil pessoas
FOTO: LUCY TAMBORINO

LUCY TAMBORINO - Revelada com exclusividade pela
Folha Metropolitana no
último dia 10, a ocupação
intitulada “Nova Vitória”,
já possui cerca de 1,8 mil
pessoas na área. De acordo
com dados do Movimento
dos Trabalhadores sem Teto
(MTST), são 57 mil metros
quadrados localizados na
estrada Guarulhos-Nazaré,
ao lado do Terminal Urbano
São João.

O local é resultado de
massa falida da antiga Viação Aérea São Paulo (Vasp).
A companhia deixou de operar em 2005 e teve sua falência decretada pela Justiça de
São Paulo em 2008.
A invasão e a construção de casas de madeira
começaram no final do mês
passado, até então a área só
tinha um campo de futebol
instalado. Um morador da
região, que preferiu não se

identificar, afirmou que um
projeto social funcionava
no local. Ele não soube informar se a medida possuía
autorização ou não.
A reportagem esteve no
local no último dia 9 e constatou que é frequente a chegada de caminhões com madeira e que diversas famílias
já estão instaladas. Questionada sobre as medidas
a serem tomadas na área, a
prefeitura informou que não
pode interceder em razão de
ser uma área particular.
Em nota, a concessionária que administra o GRU
Airport – Aeroporto Internacional de São Paulo, em
Cumbica, esclareceu que a
região onde está localizada
a invasão não faz parte do
perímetro correspondente à zona aeroportuária, e,
portanto, não integra a área
sob sua responsabilidade. A reportagem também
tentou contato com Zelidio
Barbosa Lima, coordenador
do MTST, que não atendeu
as ligações.
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Programa Escola +Bonita revitaliza
duas unidades de Guarulhos
DA REDAÇÃO - As escolas estaduais Francisca de Assis Ferreira Novak (Jardim Santa
Barbara) e a Francisco Antunes Filho (Parque Cecap) foram revitalizadas através do
programa Escola +Bonita do
Governo do Estado. A pintura
foi feita por 50 reeducandos.
Em todo o estado, 103 escolas estão sendo pintadas
por presos durante o mês de
julho graças ao projeto. Ao
todo, 67 municípios paulistas
são beneficiados com a iniciativa. Desde o início do mês e
até o final de julho, 3.025 reeducandos estão preparando
os 103 estabelecimentos escolares para o novo semestre.

A ação prevê a reforma
de 2,1 mil escolas em todo o
Estado, até 2020. No período
de férias escolares, a pintura
acontece durante a semana,
enquanto que em época de
aulas os estabelecimentos de
ensino são revitalizados aos
finais de semana.
Os reeducandos são capacitados como pintores profissionais por meio do Programa Via
Rápida Expresso, da Secretaria
de Desenvolvimento Econômico, e a pintura das escolas entra
como parte prática do curso.
Por conta disso, os reeducandos
recebem remição de pena – a
cada doze horas de estudo, um
dia é abatido da pena.
FOTO: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
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PONTO
DE VISTA
Telas Mosquiteiras, Redes de Proteção,
Esquadrilhas de Alumínio e Telas de Fribra de Vidro

Profa. Magali Aparecida Silvestre –
Diretora Acadêmica EFLCH/Unifesp
- Campus Guarulhos, Prof. Janes
Jorge – Vice Diretor Acadêmico
EFLCH/Unifesp - Campus
Guarulhos, Prof. Ricardo Agostinho
de Rezende Junior – Diretor Geral
do IFSP - Campus Guarulhos

Guarulhos em defesa
da educação brasileira
O Conselho Municipal de Desenvolvimento de Guarulhos (CODEMGRU),
presidido pelo vice-prefeito Alexandre
Turri Zeitune, aprovou, no dia 28 de
maio de 2019, uma moção de apoio
à Universidade Federal de São Paulo
(Unifesp), ao Instituto Federal de São
Paulo (IFSP) e às Instituições Federais
de Ensino Superior (IFES), frente ao
contingenciamento de verbas anunciados pelo Ministério da Educação. Foi
ressaltada a colaboração da Unifesp e

VOCÊ NÃO PODE FICAR PARADO

Prevenção contra Febre Amarela,
Escorpiões, Formigas e Baratas.
Todos os tipos de Insetos.

Solicite um orçamento:

(11) 94393-8816
(11) 97437-8375

/Vini Telas
www.vinitelas.com.br

O IFSP oferece cursos superiores
de Tecnologia em Automação
Industrial, Tecnologia
do IFSP, que possuem campi em Guarulhos, “com a política educacional do
município” e o equívoco de “estabelecer
uma dicotomia entre o ensino superior
e o ensino fundamental e médio”. A
moção termina afirmando que “o Município de Guarulhos aposta no conhecimento como insumo essencial para o
desenvolvimento e enfrentamento dos
inúmeros desafios da nova sociedade,
para tal é essencial a presença de instituições sérias e comprometidas”.
Essa posição do CODEMGRU, importante pela representatividade desse
conselho no município, se soma a outras manifestações que têm ocorrido
por todo Brasil em defesa da educação e que provocaram, inclusive, duas
grandes mobilizações nacionais em
inúmeras cidades em 14 e 30 de maio.

Os IFES atravessam um momento muito difícil, pois o contingenciamento de
30% anunciado irá ser aplicado sobre
um orçamento que vem diminuindo
desde 2015 e que tem provocado um
grande esforço de racionalização das
despesas ano após ano.
Ao retirar recursos dos IFES o governo deprecia um dos principais instrumentos de desenvolvimento humano,
social e econômico que tem à disposição: a educação pública. O campus
Guarulhos da Unifesp, onde funciona
a Escola de Filosofia, Letras e Ciências
Humanas, tem 16 cursos de bacharelado e licenciatura, além de 8 Programas
de Pós-Graduação, e conta com uma
longa trajetória que se iniciou em 2006.
O IFSP oferece cursos superiores de
Tecnologia em Automação Industrial,
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Licenciatura em
Matemática, Bacharel em Engenharia
de Controle e Automação, cursos técnicos em Automação Industrial e Informática para Internet, cursos técnicos integrados ao médio em Informática para
Internet e Mecatrônica e pós-graduação
em Gestão de Sistemas de Informação.
Os recursos insuficientes destinados
ao ensino fundamental e médio não
são resultado da aplicação de recursos
no ensino superior, pois esse opera com
dotação orçamentária inferior ao que
precisaria para cumprir como deve sua
missão social. A discussão que cabe é
entender porque todo esse sistema educacional não recebe recursos suficientes
para funcionar plenamente.
Por fim, é importante lembrar que
a expansão do ensino superior nos últimos anos provocou não só o aumento
do número de campi e matrículas por
todo o Brasil, mas também a inclusão de estudantes oriundos de grupos
sociais que, historicamente, estavam
fora do sistema universitário. Ou seja,
combateu a desigualdade social, racial e
regional. O corte de verbas interrompe
esse movimento de democratização do
ensino superior de qualidade e, portanto, o próprio avanço da democracia e do
desenvolvimento no Brasil.

ANOTE
A nova edição do Cine Cultura apresenta o
curta-metragem O Orgulho da Nação, produção
guarulhense do coletivo Polissemia com roteiro
de Rafael Loureiro. O curta será exibido na
próxima quinta-feira (18), às 20h, no Cineclube
do Adamastor Centro. A exibição contará com
um bate-papo sobre os assuntos abordados
no filme. A entrada é gratuita e a classificação
indicativa é de 16 anos. A exibição de O Orgulho
da Nação é uma iniciativa da Prefeitura de
Guarulhos, por meio da Secretaria de Cultura.

Um espetáculo inspirado no drama vivido
por inúmeras famílias de imigrantes que
abandonam seu país em busca de uma vida
melhor. Na próxima quarta-feira (17), às 19h, o
Coletivo Estopô Balaio apresenta a peça “Carta
1: A infância, Promessa de Mãe” no Teatro do
CEU Ponte Alta. O espetáculo, cuja realização é
da Secretaria Estadual de Cultura – ProAC, conta
com o apoio da Prefeitura de Guarulhos através
da Pasta de Cultura. A classificação é de 12
anos e a entrada, gratuita.

www.fmetropolitana.com.br
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‘Da minha parte, está definido’, diz Bolsonaro sobre
indicação do filho Eduardo para embaixada nos EUA
O presidente
Jair Bolsonaro afirmou ontem que, da sua parte, “está
definido” que filho Eduardo Bolsonaro (PSL-SP)
será indicado embaixador
do Brasil em Washington.
O presidente destacou, no
entanto, que ainda faltam
algumas etapas antes de
oficializar a indicação.
Durante a posse do presidente do Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES),
Gustavo Montezano, Bolsonaro afirmou que, “se
Deus quiser”, Eduardo vai
ser embaixador “na maior
potência do mundo”. Caso
Bolsonaro formalize a indicação, a nomeação terá que
ser validada pela Comissão de Relações Exteriores
(CRE) do Senado.
DA REDAÇÃO -

Após o evento, Bolsonaro disse que Eduardo já
tem vontade de morar nos
Estados Unidos “há muito tempo”, mas que pediu
para que ele ficasse no Brasil. Também comentou que
o deputado “está tendo a
chance de voltar” para os
EUA, embora a indicação
para assumir a embaixada

FOTO: RENATO COSTA/ESTADÃO

não tenha sido formalizada.
De acordo com ele, faltam algumas questões técnicas para que a indicação
seja formalizada. “Tem
um caminho grande pela
frente. Há um termo técnico com os Estados Unidos
para ver se eles têm algo
contra, tem que falar com o
Parlamento”, afirmou.

Trump
No último sábado (13), Bolsonaro postou em seu Twitter um vídeo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, elogiando o deputado Eduardo Bolsonaro. “Vejo aqui na audiência o filho do presidente, que tem sido fantástico”, afirmou Trump,
ao ser questionado por uma jornalista sobre a crise na Venezuela e a possibilidade de intervenção militar no país durante
coletiva de imprensa na Casa Braça, em março.
Trump pede que Eduardo Bolsonaro se levante e diz: “O trabalho que você fez durante tempos difíceis foi simplesmente
fantástico E sei que seu pai é grato por isso, posso te garantir. Muito obrigado.” As declarações de Trump foram feitas durante
a visita oficial de Bolsonaro em Washington, em março deste ano. “Donald Trump e o deputado Eduardo Bolsonaro”, escreveu
o presidente brasileiro em seu Twitter neste sábado, que faz ainda dois questionamentos: “de 2003 para cá você sabe quem
foram nossos embaixadores em Washington? Nesse período como foram nossas relações com os Estados Unidos?”

Futsal Guarulhos 2019

NA CINEMARK, VOCÊ TEM DIVERSÃO GARANTIDA E BRINDES EXCLUSIVOS.

Peneiras

© & ™ 2019 MARVEL. Spider-Man: Far from Home, the Movie ©2019 CPII. All Rights Reserved.

Sub
Sub 12
12 (2007
(2007 ee 2008)
2008)
Terças e quintas de julho
das 19h às 20h
Professor Moisés
Atenção: O atleta deverá estar
trajado com meião, caneleira,
calção, chuteira de futsal, e camisa
lisa sem escudos de times e RG.

CÉU ROSA DE FRANÇA
Rua Sergipe, s/n
Jd. Rosa de França - GUARULHOS
Imagens meramente ilustrativas. Promoção válida de 4/7 a 1º/8/2019. Comprou combo do filme (balde de pipoca + 2 bebidas médias sem açúcar
(copo de papel) + 1 RUFFLES® ou 1 M&M’s® 148 g) ganhou balde exclusivo + minipôster + cartela de adesivos.

1082205_Promo_Snack_Homem_Aranha_JN_Folha_Metropolitana_120x140.indd 1

04/07/2019 01:11

Apoio:
Apoio:
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‘Batman 80 – A exposição’ chega
ao Memorial da América Latina

FOTO: DIVULGAÇÃO

DA REDAÇÃO - A inédita Batman

www.coquetel.com.br
Columbia,
Atlantis e
Discovery
(Nasa)

Diametralmente
oposto
Infesta
A refeição
frugal,
para o
asceta

grafia, acervo com quadrinhos
e outros itens raros, além de
textos explicativos que contam
a evolução e a importância de
um dos personagens mais famosos do mundo. O acervo
também inclui itens da coleção
de Marcio Escoteiro, maior colecionador de Batman do país e
um dos maiores do mundo.
“Batman 80 – A exposição
é uma experiência inédita e im-

perdível para todos os públicos,
dos fãs mais aficionados àqueles que buscam um programa
divertido para toda a família.
É um projeto que está sendo
desenvolvido há vários anos
e que leva a assinatura de empresas com vasto currículo na
realização de grandes eventos e
de grandes exposições” destaca
Ivan Freitas da Costa, curador
da exposição.

Serviço:
Data: de 5 de setembro a 15 de dezembro
Local: Memorial da América Latina
Avenida Auro Soares de Moura Andrade, 664
Horários: Terça-feira a sexta-feira: das 12h às 21h
Sábados, domingos e feriados: das 10h às 21h
Estacionamento pago no local

Espécie
de parede
com ripas,
comum em
cabanas
rurais
rústicas

© Revistas COQUETEL

Efeito da Lei da Ficha
Limpa sobre o político
condenado pela Justiça
O torcedor que vibra no Grenal

Um, em
francês
(?) Santos,
cantor de
"Tempos
Modernos"

Ouro
(símbolo)
Tietes

Abraço,
em inglês
Firmamento

(?) Turing,
pioneiro
da computação

(?) de logaritmos,
tabela matemática

Alain Delon, ator
francês

(?) Farias, cineasta
brasileiro
Local de trabalho
do estilista

Letra com
a forma
de uma
ferradura

Correio
Aéreo
Nacional
(sigla)

Status (?):
as condições
predominantes (lat.)
Unicamente

Caloria
(abrev.)
Tema
da aula
dominical
na igreja
Inspirado
(o ar)
Pseudônimo do
chargista
Victor
Henrique
Woitschach
Zombar

BANCO

Medida imposta por
regimes ditatoriais
Povos indo-europeus
da Antiguidade (Hist.)

Ponto de
saque, no
tênis e no
voleibol
Aparelho
identificador de
chamadas

Interjeição de
espanto
(?) de
leite, recheio de
churros

69

Solução

TOURO: De maneira adequada tente fazer juízo das
coisas sem se deixar influenciar pela estética, o elemento
Terra será o seu guia para essa missão.

ESCORPIÃO: Sendo o planeta Plutão um amigo terá
melhores chances, então encare com seriedade o que
pode lhe acontecer de bom.

GÊMEOS: Você tende a mostrar que a glória está no valor
interna das pessoas e não pelo que elas possuem. Mire
nas possibilidades mais próximas da realidade.

SAGITÁRIO: O seu poder poderá se reconstituído, basta
olhar tudo com mais calma, assim a sua situação no
campo do dinheiro pode ficar bem mais favorável.

CÂNCER: Faça com que o seu caminho seja aberto e
transparente, principalmente se estiver tratando com os
seus familiares.

CAPRICÓRNIO: As expectativas ficarão mais elevadas,
por isso precisará de uma dose de realidade. Evite o
pessimismo.

LEÃO: O Sol poderá ser um amigo, porém também pode
te gerar um pouco de confusão. O melhor é tentar se
aproximar de um capricorniano sensato.

AQUÁRIO: Conseguirá manipular as situações neste
momento. Determinadas barreiras podem dificultar e
muito a sua evolução agora.

VIRGEM: O planeta Mercúrio lhe dará essa oportunidade,
principalmente no âmbito mais profundo do amor. Faça
assim que possível um bom planejamento.

PEIXES: Deverá convencer as pessoas de uma maneira
pacífica e ordeira, evitando qualquer tipo de transtorno.
Água guiará a sua constelação para um futuro próspero.
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LIBRA: O planeta Marte tende a não lhe proporcionar
muitas chances, faça o seu melhor para que encontre a
solução dentro de um relacionamento amoroso.
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ÁRIES: Tenha bastante paciência para chegar aonde você
tanto quer, caso você consiga se aproximar de alguém de
Libra, encontrará sem dúvida a paz que tanto precisa.

T A G
N V A
A U
F I C
Ã
H
S C O
E
A U A
L
T
A T E
N A L
B I
Q U E
C A R

HORÓSCOPO

A mente
que "habita" o corpo
são (dito)
Desvio
lateral da
coluna
vertebral
humana

Batalha da
Guerra do
Paraguai

2/un. 3/ace — hug — quo. 6/celtas. 10/antagônico.

80 – A exposição, curadoria
de Ivan Freitas da Costa - colecionador e sócio-fundador
da CCXP e da Chiaroscuro
Studios -, acontece de 5 de setembro a 15 de dezembro de
2019, no Memorial da América Latina. A exposição é uma
comemoração aos 80 anos do
Batman, celebrados em vários
lugares do mundo, e uma das
cidades escolhidas para integrar esta programação oficial mundial foi São Paulo. A
pré-venda de ingressos, com
agendamento de dia e horário
para visitação, começou no último dia 11 pelo hotsite oficial
e inclui pacotes especiais com
itens e serviços exclusivos.
Quem nunca sonhou em
atravessar as portas da Mansão
Wayne, conhecer a Batcaverna e visitar o Asilo Arkham,
o apartamento da Mulher-Gato e o covil do Coringa,
numa experiência totalmente
imersiva? Agora, na Batman
80 – A exposição os visitantes
poderão conhecer os lugares
mais famosos de Gotham City.
A exposição dos 80 anos do
Homem-Morcego reúne ceno-

PALAVRAS
CRUZADAS
DIRETAS
PALAVRAS
CRUZADAS
DIRETAS

O
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Mega Fábrica de Óculos
Faria Lima

EXAME DE VISTA GRÁTIS (TODOS OS DIAS)

Armação de fábrica a partir de R$ 29,99.
*Na compra do óculos completo
QUALIDADE E PREÇO BAIXO SÓ AQUI
FAÇA SEUS ÓCULOS CONOSCO E GANHE UM VALE DESCONTO
PARA VOCÊ PRESENTEAR SEUS AMIGOS E FAMILIARES

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 - Av. Tiradentes, 4273 - Vila Flórida (esq. c/ Droga Raia) Tel: 3428-3328

TURISMO

www.fmetropolitana.com.br
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Opções de destinos bonitos e baratos para aproveitar o inverno brasileiro
Continuando
as dicas de lugares nacionais
para curtir o inverno, conheça outros locais onde o lazer,
gastronomia e diversão são
garantidos. Os destinos foram
sugeridos pelo consultor de viagem Stephan Geocze Jr., sócio
proprietário da operadora de
turismo Juca na Balada.
DA

REDAÇÃO

-

Monte Verde (MG)
Localizado na divisa de
São Paulo com Minas Gerais,
o distrito é um destino com
diversas opções de pousadas
e roteiros, partindo de escolhas econômicas até as mais
requintadas. Monte Verde
une restaurantes dos mais
variados gostos e estilos, até a
possibilidade de realizar o turismo aventureiro, que conta
com trilhas, tirolesa, trekking,
passeio a cavalo, entre outros.
Curitiba (PR)
A capital do Paraná é
uma das mais famosas para
ser prestigiada em qualquer

época do ano, mas principalmente no inverno. Com programações que contam com
barracas gastronômicas oferecendo produtos típicos do Paraná, Curitiba é ideal para ser
visitada no inverno. Uma vez
na cidade, é fácil se encantar
com a beleza de seus parques,
conhecer o Jardim Botânico e
a Ópera de Arame, prestigiar
a gastronomia da região sul
do país nos mais diversos tipos de bares e restaurantes.
Blumenau (SC)
Blumenau não merece
atenção apenas na época da
Oktoberfest (onde os preços
duplicam), mas também durante os meses mais frios do
ano. A arquitetura alemã, as
cervejarias e suas belezas naturais, tornam Blumenau um
destino que oferece a sensação de estar na Europa.
Canela (RS)
O município de Canela fica
próximo à Gramado, no estado

FOTO: DIVULGAÇÃO

do Rio Grande do Sul, e é um
destino mais econômico, tão
deslumbrante quanto o seu município vizinho. A cidade conta
com uma arquitetura europeia
com flores e jardins bucólicos,
além dos cafés coloniais e dos
foundues que trazem fama à
cidade. Em alguns dias do inverno e devido as temperaturas
negativas, é possível enxergar
uma precipitação de neve.
Ouro Preto (MG)
Um dos destinos mais tradicionais do Brasil é a cidade de Ouro Preto, em Minas
Gerais. O inverno conta com
programações especiais voltadas para essa época do ano,
como shows, exposições, gastronomias, entre outros.
Visconde de Mauá (RJ)
Para aqueles que querem
apenas se isolar em meio à
natureza no clima do inverno, Visconde de Mauá é a
melhor opção. Localizada na
Região Sul Fluminense do

Rio de Janeiro e apesar de
não ser tão urbana, o destaque é o contato com a natureza que a cidade proporciona. Com opções de pousadas
acessíveis e aconchegantes,
além de restaurantes com
gastronomia voltada para
pratos quentes e fogão à lenha, Visconde de Mauá é a
combinação perfeita para turista no inverno.

Nova Friburgo (RJ)
Por possuir um clima de
montanha, Nova Friburgo é
considerada como uma das
cidades mais frias do Brasil e
perfeitas para serem visitadas
no inverno. A cidade possibilita
restaurantes com lareira e pratos quentes, pousadas dos mais
variados estilos e gostos, além
da paisagem natural ao redor
da cidade.

CLASSIFICADOS

Vende-se
APTO. PROX.
CARREFOUR
R$ 165.000 (vago) 2
dorms, sala, coz, 1 vg,
elev., port. 24hrs.Ac.finan/
FGTS 94766-8524
APTO. COND. MORADAS
DA CALIFORNIA
Atrás do Carrefour Centro
- Macedo, 3 dorm. , 1 suite
, sl c/ 2 ambt., coz., WC,
lavand. Area 75m². 1 vg.
a. lazer. acad., brinqu.,
playground. Ac. Financ. e
permuta c/imóvel (-) valor.
Ac. FGTS - Valor 320 Mil Ref 02 Whats 98121-5581
APTO. PRÓX. DO MC
DONALD´S
Campos de Gopouva - 2
dorm. , sl c/ 2 amb. , coz.,
WC , area de serviço,
1 vaga, area de lazer :
quadra, portaria 24 hr - Ac.
financ./ FGTS Valor 210Mil
- Ref 03 Whats 98121-5581
SALÃO COMERCIAL
Jd. Pres. Dutra,125Mts².
doc ok.40.Mil, sinal +
parcelas, ac. caminhonete
9 6957-3668

APTO. PARK SAN DIEGO
Próx. da Av. Guarulhos
- Ponte grande . 2 dorm.
, sl , coz , WC, 1 vg., a.
de lazer. slão festa , pisc.,
churrasq. , port. 24 hr,
playground . Ac. financ./
FGTS - Valor 180Mil - Ref
04 Whats 98121-5581
TERRENO INDUSTRIAL
Com 925Mts² R$ 300Mil
, aceita auto e parcela F.:
(11) 99790-5767
SHOPPING MAIA
2 Dorms. c/ terraço Grill,
Vaga. mensais R$799,90.
Sem Entrada. (11) 26261969 Whats.
FINANCIAMENTO OK
Apto Próx. Shopping Maia
mobiliado $ 210 Mil. F.
94701-4781
SOBRADO
Inocoop texto .suíte c/ hidro
$ 125.Mil sinal + parc.
direto c prop. F.969573668

Aluga-se
ALUGO 300MTS²
na av.Castelo Branco, ao
lado da Receita - bom Para
Contábil. 1°. Pavimento!.F.:
98229-0053

SALA COMERCIAL
Ótima, reformada. Em
frente a Faculdade de
Medicina. R$ 630, dir. c/
propr. 99901-6804
VILA SÃO JORGE
Salão Comercial 125 m² c/
mezanino. SALÃO NOVO !
F.: 97959-4649

NEGÓCIOS
Oportunidade
COMPRA/VENDA

concerta ouro, prata, moedas
F: 3255-2272 / 99986-8823
espinely@rspinely.com.br

VEÍCULOS

CASA DE MASSAGEM
Relaxe c/prazer R. Diogo
Farias 230 Centro Gru.
2408-8532/ 94133-9823
ISA MULHERÃO
Completa, Liberal, Adoro
Oral , Anal com certeza. F.:
95965-5384.
BELLA 18A. INICIANTE
Rua Cuevas , Nº 18. F.:
2087-2091.

Autos
UNO ATRACCTIVE
2015/2016
Flex, completo, trava, vidro,
direção, 2 dono, seminovo, cinza metálico. R$
28.500,00. Tel: 97274-4927.

BOLETO, CHEQUE
E CARTÃO!!!
Parcelamos Todos
os débitos
do seu veículo

EM ATÉ 12 X BOLETO
OU CARTÃO OU ATE
18 X NO CHEQUE
Tel.: 2440 6425 / 4963 0569
Whatsapp: 9 4728-4689

SERVIÇOS
Relax

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

COROA HELENA
Gordinha sexy massagem
c/ beijo grego , oral s/
preserv., 94380-9078 At.
sozinha.
ACESSE O SITE

PUBL. LEGAL
EXTRAVIO
A empresa SHALLON ME
MINIMERCADO LTDA.,
localizada na Rua dez,
N°12 -Bairro dos Pimentas
- Guarulhos, inscrita sob
CNPJ n°
07.111.851/0001.50,
declara que foi extraviado,
conforme boletim n°
2608/2019, DP de Aruja, 1
impressora Fiscal da marca
BEMATEC , N°
BE050869200010002109
modelo MP2100 TH SI ,
pessoa relacionada
ROSIMARI DIAS COSTA
CORDEIRO.

ANUNCIE AQUI
97380-7685

SAÚDE

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

www.elasmassagens.com.br
*Verifique Condições

IMÓVEIS

Planos a partir de

86,45

Você tem CNPJ?
Sabia que pode
ter um plano de
saúde com
melhores condições.
Consulte-nos!

MEI • EIRELI • LTDA • EPP • ETC

F. 2409-5992
/ 9500-5000
Vitoram Corretora de Seguros

ANUNCIE AQUI
97380-7685
PUBLICIDADE LEGAL
EDITAL
EDITAL para CONHECIMENTO de TERCEIROS INTERESSADOS
DESAPROPRIAÇÃO – LEVANTAMENTO DE DEPÓSITO
Prazo: 10 (dez) dias. Proc. nº 1014956-26.2014.8.26.0224.
O Dr. RODRIGO TELLINI DE AGUIRRE CAMARGO, MM Juiz de
Direito da Primeira Vara da Fazenda Pública da Comarca de
Guarulhos, Estado de São Paulo, na forma da lei, FAZ SABER a
todos, principalmente Terceiros Interessados na lide, quanto ao
presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem e interessar
possam, que por este Juízo tramitam autos de ação de DESAPROPRIAÇÃO ajuizada pelo MUNICÍPIO DE GUARULHOS em face de
ADRIATICA ESTABELECIMENTO MECÃNICO LTDA - ME, tendo por
objeto a desapropriação de duas áreas situadas na Avenida
Juscelino Kubitschek de Oliveira, sem número, bairro de
Bonsucesso, com cadastros e inscrições municipais IC nº
092.83.53.1651.000.00 e nº 092.83.53.0001.000.00, neste
Município e Comarca de Guarulhos, matrículas nº 92.731 e
92.732, ambas do 1º Cartório de Registro de Imóveis de
Guarulhos; áreas declaradas de utilidade pública para readequação viária, e cuja obra já se concretizou, tendo o expropriante
depositado valor provisório e inicial a título de indenização
prévia. Tendo já autorizado e devidamente levantado 80% do
valor depositado, a expropriada pleiteia, através do seu
procurador, Dr. Márcio Mourched, OAB/SP 209.596-SP, o
levantamento do saldo remanescente do "quantum" depositado,
acrescido de juros e demais acréscimos legais, razão pela qual
expede-se o presente edital com prazo de 10 (dez) dias, a contar
da publicação para conhecimento e manifestação de terceiros
interessados, tudo em cumprimento ao disposto no artigo 34 do
Decreto-Lei 3365/41.
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www.fmetropolitana.com.br

