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Esse é o papel da ACE: servir como porta-voz do 
empresariado junto ao poder público”, , William 
Paneque, presidente da ACE e secretário da SDCETIBovespa
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Governo Federal anuncia plano para 
privatizar nove empresas estatais
Na lista figuram, entre outros, os Correios, a Telebras, a Dataprev e a Ceagesp; anúncio foi feito após reunião do presidente Jair 
Bolsonaro com o conselho do Programa de Parcerias de Investimentos e a viabilidade da ação será analisada pelo BNDES Pág. 7
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CIDADE - A selva de pedras ganha cada vez mais edifícios verticais para comportar o crescimento das populações
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Descobri ontem numa 
conversa com a vereadora 
Sandra Gileno, do PSL, por-
que o secretariado do pre-
feito Guti é tão criticado por 
ela e seus colegas da Câmara 
Municipal. Elementar.

É que muitos desses se-
cretários são candidatos, de-
clarados ou não, a cargos ele-
tivos nas eleições do ano que 
vem. E candidatos ao cargo 
de vereador, portanto, po-
tenciais adversários na busca 
de votos aqui em Guarulhos. 
Isso acontece com pratica-
mente todos eles.

A vereadora Sandra não 
quis dar nomes, mas mostrou 
saber por que tem sido igno-
rada nas secretarias quando 
busca ajuda dos titulares das 
pastas para atender seus elei-
tores. E diz ter tido uma “péssi-
ma” experiência com um deles.

Ela não quis apontar esses 
secretários arredios porque 
nossa conversa estava sendo 
transmitida ao vivo pela TV 
Guarulhos, no programa Es-
palha Fatos. Mas adiantou que 
vai procurar o prefeito esta 
semana para reclamar. “Afinal, 
faço parte da base de apoio”, 
diz ela que não se cansa de 
elogiar Guti e sua “admirável 
disposição para o trabalho”.

Acabei entendendo por 
que praticamente todos os 
vereadores e praticantes da 
política local não se furtam 
de elogiar o prefeito. Mas o 
fazem com sérias ressalvas à 
assessoria dele.

Ser secretário da admi-
nistração tem servido como 
trampolim para ocupar uma 

cadeira na Câmara. Os verea-
dores são vistos como concor-
rentes. Nada mais lógico. “Isso 
dificulta nossa relação com 
esse pessoal”, acrescenta a ve-
readora Sandra.

-- Há casos até que a gente 
enxerga pretensões mais altas. 
Como se aventurar numa can-
didatura à prefeito. Debaixo do 
pano, é claro. E o prefeito “pre-
cisa se preocupar com isso”.

Sandra é esposa do ex-de-
putado estadual Gileno Go-
mes, político experiente que 
coleciona mandatos na Câma-
ra e Assembleia.

Eleito primeiro suplente na 
última eleição para a Assem-
bleia de São Paulo, Gileno não 
tem esperanças de assumir, 
mesmo porque o PROS, para 
onde ele foi deixando o PSL, 
só conseguiu eleger uma de-
putada. E ele, sem ter ideia da 
chuva de votos para o partido 
do presidente eleito, fez uma 
opção infeliz.

Sem mandato, Gileno se 
lançou pré-candidato a pre-
feito pelo partido Patriota 
para o qual se transferiu. Está 
definido que será um dos 
adversários de Guti. Isso, se-
gundo Sandra, é jogo aberto. 
Tudo às claras.

E como é que fica nossa 
vereadora?

Ninguém acredita que ela 
continue com Guti ou per-
maneça fiel ao PSL que está 
pensando também em ter 
candidato próprio. Acho que 
nem ela.

-- As circunstâncias de mo-
mento vão definir isso – diz. 
Política é assim.

RETICÊNCIAS

PEDRO NOTARO 
pedronotaro@gmail.com
WhatsApp: 99507-6900

pediu!) ainda não foi bem digerida. Nin-
guém quer falar sobre o assunto…

Deixa quieto!
“Não, deixa o Paulo lá, está indo 

bem”.  Assim o prefeito Guti (PSB) des-
cartou a possibilidade de Paulo Carva-
lho deixar a Secretaria de Transportes 
para reassumir a pasta de Governo…

Quem diria?
Perceptível: o vereador Laércio San-

des (DEM) vem sendo mais hábil em 
apontar críticas ao Governo que os sete 
vereadores do PT. Detalhe: juntando to-
dos...

Faz sentido!
Na Rússia, o presidente dos Metalúr-

gicos, José Pereira, encontrou o presi-
dente nacional do PRB, Marcos Pereira. 
Indagado se o deputado estadual Jorge 
Wilson Xerife será candidato a prefeito, 
Marcos respondeu: “Só se o Guti não 
aceitar se filiar ao PRB”. Hummm…

A esclarecer
Cresce rumor - via WhatsApp e no 

meio político - que o atacadista Assaí 
teria sido impedido de se instalar no Pi-
mentas por causa de decreto que decla-
rou a área pretendida como de utilidade 
pública. A Casa Branca deveria emitir 
nota oficial...

Ninguém é de ferro!
“Foi apenas uma virose que já pas-

sou”. Assim o prefeito Guti (PSB) tem 
tranquilizado seus interlocutores preo-
cupados com alguns ataques de vômito. 
Eu, que não sou médico, apostaria em 
estresse e má alimentação…

Acredite se quiser
Detalhe: o prefeito Guti (PSB) é aves-

so a médicos, exames e remédios. Sim, 
ele espera os sintomas desaparecem so-
zinhos…

Piada pronta!
O assessor Marcelo Colonato enviou 

convite no Facebook para o ex-secretá-
rio de Governo Peterson Ruan curtir a 
página “Airton Trevisan”. Sim, do secre-
tário de Justiça e desafeto de Peterson. 
Fico imaginando que sinal com os dedos 
ele pensou em usar…

Pisando em ovos
No alto escalão do Governo, a de-

missão de Peterson Ruan (sim, ele que 
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‘Ilumina Guarulhos’ beneficia vias 
do Jardim das Nações e Bonsucesso
DA REDAÇÃO - A prefeitura 
continua com a implantação 
e de iluminação pública em 
diferentes bairros da cidade. 
Hoje será a vez de ruas do Jar-
dim das Nações e do Bonsu-
cesso receberem iluminação 
eficiente e mais econômica.

No Jardim das Nações, 
um total de 26 luminárias de 
LED vai proporcionar uma 
iluminação mais eficiente e 
econômica para as ruas Bei-
ra Rio, Alagoas, Passagem 
C, Passagem B, Argentina e 
três A, além das vielas Beira 
Rio e Dois. Já no Bonsuces-
so, 24 pontos de iluminação 
com LED serão entregues 
nas ruas Servidão e Passa-
gem Servidão, melhoria que 
os empresários locais aguar-
dam há quase uma década.

LUCY TAMBORINO - O consór-
cio que será responsável, 
por meio de uma parceria 
Público-Privada (PPP), pe-
los serviços de iluminação 
pública de Guarulhos deve 
ser conhecido em setembro. 
A administração municipal 
está finalizando a análise 
da documentação de ha-
bilitação das empresas e 
a publicação do resultado 
deve ser efetuada nos pró-
ximos dias. Em sequência, 

Consórcio vencedor da PPP da Iluminação 
deve ser conhecido em setembro

Técnicos da Habitação realizam visita 
técnica em invasão no Jardim São João

Times da Wimpro estreiam com 
pé direito no campeonato estadual

FOTO: NÍCOLLAS ORNELAS

FOTO: LUCY TAMBORINO

FOTO: DIVULGAÇÃO

LUCY TAMBORINO - Técnicos da 
Secretaria da Habitação re-
alizaram ontem uma visita 
técnica preliminar na ocu-
pação intitulada “Nova Vitó-
ria”. A ação teve como intuito 
subsidiar o cadastramento 
das famílias. Localizada na 
estrada Guarulhos-Nazaré, 
ao lado do Terminal Urbano 
São João, a área, de acordo 
com dados do Movimento 
dos Trabalhadores sem Teto 
(MTST), possui quase 60 mil 
metros quadrados e abriga 
1,8 mil famílias. 

A Folha Metropolitana 
esteve no local em julho e 
revelou com exclusividade a 
ocupação da área pertencen-
te a Viação Aérea São Paulo 
(Vasp), que deixou de operar 
em 2005 e teve sua falência 
decretada pela Justiça de São 
Paulo em 2008. 

O movimento conseguiu, 
ainda neste mês, uma deci-
são na Justiça que autoriza a 
permanência no local até o 

DA REDAÇÃO - A Associação 
Atlética Wimpro Menores 
Guarulhos, conhecida há anos, 
tão somente por Wimpro, re-
petiu o feito de 2018 e venceu 
pelo segundo ano consecutivo 
certame de Chamamento Pú-
blico realizado pela Prefeitura 
de Guarulhos, e através de seu 
presidente, Moisés Batista de 
Souza, assinou o Termo de Fo-
mento 128/2019 – SEL no dia 
07 de agosto e está oficialmen-
te representando o município 
de Guarulhos na modalidade 
Futsal nos campeonatos ofi-

“Iluminamos áreas que 
eram carentes de qualquer 
ponto de luz à noite. Andar 
com mais tranquilidade na 
rua de casa e ter menos obstá-
culos no trânsito são grandes 
conquistas para os morado-
res. Nossa missão é diminuir 
e eliminar transtornos diários 
do cidadão guarulhense”, afir-
mou o prefeito Guti.

Guarulhos realizou 

1.994 instalações de novos 
pontos de iluminação públi-
ca desde 2017, o equivalente 
a mais de 67 quilômetros de 
ruas. A conquista da atual 
gestão representa um cres-
cimento significativo no 
número de instalações, uma 
vez que, se comparada aos 
16 anos de administrações 
passadas, apenas 146 pon-
tos foram implantados.

ciais organizados pela Fede-
ração Paulista de Futebol de 
Salão – FPFS na Série A1.

No segundo semestre de 
2019 acontece o Campeonato 
Estadual de Base Série A1, que 
vai de agosto à dezembro, or-
ganizado pela FPFS, e a Wim-
pro estreou com “pé direito”, 
recebendo a forte equipe de 
Taubaté no dia 17 de agosto e 
vencendo três partidas e em-
patando uma, conseguindo as-
sim, 10 pontos de 12 possíveis, 
Seguem os resultados: Sub 12 
Wimpro 3 x 1 Taubaté, Sub 14 

deve acontecer à abertura 
das propostas, última etapa 
do processo.  O valor exato 
ofertado por cada consór-
cio só será conhecido após 
essa etapa. 

A abertura da garantia 
de proposta aconteceu dia 
de 25 de junho. Na ocasião, 
os quatro consórcios (Engie 
Terwan; Smart Light; Ilumi-
na Guaru e Guarulhos IP) 
entregaram documentação 
para prestar os serviços.

Wimpro 5 x 1 Taubaté, Sub 16 
Wimpro 3 x 3 Taubaté e final-
mente o sub 18 Wimpro 6 x 
0 Taubaté. A Wimpro volta às 
quadras neste sábado dia 17 de 
agosto contra a equipe do Tabu-
ca Juniors de Taboão de Serra.

Destaque para as catego-
rias iniciação da Wimpro que 
realizaram jogos de elimina-
tórias no final de semana dos 
dias 17 e 18 de agosto, sendo 
que o sub 10 após jogo emocio-
nante e dificílimo foi superado 
pela competente equipe de 
Santo André pelo placar de 1 
x 0, porém, o sub 9 teve pou-
ca dificuldade para superar 
a equipe do Sajea/Omega de 
Santo André pelo placar de 3 
x1 e por fim o Sub 8 também 
com tranquilidade superou a 
equipe do Guarulhense pelo 
placar de 4 x 2. As equipes sub 
8 e sub 9 da Wimpro voltam à 
quadra neste domingo a partir 
das 9h, no Ginásio da FPFS, 
pelas semifinais do Campeo-
nato Paulista 2019 da categoria 
iniciação.

dia 13 de fevereiro de 2020, 
data que uma nova audiência 
deve ser realizada. “A pre-
feitura em conjunto com o 
MTST precisa a cada 30 dias 
cadastrar pelo menos 200 fa-
mílias para no final dos seis 
meses todas estarem regis-
tradas. Na audiência em 2020 
nós devemos entregar um 
relatório feito entre as duas 
partes sobre a quantidade 
de pessoas”, afirmou Zelídio 
Barbosa, coordenador do mo-
vimento. Neste dia, também 
devem ser entregues a deli-
mitação da área e o seu valor.

A decisão da permanên-
cia das famílias no local até 
2020 é resultado de audiên-
cia de conciliação, realizada 
no tribunal da 1ª Vara de 
Falências e Recuperações 
Judiciais do estado de São 
Paulo. O juiz João de Olivei-
ra Rodrigues Filho permitiu 
que o espaço permanece sob 
o uso das famílias até a pró-
xima audiência.
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Edmilson Americano é anunciado como 
novo secretário de Governo de Guarulhos

DA REDAÇÃO - O prefeito Guti 
anunciou ontem o nome de Ed-
milson Sarlo Americano, que 
era secretário de Serviços Pú-
blicos, como o novo titular da 
Secretaria de Governo, no lugar 
de Peterson Ruan, que deixou o 
cargo na semana passada.  

Vereador em Guarulhos 
por quatro mandatos, Ame-
ricano tem ótimo trânsito no 

DA REDAÇÃO - Neste sábado 
(24), duas Unidades Básicas de 
Saúde vão abrir para intensifi-
car a coleta de papanicolau. Na 
UBS Haroldo Veloso o mutirão 
de papanicolau será das 9h às 
15h30. Já na UBS Dona Luíza, 
que funcionará pelo Programa 
Saúde Agora, o atendimento 
será realizado das 8h às 16h. 
Podem participar todas as mu-
lheres que já iniciaram a ativi-
dade sexual, independente da 
idade. Não há necessidade de 
agendamento prévio ou apre-
sentação de pedido médico.

Duas UBS abrem neste sábado para 
intensificar a coleta de papanicolau

FOTOS: DIVULGAÇÃO/PMG

meio político e vasta experiên-
cia na relação entre os poderes 
Executivo e Legislativo. Foi 
também presidente da Guaru-
coop (Cooperativa dos Taxis-
tas do Aeroporto Internacional 
de Guarulhos) por 22 anos até 
assumir a Secretaria de Servi-
ços Públicos, cargo que ocupa 
há quase dois anos.  

No lugar de Americano na 

pasta, Guti nomeou o funcio-
nário de carreira da prefeitura 
há 28 anos, Rodnei Minelli, 
que já atuou na pasta na área 
de resíduos e atualmente es-
tava na Secretaria de Trans-
portes e Mobilidade Urbana 
(STMU), onde já foi diretor 
administrativo e financeiro 
na atual gestão. Formado em 
Administração de Empresas, 
é pós-graduado e especialista 
em Perícia Judicial e tem MBA 
em Gestão Pública.  

Na gestão do ex-prefeito 
Paschoal Thomeu, Minelli 
atuou como agente de fiscali-
zação de transporte coletivo 
por dois anos. Depois passou 
para encarregado de setor no 
governo de Vicentino Papotto. 
Nas administrações seguintes, 
foi gerente de seção técnica 
e administrativa na área de 
transportes, chegando a diretor 
administrativo e financeiro.

A iniciativa tem por obje-
tivo sensibilizar as mulheres 
para a importância da reali-
zação do exame preventivo. 
A equipe de enfermagem da 
UBS Haroldo Veloso também 
fará atualização das caderne-
tas de vacinação para colocar 
as doses do calendário nacio-
nal de imunização em dia, 
especialmente das crianças do 
bairro, uma vez que muitas 
delas estão com o esquema 
vacinal incompleto, segundo 
explicou o gerente da unidade, 
Rogério Felippe Bello.
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Grupo de marketing de referência BNI Sucesso comemora 7 anos neste mês
MAYARA NASCIMENTO - O Busi-
ness Network Internacional 
(BNI) é uma organização de 
geração de negócios por meio 
da troca de referências entre 
empresários membros. Em 
Guarulhos são três grupos, 
sendo o mais velho o grupo 
Sucesso, equipe pioneira que 
trouxe a metodologia para a 
cidade e completa sete anos 
de exercício neste mês.

Foram mais de 1.500 refe-
rências trocadas entre os em-
presários participantes nos últi-
mos 12 meses. “No último ano 
fizemos R$ 2 milhões de negó-

DA REDAÇÃO - O prefeito Guti es-
teve na ACE-Guarulhos ontem 
participando da reunião sema-
nal do núcleo de escolas parti-
culares do Programa Empre-
ender, realizado pela ACE em 
parceria com o Sebrae. Além 
do grupo de escolas, o Empre-
ender tem núcleos de diversos 
setores de atividade, como con-
tabilistas e estética/beleza. Guti 
atendeu ao pedido do presiden-
te William Paneque e do ex-
-presidente Wilson Lourenço, 
empresário do setor da educa-
ção e membro do núcleo.

Ao lado do secretário muni-
cipal de Educação, Paulo Cesar 
Matheus, Guti ouviu deman-
das dos empresários donos de 
escolas particulares e prome-
teu encaminhar as soluções 
possíveis. “Algumas coisas são 
relativamente simples e já vou 
mandar para as secretarias res-
ponsáveis. Outras dependem 
de orçamento e precisamos 
evoluir nas discussões”, afir-
mou o prefeito, que se colocou 

Núcleo de escolas particulares do Empreender recebe prefeito Guti
FOTO: DIVULGAÇÃO/ACE

cios. Nossa meta é conseguir 
mais 50% desse valor no ano 
que vem, totalizando R$ 3 mi-
lhões”, afirmou Carlos Carva-
lho, diretor consultor de gestão.

A equipe é formada por 
um membro de cada especia-
lidade, não havendo concor-
rência entre si. Cada um pede 
referências para os outros co-
legas, que indicam possíveis 
consumidores e contratantes 
do serviço sem nenhum tipo 
de comissão, uma forma de 
campanha colaborativa para 
girar a economia e incentivar 
a parceria. O formato é uma 

aberto a parcerias que unam o 
trabalho do poder público e da 
iniciativa privada.

“Esse é o papel da ACE: ser-
vir como porta-voz do empre-
sariado junto ao poder público. 
Representar nossos associados 
é levar as demandas que ele tem 
no seu dia a dia para que, de 
forma propositiva, a Prefeitura 
busque soluções dentro da lei. 
É uma relação sadia”, afirmou 
o presidente da ACE, William 
Paneque, que também é secre-
tário municipal da SDCETI.

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

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

Wilson Lourenço ficou de 
trazer ao grupo de empresá-
rios o feedback das deman-
das assim que a Prefeitura 
fizer essas devolutivas. “Nós, 
empresários, temos diversas 
questões que atrapalham o 
dia a dia e que dependem do 
poder público. Sabemos que 
nem todas são de fácil solu-
ção, mas apenas com um di-
álogo direto como esse é que 
poderemos minimizar os ruí-
dos e nos aproximar das reso-
luções”, afirmou.

Cidade ganhará espaço público de escritório compartilhado
MAYARA NASCIMENTO - Em breve Guarulhos irá receber um co-
working público, um espaço compartilhado para o uso de 
salas e escritórios. Ainda em fase de planejamento, não se 
sabe a quantidade exata de salas e nem a previsão de lança-
mento. A iniciativa prevê a utilização do térreo, do segundo 
pavimento e do terraço do prédio anexo do Centro Munici-
pal de Educação – Adamastor Centro.

O próximo passo para a implementação é publicar o de-
creto que regulamenta a prestação de serviços empresariais 
quanto ao domicílio fiscal, e parecer jurídico quanto ao pro-
jeto de lei que autoriza a concessão de uso do Adamastor. O 
projeto consta no Planejamento Estratégico Intersecretarial 
de 2019, lançado pela prefeitura em maio deste ano.

oportunidade para pequenos 
negócios que não possuem se-
tor comercial e precisam fazer 
networking com outros em-
presários de forma econômica.

São diversos setores que 
participam do Sucesso, entre 
eles escritório de contabilidade, 
imobiliária, consórcio, agência 
de design, massagens terapêu-
ticas, consultoria de redes so-
ciais, dentre outras. 

Para se tornar é necessário 
preencher um cadastro, passar 
por uma entrevista com o co-
mitê de avaliação e pagar uma 
taxa de adesão anual.

FOTO: MAYARA NASCIMENTO
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Governo anuncia pacote para privatizar 9 estatais
DA REDAÇÃO - O pacote de pri-
vatizações do governo federal, 
que inicialmente previa a ofer-
ta de 17 companhias estatais, 
foi desidratado. Nesta tarde 
de quarta-feira, apenas nove 
companhias foram listadas 
dentro do programa de deses-
tatização: Telecomunicações 
Brasileiras S/A (Telebras); Em-
presa Brasileira de Correios e 
Telégrafos (Correios); Compa-
nhia Docas do Estado de São 
Paulo (Codesp); Empresa de 
Tecnologia e Informações da 
Previdência Social (Dataprev); 
Serviço Federal de Processa-
mento de Dados (Serpro); Em-
presa Gestora de Ativos (Em-
gea); Centro de Excelência em 
Tecnologia Eletrônica Avan-
çada (Ceitec); Companhia de 
Entrepostos e Armazéns Ge-

Pedido de expulsão 
de Aécio Neves é 
rejeitado pelo PSDB

FOTO: ITACI BATISTA/ESTADÃO

rais de São Paulo (Ceagesp); 
e a Agência Brasileira Gestora 
de Fundos Garantidores e Ga-
rantias (ABGF).

Para chegar ao número de 
17, o governo citou a Lotex, 
que já passou por duas ten-
tativas frustradas de leilão, a 
venda de ações do Banco do 
Brasil detidas pela União e 
seis estatais que já estavam 
no Programa de Parcerias e 
Investimentos (PPI). A Lotex, 
no entanto, nem pode ser ca-
racterizada como estatal, pois 
é uma atividade da Caixa Lo-
terias, e não uma subsidiária.

Ao tentar explicar as infor-
mações trocadas, o secretário 
especial de Desestatizações, 
Salim Matar, disse que houve 
“equívoco de informação” e 
que, na realidade, as 17 ofer-

tas se referiam ao que está no 
“pipeline” do governo. Prazos 
também não foram informa-
dos, apesar da insistência dos 

jornalistas em entender o cro-
nograma do governo. “O mais 
importante não é prazo, é a 
atitude”, respondeu Salim. 

DA REDAÇÃO - A executiva 
nacional do PSDB rejeitou o 
pedido de expulsão do parti-
do do deputado Aécio Neves 
(PSDB-MG). Em uma reunião 
que durou cerca de cinco ho-
ras, o deputado Celso Sabino 
(PSDB-PA) apresentou seu 
parecer contra a represen-
tação feita pelos diretórios 
municipal e estadual do par-
tido em São Paulo que pe-
dia a saída do ex-candidato 
à Presidência da República. 
Sabino considerou que não 
havia motivos e pediu pela 
rejeição. “Deputado não tem 
nenhuma condenação”, dis-
se. “Partido não tem motivos 
para fazer a expulsão”, disse.

A maioria dos membros 
presentes votou com o rela-
tor e, com isso, o pedido foi 
rejeitado. Foram 30 votos a 
favor. Apenas quatro foram 
contra o relatório e pediram 
para que o processo de ex-
pulsão fosse aberto. Foram 
eles, o deputado Samuel Mo-
reira (PSDB-SP), o prefeito 
de São Bernardo, Orlando 
Morando, o tesoureiro do 
partido César Gontijo e o 
secretário de Saúde de São 
Paulo, Edson Aparecido. 
Houve uma abstenção do 
líder do PSDB na Câmara, 
Carlos Sampaio (PSDB-SP).

A rejeição do pedido de 
expulsão é considerada como 
uma derrota ao governador de 
São Paulo, João Doria, um dos 
principais defensores da expul-
são de Aécio do partido. O mo-
vimento para expulsar Aécio 
é parte do que Doria chamou 
de “faxina ética” no PSDB, que 
ano passado teve o pior desem-
penho eleitoral de sua história. 

Bolsonaro: aumento de queimadas na 
Amazônia pode ser ação criminosa
DA REDAÇÃO - O presidente Jair 
Bolsonaro disse ontem que 
o aumento de queimadas re-
gistrado nos últimos dias na 
Amazônia pode ser resultado 
de ação criminosa. Para o presi-
dente, as ações podem ser uma 
reação à suspensão de repasses 
do governo para organizações 
não governamentais (ONGs) e 
a também de verbas de países 
para o Fundo Amazônia, proje-
to de cooperação internacional 
para preservação da floresta. 
Os principais países doadores 
do fundo, Alemanha e Norue-
ga, anunciaram a suspensão de 
seus repasses após a divulga-
ção das taxas de desmatamento 
na região.

“O crime existe e temos que 

fazer com que esse crime não 
aumente. Mas nós tiramos di-
nheiro de ONGs, repasses de 
fora, dos quais 40% iam para 
ONGs, não tem mais, acaba-
mos com repasses de órgão 
públicos para ONGs, de modo 
que esse pessoal está sentindo 
a falta do dinheiro. Então, pode 
estar havendo ação criminosa 
desse ‘ongueiros’ para chamar 
atenção contra a minha pes-
soa, contra o governo do Brasil. 
Essa é a guerra que estamos 
enfrentando”, disse, ao deixar o 
Palácio da Alvorada, na manhã 
de hoje. “Não estou afirman-
do, mas no meu entender, há 
interesse dessas ONGs que re-
presentam interesse de fora do 
Brasil”, ressaltou.

FOTO: ANTONIO CRUZ/AGÊNCIA BRASIL

Senado aprova MP sem previsão 
de trabalho aos domingos
DA REDAÇÃO - O Senado apro-
vou ontem o texto da Medida 
Provisória da Liberdade Eco-
nômica, mas derrubou a au-
torização para o trabalho aos 
domingos e feriados. Essa 
permissão, que havia sido 
aprovada na Câmara dos De-
putados, era defendida pelo 
governo, mas causou polêmi-
ca nas discussões do Senado. 
Como a MP perde a validade 
na próxima terça-feira (27), 
o governo preferiu recuar e 
concordar com a retirada da 
autorização para garantir a 
votação da medida a tempo.

O texto aprovado na Câ-
mara autorizava o trabalho 
aos domingos e feriados ir-
restritamente e previa uma 
folga aos domingos por mês. 

Atualmente, o trabalho aos 
domingos depende de acor-
dos e convenções de cada 
categoria. No comércio, por 
exemplo, há em algumas lo-
calidades permissão para o 
trabalho, desde que haja uma 
folga a cada três domingos. 
Senadores já tinham anuncia-
do nos bastidores um acordo 
para aprovar a Medida Provi-
sória da Liberdade Econômi-
ca retirando, porém, as mu-
danças feitas sobre o trabalho 
aos domingos.

Considerado como um “ja-
buti” na MP, esse trecho será 
então retirado. Dessa forma, 
como não há modificação 
nem acréscimo ao texto, mas, 
uma supressão, o texto não 
tem de voltar para a Câmara.

Adolescente ataca alunos e professora com machadinha no RS
DA REDAÇÃO - Um adolescente atacou com golpes de machadinha seis alunos e uma professora da 
Instituto Estadual Educacional Assis Chateubriand, em Charqueadas, a 60 quilômetros de Porto 
Alegre (RS), ontem. Os alunos feridos são do sétimo ano: quatro meninas, entre 12 e 15 anos, e dois 
meninos de 14 anos.

De acordo com o chefe de Socorro do Corpo de Bombeiros Voluntários da cidade, Maurício Na-
atz, por volta das 13h15, um adolescente entrou na escola, atacou as vítimas dentro da sala de aula 
e depois pulou o muro e fugiu. “Ele entrou na escola com uma machadinha e um galão com um 
líquido inflamável. Muitas pessoas fugiram, pularam a janela para fora da escola. Os alunos foram 
feridos nas mãos, costas e pernas. A professora foi golpeada na cabeça”, disse Naatz.
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       A prefeitura receberá até a sexta-feira (23) 
inscrições para o curso de auxiliar de cozinha. 
São 60 vagas, sendo 20 para o período da manhã, 
20 para tarde e 20 para noite, com carga horária 
de 100 horas. As aulas acontecerão na Carreta 
do programa Via Rápida, instalada na Praça 
Getúlio Vargas, região central da cidade. Para 
se inscrever é necessário ter 18 anos ou mais, 
e os interessados devem comparecer à sede da 
Secretaria do Trabalho (avenida Monteiro Lobato, 
734 – Macedo) com documentos originais e 
cópias do RG, CPF e comprovante de endereço.

       A prefeitura, por meio da Secretaria 
do Trabalho, recebe até sexta-feira (23) 
inscrições para o curso Técnica de Vendas – 
Vendedor. Os interessados devem realizar as 
inscrições na sede da Secretaria do Trabalho, 
na Av. Monteiro Lobato, 734 – Macedo, 
munidos de original e xérox do RG, CPF e 
comprovante de residência.  É necessário ter 
18 anos ou mais. Estão disponíveis 30 vagas 
e as aulas acontecerão no período da manhã, 
no CTMO da Vila Augusta (avenida Antônio 
Iervolino, 225 - Vila Ristori).

ANOTE

Como em tudo neste mundo os 
mais frágeis são os que mais sofrem, 
a lei da selva, dos mais fortes

A curiosidade matou o gato e os ga-
tos jovens são naturalmente mais curio-
sos, assim correm maiores riscos do 
que os velhos felinos de armazém. Mas 
cá entre nós, uma juventude sem ris-
co, não é uma mocidade bem vivida. É 
neste período que acontecem as maio-
res aventuras, temos mais coragem de 
enfrentar o desconhecido. Afinal nessa 
idade tudo é novo, tudo é maravilhoso. 
Queremos experimentar, conhecer, nos 
arriscar, temos fome de viver, temos 
pressa. E lá no passado realizamos nos-

sas maluquices, largamos romances 
inacabados, as insanidades, os erros e 
as muitas dores. Vez por outra nos dei-
xamos voltar ao passado onde largamos 
alguma coisa por terminar, seja por co-
vardia, orgulho ou obra do destino.

Na adolescência é mais fácil ter con-
tato com as drogas. Ela parece nos dar 
a velocidade que sonhamos. No fundo 
sabíamos dos perigos e era isso que nos 
animava a experimentá-las. Um fuma-
va maconha, outro cheirava cocaína, to-
mava LSD, chá de Lírios, anfetaminas. 
Vi jovens cheirando cola e solventes. 
Outros nunca chegaram nem perto. Por 
motivos genéticos ou psicológicos, com 
o tempo uns se livraram do vício, ou-
tros jamais conseguiram vencê-lo. Hoje 
há um exército de zumbis sonhando 
com uma liberdade que pode nunca 

chegar. Vítimas de sua curiosidade
Atualmente temos muitas drogas li-

beradas: álcool, tabaco e diversos fárma-
cos. Liberar o uso de maconha e cocaína 
seria apenas mais algumas no mercado. 
Os mais espertos sempre darão um jeito 
de ganhar dinheiro vendendo felicidade 
em pó, em pedra, em comprimido ou 
fumaça.  Estamos cercados de usuários 
e pequenos traficantes. Como em tudo 
neste mundo os mais frágeis são os que 
mais sofrem, a lei da selva, dos mais for-
tes e preparados ainda prevalece e duvido 
que algum dia seja revogada. Afinal, nem 
todos são fortes, nem todos têm motivos 
para seguir em frente.

Infelizmente a vida é complicada. Nos 
machuca, maltrata, um cigarrinho ajuda 
a relaxar, uma cervejinha, um tapinha 
só não fará mal. Ah vou só experimentar 
para desanuviar a mente. É só uma via-
gem, sempre quis conhecer essa coisa de 
ácido. Nossa!!! É bom mesmo! Eu paro 
quando eu quiser, afinal eu mando em 
mim! Acho que preciso de ajuda! Não! 
Quero ficar só! Não preciso de ninguém! 

A cobiça de ter uma vida isenta de pro-
blemas e de dores, a solidão mecanizada 
da vida virtual, a nossa autocobrança de 
ser alguém e a pressa em encontrar uma 
solução embalada e rápida, nos levam a 
falsas soluções. A anestesia das drogas, 
essa fuga, essa procura por dormência, 
por um alívio nem que seja momentâneo 
nos rouba a realidade. Caso a maconha, o 
crack, a cocaína sumissem de vez, a paz 
viria com outros entorpecentes em uma 
viagem temporária aos anos que éramos 
gatos curiosos e sentíamos invencíveis.  

Para alguns a vida parece não ser o su-
ficiente! Eles precisam de mais! O mundo 
todo parece estar contra ele, nada dá cer-
to. O ser humano tem muitos problemas 
mentais, fragilidades psicológicas, fra-
quejas diversas, amores desfeitos, perdas 
emocionais e uma cerveja ajuda a esque-
cer, um cigarro de maconha, uma pedri-
nha de crack, uma carreira de pó apaga os 
problemas em segundos. Ah! Mas o preço 
é tão caro, elas levam tudo; até a alma. 
Amigos seria uma opção mais saudável, 
mas eles são tão raros hoje em dia.

O gato que 
cheirava

PONTO
DE VISTA

ROBERTO SAMUEL

jornalista e CEO 
da TBL Comunicação

Rua Dr. Rodrigo Costa, 148 - Guarulhos SP

F.: 2497.1822    2451.0937

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

Toxina Botulínica e 
Preenchedores

Está selecionando pacientes para
Harmonização Facial

94006-4468

VENDA VENDA VENDA
APTO – PROX SHOPPING 

MAIA – (LINDO) REF.0
2 DORMTS, SALA 2 

AMBS, COZ, 1 VAGA COM 
PLANEJADOS – R$ 65.000 

- DE ENTRADA MAIS 
PARCELAS DE R$ 1.600,00

APTO – PROX. 

CARREFOUR – R$ 170.000 

(VAG0) REF.0

2 DORMTS, SALA 2 AMBS, 

COZ, 1 VAGA, ELEVADOR

A/C – FINANC/FGTS

APTO – GOPOUVA –
 R$ 320.000 (REF 12)
3 – DORMTS 1 SUITE, 
SALA 2 AMBS, COM 

SACADA, GARAGEM, COM 
PALNEJADOS

A/C – FINAC/FGTS

CASA CONTINENTAL I –

 R$ 270.000 – REF 12

2 DORMTS, SALA 2 AMBS, 

COZ, 2 VAGAS A/C – 

FINANC/FGTS

APTO -  JD SANTA MENA – 

R$ 165.000 – REF.04

1 DORMT, SALA 2 AMBS, 

COZ, QUINTAL, 1 VAGA

APTO – VILA AUGUSTA – 

R$ 265.000 – REF. 04

3 – DORMTS, SALA AMPLA, 

COZ, 1 VAGA COB

COM (75 MTS).

A/C – FINAC /FGTS

APTO – JD TRANQUILIDADE 

– R$ 175.000 (VAGO)

2 DORMTS, SALA 2 AMBS, 

COZ, 1 VAGA

A/C – FINANC/FGTS

APTO – TRAV.

 ALAMEDA YAYA 

2 DORMTS, SALA, COZ, 

1 VAGA - R$1.250 – 

COND + IPTU – INCLUSO

APTO – VILA ROSALIA –
 R$ 290.000 - 

(VAGO) – REF 07
2 DORMTS, 1 SUITE, SALA 
2 AMBS, COM SACADA, 2 
VAGAS- AREA DE LAZER 

COMPLETA. A/C FINAC/FGTS 
–  OU IMOVEL – VALOR

GALPÃO – 

COMERCIAL – 

RUA NOSSA SENHORA MÃE 

DOS HOMENS- 250 MTS, 

6 VAGAS, COM MEZANINO

R$ 5.000,00

APTO – GOPOUVA –

 R$ 195.000 (REF 02)

2 DORMTS, SALA 2 AMBS, 

COZ, 1 VAGA, COM 

ARAMRIOS PALNEJADOS

A/C – FINSC/FGTS

CASA TERREA 

CONTINENTAL III 

1 DORMT, SALA, COZ

R$ 600.00

LOCAÇÃO
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Duração 90min Dub. 2D
Horários - 14h10 / 16h20 / 18h30 / 19h30 / 20h45 
/ 21h50

Quinta-feira à quarta-feira 
(De 22 a 28 de agosto de 2019)

NADA A PERDER 2 ANNA – O PERIGO
 TEM NOME

Horários - 22h (somente sexta-feira, sábado e 
domingo)

Dub. 2D 120min

Horários - 14h / 15h / 15h30 / 16h30 / 17h30 
/ 18h / 19h / 20h / 20h30 / 21h30

Nac. 2D 110min

O REI LEÃO

Horários - 12h (cinematerna somente sábado) 
/ 13h - 13h30 (somente sábado e domingo) 
/ 14h30 / 17h10 / 18h45 / 19h15 / 19h45 / 
22h20

Dub. Leg 2D/3D/4DX/
MacroXe

120min

VELOZES E FURIOSOS – 
HOBBS E SHAW

Horários - 15h45 / 16h10 / 21h40 / 22h15

Dub. Leg. 2D/3D/4DX 136min

MEU AMIGO ENZO

Horários - 16h40 / 22h (exceto sexta-feira, 
sábado e domingo)

Dub. 2D 109min

ERA UMA VEZ EM HOLLYWOOD

Horários - 14h / 14h45 / 17h30 / 18h15 / 21h 
/ 21h45

Leg. 2D 161min

Confira a programação do Cinépolis Parque Shopping Maia 
BRINQUEDO ASSASSINO
Mais que um brinquedo, ele é o seu melhor amigo. 
No dia do seu aniversário, Andy ganha de presente 
de sua mãe, Karen, o boneco mais aguardado dos 
últimos tempos. Altamente tecnológico, ele pode 
se conectar a qualquer dispositivo inteligente da 
Kaslan, empresa responsável por sua fabricação. 
No entanto, quando crimes estranhos começam a 
acontecer, eles passam a suspeitar que o brinque-
do pode não ser tão inofensivo quanto parece.

CINÉPOLIS NA
FOLHA

EM CARTAZ

SOCORRO – VIREI UMA GAROTA
Duração 97min Duração 110min Dub. Nac.
2D 2D

Horários - 14h40 / 17h Horários - 13h45 (somente sexta-feira, sábado 
e domingo) / 19h15

www.fmetropolitana.com.br

ESTREIA

OS BRINQUEDOS MÁGICOS
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ÁRIES: Notará que há muitas mudanças no modo como 
as coisas vem acontecendo na sua vida, precisará ter um 
pouco mais de foco. 

TOURO: Tenha todas as suas coisas muito bem organiza-
das, para agir sem indiferença. Agir de forma mais firme 
é o que te fará muito bem neste dia. 

GÊMEOS: Em Marte você tende a receber muitas coisas 
para lhe auxiliar neste momento tão marcante para 
você. 

CÂNCER: O que vem acontecendo dentro da sua família 
neste momento será fundamental para você seguir em 
frente. 

LEÃO: As coisas das quais você pode valorizar tran-
quilamente se encontram no campo da moral. Tende a 
melhorar sua reputação com as pessoas mais próximas. 

VIRGEM: Tudo tende a ficar dentro da melhor forma pos-
sível onde você teria uma grande chance de demonstrar 
todas as suas virtudes. 

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: Você pode vir a demonstrar alguns elementos 
emocionais mais conturbados com toda essa agitação. 
Pode vir a ter problemas ante aquilo tudo que você fala.

ESCORPIÃO: A sua percepção ficará um pouco mais 
conturbada nesta fase da sua vida e sendo assim poderá 
ter senso crítico. 

SAGITÁRIO: As grandes reflexões podem fazer você ir 
além daquilo que esperava neste momento da sua vida. 
Pensamentos ruins podem trazer alguns problemas.

CAPRICÓRNIO: Suas prioridades ficarão concentradas 
em demasia no seu trabalho, afastando as possibilidades 
emocionais. 

AQUÁRIO: Você irá identificar todas as possibilidades 
que existem no ambiente familiar. O planeta Marte irá 
trazer uma grande possibilidade de superar problemas.

PEIXES: Eventuais movimentos tendem a lhe causar 
problemas de ordem bem mais complicada. Tende a agir 
com atos de deselegância nesta sua atual jornada. 

HORÓSCOPO

FOTO: DIVULGAÇÃO

DA REDAÇÃO - O filme Matrix, 
que teve uma trilogia for-
mada pelos filmes Matrix 
(1999), Matrix: Reloaded 
(2003) e Matrix: Revolutions 
(2003), deve ganhar um 4º 
filme como sequência, se-
gundo informou a revista 
norte-americana Variety nes-
ta terça-feira (20).

O ator Keanu Reeves vol-
tará a viver o personagem 
Neo, enquanto Carrie-Anne 
Moss será Trinity. A produ-
ção e distribuição ficará a 
cargo da Warner Bros. Pic-
tures e da Village Roadshow 
Pictures. Lana Wachovski. 
O anúncio foi feito por Toby 
Emmerich, presidente do 
Warner Bros. Picture Group: 
“Não poderíamos estar mais 
animados em entrar nova-
mente na Matrix com Lana 
[Wachowski].”

“Lana é uma verdadeira 
visionária - uma singular, 
original e criativa diretora 
de filmes - e estamos felizes 
de que ela esteja escreven-
do, dirigindo e produzindo 
este novo capítulo no uni-
verso Matrix”, complemen-

‘Matrix 4’: trilogia ganhará 
sequência com Keanu Reeves

SIGA-NOS NO

/jornalfolhametro

www.fmetropolitana.com.br

dos leitores de 
jornal impresso 

da cidade leem a

tou. “Muitas das ideias as 
quais Lily e eu exploramos 
20 anos atrás sobre nossa 
realidade estão ainda mais 
relevantes agora. Estou mui-
to feliz de ter esses persona-
gens de volta em minha vida 
e grata por mais uma chan-
ce de trabalhar com meus 
brilhantes amigos”, afirmou 
Lana Wachowski.

Na história, um jovem 
programador é atormentado 
por estranhos pesadelos nos 
quais sempre está conectado 

por cabos a um imenso siste-
ma de computadores do futu-
ro. À medida que o sonho se 
repete, ele começa a levantar 
dúvidas sobre a realidade. E 
quando encontra os miste-
riosos Morpheus e Trinity, 
ele descobre que é vítima do 
Matrix, um sistema inteligen-
te e artificial que manipula 
a mente das pessoas e cria 
a ilusão de um mundo real 
enquanto usa os cérebros e 
corpos dos indivíduos para 
produzir energia.



VEÍCULOS SERVIÇOS

NEGÓCIOS

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

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

MASSAGEM TERAPÊUTICARelax

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

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 PUBL.LEGAL

PUBLICIDADE LEGAL

Contrata-se
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COTA CONTEMPLADA 
Crédito Imobiliario R$ 400 
Mil , Quero R$ 48 Mil  + 
Divida (11) 94372-6658
CASA B. VISTA 6X25 
2 Dorms. + deps., 2 vgs. + 
edicula R$ 200 Mil.  Ótimo 
Local F.: 2382-8300

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

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
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
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
LINDO TERRENO 10 X 25 
Bosque Maia, R. 
Tapaciquara , doc ok 470 
Mil, ac. prop. Imóvel (-) 
valor. F.: 2382-8300
LINDO APTO. BOM 
CLIMA !!! 
2 dorms. + deps., sác/
elevs., gar/ Ótimo Local  R$ 
198 Mil. F.: 2382-8300
CHÁCARA IGARATÁ 
1.000Mts ² entr. 5 Mil prest. 
R$ 300, mês F.: 4328-5097 
/ 96717-5097 / 96084-0905.
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
TERRENO 
Av. Palmira Rossi- Recreio 
São Jorge 50Mil. F. 96043-
2400 nextel.

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
ALINE 
c/ finalização, loirinha 
carinhosa F: 95426-4047 
(Whats)

MAIRIPORÃ 
OPORTUNIDADE 
Chácaras c/ entr. a partir 
de 5 Mil , e prest R$ 250, 
F.: 96717-5097/ 4328-5097/ 
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
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

12 mil metros de frente 
com a represa, 05 

quartos , 04 banheiros
Vestiário c/ chuveiro, 
Campinho de futebol, 

Piscina 50 mil litros com 
píer para embarcação 
Tel (11) 94707-7457

VENDE-SE
CHÁCARA NAZARÉ 

PAULISTA

MM Indústria 
Mecânica Eireli

Torna público que 
requereu na 
CETESB a 

Renovação de 
Licença de 

Operação para 
fabricação de 
máquinas e 

equipamentos de 
uso especifico; à 

Rua Primeiro 
Tenente Aviador 

Luiz Lopes 
Dorneles 49, Vila 

Herminia, 
Guarulhos, SP, 

Cep: 07030-140

COOPERFIX COOPERATIVA DE TRABALHO DOS ZELADORES E 
CONTROLADORES DE ACESSO DE GUARULHOS,inscrita sob CNPJ 
06.222.878/0001-58,convoca seus cooperados para reunião para a 
Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada em sua sede à Rua: 
Joaquim da Silva Frade nº226,SALA 01, Parque Renato Maia , CEP: 
07115-365, Município de Guarulhos/SP, no dia 05 de Setembro de 2019 
em primeira chamada as 09:00 hs, segunda chamada as 10:00 hs e 
terceira e ultima chamada as 11:00, onde serão discutidos os seguintes 
itens da ordem do dia;

           • APRESENTAÇÃO DOS BALANÇOS PATRIMONIAIS E PRESTAÇÃO 
DE CONTAS DOS PERÍODOS: 2015, 2016, 2017 e 2018. 
             • DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DA COOPERATIVA CONFORME O 
CAPITULO XIII ARTIGO 59°

Guarulhos, 20 de Agosto de 2019.
Márcia Cristina Ravelli PRESIDENTE

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
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Moradores do Bonsucesso 
denunciam irregularidades 
em linhas da EMTU

LUCY TAMBORINO - Os guaru-
lhenses que moram perto da 
região do Bonsucesso têm 
encontrado dificuldades para 
chegar até a estação Armênia 
do Metrô há meses. Isso por-
que as linhas 473 e 501 mui-
tas vezes alteram o trajeto e 
horários sem qualquer aviso.  

Esse é caso do analista 
Gabriel do Carmo Rodrigues, 
29. “Se está trânsito na Dutra 
eles mandam as linhas irem 
pela Ayrton Senna. Então 
uma linha que deveria pas-
sar perto de onde eu moro, 
faz um caminho totalmente 
diferente”, contou. 

O problema complicaria 
ainda mais a locomoção dos 
moradores daquela região, 
que além de lidar com o 
trânsito nos horários de pico 
ainda precisam acordar mais 
cedo para esperarem o trans-
porte público. “Na vivência 

MAYARA NASCIMENTO - O poste 
localizado na rua Adoniran 
Barbosa, 56, no Jardim Bana-
nal ainda é de madeira e se 
inclina cada vez mais, assus-
tando os moradores da região. 
O poste possui muitos fios, e 
por madeira ser um material 
inflamável, a preocupação de 
um acidente é ainda maior. A 
rua também é de terra, indi-
cando mais uma falta de ma-
nutenção no bairro.

Em nota a EDP informou 
que realizou inspeção técni-
ca no poste mencionado e o 
mesmo não oferece risco à 
população. O trabalho para 

Morador teme queda de 
poste no Jardim Bananal

Jardim Adriana sofre com problemas na iluminação pública

FOTO: LUCY TAMBORINO

FOTO: DIVULGAÇÃO

eu fui aprendendo, sabe? Por 
exemplo, eles liberam o ôni-
bus 473 ou 501, mas a linha 
que eles vão fazer é do 512. 
Parece que os fiscais que de-
cidem e resolvem na hora. Eu 
já fiquei mais de horas espe-
rando e nenhum ônibus pas-
sou”, lamentou Rodrigues.

Em nota, a Empresa Me-
tropolitana de Transportes 
Urbanos (EMTU) informou 
que realizará fiscalizações 
nas linhas para verificar se os 

motoristas da Concessionária 
Internorte estão cumprindo 
o itinerário programado.

MAYARA NASCIMENTO - Três 
ruas do Jardim Adriana es-
tão em completa escuridão 
há dias. A situação deixa os 
moradores em alerta, pois 
a falta de iluminação faci-
lita a ação de criminosos. 
Entre as ruas estão a Joana 

sua substituição já está ma-
peado no cronograma de me-
lhorias da distribuidora e será 
realizado até final de agosto.

Reche Reche, 90; Maria Vi-
laça da Silva, 425 e Clóvis 
Fernandes de Lima, 18. 

No mesmo bairro é pos-
sível encontrar outro extre-
mo na rua Floro de Olivei-
ra, altura do número 228, 
onde a lâmpada fica acesa 

24 horas por dia há meses. 
A prefeitura, por meio do 
Departamento de Ilumi-
nação Pública (DIP), infor-
mou que efetuará vistoria 
para averiguar e sanar os 
problemas o mais rapida-
mente possível.



O The Fire agradece a todos os apoiadores para que este 
evento alcançasse o grande sucesso.

SUCESSO!

STEAK & BURGERF
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HAMBURGADA COM O
SÉRGIO MALLANDRO

O ERRADO QUE DEU CERTO!

HAMBURGADA COM OHAMBURGADA COM O
SÉRGIO MALLANDROSÉRGIO MALLANDRO

HAMBURGADA COM OHAMBURGADA COM O
SÉRGIO MALLANDROSÉRGIO MALLANDRO
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