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Pretendemos traçar uma estratégia e uma diretriz para identificar 
realmente quem são os devedores e se existe alguma intenção de 
pagamento junto à prefeitura”, João Dárcio (Pode), vereadorBovespa
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HGG e Padre Bento seguem funcionando 
sem o alvará do Corpo de Bombeiros
Mesmo após uma fiscalização surpresa realizada pelo Tribunal de Contas do Estado há dois meses que revelou a falta do documento, 
os dois hospitais de responsabilidade do governo estadual permanecem atendendo a população sem o AVCB Pág. 3
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HISTÓRIA - Interior do Complexo Hospitalar Padre Bento, na região do Gopoúva, construído em 1931
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Um dos dois editoriais que 
a Folha de S. Paulo publicou 
em sua edição desta terça-fei-
ra expõe um problema que in-
teressa a Guarulhos. Sob o títu-
lo de “Novela Rodoviária”, cita 
a “acidentada construção” do 
último trecho que resta para 
completar a obra que pretende 
dar a São Paulo seu Rodoanel.

Com ele viria finalmente o 
prometido desafogo previsto 
com o desvio do tráfego pe-
sado das áreas urbanas e den-
samente povoadas para o en-
torno da cidade com a ligação 
entre as rodovias.

Os caminhões, principal-
mente eles, poderiam, com o 
Rodoanel, seguir de uma rodo-
via para outra sem sufocar as 
marginais e outras vias já satu-
radas. Menos trânsito, menos 
poluição para o centro urbano.

As grandes cidades do 
mundo encararam este pro-
blema e todas elas já o resol-
veram com seus rodoanéis.

 
Em Guarulhos
Só faltam os 44 km do 

trecho norte. Justamente o 
que passa por aqui. E o que 
acontece?

A obra está parada. E com 
muito dinheiro enterrado ali.

A Folha diz que “os anos 
passam, as previsões de con-
clusão se alongam, e as despe-
sas explodem, numa daquelas 
típicas e deploráveis demons-
trações de incompetência do 
poder público em zelar pelos 
prazos anunciados e pelo di-
nheiro do contribuinte”.

O governo do senhor João 
Doria informou que para re-

tomar as obras vai precisar 
de oitocentos a um bilhão de 
reais. Esperava-se gastar, no 
trecho, 4,3 bilhões, segundo 
orçamento. Já foram torra-
dos 6,85 bilhões.

Segundo a Folha, não será 
surpresa se este custo total 
chegar a 10 bilhões de reais.

O editorial fala muito em 
dificuldades para atravessar 
uma área de mata atlântica da 
serra da Cantareira com a ne-
cessidade de construir viadu-
tos que chegam a vinte metros 
de altura. Isso até, em certo 
sentido, pode justificar os im-
previstos. Mas não tanto.

Investigações da Lava Jato, 
só neste setor do Rodoanel, 
apontaram desvios de 625 mi-
lhões de reais, informa o edito-
rial da Folha.

É bem-vinda a denúncia 
do jornal.

Mas seria bom acrescen-
tar os problemas de quem 
vive na vizinhança das obras. 
O estrago nas vias públicas 
provocado pelos caminhões 
das empreiteiras é um deles.

As ruas esburacadas es-
tão lá. Avenida Martin Junior, 
Estrada do Elenco, ruas da 
região do Taboão que não 
foram feitas para suportar 
tráfego pesado. E o termo de 
ajuste (TAC) assinado com o 
governo Doria que não está 
sendo cumprido?

Outro problema: a invasão 
dos espaços abertos na mata, 
área de preservação dentro do 
território de Guarulhos.

As obras estão lá, abando-
nadas. Com as vias abertas, en-
tra quem quer. E toma posse.

dia foi plantada e já dizem nas redes sociais 
que o PSL guarulhense em breve terá novo 
comandante. Até ontem à noite, o nome de 
Adriana ainda constava como presidente da 
agremiação política. Procurados para dar 
mais detalhes, Adriana e Rifai preferem o 
silêncio nesse momento.

Gato por lebre?
Mais uma vez a sessão ordinária da Câ-

mara Municipal foi transmitida ao vivo pela 
TV Câmara somente pela internet, mesmo 
após contratação de empresa especializa-
da. O Canal 7 da Net, que deveria trans-
mitir também os trabalhos, veiculou es-
tranhamente ontem a programação da TV 
Assembleia Legislativa de São Paulo. Na 
quinta-feira passada, a sessão guarulhense 
chegou a ficar no ar por meia hora na TV à 
cabo, mas do nada o sinal caiu e voltamos 
com os assuntos dos deputados. Qual será 
a dificuldade, ou é verdadeira a previsão de 
que o valor pago na locação dos equipa-
mentos deixava o trabalho inexequível?

Falando em Bolsonaro
O partido do atual Presidente da Re-

pública está cheio de incertezas aqui em 
Guarulhos. Depois do recente anúncio da 
conquista do comando da legenda pela ex-
-vereadora, Adriana Afonso, o processo de 
fritura da esposa do ex-superintendente do 
SAAE, Mário Rifai, começou com força total. 
Alguém também interessado na presidên-
cia da sigla levou a informação à Executiva 
Estadual, de que Adriana já foi filiada ao PT, 
o que não é verdade. Na real, a pré-candi-
data a prefeita do partido de Bolsonaro tra-
balhou junto aos governos petistas, pedin-
do inclusive voto ao ex-prefeito Almeida na 
última eleição. De qualquer forma, a discór-

ESPALHA 
FATOS

SERGIO LESSA 
ef@espalhafatos.com.br 
www.espalhafatos.com.br 

As inscrições devem ser realizadas 
pessoalmente, de segunda a sexta-feira, 
das 8h30 às 16h30, em dois locais: na 
Secretaria de Cultura, que fica na Rua 
Claudino Barbosa, 313, 4º andar, Macedo; 
ou na sede da USABG, localizada na Rua 
Capitão Zineu Simionato, 283, Jardim 
Adriana. Para se inscrever são necessá-
rios RG e CPF, original e cópia, e compro-
vante de residência. O início dos ensaios 
acontece no dia 25 de setembro, às 18h, 
no Adamastor Centro, no Auditório 3B.

Até o dia 15 de outubro a Prefeitura de 
Guarulhos está com inscrições abertas 
para jovens entre 18 e 25 anos interes-
sadas em participar do Concurso Rainha 
dos Bairros 2019, evento voltado para a 
descoberta de novos talentos nos bair-
ros e comunidades. A iniciativa, realizada 
por meio da parceria entre a Secretaria 
de Cultura e a União das Sociedades 
Amigos de Bairro (USABG), tem como 
objetivo elevar a autoestima da mulher 
guarulhense. A participação é gratuita.

Guarulhos abre inscrições para o Concurso Rainha dos Bairros 2019

ACONTECE
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Hospitais estaduais continuam funcionando sem AVCB em Guarulhos
LUCY TAMBORINO - Mesmo após 
uma fiscalização surpresa 
realizada pelo Tribunal de 
Contas do Estado de São Pau-
lo (TCE-SP), em junho, dois 
grandes hospitais públicos 
de Guarulhos, o Complexo 
Hospitalar Padre Bento e o 
Hospital Geral de Guarulhos 
(HGG), ambos de responsabi-
lidade do Governo do Estado, 
seguem funcionando sem o 
Auto de Vistoria do Corpo de 
Bombeiros (AVCB).

Segundo especialistas, a 
falta do AVCB pode prejudi-
car o planejamento de uma 
evacuação em caso de incên-
dio, o que coloca vidas em ris-
co, como também demonstra 
o descaso do poder público. 
Incidentes recentes como os 
incêndios da boate Kiss e no 
alojamento do Flamengo ain-
da evidenciam que a falta des-
te item pode ser catastrófica 
– mais de 200 pessoas morre-
ram nas duas tragédias. 

O relatório do TCE ainda 

FOTO: LUCY TAMBORINO

apontou pontos preocupan-
tes. No HGG cidadãos recla-
maram do tempo de espera, 
que chegou a três horas. Já 
no Padre Bento a situação en-
contrada foi ainda pior, duas 
viaturas estavam quebradas 
aguardando remoção e havia 
um depósito cheio de equipa-
mentos em desuso.

Em nota, a Secretaria de 
Saúde do Estado afirmou que 
ambos os hospitais estão con-
templados com o programa 
“Melhor pra sua saúde”, que 
visa à modernização e am-
pliação de unidades adminis-
tradas pela gestão. A iniciati-
va deve englobar reformas, 
revitalizações e renovação do 
parque tecnológico até 2020. 

A pasta ainda destacou 
que as obras também abran-
gem as medidas de obtenção 
do AVCB para unidades com 
processos em curso, e incluem 
ainda formação e treinamen-
tos de brigadas de incêndio, 
bem como a manutenção do 

sistema de combate e preven-
ção a esse tipo de ocorrência. 
Contudo, não comentou o 
risco que os pacientes seriam 
expostos caso houvesse um 
incêndio, até que fato as refor-
mas sejam concluídas. 

Quanto aos equipamentos 
apontados pelo TCE como em 
desuso no Complexo Padre 
Bento, a secretaria argumen-
tou que se tratava de monito-
res e telas já reparados e em 

ESTAMOS
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utilização, sem prejuízos à as-
sistência durante o período de 
manutenção, mas não comen-
tou sobre as viaturas. A pasta 
ainda destacou que como os 
serviços prestados pelo hospi-
tal são classificação de risco, 
com atendimento prioritário 
aos casos mais graves e ur-
gentes, conforme diretriz do 
SUS, o tempo de espera pode 
variar conforme o estado de 
saúde de cada paciente.

Patrulhamento Ambiental 
da GCM resgata falcão no 
Jardim Santa Clara

Na noite da última se-
gunda-feira (19) uma equipe 
da Inspetoria de Patrulha-
mento Ambiental da Guarda 
Civil Municipal (GCM) foi 
acionada para resgatar um 
falcão-de-coleira (Falco fe-
moralis) na rua Dorezópolis, 
no Jardim Santa Clara.

A Central de Atendimento 
da GCM recebeu a solicitação e 
uma equipe da guarda ambien-
tal se deslocou ao local e resga-
tou o animal silvestre. Trata-se 
de uma espécie de pequeno 
porte e esbelta, distribuída 
por todo o território brasileiro. 
Costuma ser encontrada em 
áreas abertas, como campos 
naturais, borda de matas, áreas 
agrícolas e urbanas. O falcão 
capturado estava machucado e 
foi entregue ao Zoológico Mu-
nicipal para o devido tratamen-
to médico e posterior soltura 
em seu habitat. 
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CEI para investigar grandes devedores da 
prefeitura deve se reunir nesta quinta-feira
LUCY TAMBORINO - A Comissão 
Especial de Inquérito (CEI) 
instaurada para investigar 
os grandes devedores de 
Guarulhos deve ter se reunir 
amanhã. “Como é primeira 
reunião, nós pretendemos 
traçar uma estratégia e uma 
diretriz para identificar re-
almente quem são os deve-
dores e se existe alguma in-
tenção de pagamento junto à 
prefeitura. Com isso, podere-
mos nortear os trabalhos da 
comissão”, afirmou vereador, 
que preside a comissão, João 
Dárcio (Podemos). 

A investigação deve se ba-
sear no ranking, elaborado 
em março, dos 100 maiores 

LUCY TAMBORINO - O prefeito 
Guti encaminhou um projeto 
de lei à Câmara solicitando a 
autorização para abertura de 
crédito adicional especial no 
valor de R$ 500 mil. O valor de-
verá ser utilizado para reforma 
nos pontos de ônibus espalha-
dos por Guarulhos. 

Segundo o Plano Estratégico 
Intersecretarial, a meta era de 
revitalizar mil pontos de ônibus 
até o final do ano. Para atingir 
esse número, faltam apenas 316 
paradas de acordo com o relató-
rio da prefeitura. A revitalização 
dos abrigos depende também 
das condições climáticas para 
melhor fixação da estrutura. O 
montante deve complementar 
os valores orçados relativos à 
despesa com o aporte financei-
ro referente à permissão dos 
serviços de transporte público 
de passageiros.

DA REDAÇÃO - A CEI que inves-
tiga possíveis irregularidades 
cometidas pela GRU Airport, 
concessionária que administra 
o Aeroporto Internacional de 
Guarulhos, reuniu-se ontem. 
Os parlamentares discutiram 
sobre os impactos ambientais 
que o aeroporto causa na ci-
dade, como poluição sonora e 
ambiental. A CEI obteve infor-
mações de que o aeroporto não 
cumpre algumas obrigações 
estabelecidas em um Termo 
de Ajustamento de Conduta 
(TAC). “Foi um acordo entre a 
Infraero, hoje GRU Airport, e 
a municipalidade, passando 
pela Cetesb e outros órgãos por 
conta dessas agressões ao meio 
ambiente por parte do Aeropor-
to Internacional de Guarulhos”, 
completou o presidente da CEI, 
João Dárcio Ribamar Sacchi.

De acordo com ele, em 
reunião com o Ministério 
Público Federal, a CEI foi in-

Guti encaminha PL 
para reforma nos 
pontos de ônibus

CEI do Aeroporto deve sugerir execução de TAC

Sabesp, Citig e Sesc Guarulhos 
passam a integrar o Codemgru
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devedores, que possuem dí-
vidas de tributos com Gua-
rulhos. Muitos desses débitos 
já se acumulam há anos. A 
primeira empresa permanece 
sendo a Empresa Brasileira de 

Infraestrutura Aeroportuária 
(Infraero) que acumulava na 
época, sozinha, uma dívida 
superior a R$ 415 milhões 
contando com as correções, 
multa, juros e honorários.

Sessão 
Na sessão realizada ontem, o vereador Maurício Brinquinho (PT), foi anunciado como novo 

líder da bancada do partido na Casa de Leis. “É uma responsabilidade muito grande e eu pre-
tendo seguir da mesma forma que a ex-líder, que foi a vereadora Janete Pietá. Objetivando dis-
cutir os trabalhos da Câmara em conjunto com todo o partido e planejar cada passo”, afirmou.

DA REDAÇÃO - O Conselho de 
Desenvolvimento Munici-
pal da Cidade de Guarulhos 
(Codemgru) se reuniu ontem 
para o recebimento de contri-
buições das universidades e 
entidades da sociedade civil 
em prol do desenvolvimen-
to sustentável do município. 
Na oportunidade, a Sabesp, 
o Centro de Inovação Tecno-
lógica (Citig) e o Sesc Guaru-

formada de que a prefeitura 
poderia executar no Poder 
Judiciário esse TAC. Os vere-
adores decidiram ainda que 
irão convidar para dar escla-
recimentos sobre o assunto 
representantes da Compa-
nhia Ambiental do Estado de 
São Paulo (Cetesb) e também 
da Infraero, além de solicitar 
para a GRU Airport toda a 
documentação de licença de 
funcionamento e licença am-
biental do aeroporto.

Em nota, a concessionária 
responsável pelo aeroporto, 
informou que vem prestando 
todos os esclarecimentos à Câ-
mara sobre o cumprimento das 
obrigações previstas no TAC 
firmado com a Cetesb, e que 
todos os itens que dependiam 
exclusivamente de sua atuação 
foram devidamente cumpri-
dos. As Licenças Ambientais 
de Operação expedidas pela 
Cetesb estão vigentes.

FIG-Unimesp realiza hoje palestra com 
o promotor de Justiça Roberto Livianu
DA REDAÇÃO - O Centro Uni-
versitário FIG-Unimesp rea-
liza hoje a palestra “Desafios 
Contemporâneos do Combate 
à Corrupção – A nova lei de 
abuso de autoridade”, com Ro-
berto Livianu. O evento ocor-
rerá a partir das 19h30, no au-
ditório Abílio Baeta Neves, no 
campus Vila Rosália.

Livianu é promotor de 
Justiça em São Paulo desde 
junho de 1992. Há mais de 23 
anos, dedica-se à luta anticor-
rupção, objeto de sua tese de 
doutorado na USP. Ele é autor 
de dois livros publicados no 

Brasil e na Europa. Idealizou, 
coordenou e preside o Insti-
tuto Não Aceito Corrupção. 
Além disso, é comentarista do 
Jornal da Cultura, articulista 
dos jornais Folha de S.Paulo, 
O Estado de S.Paulo e de Po-
der 360. Atualmente é pro-
fessor da Escola Superior do 
MPSP e MPMS e integrante 
do conselho editorial da Re-
vista Interesse Nacional.

O Centro Universitário 
FIG-Unimesp está localizado 
na avenida São Luis, 315 – Vila 
Rosália. Maiores informações 
96649-9053 e 3544-0333.

FOTO: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

lhos foram anunciados como 
novos membros do conselho, 
que terá ainda apoio técnico 
da Cetesb e do MidiaKitcom.

Órgão colegiado e su-
perior de orientação, o Co-
demgru tem o objetivo de 
promover estratégias e sub-
sídios para a implantação 
de ações que possibilitem 
a dinamização de políticas 
públicas.
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Fundo IG4 fará proposta de R$ 1,7 bilhão para 
comprar dona do Aeroporto de Cumbica
DA REDAÇÃO - O fundo IG4 Capi-
tal, especializado em empresas 
em dificuldades financeiras, 
deverá fazer proposta firme 
pela Invepar, holding de infra-
estrutura dona da concessão 
do GRU Airport – Aeroporto 
Internacional de São Paulo, em 
Cumbica, e do metrô do Rio. A 
gestora, comandada por Paulo 
Mattos, ex-sócio da GP Invest-
ments, está sendo assessorada 
pelo Bradesco BBI. 

Fontes ouvidas pelo jornal 
O Estado de S.Paulo afirmaram 
que o IG4 está liderando um 
grupo com investidores estran-
geiros para fazer uma injeção 
de R$ 1,7 bilhão na companhia. 
A ideia da gestora é diluir a par-
ticipação dos atuais acionistas e 
assumir o controle da empresa. 
Os fundos de pensão Previ (do 
Banco do Brasil), Petros (Petro-
brás) e Funcef (da Caixa) são os 
principais sócios e detêm, jun-
tos, 75,6% da Invepar. 

Colocada à venda em meio 
aos escândalos da Lava Jato, a 
Invepar tornou-se um negócio 
cobiçado por grandes fundos, 

DA REDAÇÃO - A Polícia Fede-
ral (PF) prendeu na noite da 
segunda-feira (19), Aeroporto 
de Cumbica, um homem ten-
tando embarcar para Portugal 
com cocaína oculta em paco-
tes costurados sob forros de 
jaquetas.

O suspeito, de 41 anos, 
natural de Cabo Verde, foi en-
trevistado por agentes, no con-
trole migratório. Dentro de sua 
mala foram encontradas seis 

DA REDAÇÃO - Agentes do Depar-
tamento de Acompanhamento 
e Controle de Ocupações Irre-
gulares (Dacoi) da Secretaria de 
Justiça de Guarulhos estiveram, 
nesta segunda-feira (19), em di-
ferentes pontos da cidade em 
diligência para vistoriar e fisca-
lizar obras construídas irregu-
larmente em áreas públicas.

A primeira parada aconte-
ceu no Cecap, ao lado de uma 
UBS, onde foi construído um 
pequeno barraco de madeira. O 

PF pega 4 quilos de cocaína no forro 
de jaquetas de passageiro no terminal

Guarulhos realiza diligências 
para fiscalizar áreas públicas

FOTO: MAYARA NASCIMENTO

jaquetas contendo pequenos 
pacotes com um pó com odor 
característico da droga coca-
ína. Ainda na Delegacia da PF 
no aeroporto, foi realizada perí-
cia no conteúdo dos 18 volumes 
encontrados nas jaquetas e o re-
sultado deu positivo para cocaí-
na, totalizando mais de 4 quilos 
da droga. O homem, preso em 
flagrante por tráfico internacio-
nal de drogas, será encaminha-
do ao presídio estadual.

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 - RETIFICAÇÃO DE 
REGISTRO IMOBILIÁRIO - EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DOS TITULARES 

DOMINIAL: WALTER MÁRIO ROSÁRIO DEMASI e sua mulher LEDA BÁRBARA BUJADI 
DEMASI; e MARIA LAETITIA ANTONACCI DEMASI, expedido no procedimento administrativo 
de Retificação de Registro Imobiliário (art.213 da Lei 6.015/73) requerido por CATARINA 
ANTONIA BRAIDO CARRARA; MARTA BRAIDO CARRARA e LUCIANA BRAIDO CARRARA. 
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 WALTER MÁRIO 
ROSÁRIO DEMASI e sua mulher LEDA BÁRBARA BUJADI DEMASI; e MARIA LAETITIA 
ANTONACCI DEMASI, que, por requerimento prenotado sob n.330.167, em 26/10/2018, neste 
Serviço de Registro de Imóveis (localizado na Rua Dona Olinda de Albuquerque, n.157, Jardim 
São Paulo, Guarulhos), CATARINA ANTONIA BRAIDO CARRARA; MARTA BRAIDO CARRA-
RA e LUCIANA BRAIDO CARRARA 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 APURAÇÃO DO 
REMANESCENTE do imóvel objeto da transcrição n.15.553, desta Serventia, para suprimir 
deficiências quanto à especialização objetiva, ou seja, para apurar o remanescente da área do 
imóvel, inserir medidas lineares e atualizar os confrontantes, conforme planta e memorial 
descritivo que integram o procedimento prenotado sob n.330.167. Como WALTER MÁRIO 
ROSÁRIO DEMASI e sua mulher LEDA BÁRBARA BUJADI DEMASI; e MARIA LAETITIA 
ANTONACCI DEMASI figuram como titulares dominial do imóvel retificando, o item 138.8, do 
Capítulo XX, do Provimento CG 37/2013, exige sua notificação. As diligências efetuadas pelo 
Oficial de Títulos e Documentos desta comarca e pelos 1º, 4º, e 6º Oficiais de Títulos e Documen-
tos 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 
(WALTER MÁRIO ROSÁRIO DEMASI e sua mulher LEDA BÁRBARA BUJADI DEMASI e MARIA 
LAETITIA ANTONACCI DEMASI), 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 apresen-
tada (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 compreen-
dido 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, 07 de agosto de 2019. MANUEL 
SANCHES DE ALMEIDA - Oficial Delegado

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 ADMINISTRA-
TIVO – 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 ao 
Sr. AGNALDO JUNQUEIRA, brasileiro, bancário, RG. 16.135.339-3–SSP/SP, CPF/MF: 123.950.448-90, e sua 
mulher SILVIA MARIA BARDINI JUNQUEIRA, brasileira, vendedora, RG. 20.343.076-1-SSP/SP, CPF/MF: 
068.311.038-12, casados pelo regime da comunhão parcial de bens em 24/06/1989,  residentes na Rua João 
Mirassol, n°85, Pestana, Osasco/SP e CLEONICE MARIA DA SILVEIRA, brasileira, solteira, maior, servidora 
publica, RG. 14.336.048-6-SSP/SP, CPF/MF N°067.890.318-20, residente na Rua João Mirassol, N°85, Pestana, 
Osasco/SP, que atendendo ao requerido por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, (prenotado sob n. 335.482) foi 
instaurado o procedimento executório administrativo, em conformidade com o artigo 26, parágrafo 1º da Lei federal 
9.514 /97, da Alienação Fiduciária registrada sob n. 11, na matrícula n. 95.602, desta serventia, pela qual AGNALDO 
JUNQUEIRA, SILVIA MARIA BARDINI JUNQUEIRA E CLEONICE MARIA DA SILVIERA, transmitiram-lhe em 
alienação fiduciária, o imóvel situado nesta comarca: Rua Cabo João Teruel Fregoni, N° 124, Apto 13, Torre C, 
Edifício Sigma, Condomínio Parque do Sol, Ponte Grande. Com o intuito de proceder à intimação pessoal dos 
devedores, foram efetuadas diligências nos seguintes endereços: a) Rua Cabo João Teruel Fregoni, N° 124, Apto 
13, Torre C, Edifício Sigma, Condomínio Parque do Sol, Ponte Grande, Guarulhos/SP – CEP: 07032-000 (no 
endereço do próprio imóvel transmitido em alienação fiduciária), tendo o escrevente notificador certificado haver 
obtido informações no local que: os devedores mudaram-se do endereço indicado, há mais ou menos um ano, para 
local incerto e não sabido, conforme informações prestadas pela Sra. Gabriela de Paula Magalhães Lopes que se 
apresentou como auxiliar administrativa do condomínio. (conforme certidões de fls. 38, 50 e 62); b) Rua João 
Mirassol, N°85, Pestana, Osasco/SP – CEP: 06122-170 (no endereço dos devedores constante no registro 
aquisitivo), tendo o escrevente notificador do 2° Registro de Títulos e Documentos de Osasco certificado haver 
obtido informações no local que: os destinatários mudaram-se para local incerto e não sabido, conforme informações 
prestadas pelos Srs. Marcos Antonio, Valdir Duarte e Lilian que se apresentaram como moradores do local (conforme 
certidões de fls. 76, 90 e 104). Diante desse quadro, o credor exequente requereu a intimação por edital dos 
devedores: AGNALDO JUNQUEIRA, SILVIA MARIA BARDINI JUNQUEIRA E CLEONICE MARIA DA SILVEIRA, 
com fundamento no §4º Art. 26 da Lei 9514/97, redação inserida pela Lei nº 13.043, de 2014, do teor seguinte: § 4º 
Quando o fiduciante, ou seu cessionário, ou seu representante legal ou procurador encontrar-se em local ignorado, 
incerto ou inacessível, o fato será certificado pelo serventuário encarregado da diligência e informado ao oficial de 
Registro de Imóveis, que, à vista da certidão, promoverá a intimação por edital publicado durante 3 (três) dias, pelo 
menos, em um dos jornais de maior circulação local ou noutro de comarca de fácil acesso, se no local não houver 
imprensa diária, contado o prazo para purgação da mora da data da ultima publicação do edital. Foi deferida a 
intimação por edital, pelo despacho de fls. 110, 111 e 112. Assim, pelo presente, ficam os referidos fiduciantes 
(AGNALDO JUNQUEIRA, SILVIA MARIA BARDINI JUNQUEIRA e CLEONICE MARIA DA SILVEIRA), intimados 
para que, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, a contar da última publicação deste edital, (que será feita em 3 (três) 
dias consecutivos, compareça ao 1º Oficial de Registro de Imóveis de Guarulhos/SP, sito à Rua Dona Olinda de 
Albuquerque, nº157, Jardim São Paulo, Guarulhos / São Paulo (de segunda a sexta-feira - horário 9:00 as 
16:00h), para quitar o seu débito para com o credor fiduciário e proprietário supra, que em 30/07/2019 perfazia o 
valor de R$11.181,79 (onze mil, cento e oitenta e um reais e setenta  e nove 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 CONSOLIDA-
ÇÃO 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, 31 de julho de 2019. MANUEL SANCHES DE ALMEIDA - Oficial Delegado

como Mubadala e Brookfield, 
mas os problemas entre os 
acionistas afugentaram investi-
dores. A CCR, empresa de con-
cessões na área de transportes, 
também já negociou os ativos 
no passado, mas desistiu. A fa-
tia que pertencia à empreiteira 
OAS está nas mãos dos bon-
dholders (detentores de títulos) 
e do FI-FGTS.

Ao Estado, o sócio-funda-
dor do IG4, Paulo Mattos, diz 
que a gestora está interessa-
da em expandir seus inves-
timentos em infraestrutura. 
No entanto, Mattos não quis 
comentar sobre a operação 
da Invepar. Procurados, Pe-
tros, Funcef, Previ e Invepar 
também não quiseram se 
pronunciar sobre o assunto.

ocupante foi notificado para de-
socupar a área no prazo de até 
oito dias e orientado a respeito 
do cadastramento no CadÚni-
co. Ele também foi encaminha-
do para uma vaga de emprego 
no setor de panificação.

Em seguida, a equipe foi 
para a rua Turíbio Pinto de Car-
valho, na Vila Any. No local, a 
vistoria constatou o fechamen-
to incorreto de uma via, que 
deverá ser reaberta. No Jardim 
Presidente Dutra, foi fechada 
irregularmente uma das passa-
gens da viela Pien. A abertura 
também será providenciada. A 
operação foi deflagrada após 
denúncias anônimas. 

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG
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Justiça eleitoral condena Haddad por caixa 2 em 2012; petista pode recorrer

DA REDAÇÃO - O ex-prefeito de 
São Paulo Fernando Haddad 
(PT) foi condenado por suposto 
caixa dois da UTC Engenharia 
na campanha eleitoral de 2012, 
quando foi eleito. A pena im-
posta pelo juiz da 1ª Zona Elei-
toral, Francisco Shintate, por 
falsidade ideológica eleitoral, é 

DA REDAÇÃO - O jovem Willian 
Augusto da Silva, de 20 anos, 
estava em surto psicótico on-
tem quando sequestrou um 
ônibus na Ponte Rio-Niterói, 
permanecendo por três horas 
e meia com 37 reféns para-
dos na altura do vão central, 
na pista sentido Rio.

Segundo o comandante do 
Batalhão de Operações Espe-
ciais da Polícia Militar (Bope), 
tenente-coronel Maurílio Nu-
nes, que foi o responsável pela 
ação, as negociações por tele-
fone não avançaram e a psi-
cóloga presente no local iden-
tificou em William um perfil 
psicótico, o que, segundo ele, 
levou a polícia a iniciar a “ne-
gociação tática” que culminou 
nos disparos fatais. “No conta-
to, ele alegou que queria se ma-
tar, iria se atirar da ponte, esta-
va difícil manter a negociação, 

Sequestrador é morto por atirador de elite no Rio

FOTO: MAYARA NASCIMENTO

FOTO: RICARDO CASSIANO/ESTADÃO

de 4 anos e 6 meses em regime 
semiaberto, segundo informa-
ções da Justiça. Cabe recurso.

Haddad foi denunciado por 
suposto caixa dois de R$ 2,6 
milhões da UTC Engenharia. 
O promotor eleitoral Luiz Hen-
rique Dal Poz, afirmou, em acu-
sação, que o ex-prefeito “deixou 

de contabilizar valores, bem 
como se utilizou de notas inidô-
neas para justificar despesas”.

Os valores teriam sido 
repassados pela empreiteira 
diretamente às gráficas de 
Francisco Carlos de Souza, ex-
-deputado estadual e líder sin-
dical conhecido no PT como 
“Chico Gordo”. Ele confessou 
que recebeu os pagamentos, 
mas disse que não eram des-
tinados à campanha do ex-
-prefeito, e sim a outros can-
didatos petistas cujos nomes 
não revelou à PF. A denúncia 
narra que R$ 3 milhões te-
riam sido negociados com o 
empresário Ricardo Pessoa, 
da UTC Engenharia, e depois 
repactuados para R$ 2,6 mi-
lhões. Além do empreiteiro, 
que é delator, o doleiro Alber-

Comunicado de Extravio
Dufry do Brasil Duty Free Shop Ltda., sociedade empresária de responsabilidade limitada com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua da Assembleia, 
51, 2º aos 13º andares, Bairro Centro, CEP 20011-001, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.197.888/0001-50 e com Inscrição Estadual nº84.742.99-6, neste ato representada por seus 
representantes legais o Sr. Ricardo José Bullara,  brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 7.342.869-3, inscrito no CPF/MF sob o nº 030.038.078-03 e o Sr. 
Gustavo Magalhães Fagundes, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº M 3.143.833, inscrito no CPF/MF sob o nº 125.574.298.48, ambos residentes e 
domiciliados na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com escritório na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, na Rua da Assembleia, nº 51, 2º ao 13º andares, 
Centro, vem por meio desta informar o extravio dos ECF de suas filiais abaixo indicados:

Inscrição Estadual CNPJ DP Data 1ª. Lacração Marca ECF Modelo ECF No. Fabricação

336.481.562.112 0039-23 DP85 18/08/1999 IBM 4679 3BS 8240188

336.481.562.112 0039-23 DP85 21/12/2004 IBM 4679 3BS 8240177

336.481.562.112 0039-23 DP85 22/04/2008 IBM 4610-KN4 IBM03800000008225533

336.481.562.112 0039-23 DP85 22/04/2008 IBM 4610-KN4 IBM03080000008225381

336.481.553.111 0038-42 DP83 24/08/2006 IBM 4679 3BS 8269494

336.481.553.111 0038-42 DP83 22/04/2008 IBM 4610-KN4 IBM03080000008225379
336.481.553.111 0038-42 DP83 22/04/2008 IBM 4610-KN4 IBM03080000008225441

Lucas 3x5 ANJ - 20.08.2019

Em nota, a defesa de Haddad afirmou que recorrerá da de-
cisão. “Em primeiro lugar porque a condenação sustenta que a 
campanha do então prefeito teria indicado em sua prestação de 
contas gastos com material gráfico inexistente. Testemunhas e 
documentos que comprovam os gastos declarados foram apre-
sentados. Ademais, não havia qualquer razão para o uso de no-
tas falsas e pagamentos sem serviços em uma campanha eleito-
ral disputada. Não há razoabilidade ou provas que sustentem a 
decisão. Em segundo lugar, a sentença é nula por carecer de ló-
gica. O juiz absolveu Fernando Haddad de lavagem de dinheiro 
e corrupção, crimes dos quais ele não foi acusado. Condenou-o 
por centenas de falsidades quando a acusação mal conseguiu 
descrever uma. A lei estabelece que a sentença é nula quando 
condena o réu por crime do qual não foi acusado”.

DA REDAÇÃO - O governo fe-
deral anunciou ontem o lan-
çamento de uma nova linha 
de financiamento habitacio-
nal na Caixa Econômica Fe-
deral (CEF). Essa linha vai 
operar contratos habitacio-
nais corrigidos pela infla-
ção oficial medida pelo Ín-
dice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA), 
mais uma taxa fixa.

A nova linha traz uma 
taxa de 4,95% do valor finan-
ciado mais correção do IPCA. 
A porcentagem pode chegar 
a 2,95% do valor financiado 
para quem tem as melhores 
relações com o banco (ter 
conta no banco e apresentar 
baixo risco de inadimplência, 
por exemplo). Os valores se-
rão corrigidos mensalmente, 

Defesa

to Youssef também citou as 
operações em depoimento.

O ex-prefeito também foi 
denunciado na esfera criminal 
por este mesmo caso, envol-

vendo corrupção e lavagem de 
dinheiro. A 12.ª Câmara do Tri-
bunal de Justiça do Estado de 
São Paulo, no entanto, trancou 
a ação em fevereiro.

ele saiu do ônibus e apontou a 
arma para uma vítima. Sem-
pre tomamos por princípio 
que a arma era real. O ônibus 
estava engatilhado, com garra-
fas PET com gasolina pendu-
radas e ele tinha um isqueiro, 
então a ameaça era real”.

Por motivo de sigilo no 
inquérito, Nunes não revelou 
quantos atiradores participa-
ram da ação nem quantos tiros 
foram disparados. 

O sequestrador foi levado 
para o Hospital Souza Aguiar, 
no centro do Rio, mas não há 
informações se ele chegou 
com vida ou já morto à uni-
dade de saúde. William não 
tinha antecedentes criminais 
e parentes relataram que ele 
estava em surto psicótico há 
três dias. A arma encontrada 
com ele era um simulacro, ou 
seja, de brinquedo.

Caixa anuncia financiamento habitacional corrigido pelo IPCA
prestação a prestação, confor-
me o IPCA mais recente.

Já a linha de financiamen-
to praticada atualmente traz 
uma correção de TR mais 

9,75% do valor financiado. 
Essa porcentagem pode cair 
até 8,5%, sendo 8,5% para 
clientes com boas relações 
com o banco.

FOTO: VALTER CAMPANATO/AGÊNCIA BRASIL
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       A unidade Santa Mena do Centro de 
Convivência do Idoso (CCI) realiza na próxima 
quarta-feira (21), às 14h, uma roda de 
conversa com o tema Depressão na Terceira 
Idade – O que é e como Cuidar! A iniciativa 
da Prefeitura, por meio da Secretaria de 
Desenvolvimento e Assistência Social, faz 
parte das ações socioeducativas do CCI e 
contará com a psicóloga clínica Denise Pereira 
Silva, a nutricionista Jéssica Aparecida de 
Amorim Chagas e a educadora física Marlene 
Prado. Essas profissionais integram uma 
equipe multidisciplinar que desenvolve um 
projeto de palestras sobre saúde, equilíbrio 
e bem-estar com temas atuais em locais 
como empresas, clínicas, associações e 
escolas, entre outros. O Centro de Convivência 
do Idoso tem por finalidade desenvolver o 
atendimento à pessoa idosa no âmbito dos 
serviços de convivência e fortalecimento de 
vínculos, baseado nos princípios da proteção 
social básica. 

       A Escola Municipal de Administração 
Pública de Guarulhos (Esap) receberá até 22 
de agosto inscrições para o curso “Relações 
étnico-raciais: limites e possibilidades para 
a consolidação da igualdade racial”, que irá 
abordar a temática negra, indígena e migrante 
na perspectiva da desconstrução e reconstrução 
crítica dos saberes acerca dessas populações. 
As aulas serão ministradas pela equipe técnica 
da Subsecretaria da Igualdade Racial, vinculada 
à Secretaria de Direitos Humanos. O curso, 
que tem carga de 40 horas, sendo 33 horas 
presenciais e sete de atividades extraclasse, 
faz parte do Programa de Capacitação do 
Servidor e é direcionado preferencialmente a 
professores municipais. Estão disponíveis 30 
vagas e as inscrições devem ser feitas pelo link 
http://portaleducacao.guarulhos.sp.gov.br/esap/
formulario/cadastro.php. As aulas acontecerão 
nos dias 27/8, 3/09, 10/9, 17/9, 26/9, 1/10, 
8/10, 15/10, 22/10, 29/10 e 5/11, das 14h às 
17h, no Adamastor Centro. 

ANOTE

Em junho o Ibovespa atingiu 
seu maior valor da história, 
acima de 102 mil pontos

A Bolsa de Valores brasileira 
atingiu em junho seu maior pata-
mar histórico, chegou a valer mais 
de 102 mil pontos. Mas o que isso 
significa exatamente? E o porque 
isso aconteceu agora?

A Bolsa de Valores é onde 
podemos nos tornar sócios das 
principais empresas do país, isso 
ocorre quando compramos parte 
dessas empresas, ou seja, quando 
compramos uma ação. Em abril 
desse ano o número de investido-

res pessoa física na bolsa atingiu 
a marca recorde de um milhão de 
CPFs cadastrados.

O mercado de ações é chamado 
de renda variável, isso quer dizer 
que você pode comprar uma ação 
por R$ 20,00 e vendê-la por R$ 
1,00 ou R$ 50,00. Bem diferente da 
renda fixa (poupança ou CDB, por 
exemplo) que você sabe que vai ga-
nhar, na renda variável há um alto 

risco envolvido.
Como cada empresa tem um 

valor diferente para suas ações, é 
montado uma “cesta” com as prin-
cipais empresas listadas na bolsa 
e assim temos uma referência de 
como está a evolução do valor de 
mercado dessas empresas. Chama-
mos essa cesta de Índice Bovespa. 

Esse é o principal índice da bol-
sa brasileira e nele temos empresas 
como Petrobrás, Vale, Itaú, Santan-
der, Bradesco. Assim, quando ouvi-
mos que a Bolsa de Valores subiu 
1%, quer dizer que essa cesta de 
ações (Ibovespa) subiu 1%.

Em junho o Ibovespa atingiu 
seu maior valor da história, acima 
de 102 mil pontos. Significa dizer 
que o valor das empresas brasilei-
ras está num patamar recorde.

Se temos as empresas valendo 
mais, significa que os investidores 
estão otimistas com elas, ou seja, que 
observam um futuro de crescimento 
(pois você só se torna sócio de uma 
empresa se vê que ela pode crescer). 
É isso o que está ocorrendo na nos-
sa bolsa. Os investidores acreditam 
que, com as reformas (principalmen-
te da previdência), o país vai crescer 
de uma forma mais estruturada, pois 
o estado terá um controle maior dos 
seus gastos a longo prazo. Isso traz 
um ambiente favorável para as em-
presas investirem mais no país. Esse 
é um dos principais fatores desse re-
corde da bolsa.

Assim como em todos os gover-
nos anteriores, a reforma da pre-
vidência está em pauta e temos o 
Ibovespa como termômetro se es-
tamos no rumo de perspectivas po-
sitivas para o país ou não.

Tempos de 
recorde na bolsa

PONTO
DE VISTA

Planejador financeiro pessoal e 
especialista em investimentos, 
além de co-fundador do 
Multiplique Certificações

DANILO BRITO
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NÃO PERCA ESSA OPORTUNIDADE! 

WWW.SUMFORCES.COM.BR
2600-5843

◊ Espaços de trabalho climatizados.
◊ Luz, água, telefone(recados).
◊ Internet banda larga sem limites.
◊ Copa, café e área de atendimento.
◊ Contratos flexíveis e sem fiador 
(pay-per-use).

COM UMA ÚNICA TAXA MENSAL,
VOCÊ E SUA EMPRESA DISPÕEM DE:

FAÇA JÁ SUA PRÉ-RESERVA COM CONDIÇÕES ESPECIAIS 

Rua Três Marias nº 22 (Antigo 33) paralela a Paulo Faccini.

IDEAL PARA: 
PROFISSIONAIS LIBERAIS, 
PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS
REPRESENTANTES COMERCIAIS

GARANTA JÁ SUA VAGA NO MAIS NOVO
ESPAÇO DE TRABALHO DA CIDADE

NOVA UNIDADE

PAULO
FACCINI
OBRAS EM FASE FINAL
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Colégio Marconi abre prova de conhecimento específico 
para montar time de competições internacionais
MAYARA NASCIMENTO - A novi-
dade intitulada Genius foi 
inaugurada no Colégio Mar-
coni. O projeto consiste em 
uma prova de conhecimen-
to específico para os alunos 
do 6º do ensino fundamen-
tal até o 3º ano do ensino 
médio. Os bons resultados 
obtidos na prova garantem 
desconto nas mensalidades 
da escola, e o aluno também 
fará parte de um time de 
competições científicas na-
cionais e internacionais.

“O Genius parte do 
princípio que o aluno não 
precisa ser bom em tudo, 
mas vale aprimorar a habi-
lidade em alguma matéria 
específica que ele já tem”, 
contou Silvio Alexandre, 
coordenador do projeto.

O foco é aprimorar o 
conhecimento dos alunos 
além de incentivar os es-

FOTO: MAYARA NASCIMENTO

tudos e habilidades indi-
viduais. A primeira prova 
aconteceu no dia 26 de ju-
lho, contou com 44 parti-
cipantes e oito deles passa-
ram no teste e já integram 
o time Marconi.

Para participar basta 
acessar o site do colégio 
(www.colegiomarconi.com.
br), e se inscrever infor-
mando qual conhecimen-
to específico o aluno quer 
prestar na prova gratuita 
de 30 questões.

O próximo exame será 
realizado no dia 28 de se-
tembro, e os resultados 
serão divulgados no dia 
seguinte. Uma nova prova 
será aplicada em novem-
bro, ainda sem data marca-
da para acontecer.

Os alunos que passarem 
no teste irão treinar no con-
traturno com uma equipe 

especializada na matéria. 
Além de ser orientado, ele 
também poderá ser orienta-
dor de turmas mais novas. 
As competições e olimpía-
das científicas acontecem 
em âmbito nacional e inter-
nacional.

NA CINEMARK, VOCÊ TEM DIVERSÃO  
GARANTIDA E BRINDES EXCLUSIVOS.

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. PR0MOÇÃO VÁLIDA DE 1º A 19/8/2019.

VERIFIQUE A CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA.

COMPROU O COMBO

(1 balde de pipoca salgada 

+ 2 bebidas médias + 1 M&M’s 148 g)

HOBBS  
  & SHAW

BRINDE 
    EXCLUSIVO

GANHOU 

1105425_Cinemark_PromoSnack_VelozeseFuriosos_JN_Folha_Metropolitana_120x140mm.indd   3 09/08/19   12:33

BLACK YELLOW MAGENTA CYAN

Processado por arizona.flow em Fri Aug  9 12:46:58 2019                     

Serviço:
Prova de Conhecimento Específico
Data: 28/09
Local: Unidades do Colégio Marconi
Inscrições gratuitas pelo site: www.colegiomarconi.com.br
Facebook: @colmarconi / Colégio Marconi Guarulhos
Instagram: @colmarconi
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ÁRIES: Irá encontrar coisas que mexerão muito com você 
durante este período, precisará ter um pouco mais de 
paciência para chegar onde quer. 

TOURO: Aquilo que você possui mais dúvida propende 
lhe ajudar e lhe impulsionar para um novo patamar. Suas 
atividades não podem ser muito agressivas.

GÊMEOS: Necessitará modificar e melhorar as ações 
que vem tomando, e assim encontrar a estrada mais 
interessante para sua evolução. 

CÂNCER: Irá mostrar pouca resistência para sair de uma 
situação mais complicada que vem lhe assolando, tudo 
isso pode lhe trazer alguns problemas. 

LEÃO: Você irá perceber que está agindo com uma 
grande resistência sobre uma possibilidade de mudar de 
opinião, isso pode lhe fazer mal. 

VIRGEM: Irá conquistar do planeta vermelho um auxílio 
demasiadamente salutar, para que desta forma evolua e 
crie uma situação favorável. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETASPALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 66

DDP
DESTROIER

VISIVELPO
SEL

ONRID
CRCAPITU

HOTDOGMAÇ
Ã

USOPESF
IO

VPOMEROD
E

SOFASM
ASG

ALTAFPL
I

NDOEUROPEU
ORFARSC
RETAOUSA

METANOTOG
O

SEBASTIAN

Navio de
combate

da 2ª
Guerra

Objetos 
investiga-
dos pelos
ufólogos

A lua, nas
noites
claras

(?)-de-lei-
te, plantas 
ornamen-

tais

Filtro no
sistema
urinário
(Anat.)

Sanduíche
com

salsicha
(ing.) 

Persona-
gem de

Machado
de Assis

Sinal lumi-
noso que
orienta o
trânsito

(?) jurídica:
é identifi-
cada pelo

CNPJ
(?) + F4: 
fecha uma
janela no
Windows

Arrogan-
te; jactan-

ciosa

Encontro
conso-

nantal de
"placa" 

Setor hos-
pitalar pa-
ra doentes

graves

País
africano
produtor 

de algodão
(?) Vettel,

piloto
alemão 
de F1

Longe,
em inglês

Tabela
(abrev.)

Inscrição tumular

O "fruto
proibido"
Arame

delgado
Município

de SC
Arma da
esgrima

Sem (?):
ápode

Pasta de
canapés

Porém;
contudo
Antigo
altar

O gás dos
pântanos

Tronco
linguístico

ao qual
pertence
o eslavo

Atreve-se

Fazer
parar

Habitat do
camelo

Depósito
de cereais

(?)
linfática:

combate a
celulite

Osman
Lins,

escritor

Uma das funções do pâncreas
relativas ao controle
da glicemia (Biol.)

A paixão do
filatelista

Cromo
(símbolo)

Utilizo
Móveis da

sala de
estar

Agente
alérgico
Libertar,

em inglês

3/far — rid. 6/hot dog. 8/pomerode. 9/sebastian. 11/indo-europeu. 18/produção de glucagon.

LIBRA: Irá titubear em muitos momentos durante o 
decorrer do dia, assim necessitará repensar como vem 
lidando com situações capciosas. 

ESCORPIÃO: Você ficará com muita dúvida para fazer o 
que precisa, por isso precisa se concentrar em todos os 
detalhes. 

SAGITÁRIO: Por vezes você irá se acomodar, sentirá que 
nada precisa ser modificado, e é neste momento que 
você deve busca a energia que tem dentro de você.
 
CAPRICÓRNIO: Apenas fazer o seu trabalho não será o 
suficiente, precisará também dar valor para as pessoas 
que estão lhe apoiando. 

AQUÁRIO: Demonstrará um pouco de insatisfação, e 
tudo isso poderá deixar você um pouco mais inquieto 
que o habitual. 

PEIXES: Sentirá muitas mudanças positivas, que te 
levarão para um novo e grande patamar, aproveite tudo o 
que você puder.

HORÓSCOPO

FOTO: DIVULGAÇÃO

DA REDAÇÃO - A companhia 
Walt Disney informou nes-
ta segunda-feira (19), que 
lançará seu serviço strea-
ming em novembro nos Es-
tados Unidos, na Austrália, 
no Canadá, na Nova Zelân-
dia e na Holanda.

Com uma oferta de filmes 
e conteúdos para televisão, 
incluindo suas franquias de 
Star Wars e Marvel, assim 
como seu conteúdo de ABC e 
o extenso catálogo de títulos 

Disney lança o Disney+, seu serviço 
de streaming, em novembro

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

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

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

FAÇA SEUS ÓCULOS CONOSCO E GANHE UM VALE DESCONTO
PARA VOCÊ PRESENTEAR SEUS AMIGOS E FAMILIARES

*Na compra do óculos completo

Mega Fábrica de Óculos
Faria Lima

adquirido da 21 Century Fox, 
a Disney+ espera ser uma 
grande competidora da Ne-
tflix. No Canadá, na Holanda 
e nos Estados Unidos o servi-
ço será lançado em 12 de no-
vembro, e na Austrália e na 
Nova Zelândia uma semana 
depois, disse a companhia, 
que espera se expandir para 
todos os principais mercados 
nos próximos dois anos.

A empresa também 
anunciou acordos para que 

a Disney+ possa estar dispo-
nível em dispositivos conec-
tados à internet da Apple, 
da Google, da Microsoft, da 
Roku e da Sony.

Apesar de a nova plata-
forma ainda não ter data de 
chegada nos países da Amé-
rica Latina, os brasileiros 
já podem se cadastrar em 
uma versão em português 
do site para acompanhar as 
novidades. Ao cadastrar o 
e-mail e aceitar os termos 
de uso, o inscrito autoriza o 
envio de atualizações, ofer-
tas especiais e outras infor-
mações da Disney e de ou-
tras empresas da The Walt 
Disney. No entanto, não há 
qualquer informação sobre 
os planos da empresa para 
o mercado local.

Segundo a companhia, o 
novo canal transmitirá com 
exclusividade os filmes mais 
recentes da Disney, como 
“Vingadores – Ultimato”, 
“Aladdin”, “Star Wars: A as-
censão de Skywalker”, “Toy 
Story 4”, “O rei leão”, “Malé-
vola” e “Frozen 2”, mas tam-
bém será utilizado o acervo 
de filmes da companhia.



VEÍCULOS

SERVIÇOSNEGÓCIOS

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

Oportunidade

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

IMÓVEIS

Vende-se

Autos Dinheiro

Aluga-se

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

MASSAGEM TERAPÊUTICA

Relax

SERRALHEIRO INDL. 
Soldador e Aj. Geral, Tratar 
c/ Gonçalves F.: 2414-2156
MOTOBOY 
Urgente p/ serviços 
esporádicos . F.: 2421-
0512/ 94034-1287 whats.
SALÃO PROCURA 
Manicure experiente  p/ 
PARCERIA, Regiao do Pq. 
jurema F.: 99553-8641 c/ 
Solange
OFICIAL ELETRICISTA 
C/ NR 10 Disponibilidade p/ 
viagens Enviar currículo p/ 
guilherme@projemon.com.
br  Tel.: (11) 99302-3725

CAMILA INICIANTE 
Completa e Carinhosa. 
Rua Cuevas , Nº 18. F.: 
2087-2091.

CLASSIFICADOS

APTO V. ROSÁLIA 
1 dorm.,sla., coz., wc. 
gar/moto F.: 99519-6508 
whats.

FOX 1.0 2012 
4 portas ,  Preto, D.H., 
Vidros, Travas, Multimídia, 
Pneus novos, N.F., Manual 
Propr., Alarme $ 22.500 _ 
94719-9142

Aluguel de Máquina

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

EMPREGO

Contrata-se
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ANUNCIE 
AQUI

 97380-7685 ANUNCIE AQUI 97380-7685

TERRENOS GUARULHOS 
Ótimo localização há 
apenas 2 km da praça 
8 de dezembro. peq. 
entr. e mensais de R$ 
720,00 Últimas unid. 
não percam. F:4969-
4226/ 4969-0884 www.
cooperterrahabitacional.
com.br
COTA CONTEMPLADA 
Crédito Imobiliario R$ 400 
Mil , Quero R$ 48 Mil  + 
Divida (11) 94372-6658

EMPRESTIMO DE 3 Á 
200 MIL 
Compro dividas em geral 
pago a vista, limpo seu 
nome em 10 dias. 4211-
1400

SOBRADO EM GRU 
140Mts², 3 dorms.,1 suíte, 2 
wcs., 2 vgas. Pq. Flamengo 
R$ 450 Mil. F. 93011-9533
APTO. SANTANA 
2 dorms., wc., gar. p/1 auto,  
coletivo e próx. shopping, 
Armários embut. R$ 380 
Mil. F.: 93011-9533
APTO. TIMÓTEO 
PENTEADO 
V. Milton. Mobiliado 1 vaga 
c/ deposito,  Sub. Solo F.: 
99166-0478 c/ Miro
VENDO OU TROCO !!! 
Casa Jd. Sta. Mena Grs. 10 
x 25, 3 dorms. ste. + deps. 
4 vgs. R$ 498 Mil ac. apto. 
Litoral Norte F.: 2382-8300
LINDO TERRENO 10 X 25 
Bosque Maia, R. 
Tapaciquara , doc ok 470 
Mil, ac. prop. Imóvel (-) 
valor. F.: 2382-8300
SOBRADO  PENHA 
96Mts², 2 dorms., wc,  gar. 
2 autos. Fica 700Mts. do 
Mt. Penha e a 100Mts. do 
shopping. R$ 290 Mil. F.: 
93011-9533

LINDO APTO. BOM 
CLIMA !!! 
2 dorms. + deps., sác/
elevs., gar/ Ótimo Local  R$ 
198 Mil. F.: 2382-8300
CASA B. VISTA 6X25 
2 Dorms. + deps., 2 vgs. + 
edicula R$ 200 Mil.  Ótimo 
Local F.: 2382-8300
CASA ATIBAIA 
B. Portão , 2 dorms., 2 
wcs., sal., coz., próx. 
asfalto Ter. 522mts.², Rua 
Iluminada  230Mil 2404-
1430/ 99730-0649 vivo.
SÍTIOS IGARATÁ/ STª 
ISABEL 
20.000Mts², Oportunidade 
entr. 15Mil + prest. R$ 500/
mês. F.: 4328-5097/ 96717-
5097 /96084-0905
CHÁCARA IGARATÁ 
1.000Mts ² entr. 5 Mil prest. 
R$ 300, mês F.: 4328-5097 
/ 96717-5097 / 96084-0905.
SÍTIOS C/ CASA 
Igaratá/ Sta. Isabel 2,0 HA, 
entrada R$ 30Mil saldo 
600,00/ mês. F.: 4328-5097/ 
96084-0905/ 96717-5097

PROCURANDO
IMÓVEL???

2382-8300
ALICERÇANDO

 BONS NEGÓCIOS 
SR. CLIENTES, 

ESTAMOS 
CADASTRANDO 

IMÓVEIS P/ LOCAÇÃO 
E VENDA

CRECI 185228 CASA DE MASSAGEM 
Relaxe c/prazer  R. Diogo 
Farias 230  Centro Gru.  
2408-8532/  94133-9823

CLÍNICA MASTER 
Massagens em promoção 
sala aquecida.as + belas 
massg de GRU. F.: 2485-
6374/93358-0823

MAIRIPORÃ 
OPORTUNIDADE 
Chácaras c/ entr. a partir 
de 5 Mil , e prest R$ 250, 
F.: 96717-5097/ 4328-5097/ 
96084-0905
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Travessia entre Cananeia e Ilha Comprida passa a operar 24 horas
DA REDAÇÃO - A travessia Ca-
naneia/Ilha Comprida, no li-
toral sul, passou a funcionar 
24 horas por dia. A operação 
ininterrupta era um pedi-
do antigo dos usuários e foi 
atendido pela nova gestão da 
Dersa após análise técnica. 
Antes, o horário de operação 
do serviço era feito das 6h à 
meia-noite. O novo horário 
entrou em funcionamento no 
último sábado (10).

Além dos moradores da 
região, a mudança também 
beneficia os milhares de tu-
ristas que utilizam o sistema 
aos fins de semana e feriados 
e precisam se deslocar entre 
as duas margens de madru-
gada. Na Baixada Santista, a 
Dersa aumentou para sete o 
número de balsas que fazem 
a travessia Santos/Guarujá, 
ampliando também a capaci-
dade do serviço na região.

Atualmente, a travessia 
Cananeia/Ilha Comprida 
conta com duas balsas, uma 
FB-16, com capacidade para 
15 veículos, e a FB-12, com 
capacidade para 28 veícu-
los. A FB-12 foi entregue em 
março deste ano, completa-

FOTO: DIVULGAÇÃO/GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

mente reformada, resultado 
de investimento de mais de 
R$ 1 milhão do Governo do 
Estado. Juntas, as duas em-
barcações têm capacidade 
operacional para transportar 
até 129 veículos por hora, em 
cada sentido.

A distância da travessia 
Cananeia/Ilha Comprida é 
de 940 metros e por dia são 
transportados em média 559 
pedestres, 110 ciclistas, 176 
automóveis, 5 caminhões e 
21 motocicletas.

Informações das Traves-
sias Litorâneas estão dispo-
níveis no site www.dersa.
sp.gov.br; Twitter (pelo perfil 
@travessiasdersa); telefone 
0800 7733 711 e também 
pelo aplicativo Travessias.

Travessia Santos/Guarujá agora conta com sete balsas
O sistema de travessia Santos/Guarujá conta agora com sete balsas. A sétima embarcação foi entregue pela 

Dersa em 29 de julho.
A FB-11 recebeu raspagem do casco, novos eixos e buchas, novos equipamentos de salvatagem, nova pintura e quatro 

novos motores, que fazem parte de um total de 30 motores zero quilômetro adquiridos no início do ano pela atual gestão 
da Empresa, com investimento de mais de R$ 10 milhões do Governo do Estado.

Após 70 dias de serviço para os reparos, a FB-11 teve o Certificado de Segurança da Navegação (CSN) renovado, ou seja, 
está devidamente vistoriada e autorizada pela Marinha do Brasil. A balsa tem capacidade para transportar até 36 veículos.

A expectativa, com a sétima embarcação, é ampliar de 540 veículos/hora/sentido para 630 veículos/hora/sentido.
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