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A galinhada é uma tradição na festa e o prefeito quer que 
resgatemos todas as grandes festas culturais e turísticas 
do município”, Ricardo Balcone, diretor de TurismoBovespa

Gastronomia Pág. 7

Após constatar irregularidades, prefeitura 
encerra PPP do Saae feita por Almeida
Parceria foi firmada na gestão do ex-prefeito em 2014 com o objetivo de ampliar o sistema de esgotamento sanitário 
da cidade, no entanto uma intervenção realizada na autarquia apontou que os serviços não foram realizados Pág. 4
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+1,15%
R$ 4,07
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-1,18%
100.011

Ambiente econômico positivo 
de Guarulhos atrai novos 

investimentos e ampliações
Pág. 3

Sarampo avança na cidade e 
chega a 54 casos desde janeiro

Secretaria da Saúde já contabiliza 
6.261 casos de dengue

Pág. 5 Pág. 5

Quatro desmanches do município 
são lacrados pelo Detran
Pág. 5

+1,05%
R$ 4,51
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GUARULHOS - Vista do Lago dos Patos, um dos mais importantes pontos turísticos do município
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CAUSOS 
E CAUSAS

ALEXANDRE CADEU BERNARDES 
Contabilista, Advogado, Especialista 
em Direito e Consultor Jurídico.

É preciso se questionar acerca das in-
formações recebidas, da realidade que es-
tamos vivendo num mundo de notícias fal-
sas, com pessoas falsas, com perfis falsos, 
onde tudo parece ser “fake news”, mentiras 
que brotam das redes sociais para se pro-
jetar pelas mídias convencionais, causando 
a destruição de reputações, dissimulando 
verdades ao sabor das intenções do arti-
culador que não mais se preocupa com a 
pecha de farsante, desleal, embusteiro, atri-
butos sinônimos deste tipo de profissional 
cuja compulsão em mentir não lhe permite 
tratar a verdade racionalmente.

Bolsonaro é mitômano, mente por medo 
e por compulsão; medo de perder o poder 
e tudo o que isso lhe significa como prote-
ção daquilo julga necessário para proteger 
sua família e ideologia, o que fica claro com 
suas intervenções em órgãos como a Polícia 
e a Receita Federal, cujo objetivo não é ou-
tro senão blindar o filho Flávio; compulsão 
porque precisa criar verdades para reafir-
mar as mentiras contadas e nelas centralizar 
seu poder, talvez por isso não avence em 
qualquer discurso sem atacar os regimes de 
esquerda e de um suposto enfrentamento 
da corrupção, a mesma que mal sabe estar 
presente em seus discursos de ódio e into-
lerância.

“Quem mente, também rouba o direito 
do outro de saber a verdade. Quem rouba, 
mata o que ainda existe de honesto no ser 
humano. E quem mata, nem lembra mais 
que tudo pode ter começado com uma pe-
quena mentira” (Ricardo Lobão).

Não sei se a verdade é uma ilusão, mas 
não merecemos viver o pesadelo destas 
mentiras, que contadas para desinformar 
revelam o abuso de poder e a corrupção da 
própria fala, enganosa de quem precisa se 
esconder da verdade.

O jornalista Laurez Cerqueira afirmou 
certa vez que “a denúncia falsa, a mentira, 
a deturpação, a adulteração, a manipula-
ção da informação são atos de corrupção, 
tão perniciosos quanto afanar dinheiro do 
povo”. Ele está certo.

Corrupção não é apenas tomar o di-
nheiro público para si, vai bem mais longe 
que isso, pode estar presente na intenção 
do presidente da República em negar fatos 
históricos, como a existência do holocausto, 
contrariar dados científicos como fez com 
as pesquisas do INPE, ou ainda atribuir à 
ONGs as responsabilidade pelas queimadas 
que estão devastando a Amazônia brasilei-
ra, engodo que não apenas cria um clima de 
incertezas quanto a verdade inventada, que 
nunca deveria ser dito do alto do cargo que 
a manifestou, mas que maliciosamente vai 
iludindo uma população já descrente da po-
lítica e seu passado recente, tornando fácil a 
crença no líder e suas palavras.

Mentiras que ratificadas ou repetidas ir-
responsavelmente, como vem acontecendo, 
permitem que a falácia se ajuste a conve-
niência do momento, cuja verdade parece 
não significar nada além de um mero ponto 
de vista político, como se pudessem se mis-
turar (verdade e mentira) desconstruindo o 
passado e não raras vezes imagens.

O mito, mitomaníaco 
e a corrupção

O PSL, partido do presiden-
te Jair Bolsonaro, já tem um 
pré-candidato a prefeito nas 
eleições de Guarulhos no ano 
que vem. Ou melhor, uma pré-
-candidata. É Adriana Afonso, 
ex-vereadora, mulher de Mário 
Rifai que foi superintendente 
do SAAE na administração do 
prefeito Néfi Tales.

Adriana, nomeada presi-
dente do PSL em Guarulhos, 
postou nas redes sociais uma 
foto onde aparece ao lado do 
irmão de Jair Bolsonaro, Re-
nato, com um discurso bem 
apropriado para alguém que 
pretende se lançar na dispu-
ta para o cargo de prefeita. 
Transcrevo um pedaço:

“Ao longo da vida, constru-
ímos a nossa história. Eu esco-
lhi a política para atuar por ela 
... sempre de cabeça erguida 
e orgulhosa de minhas esco-
lhas!!!”

Adiante, acrescenta: “Mais 
um desafio está por vir, aceito 
orgulhosa e com o peito cheio 
de coragem”.

Aparecer ao lado do irmão 
do presidente não diz muita 
coisa, mas, aparentemente, 
Adriana tem a simpatia de al-
gumas lideranças importantes 
do partido.

Numa conversa que tive 
com o senador Major Olímpio, 
do PSL, o nome dela foi citado 
com muita simpatia.

Até então falava-se num 
apoio à candidatura de Fran 
Correa, mas foi logo descarta-
do, talvez em função da apro-
ximação de Fran com o gover-
nador João Doria e a filiação 
ao PSDB. Fran foi inclusive 

indicada à presidência do dire-
tório tucano de Guarulhos pelo 
próprio Doria, padrinho dela.

O governador, eleito na 
carona do discurso de Bol-
sonaro, é agora contestador 
e crítico do presidente. Muito 
próprio dele. Mas essa é outra 
história.

O que nos interessa é a si-
tuação de Guarulhos, embora 
outro assunto em nível nacio-
nal tenha reflexos importantes 
aqui.

Falo da ruptura provoca-
da pelas lideranças tucanas 
ao insistirem em não expul-
sar Aécio Neves, envolvido 
com denúncias de corrupção. 
Expulsão defendida aberta-
mente por João Doria. Esse 
detalhe, somado à recepção 
de Alexandre Frota no parti-
do festejada pelo governador, 
forçou o racha.

De um lado, o “novo” PSDB 
de Doria. Do outro, o partido 
“identificado com as práticas 
deploráveis de uma velha po-
lítica”, segundo o governador.

O que pode vir pela frente 
não se sabe. Mas é possível 
que Doria deixe os tucanos 
como já se especulou. E, nes-
te caso, não se surpreendam 
se ele adotar o Democratas, 
DEM, para a pretendida jorna-
da para leva-lo à presidência. 
A ligação com o presidente da 
Câmara, Rodrigo Maia, forte 
no partido, está bem clara.

Assim, não descarto espe-
cular: Fran vai segui-lo. Volta 
ao DEM como forte candidata 
com apoio total da agremia-
ção presidida pelo marido, o 
deputado Eli Correa.
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Ambiente econômico positivo de Guarulhos 
atrai novos investimentos e ampliações
DA REDAÇÃO - A cidade de 
Guarulhos deverá receber 
R$ 5,7 bilhões em investi-
mentos nos próximos cinco 
anos, o que engloba novos 
empreendimentos e amplia-
ções de alguns já existentes. 
O cenário econômico do 
município vem se mostran-
do positivo nos últimos seis 
anos, período em que ga-
nhou 54 mil empresas, o que 
significa um crescimento de 
54% segundo o IPC Maps, 
índice medidor do potencial 
de consumo de uma região.

Desta forma, Guarulhos 
tem se tornado cada vez 
mais atrativa para marcas 
reconhecidas, como as que 
englobam os outlets Só Mar-
cas (já em operação) e Smart, 
que deverá ser inaugurado 
até o final do ano. Além dis-
so, está prevista a ampliação 

FOTO: CARLOS TRISTÃO/ESTADÃO

do Internacional Shopping.
O empresário Mario Vala-

dares, do Só Marcas Outlet, 
apostou em Guarulhos para 
potencializar seu negócio 
pela visibilidade que o mu-
nicípio proporciona por sua 
localização – acesso às rodo-
vias Presidente Dutra, Fernão 
Dias e ao aeroporto. Para ele, 
a cidade representa a vitrine 
ideal para marcas como Adi-
das, Nike, Polo Wear, Mizu-
no, Levi’s e Fila. Na mesma 
linha, o Smart Outlet está em 
construção no bairro Cum-
bica, com previsão de gerar 
aproximadamente dois mil 
postos de trabalho.

“Fiquei impressionado 
em como a prefeitura abriu 
as portas para nós, um con-
tato de muita proximidade 
e liberdade para debates. 
Este é um bom momento 

para investir aqui, tivemos 
facilidade em todos os nos-
sos processos de abertura 
do empreendimento. As 
grandes marcas que estão 
se instalando no Só Marcas 
também percebem isso”, 
afirmou Valadares, que pre-
tende trabalhar para que a 
franquia da Nike no novo 
outlet seja número um em 
vendas no Brasil.

O executivo da Polo 
Wear contou que a quinta 
franquia na cidade gerou 
uma boa surpresa e enfati-
zou o benefício na geração 
de empregos e na economia 
de um modo geral. “Procura-
mos contratar funcionários 
que estejam morando em 
Guarulhos. É um excelente 
encontro de oportunidades 
para empreendedores e mo-
radores”, afirma.  

A empresa israelense Gazit 
também colocou as fichas na 
cidade com o planejamento 
de expansão do Internacional 
Shopping. Segundo o superin-
tendente do empreendimento, 
Eldecio Cazelato Jr., o objetivo é 
torná-lo um complexo multiu-
so, com serviços de hotelaria, 

saúde e educação. “A Gazit já 
fez um grande investimento no 
Brasil, com foco em São Pau-
lo. Em Guarulhos, no entanto, 
fizemos a maior aquisição da 
história da empresa com o In-
ternacional, que já recebeu um 
investimento superior a 1 bi-
lhão de reais”, conclui.



4 Sexta-feira, 16 de agosto de 2019
CIDADE www.fmetropolitana.com.br4 Sexta-feira, 23 de agosto de 2019
CIDADE www.fmetropolitana.com.br

Prefeitura encerra PPP do Saae após constatar irregularidades
ROSANA IBANEZ - DIRETORA DE 

REDAÇÃO - Após constatar uma 
série de irregularidades, o pre-
feito Guti decretou o fim da 
parceria Público-Privada do 
Serviço Autônomo de Água e 
Esgotos (Saae) de Guarulhos, 
realizada no governo do ex-
-prefeito Sebastião Almeida 
(PDT). A concessão dos servi-
ços públicos de esgotamento 
sanitário, havia sido outorga-
da a Soluções Ambientais de 
Guarulhos (Sagua) em 2014. 
A Sagua faz parte da OAS, 
uma das empreiteiras investi-
gadas na operação Lava Jato. 
A informação foi publicada 
no Diário Oficial do municí-
pio de ontem.

O fim do contrato é resul-
tado da intervenção do mu-
nicípio na concessão, decre-
tada por Guti no último dia 
01º de março. O prazo para o 
fim dos trabalhos, após uma 
prorrogação, era até a próxi-
ma segunda-feira (26). 

A intervenção teve como 

DA REDAÇÃO - O prefeito Guti e o dire-
tor de Infraestrutura da Secretaria de 
Obras, Adelci Teixeira, estiveram na rua 
do Armazém, nesta quarta-feira (21), no 
Jardim São João, para vistoriar e acom-
panhar os trabalhos iniciais da obra de 
recuperação da malha viária do local.

Contratada por cerca de R$ 373,3 
mil para a execução da obra, a empresa 
Hese Empreendimentos e Gerenciamen-
to Ltda. tem o prazo de 90 dias para a 
conclusão dos trabalhos, numa área de 
3.760 metros quadrados. A obra conta-
rá com recuperação do pavimento, re-
capeamento asfáltico e recomposição 
de guias, sarjetas e passeio de concreto 
numa extensão de 450 metros entre as 
ruas Anhumas e Belarmino.

No momento, os funcionários estão 
trabalhando na colocação de guias e sar-
jetas. Após a finalização dos trabalhos, 
haverá a sinalização da via. 

Guti acompanha início das obras na rua Armazém

FOTO: MAYARA NASCIMENTO

principal objetivo assegurar 
a continuidade dos serviços 
prestados de esgotamento sa-
nitário nas Estações de Trata-
mento de Esgotos (ETE) Bon-
sucesso, São João e Várzea 
do Palácio. Além disso, foi 
realizada uma auditoria para 
verificar se as receitas aufe-
ridas foram empregadas na 
realização dos investimentos, 
operação e custos de manu-
tenção bem como funciona-
mento das ETE’s em respon-
sabilidade da empresa.

Segundo o prefeito, dentre 
os motivos que levaram ao fim 
do contrato estão o inadimple-
mento, pela concessionária, 
de obrigações de investimen-
to fixadas, inclusive com a 
descontinuidade na prestação 
dos serviços, com consequen-
te prejuízo ao sistema público 
municipal de esgotamento sa-
nitário. Tudo isso devidamen-
te comprovado em relatórios e 
parecer técnico apresentados 
pela interventora.

Guti ainda decreta que 
eventuais indenizações se-
jam apuradas em processo 
administrativo próprio, com-
petindo ao Saae/Guarulhos 

BARDELLA S/A INDÚSTRIAS MECÂNICAS
CNPJ/MF 60.851.615/0001-53

NIRE 35 300 037 294
COMPANHIA ABERTA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Conselho de Administração da BARDELLA S.A. Indústrias Mecânicas (“Companhia”) 
convoca os Acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no 
dia 09 de setembro de 2019, às 15h, na sede da Companhia, à Av. Antonio Bardella, 525, 
Cumbica, na Cidade de Guarulhos, SP, a �m de deliberarem sobre as seguintes matérias:
(1) Rati�car o pedido de recuperação judicial da Companhia, promovido em conjunto 
com algumas de suas controladas, em medida de urgência, na Comarca de Guarulhos no 
Estado de São Paulo, em 26 de julho de 2019; e
(2) Autorizar a administração da Companhia a tomar as providências e praticar os atos 
necessários com relação à efetivação da matéria constante do item (1) da Ordem do Dia, 
bem como rati�car todos os atos tomados até esta data.
A documentação e as informações relativas às matérias que serão deliberadas na Assem-
bleia, notadamente a petição inicial de recuperação judicial e as demonstrações contá-
beis preparadas especi�camente para �ns do pedido de recuperação judicial, na forma 
do art. 51 da Lei no 11.101/05, estão à disposição na sede da Companhia, na página de 
Relações com Investidores da Companhia (www.bardella.com.br), assim como no site da 
Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br), na forma da Instrução CVM 481/09, 
para exame pelos senhores Acionistas.
Os Acionistas poderão ser representados na Assembleia por procuradores constituídos 
na forma do artigo 126, parágrafos 1º e 2º da Lei das Sociedades Anônimas. Os instru-
mentos de mandato, deverão ser depositados na sede da Companhia até 3 (três) dias 
úteis antes da realização da Assembleia, aos cuidados do Diretor de Relações com 
Investidores, conforme disposto no artigo 26, parágrafo 1º do Estatuto Social. Visando 
celeridade no processo de cadastramento da presença na assembleia, solicita-se ao 
acionista pessoa jurídica e fundos de investimentos que depositem, no mesmo prazo, 
cópias autenticadas dos atos societários que comprovem o poder de representação de 
seus representantes.

Guarulhos, 23 de agosto de 2019
José Roberto Mendes da Silva

Diretor de Relações com Investidores

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG

Sessão da Câmara é encerrada por falta de quórum
LUCY TAMBORINO - A sessão da Câmara, que seria realizada ontem, foi mais 
uma vez encerrada por falta de quórum. Os trabalhos, iniciados às 14h, não 
duraram nem cinco minutos. Esta já é a terceira vez neste mês que a ausên-
cia de parlamentares põe fim a sessão.

sua instrução. Agora a Sagua 
tem 15 dias para retirar todos 
os seus bens das áreas públi-
cas utilizadas para a presta-
ção dos serviços concedidos.

Contrato foi 
assinado em 2014

O processo da PPP foi 
iniciado em 2012 pelo então 
prefeito Almeida. Na época, 
o Tribunal de Justiça de São 
Paulo (TJ-SP) chegou a barrá-
-lo com uma ação direta de 
inconstitucionalidade à lei 
que criou a parceria. No en-
tanto, em 28 de agosto de 
2014, o contrato na modali-
dade concessão administrati-
va foi assinado para a presta-
ção dos serviços públicos de 
esgotamento sanitário, com 
a atribuição de obrigações de 
investimento e de serviço fi-
xadas no ajuste. A Sagua foi 
vencedora do certame com 
uma oferta de R$ 1,1 bilhão.

Ainda assim, no período, 
o município não avançou no 
tratamento de esgotos, prin-
cipal objetivo da parceria. 
Até o final do mandato do 
ex-prefeito, em 2016, Guaru-
lhos tratava apenas 2% dos 
resíduos produzidos.
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Guarulhos registra mais de 50 casos de sarampo

LUCY TAMBORINO - Guarulhos 
registrou neste ano 54 casos 
de sarampo. Deste total, em 
média, quase dois novos casos 
foram identificados a cada dia 
na semana passada. Ao todo 
foram doze só desde a última 
quinta-feira (15). Até o momen-
to não há registros de óbitos 
na cidade devido à doença.

A campanha para jovens 
entre a faixa etária de 15 a 29 
anos, terminou na última sex-
ta-feira (16) e atingiu 101.524 
pessoas – ante a uma popu-
lação estimada em 335.540, 
segundo o IBGE. Menos da 
metade de todo o público-alvo. 

Ainda na segunda-feira 

MAYARA NASCIMENTO - Ape-
nas 43 casos de dengue 
foram confirmados nesta 
semana pela Secretaria de 
Saúde. Foi o menor número 
registrado entre uma sema-
na e outra desde o começo 
do ano. O relatório divul-
gado ontem pela secretaria 

Cidade registra menor crescimento 
de casos de dengue neste ano FOTO: LUCY TAMBORINO

(12) Guarulhos entrou na lista 
das 39 cidades com recomen-
dação para vacinar crianças 
entre seis e 11 meses de idade 
contra o sarampo – até agora 

1,5 mil bebês com essa idade 
foram imunizados. A expecta-
tiva é vacinar toda a faixa etá-
ria, população que é estimada 
pelo Ministério da Saúde em 
10.610 habitantes.

Já o Brasil registrou nos 
últimos 90 dias, entre 19 de 
maio a 10 de agosto, 1.680 
casos confirmados de saram-
po, em 11 estados. Sendo São 
Paulo com 1,6 mil casos o 
mais afetado, seguido de Rio 
de Janeiro (6) e Pernambuco 
(4). O coeficiente de incidên-
cia da doença foi de 0,80 por 
100 mil habitantes. Um recor-
de histórico para uma doença 
antes considerada erradicada.

indica 6.261 casos desde ja-
neiro na cidade.

Mesmo com os números 
altos da doença transmi-
tida pelo mosquito Aedes 
aegypti, nenhum caso de 
chikungunya e febre ama-
rela foram registrados em 
Guarulhos neste ano.

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
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Avanço do sarampo

Casos

DA REDAÇÃO - O Departamen-
to Estadual de Trânsito de 
São Paulo (Detran-SP) lacrou 
nesta quarta-feira (21) quatro 
desmanches em Guarulhos. 
Entre as irregularidades cons-
tatadas estavam a não com-
provação da origem de esto-
que, ausência de etiquetas nas 
peças comercializadas e des-
tinação incorreta de resíduos 
para reciclagem.

Ao todo, nove locais passa-
ram por fiscalização. Além dos 

Detran-SP lacra quatro desmanches no município
quatro desmanches fechados, 
outras três empresas foram au-
tuadas por irregularidades.

As operações ocorreram 
em parceria com a Polícia Ci-
vil, por meio de grupos espe-
cializados de investigação e 
operação contra o crime. Oito 
funcionários do Detran-SP 
participaram das ações. Du-
rante a fiscalização, as equi-
pes também detectaram irre-
gularidades como a operação 
de oficina mecânica dentro 

da área de desmontagem e a 
falta de emissão de notas fis-
cais de veículos adquiridos 
em leilões. Os estabelecimen-
tos lacrados responderão a 
processo administrativo no 
Detran-SP e os proprietários 
dos desmanches poderão res-
ponder criminalmente pela 
atividade ilegal. As três em-
presas autuadas também es-
tão sob investigação e podem 
ser suspensas após análise do 
Detran-SP.

DA REDAÇÃO - Mais ágil e dinâ-
mico, o trabalho de Vigilân-
cia em Saúde da Prefeitura de 
Guarulhos possibilitou que nos 
últimos dois anos 9.039 novas 
atividades comerciais obtives-
sem o alvará sanitário para 
poder funcionar. Isso ocorreu 
porque desde 2017 o órgão da 
Secretaria de Saúde passou a 
integrar o Via Rápida Empresa 
(VRE), pelo qual o deferimento 
do documento para comércios 
de interesse à saúde, conside-
rados de baixa complexidade, 
é imediato, não necessitando 
mais de inspeção prévia. An-
tes, o processo demorava pelo 
menos seis meses.

Atuação da Vigilância facilita a 
abertura de comércios em Guarulhos

Em vez de fazer o reque-
rimento presencialmente na 
Rede Fácil de Atendimento ao 
Cidadão e aguardar a inspeção 
da Vigilância Sanitária para 
depois ter o alvará liberado, 
agora o processo é todo online 
e o documento é emitido na 
sequência. Ao mesmo tempo, 
para evitar riscos à saúde da 
população que utiliza esses ser-
viços, o órgão deu início a um 
ciclo rotineiro de capacitação 
que abrange profissionais de 
odontologia, manipuladores de 
alimentos, pedicures, manicu-
res, cabeleireiros e tatuadores 
dentro do programa de Educa-
ção Continuada. 

Fraude na comercialização de óleos e gorduras 
gerou prejuízo de R$ 100 milhões na cidade
LUCY TAMBORINO - O fisco pau-
lista estima que a fraude na 
comercialização de óleos e 
gorduras em Guarulhos pode 
ter causado prejuízo de pelo 
menos R$ 100 milhões de im-
postos que não foram pagos. 
Para lidar com essa problemá-
tica a Secretaria da Fazenda 
e Planejamento do Estado e 
a Divisão de Crimes Contra a 
Fazenda do Departamento de 
Polícia de Proteção à Cidada-
nia (DPPC), da Polícia Civil, 
deflagraram ontem a opera-
ção “Lampante”. 

Os agentes fiscais preten-
dem apreender documentos 
que comprovem e desarticu-
lem a fraude, além de respon-
sabilizar os articuladores e 
beneficiários do esquema.

O trabalho de inteligência 
fiscal da Secretaria identificou 
que foram criadas empresas 
de fachada (atacadistas) no elo 
entre fornecedores dos pro-
dutos que se utilizam desses 
insumos em seus processos 
produtivos. A ação tinha como 
intuito gerar créditos de Im-
posto sobre Circulação de Mer-
cadorias e Serviços (ICMS).

A compra dos itens atra-
vés dos fornecedores resulta 
em um valor do ICMS que as 
indústrias podem se creditar 
que é reduzido ou nulo. O 
fisco paulista acredita que os 
atacadistas foram criados jus-
tamente para intermediar o 
trânsito documental da mer-
cadoria, gerando um crédito 
de 18% para as indústrias. 
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       A prefeitura realizará em 29 de agosto 
uma palestra para empresários da cidade com 
o tema “Implantação do polo de engenharia de 
soldagem de Guarulhos”. O encontro acontecerá 
no Auditório do Paço Municipal (avenida Bom 
Clima, 91) às 10h e as inscrições podem ser 
feitas até as 12h do dia 28 de agosto pelo 
link khttp://eventos.guarulhos.sp.gov.br/form/
implanta%C3%A7%C3%A3o-do-polo-de-
engenharia-de-soldagem-de-guarulhos. O 
palestrante será José Carlos de Souza, diretor 
técnico do Instituto Brasileiro de Proteção e 
Consultoria ao Meio Ambiente (IBCA), 

       A prefeitura promove neste sábado (24), 
das 9h às 14h, o mutirão do Cadastro Único 
para Programas Sociais e Bolsa Família no 
CEU Paraíso Alvorada. Na oportunidade, haverá 
apresentações de street dance de alunos do CEU 
e de acrobacias com o grupo de street dance 
da unidade e do grupo de ginástica acrobática 
Giga. Brinquedos infláveis serão disponibilizados 
para as crianças. Além disso, está programada 
a palestra “A síndrome da morte súbita de 
lactentes e engasgamento infantil”, ministrada 
pelo instrutor de primeiros socorros Paulo 
Martins. 

ANOTE

A gentileza, o cumprimento cordial 
e os votos de um dia iluminado são 
demonstrações de apreço e estima

O título desta mensagem pode-
ria ser ‘Eu continuo acreditando 
no Amor’. Sim, prossigo conven-
cido de que somente ele é perene. 
A criação de Deus, se observada 
como fato único, independente, 
originou-se no Amor Supremo do 
Pai por seus filhos. Religião x Fi-
losofia x Ciência: qual a verdade 
que norteia os nossos caminhos 
pela vida? O Amor é a resposta. 

Em determinado momento de 
minha história, escutei de emi-
nente leitor: “José Augusto, ja-
mais desista de acreditar no amor 
das pessoas”. Graças a Deus, isso 
jamais mudou! O que sofreu alte-
ração foi a forma como eu observo 
o mundo e os meus contemporâ-
neos. As lições mais importantes 
são as que vivificamos na sua ple-
nitude, extraindo delas o maior 
proveito possível. Aquilo que 
acontece conosco não é tão signi-
ficativo quanto a maneira como 
nós reagimos a tal fato. 

Se antes eu acreditava no sor-
riso como forma de exteriorizar a 
minha satisfação por viver, hoje 
eu acredito muito mais. Dizem 

que os pássaros não cantam por-
que estão felizes mas são felizes 
porque cantam. Somente os hu-
manos podem sorrir; gratidão 
eterna por isso! Se antes eu acre-
ditava que cumprimentar as pes-
soas que cruzam o meu caminho 
era o correto, hoje eu prossigo 
acreditando. A gentileza, o cum-
primento cordial e os votos de um 
dia iluminado são demonstrações 
de apreço e estima. Sem essa prá-
tica, o mundo fica cinzento; e as 
virtudes humanas, desnecessaria-
mente eclipsadas. Se ontem eu es-
tava convencido de que somente 
as boas ações podem tornar aben-
çoada a personalidade atual, hoje 
eu tenho plena convicção disso. 

A gentileza de dar a vez para 
alguém apressado, ajudar pessoa 
idosa a subir uma escada, ou pa-
rar o carro para que os pedestres 
possam atravessar a rua com se-
gurança, enobrecem toda a hu-
manidade. Lembre-se: só os ges-
tos movidos pelo amor são bem 
recebidos e acrescentam alegria 
genuína ao praticante. Se no pas-
sado eu acreditava que valorizar 
alguém, enaltecendo seus pontos 
positivos, era a melhor constru-
ção, no presente essa crença se re-
força. Quando elogiamos alguém 
é sinal de que reconhecemos na 
pessoa determinada virtude que já 
está consagrada em nosso íntimo. 
Por outro lado, quando utiliza-
mos a bênção da fala para criticar-
mos outro filho de Deus, estamos, 
em verdade, diminuindo o nosso 
próprio valor e, pior, demonstran-
do fraqueza de caráter. Eu conti-
nuo acreditando no Amor, com a 
graça de Deus. E não poderia ser 
diferente, sabe por quê? Porque 
enxergo somente motivos para 
agradecer ao Pai, pelas demons-
trações de Amor que Ele dedica a 
mim. Dia após dia. Em tempo – 
Feliz aniversário, mãe!

Eu acredito no 
Amor Sagrado. 
Para sempre!

PONTO
DE VISTA

JOSÉ AUGUSTO PINHEIRO
56 anos, é coach, locutor, 
escritor, mestre de cerimônias, 
palestrante e jornalista 
por vocação.

COMPRA · VENDE · ALUGA · ADMINISTRA

Av.Otávio Braga de Mesquita, 731 - Vila Fátima
CONSULTE O NOSSO SITE WWW.ATTUSIMOVEIS.COM.BR

VENDA E LOCAÇÃO WHATSAPP
FONE: 2279-3327 94783-1669

VENDE VENDE VENDE LOCAÇÃO
IMÓVEIS PARA TROCA APARTAMENTOS
Tenho vários imóveis para 
trocas: Terrenos/ Casas/ 

Sobrados/ Aptos/ Chácaras e 
imóveis na praia. REF: 02.

SOBRADO SÃO JOÃO
2 dorms, sala, coz, wc + 

edícula, garagem p/ 2 
carros  R$280.000 ref 20

SOBRADOS

TERRENOS

TERRENOS

CASAS
CASA JD IPANEMA

3 dorm (suite), sala 2 
ambiente, 2 banheiros, 

vaga p/ 2 carros+ edícula 
(aceita apto menor 

valor+carro) R$590.000 
REF 20

CASA MONGAGUA
10x25 2 dorms, sala, coz, 
A. serviço, 2 banheiros, 

garagem 6 vagas troca por 
imóvel Guarulhos 

R$180.000 REF 02

CASA PARA RENDA 
NORMANDIA

Terreno 10x25 com 03 
casas no quintal tudo 

separado, entrada 
individual R$250.000 

REF 20  
   

2 CASAS PIMENTAS
Terreno 10x25, 3 Cômodos 
e 6 Cômodos R$ 250.000 

Aceita carro como parte de 
pagamento e imóvel de 

menor valor REF : DANIEL 

CASA ITANHAÉM
 (Vende ou Troca)

10X25, 3 dorms,4 vagas, 
piscina, DOC OK 

R$250.000 REF: DANIEL.

INDUSTRIAIS
GALPÃO BONSUCESSO
TERRENO 2.250 M² A/C 

1.200 M² R$2.500.000,00 
REF DANIEL

GALPÃO COM RENDA 
4.000 M² terreno, 4.300 M² 

de AC Consulte-nos 
REF: DANIEL

LOCAÇÕES RESIDENCIAIS 

LOCAÇÕES RESIDENCIAIS 

LOCAÇÕES INDUSTRIAIS

CASA JD ADRIANA
3 comodos grandes com 1 

vaga R$750,00 REF 20

CASA JD IPANEMA
300 metros do Mc Donalds, 

4 comodos com duas 
vagas R$800,00 REF 20

SALÃO GOPOUVA
132 M² 2 WC, 1 COPA 

VAGA P/ 3 CARROS PROX 
A MÃE DOS HOMENS 

R$2.500,00 ref 20 

GALPÃO CUMBICA
700 M², 480 M² A/C 

R$5.000 REF :DANIEL

GALPÃO PRÓX ÁO 
AEROPORTO

Galpão com elevador de 
carga 1.000 m² 

consulte-nos REF:DANIEL.

GALPÃO 2000 M ² 
Presidente Dutra Galpão 
2000 m², R$ 16.000,00

 Ref :Daniel

CHACARA MAIRIPORÃ
A 20 minutos de Guarulhos 

1500 m², casa com 2 
dorms, sala, cozinha, a. 

serviço, 2 banheiros, água, 
luz, telefone e lago nos 

fundos ótima localização 
R$150.000 REF 02

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

APTO AV GUARULHOS
47 M²  2 quartos, sala, 

cozinha, banheiro e 
lavanderia OBS: cozinha e 

quarto do casal moveis 
planejados R$245.000 

REF 03 

APTO MACEDO
Próximo a Av Tiradentes, 2 

dorm sendo 1 suite, 2 
banheiros R$300.000

 ref 03

APTO VILA RIO
5 minutos do shop maia 3 
domrs ( 1suite), sacada, 1 
banheiro, 1 vaga (aceita 

financiamento) R$295.000 
REF 20

APTO BONSUCESSO
2 dorms, 1 vaga R$40.000 

+ parcela Ac. Carro 
REF DANIEL

APTO BOM CLIMA
3 Dorms (Suite),sala,coz, 

wc,sacada,+VAGA 
R$250.000 REF:20

LOCAÇÃO

CHÁCARA  SANTOS 
DUMONT 

3.500 m² casa com , 2 
dorms, piscina, R$150.000 

Ac Auto REF: DANIEL

TERRENO COM 2 CASAS 
GRANDES NO JD ACACIO 

Com dormitórios, sala, 
cozinhas, 4 banheiros e 

garagens R$300.000 troca 
por apto de 3 dorms 

REF 02.

SITIO REGISTRO SP
Vale da ribeira cercada 

70.000 m² 2 casas 
(principal e caseiro), 2 

lagos, 2 nascentes, muitas 
frutas, otimo acesso, 
escritura R$200.000 

REF 02

CASA COCAIA
3 dorms, 2 salas, coz, WC, 

A. serviço, Garagem 
R$1.000 REF 02

CASA JOVAIA
1 dorm, sala, coz, a. 

serviço, WC R$550,00
 REF 02

COMODO COM BANHEIRO 
BELA VISTA

Mobilhado R$550,00 
incluso Agua e Luz REF 02

PRÉDIO BOM CLIMA
3 Andares com Dorms, 
sala, banheiros, varias 
dependências R$1.900 

REF 02

CASA VILA FLORIDA
3 Comodos. Otimo p/ casal 

R$700,00 REF 20
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Galinhada da Carpição
SERGINHO FREITAS - Neste fi-
nal de semana vai rolar no 
Rancho dos Romeiros da 
Festa de Bonsucesso a Gali-
nhada da Carpição. O prato, 
que vai matar a fome de to-
dos os romeiros, cavaleiros 
e participantes da terceira 
festa mais antiga do Brasil, é 
um dos mais tradicionais da 
gastronomia guarulhense.

“Estamos muito felizes 
que por mais um ano con-
seguiremos atender a todos 
com esta delícia. A galinha-
da é uma tradição na festa e 
o Prefeito quer que resgate-
mos todas as grandes festas 
culturais e turísticas do mu-
nicípio” disse Ricardo Balco-
ne, diretor de Turismo.

“Estou há pouco tempo 
no comando da Secretaria da 
Cultura, mas sempre ouvi fa-
lar muito das festividades do 
aniversário de Nossa Senho-
ra de Bonsucesso. E agora 
estou tendo a honra de, junto 

FOTO: TAMIRIS OLDANI PEIXINHO

com todos funcionários da 
secretaria, potencializar esta, 
que é a maior festividade de 
nossa cidade”, comentou na 
sequência Vitor Souza, secre-
tário de Cultura.

A galinhada deste ano, 
que será produzida por inte-
grantes das principais comi-
tivas da cidade e do pessoal 
do Rancho Airton Senna 
que fica no bairro da Ponte 
Grande, teve o apoio de vá-
rios empresários, associa-
ções, clubes e sindicatos na 
doação de todos os insumos 
e toda estrutura veio da for-
ça-tarefa entre as secretarias 
e departamentos da prefeitu-
ra da cidade.

“Conseguimos arrecadar 
quase 100 quilos de arroz 
no último encontro de car-
ros antigos. E quando sou-
bemos que a galinhada da 
carpição continuaria sendo 
distribuída gratuitamente a 
todos participantes da fes-

ta não perdemos tempo e 
procuramos o DETUR para 
ajudar. O Tranca’s Old Cars 
Club não poderia de forma 
alguma ficar de fora”, disse 
José Carlos Rocha, presi-
dente do clube.

A Folha Metropolitana 
estará fazendo a cobertura 
total do Rancho dos Romei-
ros, que contará com vários 
shows de artistas da cidade, e 
este colunista acompanhan-
do de perto o todo preparo.

Ah! Quase esqueci. Este 
ano a Galinhada da Carpi-
ção terá um toque especial: 
ela será feita em fogões a 
lenha da mesma forma que 
os tropeiros, que se desloca-
vam para a capital paulista 
e para o Rio de Janeiro, pre-
paravam o prato. Para mais 
informações acesse https://
www.guarulhos.sp.gov.br/
agendacultural. Vale demais 
a pena! Um abraço e até se-
mana que vem!
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ÁRIES: Sentirá algo muito potente invadir o seu coração, 
isso irá te deixar muito feliz durante parte do seu dia, o 
que será de grande vantagem. 

TOURO: Com um bom caminho sendo traçado para você, 
irá ter uma facilidade para sair de situações complexas, 
então tome as atitudes certas. 

GÊMEOS: Se sentirá preso a um determinado tipo ideia, 
mas dependerá apenas de você eliminar essa condição 
impeditiva no momento. 

CÂNCER: Irá receber uma grande e superior energia 
advinda do seu planeta regente, para enfrentar tudo o 
que se por na sua frente. 

LEÃO: O grande e vibrante astro rei poderá levar os 
leoninos para a conquista que cada um vem planejando, 
mas suas passagem por Peixes podem prejudicar.
 
VIRGEM: As suas metas serão muito bem resguardadas 
por Mercúrio, este irá levar você para um lugar muito 
satisfatório.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETASPALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
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CORÇIIS

BOLIVARIANO

Pesquisa
do IBGE 
a cada 

dez anos

Classe a
que progri-
dem os no-
vos-ricos

Bem-a-
venturado

(?) Magos,
visitantes
de Jesus
(Bíblia)

Museu do
Parque do
Ibirapuera

(SP)

(?) Pe-
tersburgo,

cidade
russa

Abrevia-
tura de

"peão", no
xadrez

Software
para exibir

vídeos
(Inform.)

Passagem
final de 

um
livro

Edward
Elgar, 

composi-
tor inglês

"(?) que Co-
la", humo-
rístico do
Multishow

Congrega 
países das
Américas

(sigla)

(?)-15,
caça com 
foguete an-
tissatélite

Tenho
domínio
sobre al-
gum tema

Rápida ex-
pansão de
atividade 

econômica
Prêmio le-
vantado no
pódio pelos
vencedores

Móvel de
consul-
tórios

médicos

A preta
simboliza
o luto (BR)

O acordo
de divór- 
cio não
litigioso

O sistema 
político ve-
nezuelano 
de Maduro

O sinal
hippie 
de paz 
e amor

Letra
inicial de
produtos
da Apple

País das
pirâmides

Ouvir, em
espanhol

O latifún-
dio que é
alvo da
reforma
agrária

Chifre, no
animal

Veste de
indianas

Ensopado
de carne
Raça de

gado zebu

Gorjeta,
em inglês

Envia;
expede

Criada da
nobreza

Janete (?),
novelista

Bolinho cozido na 
folha de bananeira

Extraem;
arrancam

(?) de si:
irritar-se

Móvel do
quarto 

de hotel
Permaneço

Quase, em
espanhol
O campo
(bras.)

Portador de manda-
dos judiciais (Dir.)
Símbolo da veloci-

dade da luz no vácuo

Cavalo de
(?): tipo de 
vírus (In- 

formática)

Antigo na-
vegador da
Microsoft

(sigla) Diletantismo

Atitude que pode
levar ao descontrole

financeiro

3/oír — tip. 4/aspa — boom — casi.

LIBRA: Conseguirá dar suporte para todas as pessoas 
que você tanto ama, mas deve ter calma solucionar as 
coisas que precisa. 

ESCORPIÃO: Muitos acontecimentos positivos estão por 
vir, então plante neste dia tudo o que puder fazer de 
bom, enfrente os problemas e acredite no seu potencial. 

SAGITÁRIO: Haverá muitos problemas para você conse-
guir se organizar e superar alguns abismos que irão se 
colocar na sua frente, fique atento com problemas. 

CAPRICÓRNIO: Você será uma pessoa verdadeiramente 
progressista, acredite quando possível, somente no que 
possa vir a te fortalecer.

AQUÁRIO: Irá sentir oscilações dentro do campo familiar, 
não resista sobre determinadas mudanças, é bom que 
deixe algumas coisas rolarem sozinhas. 

PEIXES: É fundamental que recalcule tudo o que vem 
acontecendo com você, premie a sua boa atuação em 
determinadas coisas. 

HORÓSCOPO

FOTO: DIVULGAÇÃO

DA REDAÇÃO - A inédita Bat-
man 80 – A exposição, cura-
doria de Ivan Freitas da Costa 
– colecionador e sócio-funda-
dor da CCXP e da Chiaros-
curo Studios -, acontece de 5 
de setembro a 15 de dezem-

‘Batman 80 – A exposição’ já está 
com pré-venda de ingressos aberta

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

bro de 2019, no Memorial da 
América Latina. A exposição 
é uma comemoração aos 80 
anos do Batman, celebrados 
em vários lugares do mundo, 
e uma das cidades escolhidas 
para integrar esta programa-

ção oficial mundial foi São 
Paulo. A pré-venda de ingres-
sos, com agendamento de dia 
e horário para visitação, co-
meça em 11 de julho de 2019 
pelo hotsite oficial (www.bat-
man80expo.com.br) e inclui 
pacotes especiais com itens e 
serviços exclusivos.

Quem nunca sonhou 
em atravessar as portas da 
Mansão Wayne, conhecer a 
Batcaverna e visitar o Asilo 
Arkham, o apartamento da 
Mulher-Gato e o covil do 
Coringa, numa experiência 
totalmente imersiva? Agora, 
na Batman 80 – A exposição 
os visitantes poderão conhe-
cer os lugares mais famosos 
de Gotham City. A exposi-
ção dos 80 anos do Homem-
-Morcego reúne cenografia, 
acervo com quadrinhos e 
outros itens raros, além de 
textos explicativos que con-
tam a evolução e a importân-
cia de um dos personagens 
mais famosos do mundo. O 
acervo também inclui itens 
da coleção de Marcio Esco-
teiro, maior colecionador de 
Batman do país e um dos 
maiores do mundo.

Serviço:
Data: de 5 de setembro a 15 de dezembro
Local: Memorial da América Latina | Espaço Multiuso | 
Portões 8, 9 e 13 - avenida Auro Soares de Moura Andrade, 
664 – Barra Funda
Ingressos: Terça-feira a sexta-feira: R$ 35 inteira e R$ 17,50 
meia; sábados, domingos e feriados: R$ 45 inteira e R$ 
22,50 meia;
Meia-entrada para estudantes, idosos, professores e por-
tadores de necessidades especiais conforme legislação vi-
gente; entrada gratuita para crianças até 4 anos
www.batman80expo.com.br



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

Aluga-se

Autos
Dinheiro

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

MASSAGEM TERAPÊUTICA

Relax

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
TELEMARKETING 
P/ Laboratório em 
Guarulhos. Fixo + 
comissão. F.: 2463-2871.

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

Contrata-se
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APTO MACEDO 
3 dorms., sala 2 amb., 
coz, wc., lavabo, alguns 
amb. planejados, 1 vaga F: 
97228-9898

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

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
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
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
CASA ATIBAIA 
B. Portão , 2 dorms., 2 
wcs., sal., coz., próx. 
asfalto Ter. 522mts.², Rua 
Iluminada  230Mil 2404-
1430/ 99730-0649 vivo.

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
LINDO APTO. BOM 
CLIMA !!! 
2 dorms. + deps., sác/
elevs., gar/ Ótimo Local  R$ 
198 Mil. F.: 2382-8300
OPORTUNIDADE 
Chácaras c/ entr. a partir 
de 5 Mil , e prest R$ 250, 
F.: 96717-5097/ 4328-5097/ 
96084-0905

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)

CASA B. VISTA 6X25 
2 Dorms. + deps., 2 vgs. + 
edicula R$ 200 Mil.  Ótimo 
Local F.: 2382-8300
MAIRIPORÃ 
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
TERRENO 
Av. Palmira Rossi- Recreio 
São Jorge 50Mil. F. 96043-
2400 nextel.

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

Sexta-feira, 23 de agosto de 2019

SÍTIOS IGARATÁ/ STª 
ISABEL 
20.000Mts², Oportunidade 
entr. 15Mil + prest. R$ 500/
mês. F.: 4328-5097/ 96717-
5097 /96084-0905

ALUGO 
Dorm., coz., no Jd. Santos 
Dummont água e luz 
independente R$ 350,00. 
F.: 98360-9415

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

ANUNCIE 
AQUI

 97380-7685
ANUNCIE AQUI
 97380-7685

Peugeot deve lançar em 2020 a nova geração 208
DA REDAÇÃO - A Peugeot deve 
lançar no ano que vem no 
Brasil a nova geração do 208, 
que está chegando à Europa 
neste semestre. O modelo já 
roda no País em testes, ainda 
com disfarces. Oficialmente, 
a marca não confirma se o 
compacto será feito aqui ou 
na Argentina. Mas uma fonte 
ouvida pelo JC garantiu que a 
fábrica de Porto Real (RJ) está 
apta a produzir veículos com 
a nova plataforma modular 
CMP, utilizada pelo modelo.

O certo é que, se for idên-
tico ao francês, o 208 será um 
forte concorrente de modelos 
como VW Polo, Fiat Argo, 
Chevrolet Onix e Hyundai 
HB20. Os dois últimos tam-
bém estão prestes a mudar 
radicalmente.

O novo 208 une estilo es-
portivo e tecnologia. A Peugeot 
foi buscar inspiração em seus 
SUVs (2008, 3008 e 5008) para 
dar “agressividade” ao hatch.

O compacto se caracteri-
za pela ampla grade frontal 

FOTO: DIVULGAÇÃO

e pelos faróis de LEDs com 
feixes de luz quase verticais. 
Uma faixa, inclusive, chega 
a “escorrer” para o para-cho-
que. Na traseira, uma faixa 
plástica une as lanternas. O 
208 tem 4,05 metros de com-
primento e 1,74 m de largura 
(7 cm e 4 cm a mais, respecti-
vamente, que o brasileiro). A 
altura foi reduzida em 4 cm 
(para 1,43 m). O entre-eixos, 
de 2,54 m, não mudou.

O estilo arrojado está tam-
bém na cabine, que lembra o 
interior dos SUVs da marca 
(caso das chaves de comando 
abaixo da central multimídia). 
O quadro de instrumentos 
cresceu e é virtual, mas per-
manece acima do pequeno 
volante com base achatada. 

A tela projeta gráficos tridi-
mensionais, semelhantes a ho-
logramas. O que não sabemos 
ainda é se o nacional terá esses 
avanços. O porta-malas per-
deu 20 litros e passou a 265 l.

Quanto aos motores, na 
Europa o 208 adota a fa-

mília 1.2 Puretech, de três 
cilindros, turbo e aspirado. 
O segundo é basicamente o 
mesmo utilizado no Brasil, 
que gera até 90 cv.

Espera-se que a marca 
francesa traga finalmente o 
1.2 com turbo e injeção di-
reta de combustível. Na Eu-
ropa, o três-cilindros produz 

de 100 a 130 cv, dependendo 
da versão. Além disso, o 208 
francês recebeu um inédito 
câmbio automático de oito 
velocidades.
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