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Número de casos de sarampo
aumenta para 33 em Guarulhos
Campanha de vacinação já se estende por quase um mês e até agora pouco mais de 71 mil jovens entre a faixa etária de 15 a 29
anos foram vacinados, mas a meta é alcançar 164 mil; bairros da região central são os com maior incidência da doença Pág. 11
FOTO: PAULO PINTO/FOTOS PÚBLICAS
FOTO: LUCY TAMBORINO

Governo prevê
salário mínimo de
R$ 1.040 para 2020

Prefeitura estuda PPP
para gestão do zoológico
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Após ferimento com cerol, coruja
é reabilitada e devolvida à natureza
Pág. 4

Cotações

+1,30%
104.115
Bovespa

-1,21%
R$ 3,92
Dólar

-1,33%
R$ 4,38
Euro

6%

Selic (ano)

R$ 998

Salário Mínimo

Dengue continua avançando e
município já tem 6.192 ocorrências
Pág. 11

Disque-Denúncia

181

Este mês tivemos um pequeno acréscimo de exportações
para Colômbia e México que ajudou a diminuir essa
queda”, Luiz Carlos Moraes, presidente da Anfavea
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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: SAULO DIAS/@SAULO.DIAS

HERMANO HENNING

Jornalista
hermano.henning@fmetropolitana.com.br

Masami Kishi, fotógrafo
que documentou a história de
Guarulhos durante pelo menos
setenta anos, fez aniversário. E
comemorou em alto estilo com
um jantar com a família em seu
castelo, no meio de uma chácara, no belíssimo recanto do
Cabuçu, aqui na cidade.
Lembrei-me dele, ontem,
quando escrevia a história de
um outro fotógrafo que marcou
época por aqui também, Milton
Soares. Eram dois estilos.
Milton era fotógrafo de
pauleira. Masami, muito mais
cuidadoso, ampliava uma
foto no laboratório pelo menos umas três vezes até achar
a exposição ideal. Todas em
preto e branco.
Informou-me o amigo comum, o jornalista Carlos Alberto Barbosa, depois de ler
a coluna de ontem, que Milton, quase no final da carreira
como repórter do Notícias
Populares, passou maus momentos com um delegado de
polícia de Guarulhos.
Por uma discussão boba,
alegando “desacato à autoridade”, o delegado mandou prender o Milton numa cela com
presos comuns que tinham
sido objeto de reportagens e
fotos no jornal, feitas por ele.
Resultado: foi espancado e não
morreu por pouco.
O Sindicato dos Jornalistas fez campanha denunciando a violência que provocou
também protestos até do cardeal D. Paulo Evaristo Arns. O
Pasquim, órgão da imprensa
alternativa, deu matéria divulgando manifesto dos jor-

nalistas aqui de Guarulhos.
Eu estava fora do Brasil. Não
sabia dessa história.
Foto Masami
Masami tem até hoje uma
coleção impressionante de
fotos em preto e branco que
conta muito da vida da cidade
entre os anos cinquenta até
recentemente. Fez um filme,
coisa de cinema, sobre as comemorações do quarto centenário. Está tudo com ele, na
residência do Cabuçu.
Masami era fotógrafo estabelecido. Tinha uma loja
na Sete de Setembro, o Foto
Masami. E na vitrine, colocava
as fotos de figuras da sociedade local, ou políticos, ou
atletas, ou gente comum que
ele fotografava em eventos
diversos. Eram fotos de formatura, casamentos...
Tanto Masami quanto Milton usavam a alemã Rolleiflex,
a câmera de filmes 6 x 6, que
podia ser usada também com
filmes coloridos. Mas eles não
eram revelados em Guarulhos.
Dá pra acreditar?
Pra revelar um filme em cor
tinha que ir para São Paulo.
Tanto Masami Kishi quanto
Milton Soares seguem firmes
curtindo a aposentadoria. Masami comemorou seus noventa
anos. Milton, não sei, mas não
deve passar dos oitenta.
Qualquer dia desses volto
a esse assunto. Quero falar
de outro companheiro nosso
que também usava a Rolleiflex. Era Roberto Fux. Este
não está mais entre nós. Deixou saudades.
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GUERREIRO - A estátua da icônica imagem de São Jorge e seu cavalo feita pelo artista Gilmar Pinna

ACONTECE
CEU Pimentas recebe Mostra do Monteiro Lobato até o dia 13
O Centro de Incentivo à Leitura (CIL) do CEU
Pimentas recebe a Mostra do Monteiro Lobato,
uma oportunidade para o guarulhense conhecer o acervo das obras do grande escritor brasileiro. A entrada é gratuita e conta com exemplares que estarão disponíveis para empréstimo
e totens com os personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo para os visitantes interagirem. A
mostra vai até 13 de agosto, das 7h às 16h.
Iniciativa da Secretaria de Educação por

meio do Departamento de Orientações Educacionais e Pedagógicas (Doep), com apoio da
Escola 360, a mostra integra as atividades culturais e educacionais do projeto “Literalmente
Isso”, que tem como objetivo estimular o prazer pela leitura, proporcionando integração e
aprendizado aos visitantes. A exposição já percorreu diversos espaços de leitura da cidade,
tais como bibliotecas, Centros de Incentivo à
Leitura e escolas da rede municipal.

Cães e gatos procuram novos lares em evento de adoção neste sábado
Quem busca um novo amigo de quatro patas
tem um programa imperdível para o final de semana.
Neste sábado (10) o Poli Shopping Guarulhos recebe
mais uma edição de seu evento mensal de adoção de
animais. A ação acontece em parceria com o Instituto
Eu Sou o Bicho, e oferece aos visitantes a chance de
adotar um novo “aumigo”. O evento fica aberto ao
público das 10h às 16h e tem entrada franca.

Vários cães e gatos, adultos e filhotes, estarão
no Poli Shopping para conhecerem os seus novos
donos durante o evento. Para incentivar uma adoção responsável, os interessados em levar um pet
para casa precisam ter mais de 21 anos, apresentar
RG, CPF e comprovante de residência, assinar um
termo de responsabilidade e passar pela avaliação
de equipe da associação.

Escritório compartilhado comemora Coworking Day com ação social
Hoje é comemorado, em todo o mundo, o Dia
Internacional do Coworking, data usada para evidenciar a importância dos escritórios compartilhados e
suas vantagens para empresas de todos os portes e
profissionais das mais diversas áreas de atuação. Em
Guarulhos, o Maia Coworking celebra o Coworking
Day com uma programação especial, que terá Day
Use, arrecadação de donativos e ciclo de palestras.
Chamado de “Coworking Week 2019 – Semana
Solidária”, o evento acontece da próxima segunda-feira (12) até a sexta-feira (16). O espaço, localizado a poucos metros do Bosque Maia, vai disponibilizar 25 vouchers para uso gratuito de uma diária

no escritório compartilhado. Serão 5 Day Use por
dia, de segunda a sexta, válidos por CPF. Para usar
a diária gratuita, basta se inscrever pelo WhatsApp
94534-4354 (a partir desta sexta) e fazer a doação de 1 pacote de 4 rolos de papel higiênico. Esses
donativos serão repassados ao CIAAG (Centro de
Inclusão e Apoio ao Autista de Guarulhos). De terça, 13, até a sexta, o Maia Coworking preparou um
ciclo de palestras com temas relevantes e atuais,
sempre das 19h30 às 21h30, basta se inscrever pelo
WhatsApp 94534-4354. Para assistir às palestras,
o espaço pede a doação de 1 pacote de copos descartáveis para água. São 20 vagas por palestra.
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Prefeitura estuda PPP para gestão
do Zoológico de Guarulhos
O Zoológico de Guarulhos poderá
ser administrado através de
uma parceria Público-Privada (PPP), onde uma empresa,
após passar por processo de
licitação, ajudará a prefeitura
a cuidar do espaço.
A Secretaria de Meio Ambiente informou que o projeto
está em fase de estudos e ainda não há data prevista para o
começo da licitação. A iniciativa faz parte do Plano Intersecretarial da Prefeitura de 2019.
O local mantém cerca de
500 animais de 100 espécies diferentes. Além disso,
desenvolve pesquisas em
áreas da medicina veterinária e biologia.
Em junho deste ano o zoo

FOTO: LUCY TAMBORINO

MAYARA NASCIMENTO -

conquistou a certificação de
bem-estar animal emitida
pela Associação de Zoológicos e Aquários do Brasil
(AZAB), em parceria com a
entidade internacional Wild

Welfare. O zoológico fica na
avenida Dona Glória Pagnoncelli, 344 - Jardim Rosa de
França. Funciona de terça-feira a domingo, das 9h às
17h, e a entrada é gratuita.

Coruja é reabilitada e devolvida à
natureza pela equipe do zoológico
FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG

DA REDAÇÃO - Após um período de 15 dias em reabilitação
na clínica do Zoológico Municipal, no Jardim Rosa de
França, uma coruja-orelhuda
adulta foi devolvida à natureza nesta quarta-feira (07).
A soltura foi feita no Bonsucesso, mesma região onde o
animal foi encontrado ferido
por linha com cerol que se
enroscara em suas patas.
A reabilitação envolveu
medicação anti-inflamatória
e para dor, alimentação assistida e treinamento de voo,
como explica a veterinária do
zoo, Camila Mazoni. “Neste

caso, os ferimentos não foram tão graves, então após
medicação, alimentação e
um curto período na voadeira, verificamos que o animal
já tinha condições de voltar à
liberdade”, explicou.
A coruja-orelhuda é um
dos 16 pássaros feridos por
linha de pipa com cerol recebidos neste ano no Zoológico
de Guarulhos. Somente na
última semana de julho, mês
de férias escolares, além da
coruja, um periquito-verde
e um pica-pau-do-campo foram socorridos pelos veterinários e biólogos do parque.

Canil da GCM recebe novos materiais para adestramento de cães
DA REDAÇÃO - A Inspetoria de Patrulhamento com Cães da Guarda Civil Municipal (GCM)
recebeu ontem novos equipamentos para o adestramento dos animais do canil. Os modernos materiais irão substituir os já existentes após um investimento de R$ 15 mil.
São quatro bitesuites de prova (roupas especiais) e três mangas para adestramento,
confeccionadas em tecido especial de nylon e algodão altamente resistente tanto para treinamento quanto para provas oficiais. O canil recebeu também 28 salsichas de nylon para
iniciar o treinamento com mordidas, 25 brinquedos interativos, que estimulam a aptidão
para o faro dos cães, 25 colares de alta resistência, 40 guias e 25 peitorais para condução
dos cães para o trabalho do dia a dia, entre outros materiais.

Cidade registra 22 boletins de
violência contra mulheres por dia
LUCY TAMBORINO - No primeiro semestre deste
ano, Guarulhos registrou,
em média, 22 boletins de
ocorrência relacionados à
violência contra mulheres.
Ao todo foram contabilizados 3.970 BOs. Os dados
são do Mapa da Violência
contra a Mulher e foram
apresentados pela subse-

cretária de Políticas para
Mulheres, Verinha Souza.
Os números chamam
atenção para o bairro Pimentas – que pelo terceiro ano
consecutivo está na liderança deste tipo de crime. Só
neste levantamento, 469 casos aconteceram na região.
Em sequência figurou Bonsucesso com 310 registros.

Prefeitura fez 19 mil reparos na
iluminação pública em 2019
DA REDAÇÃO - A prefeitura realizou 18.921 manutenções na
rede de iluminação pública
da cidade nos sete primeiros
meses do ano. Os principais
bairros atendidos pelo Departamento de Iluminação
Pública (DIP) foram Cumbica, com 2.021 manutenções,
Pimentas (2.017), Bonsucesso
(1.649) e Cabuçu (1.066).
Guarulhos possui atualmente 58.363 unidades
de iluminação pública convencionais instaladas em
postes de madeira e concreto. Entre janeiro e julho,
o serviço de call center da
prefeitura recebeu 5.147 solicitações, gerando 10.359

intervenções. Outras 8.562
manutenções foram feitas
por meio de vistorias das
equipes do DIP nos bairros
ou por pedidos de zeladoria feitos na Rede Fácil de
Atendimento ao Cidadão.
Para solicitar reparos
nos pontos de iluminação
pública, o munícipe pode
ligar para 0800-721-2223,
serviço que funciona de segunda-feira a domingo das
9h20 às 21 horas. Na oportunidade, o munícipe deve
informar o nome completo,
telefone, CEP, nome da via
e numeral mais próximo ao
poste cuja luminária está
com problema.
FOTO: NÍCOLLAS ORNELAS
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PAI! OBRIGADO POR COMPARTILHAR COMIGO OS
MELHORES MOMENTOS DA MINHA VIDA.

Na compra no valor de R$ 200,00 concorra a uma caixa de som
ampliﬁcadora no dia 29/08

SEUS ÓCULOS PRONTOS EM 1 HORA.
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Guarulhos registra R$ 50
milhões em restituição
do Imposto de Renda
A Receita Federal liberou ontem a
consulta ao terceiro lote de
restituição do Imposto de
Renda de Pessoas Físicas
(IRPF) de 2019 e lotes residuais de anos anteriores.
Cerca de 52 mil contribuintes da Delegacia de Guarulhos serão contemplados
com a restituição de R$ 50
milhões. O crédito bancário
será realizado no dia 15 de
agosto. A delegacia engloba
contribuintes de cinco cidades: Ferraz de Vasconcelos,
Guarulhos, Itaquaquecetuba, Poá e Suzano.
Em todo o Brasil, o crédito bancário programado
para quase três milhões de
contribuintes somou o valor de R$ 3,8 bilhões. Desse
total, R$ 298,4 milhões referem-se ao quantitativo de
contribuintes de que tratam
de lei federal.

www.fmetropolitana.com.br

Lei de Diretrizes Orçamentárias para
2020 prevê salário mínimo de R$ 1.040

Operação visa recuperar
R$ 1,4 mi de fraude no
ICMS de medicamentos

do primeiro turno da reforma da Previdência sem a
análise do parecer na CMO.
O texto prevê que o salário mínimo seja reajustado
para R$ 1.040 em 2020, sem
ganho acima da inflação. O
aumento nominal será de
4,2% na comparação com o
valor atual do mínimo (R$
998). A variação é a mesma
prevista para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor
(INPC). Para os dois anos
seguintes, a proposta sugere
que a correção também siga
apenas a variação do INPC.
Em relação à meta fiscal,
o projeto prevê um déficit
primário para 2020 no valor de R$ 124,1 bilhões para
o governo central, que considera as contas do Tesouro
Nacional, da Previdência
Social e do Banco Central.
Para este ano, a meta é de
déficit de R$ 139 bilhões.

LUCY TAMBORINO - A Secretaria
da Fazenda e Planejamento
iniciou ontem a primeira fase
da operação Enxaqueca. Em
Guarulhos é esperado que pelo
menos dois contribuintes sejam alvos da investigação. A estimativa é que nos últimos três
anos essas farmácias ou atacadistas tenham causado prejuízo de R$ 1,4 milhão aos cofres
públicos por meio de esquema
fraudulento, com a constituição
de empresas simuladas ou de
fachada e o não pagamento do
imposto devido.
Já em todo estado serão
133 contribuintes ativos que
comercializam medicamentos e receberam essas mercadorias de outros estados. A
estimativa, a nível estadual, é
que as fraudes geraram prejuízo de R$ 79 milhões. A operação está sendo deflagrada
simultaneamente em 59 municípios de São Paulo.

FOTO: USP IMAGENS

LUCY TAMBORINO -

DA REDAÇÃO - A Comissão
Mista de Orçamento (CMO)
aprovou ontem o projeto de
lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2020. O
texto ainda precisa ser aprovado em sessão conjunta do
Congresso Nacional antes
de seguir para a sanção do

presidente Jair Bolsonaro.
Constitucionalmente,
deputados e senadores deveriam ter aprovado a LDO
pelo Congresso antes do recesso legislativo. No entanto,
o recesso, que começaria dia
18 de julho, foi antecipado
após a conclusão da votação

www.fmetropolitana.com.br
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GOVERNADOR,
ESTAMOS ANSIOSOS PARA
O ANÚNCIO DO NOSSO
REAJUSTE SALARIAL
NO DIA 31/10!
WWW.CUMPREDORIA.COM.BR
DEFENDAPM

DEFENDAPM.ORG.BR
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PONTO
DE VISTA
JOSÉ AUGUSTO PINHEIRO
56 anos, é coach, escritor,
palestrante, mestre de
cerimônias, locutor
e jornalista por vocação

O imensurável
valor da Prudência
– parte II
A juventude não é eterna, infelizmente. É difícil, porém, nós conhecermos um jovem que não esteja sempre apressado para alcançar
o seu espaço familiar, profissional
e social. O gosto pela liberdade empolga os “quase-adultos”; mesmo
sem a experiência necessária para
encararem o mundo, eles sabiamente vão à luta. Querem mostrar
para si mesmos que já são merece-

Eu ainda não entendi, após 37
anos de habilitação, por que
alguns motoristas aceleram tanto
COMPRA · VENDE · ALUGA · ADMINISTRA
VENDA E LOCAÇÃO

FONE: 2279-3327

WHATSAPP

94783-1669
Av.Otávio Braga de Mesquita, 731 - Vila Fátima

VENDE
IMÓVEIS PARA TROCA
Tenho vários imóveis para
trocas: Terrenos/ Casas/
Sobrados/ Aptos/ Chácaras e
imóveis na praia. REF: 02.

SOBRADOS
SOBRADO SÃO JOÃO
2 dorms, sala, coz, wc +
edícula, garagem p/ 2
carros R$280.000 ref 20

CASAS
CASA JD IPANEMA
3 dorm (suite), sala 2
ambiente, 2 banheiros,
vaga p/ 2 carros+ edícula
(aceita apto menor
valor+carro) R$590.000
REF 20
CASA ITANHAÉM
(Vende ou Troca)
10X25, 3 dorms,4 vagas,
piscina, DOC OK
R$250.000 REF: DANIEL.
CASA PARA RENDA
NORMANDIA
Terreno 10x25 com 03
casas no quintal tudo
separado, entrada
individual R$250.000
REF 20
2 CASAS PIMENTAS
Terreno 10x25, 3 Cômodos
e 6 Cômodos R$ 250.000
Aceita carro como parte de
pagamento e imóvel de
menor valor REF : DANIEL

TERRENOS
APTO BOM CLIMA
2 dorms, sala, coz, WC + 1
vaga R$ 185.000 REF 20

CONSULTE O NOSSO SITE WWW.ATTUSIMOVEIS.COM.BR
LOCAÇÃO
VENDE
VENDE
LOCAÇÕES RESIDENCIAIS
APARTAMENTOS
TERRENOS
APTO GUARUJA
MOBILIADO
2 dorms, sala, coz, 2 WCS,
a. serviço. Garagem
R$220.000 REF 02
APTO AV GUARULHOS
47 M² 2 quartos, sala,
cozinha, banheiro e
lavanderia OBS: cozinha e
quarto do casal moveis
planejados R$245.000
REF 03
APTO MACEDO
Próximo a Av Tiradentes, 2
dorm sendo 1 suite, 2
banheiros R$300.000 ref 03
APTO PROX CENTRO
96 M² 3 dorms, sala, coz, 2
WCS, a. serviço, garagem
R$110.000 + parcelas aceita
kitnet e carro como parte de
pagamento REF 02
APTO BOM CLIMA
3 Dorms (Suite),sala,coz,
wc,sacada,+VAGA
R$250.000 REF:20

TERRENOS
CHÁCARA SANTOS
DUMONT
3.500 m² casa com , 2
dorms, piscina, R$150.000
Ac Auto REF: DANIEL.
TERRENO COM 2 CASAS
GRANDES
No jd ACACIO
Com dormitórios, sala,
cozinhas, 4 banheiros e
garagens R$300.000 troca
por apto de 3 dorms REF 02

TERRENO 200M²
Bela vista esquina em
avenida R$400.000 REF 02

CASA NORMANDIA
1 quarto, sala, coz, WC e
lavanderia R$600,00 Ref 20

TERRENO p/CHACARA
Cond. Fechado prox estrada
de Guarulhos-nazare a partir
de R$450.000 REF 02

SOBRADO JD ADRIANA
2 dorms, sala, coz, 2 wc ,2
vaga para carro pequeno +
sacada, R$1.250,00 ref 20

TERRENO BELA VISTA
130,50 M² c/escritura R$
125,000 REF: Daniel

APTO BOM CLIMA
2 dorms, sala, coz, a.
serviço, garagem R$950.00
condominio incluso Ref 02

CHACARA MAIRIPORÃ
A 20 minutos de Guarulhos
1500 m², casa com 2
dorms, sala, cozinha, a.
serviço, 2 banheiros, água,
luz, telefone e lago nos
fundos ótima localização
R$150.000 REF 02

INDUSTRIAIS
GALPÃO BONSUCESSO
TERRENO 2.250 M² A/C
1.200 M² R$2.500.000,00
REF DANIEL
GALPÃO COM RENDA
4.000 M² terreno, 4.300 M²
de AC Consulte-nos
REF: DANIEL

LOCAÇÃO

LOCAÇÕES RESIDENCIAIS
CASA JD ADRIANA
3 comodos grandes com 1
vaga R$750,00 REF 20
CASA JD IPANEMA
300 metros do Mc Donalds,
4 comodos com duas
vagas R$800,00 REF 20

LOCAÇÕES INDUSTRIAIS
SALÃO GOPOUVA
132 M² 2 WC, 1 COPA
VAGA P/ 3 CARROS PROX
A MÃE DOS HOMENS
R$2.500,00 ref 20
GALPÃO CUMBICA
700 M², 480 M² A/C
R$5.000 REF :DANIEL
GALPÃO PRÓX ÁO
AEROPORTO
Galpão com elevador de
carga 1.000 m²
consulte-nos REF:DANIEL.
GALPÃO 2000 M ²
Presidente Dutra Galpão
2000 m², R$ 16.000,00
Ref :Daniel
CASA JD JEOVAIA
3 dorms, sala, coz, a.
serviço, garagem, quintal
com cobertura ótima
localização R$1.500 REF 02

dores de confiança e, por isso, param de ouvir seus devotados pais.
Essa é seguramente a fase mais
difícil a ser desenvolvida. Para ser
prudente na adolescência, o melhor
caminho é: 1) escutar os amados
pais, com respeito e atenção ; 2) ler
e estudar mais; 3) curtir a vida com
os amigos, assistindo a bons filmes,
vendo peças teatrais apropriadas,
saboreando pedaço de pizza e tomando suco de frutas; 4) desprezar
propostas de “espíritos errantes”
que encontram prazer passageiro
nos vícios e que desejam para você
a mesma viagem sem volta que eles
iniciaram; 5) seja plenamente feliz,

mas com moderação. A vida terá
prosseguimento, desde que você
aja com prudência.
Na estrada, a cautela abrange a
todos nós: jovens de todas as idades. Até hoje eu não entendi, após
37 anos de habilitação, por que
alguns condutores de veículos pisam tão fortemente no acelerador.
Por que não se respeita a faixa de
segurança? Lembrando que, sem
o carro, nós cumprimos o papel
de pedestres... Afinal, somos inteligentes e responsáveis pelo que
fazemos ou deixamos de fazer. Assim, quando for dirigir, não corra!
Imprudência alguma justifica o risco ao qual você se expõe - e aquele
que é imposto aos demais. Jamais
beber antes de dirigir: essa regra
vale muitas vidas. A história está
repleta de casos em que a pressa
e os vícios destruíram famílias inteiras, mutilaram seres indefesos
e transformaram radicalmente um
futuro que seria promissor. Portanto, reflita: estando dentro ou fora
do carro, nós devemos agir com
cuidado absoluto. Nada substitui
a prudência nas estradas da vida.
Preste atenção nas placas e guarde
bem estas palavras: “Ando devagar
porque já tive pressa” (Almir Sater). Todos nós cometemos erros.
A diferença entre os filhos de Deus
é que alguns erram, mas desejam
acertar da próxima vez; outras, por
seu turno, nem pensam nisso.
No passado era comum a procura por uma boa moça para namorar, noivar, casar e constituir
família. As jovens, por sua vez,
aguardavam que um rapaz confiável e de boa família se aproximasse com respeito. O futuro revelaria
se os noivos seriam “Felizes para
sempre”. Os costumes e os relacionamentos podem mudar, mas a
prudência é imutável.

ANOTE
O Instituto de Previdência dos
Funcionários Públicos de Guarulhos
(Ipref) deu início nesta quinta-feira (1º) à
capacitação de gestores sobre o Regime
Próprio da Previdência Social. O curso é
exigido pela Secretaria da Previdência Social,
vinculada ao Ministério da Economia, para
que os servidores possam comprovar a
qualificação técnica necessária para atuar
nas instituições de previdência estadual e
municipal. A capacitação atraiu 55 pessoas,
entre membros do comitê de investimentos,
conselheiros de previdência, conselheiros
fiscais, controladores internos e gestores ao
auditório do Ipref, na Vila Camargos.

A Prefeitura de Guarulhos recebeu nesta
quarta-feira (31) a doação de 5.690 quilos de
alimentos do Falcões Moto Clube, os quais
vão passar por triagem e posteriormente
serão entregues às famílias em situação
de vulnerabilidade social e alimentar da
cidade. Entre os gêneros alimentícios
recebidos estão feijão, arroz, macarrão e
óleo. Entregues ao Banco de Alimentos da
Prefeitura, em Gopoúva, os alimentos são
parte do que foi arrecadado durante o show
de 24º aniversário do clube de motociclismo,
que já se notabilizou por esse tipo de atuação
e colaboração em diversas campanhas
sociais.
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Roteiro gastronômico para surpreender no ‘Dia dos Pais’
E aí galera… primeiro quero agradecer as mensagens sobre o
texto da última sexta-feira
em que falei sobre alguns
lugares que estão preparando cardápios especiais para
o domingão dos pais e, atendendo a alguns pedidos, fui
atrás de mais alguns locais
que dá para levar o paizão
sem medo de gastar muito
com a qualidade que o velhinho merece… Se liga aí!
SERGINHO FREITAS -

Japastel
Em uma das mensagens
me perguntaram se eu tinha
algo contra a culinária japonesa por eu ser um carnívoro de carteirinha, e a resposta é NÃOOOOO! Eu ADORO
encarar um rodízio japonês.
E sempre que eu tenho vontade o Japastel, (avenida Paulo Faccini, 2.163 – Bosque
Maia), é um dos que mais
frequento. No Dia dos Pais

FOTO: DIVULGAÇÃO

eles estarão com o rodizio
por R$ 45,90 por pessoa e a
sobremesa vai como cortesia
da casa. Vale demais a pena!
Forno & Fogão
Bem em frente ao lindo
e arborizado Bosque Maia,
o restaurante Forno e Fogão
preparou para o Dia dos Pais
mais de 30 tipos de saladas,
tábua de queijos variadas,
crepe suíço, sobremesas e
uma variedade de pratos
quentes. Meu destaque especial deste dia especial vai
para o salmão, bacalhau,
lagostin, anchova e camarão flambado. O valor por
pessoa vai ser de R$ 39,90 e
as reservas podem ser feitas
pelo telefone 4574-7463.
Black Rock Burger & Beer
Se seu pai curte uma comida diferente, eu recomendo você levar ele no Black
Rock (avenida Paulo Faccini,

2.003 - Bosque Maia). No Dia
dos Pais a casa estará com o
Festival Texmex, o melhor da
culinária Texana e Mexicana,
por R$ 39,90. Ah! O paizão
ainda ganha um Brownie exclusivo da casa de presente!
Mais informações e reservas
pelo telefone 4307-1314.
Clube da Carne Steakhouse
Agora, se seu pai é um

carnívoro assumido igual eu
sou, que tal você preparar
um churrasco de responsa?
O Clube da Carne Steakhouse, (avenida Doutor Renato
de Andrade Maia, 564 – Parque Renato Maia), preparou
um kit especial para o Dia
dos Pais com 1 peça de flat
iron, 1 pacote de pão de alho,
1 pacote de farofa crocante
de 500 gramas, 1 pacote de

carvão de 2,5kg e 1 caixeta
de linguiça de costela angus
de 500 gramas por apenas
R$ 84,99. Ah! Você comprando este kit especial, e falando
que é leitor da Folha Metropolitana, vai receber de brinde uma mini farofa exclusiva
e ainda participará de um
sorteio de um Kit Clube Decabrón. Mais informações
pelo telefone 2440-1564.
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Comissão de vereadores que investigará
grandes devedores da cidade é formada
FOTO: LUCY TAMBORINO

LUCY TAMBORINO - A Comissão
Especial de Inquérito (CEI)
para investigar os grandes
devedores de Guarulhos teve
seus integrantes anunciados
na sessão da Câmara de ontem. Ao todo 11 parlamentares devem compor a comissão, que ainda não tem data
para a primeira reunião. In-

dicados pelos líderes das bancadas são eles: Geraldo Celestino (PSDB); Zé Luiz Lula
e Genilda Lula Bernardes,
ambos do PT; João Dárcio
(Podemos); Moreira (PTB);
Eduardo Carneiro (PSB); Serjão Inovação (PSL); Laércio
Sandes (DEM); Luis da Sede
(PRTB); Acácio Portella (PP) e

21 DE AGOSTO
19:30H

Jorge Tadeu (MDB).
A comissão deve se basear no ranking, elaborado
em março, dos 100 maiores
devedores, que possuem dívidas de tributos com Guarulhos. Muitos desses débitos já
se acumulam há anos. A primeira empresa permanece
sendo a Empresa Brasileira
de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) que acumula
sozinha uma dívida superior
a R$ 415 milhões contando
com as correções, multa, juros e honorários.
Em 2017, em resposta ao
requerimento do vereador Edmilson Souza (PT), a Infraero
já aparecia em primeiro lugar
no ranking. Na época, os 100
maiores devedores da prefeitura totalizavam débitos de
mais de R$ 2 bilhões. O montante representa 35,02% do total de débitos ajuizados.

BALCÃO BAR R$

30,00
MESA R$ 50,00

MESA * HAMBÚRGUER
* BATATA FRITA R$
(POR PESSOA)

FOTOS REAIS DOS PRODUTOS

STEAK & BURGER

HAMBURGADA COM O
SÉRGIO MALLANDRO
O ERRADO QUE DEU CERTO!
RESERVAS PELO TELEFONE:

2447-1582
RUA: TAPAJÓS, 56 - GUARULHOS

70,00

CEI dos Decretos apura possível
renúncia de R$ 35 milhões em impostos
DA REDAÇÃO - A Comissão
Especial de Inquérito (CEI)
da Câmara que investiga
eventuais favorecimentos
a cooperativas de saúde
e empresas ligadas à área
médica da cidade por decretos durante o governo do
prefeito Sebastião Almeida
(2009-2016), reuniu-se ontem. Na ocasião, o vereador
Eduardo Carneiro (PSB)
opinou sobre ofício enviado
pelo Executivo informando
que, no período entre 2013
e 2018, o montante de impostos não recolhidos em
virtude dos decretos chegou
a R$ 35 milhões. “Questões
tributárias não devem ser
definidas por decretos, e,
sim, por lei, e isso também
precisa esclarecido para a
população”, disse.
Além da ilegalidade e
do montante não recolhido,
Carneiro ainda questiona

se as empresas beneficiadas
com a renúncia fiscal não
devam agora pagar o que
não foi recolhido. Na opinião de Geraldo Celestino
(PSDB), as informações levantadas até agora pela CEI
são muito sérias. “Acredito
que temos elementos suficientes para indicar ao Ministério Público investigar
este caso e tomar as medidas cabíveis”, declarou.
O presidente da CEI, vereador Moreira (PTB), considerou pertinentes as ponderações dos colegas e sugeriu
aos demais vereadores que
se debruçassem mais uma
semana sobre o documento enviado pelo Executivo
e dessem também sua opinião. “A partir da próxima
reunião, podemos formalizar um parecer e começar a
preparar o relatório final da
Comissão”, disse.

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- RETIFICAÇÃO DE REGISTRO
IMOBILIÁRIO - EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DOS CONFINANTES JOÃO CARLOS DE CARVALHO BARROS;
CARLOS EDUARDO DE CASTRO SOUZA e sua mulher REGINA HELENA DINIZ DE CASTRO SOUZA;
JOÃO BAPTISTA VALSECCHI e sua mulher ADENIR FERREIRA VALSECCHI; OSWALDO D’AURIA;
FREDERICO DE DONATO e sua mulher PHILOMENA SESSA DE DONATO; VITO ANTONIO DE DONATO; SAVERIO DE
DONATO; FREDERICO DE DONATO; COSMO DE DONATO; CARLOS DE DONATO; ONOFRE DE DONATO e sua mulher
HELENA DE OLIVEIRA DE DONATO; JOÃO DE DONATO e sua mulher THERESA BASILE DE DONATO; PASCHOAL DE
DONATO; MARIA DE DONATO FAIAINI; ALBERTO ACHILLES PAULO FAIAINI; LUCIA DE DONATO e FINOART S/A –
PUBLICIDADE E PRODUÇÕES ARTÍSTICAS, expedido no procedimento administrativo de Retificação de Registro Imobiliário
(art.213 da lei 6.015/73) requerido por JOSÉ VIEIRA DA LUZ e sua mulher MARIA DA CONCEIÇÃO DA LUZ. MANUEL
SANCHES DE ALMEIDA, Oficial Delegado do 1º 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, especialmente
JOÃO CARLOS DE CARVALHO BARROS; CARLOS EDUARDO DE CASTRO SOUZA e sua mulher REGINA HELENA DINIZ
DE CASTRO SOUZA; JOÃO BAPTISTA VALSECCHI e sua mulher ADENIR FERREIRA VALSECCHI; OSWALDO D’AURIA;
FREDERICO DE DONATO e sua mulher PHILOMENA SESSA DE DONATO; VITO ANTONIO DE DONATO; SAVERIO DE
DONATO; FREDERICO DE DONATO; COSMO DE DONATO; CARLOS DE DONATO; ONOFRE DE DONATO e sua mulher
HELENA DE OLIVEIRA DE DONATO; JOÃO DE DONATO e sua mulher THERESA BASILE DE DONATO; PASCHOAL DE
DONATO; MARIA DE DONATO FAIAINI; ALBERTO ACHILLES PAULO FAIAINI; LUCIA DE DONATO e FINOART S/A –
PUBLICIDADE E PRODUÇÕES ARTÍSTICAS que, por requerimento prenotado sob n.305.472 em 28/04/2017, neste Serviço de
Registro de Imóveis (localizado na Rua Dona Olinda de Albuquerque, n.157, Jardim São Paulo, Guarulhos) JOSÉ VIEIRA DA LUZ
e sua mulher MARIA DA CONCEIÇÃO DA LUZ requereram, com fundamento nos incisos I e II do art.213 da Lei Federal
n.6.015/73 (redação dada pela Lei n.10.931 de 02/08/2004), a RETIFICAÇÃO DO REGISTRO do imóvel situado na Estrada
Pimentas-São Miguel, no Sítio Tijuco Preto, nesta cidade, objeto da matrícula n.2.610, desta Serventia, suprimindo-lhe, inclusive,
deficiências quanto à especialização objetiva, ou seja, para apurar a área do imóvel, inserir medidas lineares e atualizar os
confrontantes, conforme planta e memorial descritivo que integram o procedimento prenotado sob n.305.472. Como o imóvel
retificando confronta com aqueles que são objetos das matrículas ns.65.131 (de propriedade de FINOART S/A – PUBLICIDADE
E PRODUÇÕES ARTÍSTICAS), 15.774 a 15.788 (de propriedade de JOÃO CARLOS DE CARVALHO BARROS; CARLOS
EDUARDO DE CASTRO SOUZA e sua mulher REGINA HELENA DINIZ DE CASTRO SOUZA; JOÃO BAPTISTA VALSECCHI e
sua mulher ADENIR FERREIRA VALSECCHI), 129.849 (de propriedade de OSWALDO D’AURIA) e com o objeto da transcrição
n.25.934, do 12º SRI de São Paulo (de propriedade de FREDERICO DE DONATO e sua mulher PHILOMENA SESSA DE
DONATO; VITO ANTONIO DE DONATO; SAVERIO DE DONATO; FREDERICO DE DONATO; COSMO DE DONATO; CARLOS
DE DONATO; ONOFRE DE DONATO e sua mulher HELENA DE OLIVEIRA DE DONATO; JOÃO DE DONATO e sua mulher
THERESA BASILE DE DONATO; PASCHOAL DE DONATO; MARIA DE DONATO FAIAINI; ALBERTO ACHILLES PAULO FAIAINI
e LUCIA DE DONATO), o § 2º do art.213, da Lei n.6.015/73, exige sua prévia notificação. As diligências efetuadas pelos Oficiais
de Títulos e Documentos desta comarca, das comarcas de Poá/SP e Campinas/SP e, ainda, pelos 1º, 3º, 4º e 9º Oficiais de Títulos
e Documentos de São Paulo, objetivando as notificações pessoais, restaram infrutíferas, por não terem sido encontrados em
nenhum dos endereços, razão pela qual, por este edital, ficam os mesmos (JOÃO CARLOS DE CARVALHO BARROS; CARLOS
EDUARDO DE CASTRO SOUZA e sua mulher REGINA HELENA DINIZ DE CASTRO SOUZA; JOÃO BAPTISTA VALSECCHI e
sua mulher ADENIR FERREIRA VALSECCHI; OSWALDO D’AURIA; FREDERICO DE DONATO e sua mulher PHILOMENA
SESSA DE DONATO; VITO ANTONIO DE DONATO; SAVERIO DE DONATO; FREDERICO DE DONATO; COSMO DE DONATO;
CARLOS DE DONATO; ONOFRE DE DONATO e sua mulher HELENA DE OLIVEIRA DE DONATO; JOÃO DE DONATO e sua
mulher THERESA BASILE DE DONATO; PASCHOAL DE DONATO; MARIA DE DONATO FAIAINI; ALBERTO ACHILLES PAULO
FAIAINI; LUCIA DE DONATO e FINOART S/A – PUBLICIDADE E PRODUÇÕES ARTÍSTICAS), notificados do teor da mencionada
pretensão retificatória e que, caso queiram, poderão impugná-la (fundamentadamente), desde que o façam dentro do prazo de
quinze (15) dias contados da primeira publicação, sendo que a impugnação deverá ser apresentada (por escrito) diretamente no
escritório registral localizado no município e comarca de Guarulhos, na Rua Dona Olinda de Albuquerque, n.157, Jardim São
Paulo, no horário compreendido entre às 9:00 e 16:00 horas, de segunda a sexta-feira. A ausência de impugnação implicará na
anuência tácita à pretensão retificatória. Assim, expediu-se o presente edital, para que de futuro ninguém possa alegar nulidade,
o qual será afixado no lugar de costume (no interior do escritório registral) e publicado, por duas vezes. Guarulhos, 24 de julho de
2019. MANUEL SANCHES DE ALMEIDA -OFICIAL DELEGADO
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Guarulhos já registra 33 casos de sarampo
FOTO: CARLOS BASSAN/FOTOS PÚBLICAS

LUCY TAMBORINO - Guarulhos
registrou neste ano 33 casos
de sarampo. Deste total, 22
pessoas contraíram a doença
a partir da segunda semana
de julho. A enfermidade só
tem avançado na cidade, já
que a campanha de vacinação lançada pela Secretaria

de Saúde ainda não atingiu
nem metade do público-alvo.
Até o momento nenhum caso
evolui para óbito.
A campanha de vacinação
já se estende por quase um
mês e até agora quase 72 mil
jovens entre a faixa etária de
15 a 29 anos foram vacina-

dos, mas a meta é alcançar
164 mil. A vacina é contraindicada para gestantes e imunodeprimidos.
Só nesta semana, da última quinta-feira (01) até ontem, foram confirmados quatro casos de sarampo. Um a
menos em relação à semana
anterior que atestou a incidência de cinco novos casos.
O sarampo tem como característica se espalhar rapidamente. Atualmente os
bairros da região central são
os com maior incidência da
doença. Os sintomas são parecidos com uma gripe, como
febre, tosse e coriza, além de
manchas avermelhadas na
pele. Podem ocorrer também
convulsões, infecção nos ouvidos, conjuntivite, pneumonia, perda de apetite e diarreia. Em casos graves, pode
provocar lesões cerebrais e
infecções no encéfalo. Outra
característica da doença é ser
altamente contagiosa.
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Dengue apresenta crescimento semanal
depois de duas semanas de queda
MAYARA NASCIMENTO - Na última
semana os registros de casos de
dengue na cidade aumentaram
108, totalizando 6.192 desde o
começo do ano. Nas últimas semanas os números apontavam
crescimento semanal de 89 e
82, e o salto intensifica a preocupação com o mosquito Aedes
aegypti mesmo no inverno.
Nenhuma morte foi registrada até o momento, mas os
números do relatório divulgado ontem pela Secretaria da
Saúde do município reforçam
que a população precisa cuidar

e vigiar os pontos de descarte
irregular onde possa acumular
água mesmo em um período
com poucas chuvas.
Os ovos do mosquito podem hibernar até encontrarem
condições ideais para eclodir,
no período de calor e umidade.
Mesmo quem mora em apartamento e não possui quintal, a
atenção deve continuar. É recomendada ainda a limpeza constante de áreas de lazer, como
salões de festas, praças, parquinhos e playgrounds além dos
ralos da área comum.
FOTO: MAYARA NASCIMENTO
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Em São Paulo, heróis da DC ganham
maior exposição de Lego do mundo
FOTO: CHADI ABOU SARIYA

sos do mundo. A exposição,
considerada a maior do planeta, ocorrerá na OCA - Museu da Cidade de São Paulo,
no parque do Ibirapuera, a
partir de setembro.

Serviço:
The Art of the Brick: DC Super Heroes
Quando: A partir de 13 de setembro a novembro
Horário: De terça-feira a sexta-feira, das 9h às 20h e sábados e domingos, das 9h às 19h.
Onde: OCA - Museu da Cidade de São Paulo/Parque Ibirapuera
Endereço: avenida Pedro Álvares Cabral, sem número, Vila Mariana

www.coquetel.com.br
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Sela (uma carta) com
preparado resinoso
Brinquedo milenar
acionado por cordel

Evento que reúne
jovens acadêmicos
Faixa do cartão
de crédito

Infusões
de ervas
Levar ao
forno
Sebastião
Tapajós,
violonista
paraense

O lírio de
brasões
Roupa íntima para
disfarçar
a barriga
(pl.)

Cicatriz
na testa
de Harry
Potter (Lit.)
Tecido entrançado
de seda
Reter

Item da
homepage
Variedade
de café

Cada veículo dos
atentados
ao WTC

Matemática (abrev.)
Que é
inerente

(?), azul e
vermelha:
cores
primárias

Troféu
Feira, em
inglês

Um dos
cuidados
com a
árvore

Ferramenta do serralheiro
Inexistem
nos ápodes
Espécie de
palmeira

Boxe de
estábulos
Na companhia de

Personagem de "O
Guarani"
Analisar
(algo) a
fim de
atribuirlhe preço

Objeto de
estudo da
Zoologia

"Tudo",
em "onipotente"
Botequim

O sétimo
dia da
semana

(?)-delta,
artefato
para voo
livre
Sacerdote
budista
Trapo,
em inglês
Vestimenta da
mulher
indiana

Estrutura de tecido
linfoide cuja inflamação causa dores
na garganta (Anat.)
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Solução

A
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PEIXES: As boas coisas se manterão mais fortes durante
este dia, porém as feridas podem vir a aparecer. Em
Mercúrio tudo ficará bem mais atrapalhado.

N

VIRGEM: O seu sentido voltado para o que for mais
estruturado trará alguns benefícios. Deixe-se levar por
coisas e não por sentimentos.

E

AQUÁRIO: Irá se comportar de forma mais independente
com atos de liberdade, muito por causa de coisas que
você não pode prever.

I

LEÃO: O seu comportamento voltado para ações muito
arrogantes trará para você uma possível fraqueza neste
momento.

V

CAPRICÓRNIO: Não conseguirá saciar-se com qualquer
coisa, nada será tão bom quanto atingir o sucesso neste
período.

T
A
R
J
E
T
A

CÂNCER: Com o devido amor você irá passar com
tranquilidade por situações capciosas que façam os teus
sentimentos explodirem.

I

SAGITÁRIO: As coisas que se mostrarem fora de curso
precisarão ficar mais evidentes neste período. Júpiter fará
o possível para mostrar que está desconcertado.

R
S
I
T
A

GÊMEOS: O seu dia ficará bem tranquilo em um momento tão importante para você, sendo assim tudo estará
muito melhor equilibrado.

A

ESCORPIÃO: A pressão que você vem sofrendo estará
muito forte neste período, tudo porque não conseguirá
tomar um rumo coerente na sua vida.

R

TOURO: Ficar presa em momentos muito ruins só trará
dificuldades, isso pode alimentar mais problemas. Tenha
uma atitude voltada para soluções efetivas.

A
N
I
M
A
L

LIBRA: Apresentará dentro de si uma elevada e forte
tendência para realizar ações interessantes e voltadas
para demonstrar sua razão.

L
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ÁRIES: O planeta Vênus tentará criar mecanismos
importantes para que possa enfrentar problemas na hora
de socializar.

A

HORÓSCOPO

Parafina
líquida
de uso
hidratante
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DA REDAÇÃO - Atenção você
que é fã de Lego e dos personagens da DC Comics: os
principais heróis serão representados pelas peças de um
dos brinquedos mais famo-

Os visitantes poderão
conferir de perto 120 obras
do artista Nathan Sawaya,
incluindo um Batmóvel em
tamanho real (5,5 metros),
construído a partir de meio
milhão de peças Lego. Sawaya capturou em escala
real alguns dos mais emblemáticos Super-Heróis e Super Vilões de DC, explorando
mais de 80 anos de história
e recriou toda a mitologia do
universo DC.
O Brasil será o primeiro
país a receber a exposição
após a temporada na Europa
- onde foi visitada por mais
de meio milhão de pessoas
em Madri, Londres e Paris.
A partir do dia 12 de agosto, será possível adquirir os
ingressos com antecedência
pelo site. O valor da entrada
é R$ 40.
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VARIEDADES

3/rag. 4/fair — lama — menu — moca. 5/ariri. 7/tarjeta.
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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

www.fmetropolitana.com.br

A nova ‘cara’ dos SUVs
FOTO: HONDA/DIVULGAÇÃO

DA REDAÇÃO - Pioneiro entre
os SUVs compactos e praticamente sem concorrentes
por 12 anos (do lançamento, em 2003, até 2015), o
Ford EcoSport teve redução
em seus preços. Está até R$
7.900 mais barato. Esse abatimento é para as versões
FreeStyle e Titanium 1.5

com câmbio automático, a
R$ 83.990 e R$ 92.990, respectivamente. Para a FreeStyle com caixa manual, o
preço baixou de R$ 85.290
para R$ 77.990.
A readequação acompanha a trajetória descendente
do EcoSport no ranking de
vendas, no momento em que

o segmento de SUVs compactos ganha nova cara. De
2003 a 2015, o Ford esteve
fora da liderança da categoria
apenas em 2012, quando foi
lançado o Renault Duster que ocupou o primeiro lugar.
O ano de 2015 marcou o
início da ofensiva de lançamentos de SUVs compactos
no País, com as chegadas
de Honda HR-V e Jeep Renegade O EcoSport perdeu
o primeiro lugar de vendas
da categoria, à qual jamais
retornou.
Desde então, foram lançados ao menos dois novos
SUVs compactos por ano no
País. Aos poucos, o EcoSport
foi perdendo espaço - a queda nas vendas atingiu seu
auge em 2019. Nos últimos
dois meses, o Ford ficou de
fora da lista até dos cinco
mais vendidos do segmento.

AUTOS&AFINS
Sexta-feira, 9 de agosto de 2019

Cara nova
O HR-V assumiu a
liderança do segmento
de SUVs compactos em
2015. Depois dele foram
lançados Renault Captur,
Peugeot 2008, Hyundai Creta, Nissan Kicks,
Honda WR-V, Citroën
C4 Cactus, VW T-Cross
e Caoa Chery Tiggo 5X,
além das novas gerações
de Chevrolet Tracker
e Caoa Chery Tiggo 2.
Mesmo com a queda de
participação, o EcoSport
conseguiu (ao menos
até o ano passado) se
manter na lista dos cinco mais vendidos, junto
com HR-V e Renegade.
Porém, o lançamento do
Creta, em 2016, foi um
marco importante para
desenhar a nova cara do
segmento de SUVs compactos, que está se consolidando em 2019.

Mudanças no ranking
No ano passado, o HR-V, após três anos, perdeu a liderança da categoria para o Creta. O Renegade, por sua vez, começou a ganhar
espaço nos últimos meses do ano, consolidando esse bom desempenho de 2019. Pela primeira vez, entre os SUVs compactos, é ele
que lidera a categoria. Já o HR-V despencou no ranking. Além do Renegade e do Creta, este ano o Honda foi superado pelo Kicks. O
T-Cross, por sua vez, atingiu em cheio o EcoSport. Lançado há três meses, O VW tirou o Ford da lista dos cinco SUVs compactos mais
vendidos do Brasil. No momento, o Renegade tem boa vantagem. Neste ano, só não liderou toda a categoria de SUVs no mês passado,
no qual o Compass foi o mais vendido. O outro utilitário da Jeep, porém, é modelo médio. Já a disputa pelo segundo lugar coloca o
Kicks e o Creta com chances superiores às do HR-V, que está em queda.
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Venda de veículos
aumenta 12%
DA REDAÇÃO - A venda de veículos no país aumentou 12,1% de
janeiro a julho de 2019 na comparação com o mesmo período
do ano anterior, passando de
1,38 milhão de unidades para
1,55 milhão. Quando comparadas as vendas de julho de 2019
(243,6 mil) com o mesmo mês
de 2018 (217,5 mil), houve elevação de 12%. Na comparação
com junho, os licenciamentos
aumentaram 9,1%. Os dados
foram divulgados no último
dia 06 pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos
Automotores (Anfavea).
A exportação de veículos
montados caiu 38,4% de janeiro a julho na comparação
com o mesmo período do ano
passado. Em relação a julho de
2018, a venda para o exterior
caiu 15,7% e ante junho deste
ano houve aumento de 4,2%.
“Continuamos tendo queda nas
exportações basicamente por
conta da Argentina. Este mês tivemos um pequeno acréscimo
de exportações para Colômbia e
México que ajudou a diminuir
essa queda, mas exportação é
um número que estamos estimando que poderá gerar queda no total do ano de cerca de
29%”, afirmou o presidente da
Anfavea, Luiz Carlos Moraes.

CLASSIFICADOS
EMPREGO
Contrata-se
CLINICA MÉDICA
Sra. c/50 ano,ensino
medio,conh, computador.
Ref. At. Antecedentes.
Centro Guarulos.Curriculo
Unef@uol.com.br
LAVA RÁPIDO
em Guarulhos contrata
MULHERES c/ exp.
comprovada. Salário a
combinar. Contatos pelos
fs.: 2468-2662/2229-1732.

IMÓVEIS
Vende-se
MOLEZINHA CDHU
Apto. PQ. Stos Dumont 50
e 55 Mil. F.: 97084-0909

SHOPPING MAIA
2 Dorms. c/ terraço Grill,
Vaga. mensais R$799,90.
Sem Entrada. (11) 26261969 Whats.
TERRENOS GUARULHOS
Ótimo localização há
apenas 2 km da praça
8 de dezembro. peq.
entr. e mensais de R$
720,00 Últimas unid.
não percam. F:49694226/ 4969-0884 www.
cooperterrahabitacional.
com.br
KITNET CENTRO GRU.
Andar alto, frente ao Poli
, escritura reg., F.: 998207366 c/ proprietário creci
75591-f
APTO LINDO
todo planejado - próx
shopping Maia. 2 dormts,
sala 2 ambos, coz, 1 vaga
coberta, elevador, Port 24
hrs., R$ 65.000 de entrada
+ parcelas de R$ 1.600.00.
F.:l 94766-8524

APTO
Próx Carrefour - R$
165.000 (vago) 2 - dorms,
sala, coz, 1 vaga, elevador,
portaria 24 horas - aceita
finan/ FGTS 94766-8524
PROCURANDO
IMÓVEL???
CRECI 185228

2382-8300

ALICERÇANDO
BONS NEGÓCIOS
SR. CLIENTES,
ESTAMOS
CADASTRANDO
IMÓVEIS P/ LOCAÇÃO
E VENDA

NEGÓCIOS
Oportunidade
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.
COMPRA/VENDA

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

Aluga-se
JD. TERESÓPOLIS
1 Dorm., sala, coz., wc.,
lav., cômodos grandes.
Independente Valor R$
770,00 c/ 2 meses de
deposito, somente p/ casal
sem filhos. F.: 94388-7272
c/ Cida

VEÍCULOS
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

Autos

ANUNCIE AQUI
97380-7685

VENDO TUCSON
2009/2010
Completa , c/ manual e
chave reserva , abaixo
da tabela . F.: 4970-4212/
94188-8897

CORSA SEDAN CLASSIC
LS
2011, cinza, KM baixa, vte,
sensor de ré ,sem detalhes
F.: 2461-3205/98111-7603.
HB 20X 2014
Style MEC. Cinza escuro,
completo , Carro perfeito/
KM 50.848 FONE: 11 24613205 /98111.7603
FORD FOCUS GHIA 2007
Sedan, mecânico, completo
c/ couro + teto KM 85.000
original, 2º dono, cor prata
F.: 2461-3205/98111-7603

SERVIÇOS

ALINE
Massagem relaxante c/
finalização. Loirinha
carinhosa. F.: 95426-4047
Whats

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

ISA COROA
Completa oral molhadinho,
anal apertadinho tudo bem
gostoso sem frescura . F.:
95965-5384
ACESSE O SITE

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

www.elasmassagens.com.br

Relax
NOVIDADE EM
GUARULHOS
Cliníca Master as mais
belas massagistas. Local
disc. gar. privativa 24856374/93358-0823 zap

ANUNCIE AQUI
97380-7685

Aluguel de Máquina
RETROESCAVADEIRA
Escav.esteira, Rolo CA
15, Caminhão basc.,
Rolo peq. dinaparc LR 95,
Caçamba Estac, Bobcat.
Fs.: 2486-8586/ 971388449/ 94159-7731

FALE COM
NOSSA
REDAÇÃO
11 4210-1371
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