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Cotações Selic (ano)
6% R$  998

Salário Mínimo

 

181
Disque-Denúncia

Euro

Os conselheiros tutelares são guerreiros que nos 
ajudam todos os dias, em especial nossas crianças 
e adolescentes”, Guti, prefeito de GuarulhosBovespa

Com débito de R$ 60 milhões, Estado figura na 
lista dos 100 maiores devedores de Guarulhos
Na relação estão dívidas da CDHU, Dersa, além das secretarias de Educação e Saúde; falta de pagamentos motivou a instauração de 
uma Comissão Especial de Inquérito, na Câmara Municipal, para investigar a situação que no total ultrapassa R$ 2,1 bilhões Pág. 4
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Praia do Lago será 
inaugurada neste 

sábado na Vila Rosália
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-2,34%
97.667
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‘O Rei Leão’ 
anima sessão 
CinePaterna

Três empresas se interessam em licitação de reforma do Thomeozão Pág. 4

Propostas foram entregues nesta sexta-feira (23) para obras na parte estrutural do ginásio; vencedora será divulgada nos próximos dias

+1,77%
R$ 4,59

Presidente dos Metalúrgicos 
representa Guarulhos em 
Olimpíada de Profissões na Rússia
Pág. 8

Vereador 
apresenta projeto 

para verificação de 
presença eletrônica 

no Legislativo
Pág. 4

Em caráter emergencial, 
Sabesp deve assumir serviço 

de esgoto na cidade
Pág. 4
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TEMPO - Um belo pôr do Sol para fechar a semana e recarregar as energias para os últimos dias de agosto
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COLUNA LIVRE
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Operação Lava Jato em 
perigo.

O alerta vem sendo anun-
ciado por quem acreditou nas 
promessas de campanha do 
presidente Jair Bolsonaro. A 
principal delas: a prioridade, 
ao ser eleito, em continuar e 
dar força ao combate à cor-
rupção encetado pelo grupo 
de procuradores junto à 13ª. 
Vara Federal de Curitiba.

A arma de guerra já foi 
identificada. Chama-se Lei do 
Abuso de Autoridades apro-
vada a toque de caixa pela 
Câmara dos Deputados de-
pois de passar pelo Senado.

Os eleitores do presidente 
que acreditaram na promes-
sa querem o veto integral da 
lei e vão às ruas se manifestar 
neste domingo. Ela constran-
ge a Justiça, Ministério Públi-
co e a Polícia. O assunto está 
nas mãos de Bolsonaro que 
tem até o dia cinco de setem-
bro para decidir.

É claro que o Congresso 
pode recusar o veto presi-
dencial, se ele acontecer. Mas, 
aí, será outra briga.

Não quero entrar em de-
talhes, mas a referida apenas 
atende uma pequena parcela 
da sociedade: os políticos pe-
gos em falcatruas, roubando 
o dinheiro do povo.

Essa “pequena parcela” 
de gente com medo de ser 
responsabilizada pelos seus 
“malfeitos” (lembram-se des-
ta expressão exaustivamente 
usada pela ex-presidente Dil-
ma?) é, infelizmente, refor-
çada por  ingênuos (ou nem 
tanto) que acreditam que 

Lula é preso político, tem que 
ser libertado.

São os eleitores petistas. 
Com eles, uma parte ruidosa 
da imprensa que insiste em 
procurar pelo em casca de ovo 
com o objetivo de levar o ex-
-juiz Sergio Moro para cadeia.  

E soltar Lula, é claro, mes-
mo que, junto, sigam Edu-
ardo Cunha, Sergio Cabral, 
Geddel Vieira Lima, todos 
presos e cumprindo pena. E 
quem mais?

Ah, é claro, José Dirceu, os 
tesoureiros petistas – todos 
eles, os marqueteiros do par-
tido, deputados, senadores, 
empreiteiros e, quem sabe, 
promover vitoriosas ações na 
Justiça para trazer de volta 
a grana amealhada pela cor-
rupção que foi devolvida aos 
cofres públicos, incluindo os 
bilhões da Petrobrás.

Isso tudo, além de propor-
cionar aos “presos políticos” 
ações milionárias de indeni-
zação pelo “encarceramento 
injusto”. É isso aí. Eles nos 
roubam e ainda pagamos...

Fico pensando se os jor-
nalistas militantes, em sua 
campanha de difamação 
contra a Lava Jato, pensam 
nisso. Volto a usar o concei-
to ingenuidade. Será que ele 
existe nesse caso?

Estou cada vez mais leva-
do a acreditar que ideologia, 
muitas vezes, é sinônimo de 
religião, no pior sentido. É 
aderir a uma seita, não enxer-
gando consequências.

E gritar cada vez mais 
alto: “Soltem Lula e prendam 
Sergio Moro”.

viagem por diversas culturas e costumes a partir 
da delicada ótica do balé clássico e com as gra-
ciosas coreografias dos alunos do Projeto Edu-
caDança. Durante os espetáculos, cerca de 60 
bailarinos das turmas que vão do pré-balé ao 7° 
ano, com idades entre oito e 19 anos, apresentam 
coreografias belíssimas, como “Ares da Arábia”.

história, é baseado na animação homônima 
de 1994 e traz Ícaro Silva e da cantora Iza 
como protagonistas na versão nacional.

Para a sessão especial, uma sala da Ciné-
polis é personalizada para atender mães, pais 
e bebês. Durante toda a exibição do filme, os 
pais também podem contar com trocadores 
equipados com fraldas, pomadas e lenços 
umedecidos, que podem ser usados de forma 
gratuita. O local ainda conta com decoração 
especial com tapetes emborrachados, dan-
do mais liberdade aos pequenos que engati-
nham ou já estão dando os primeiros passos, 
e a presença de mães voluntárias para ajudar 
em qualquer emergência. 

Volta ao Mundo é o nome do espetáculo de 
balé clássico que os bailarinos do Projeto Educa-
Dança apresentam no próximo sábado (24), às 
15h, no Teatro do CEU Ponte Alta, e às 18h no 
CEU Jardim Cumbica. As apresentações têm en-
trada gratuita e classificação livre.

O espetáculo Volta ao Mundo é uma linda 

A São Paulo Companhia de Dança (SPCD) 
marca presença na segunda edição da Sema-
na Paulista de Dança. A iniciativa do Masp tem 
como objetivo aproximar a cidade da dança e 
apresentar a cena contemporânea para o públi-
co paulistano com apresentações gratuitas entre 
os dias 28 de agosto a 01 de setembro. A primei-
ra apresentação da São Paulo acontece no dia 28 
de agosto, às 20h, com A Morte do Cisne. A co-

O Parque Shopping Maia recebe neste sá-
bado (24) mais uma edição da CinePaterna, 
sessão de cinema feita especialmente para 
as famílias com bebês. A iniciativa oferece a 
oportunidade de assistir a uma sessão perso-
nalizada para atender a todas as necessida-
des dos participantes, com iluminação suave 
e som do filme mais baixo. A atividade serve 
como uma programação diferenciada para 
quebrar a rotina das novas famílias de forma 
positiva. Em agosto, o filme escolhido para 
animar o público é um dos live actions mais 
aguardados de todos os tempos: ‘O Rei Leão’. 
Sucesso no mundo inteiro, o filme, que já se 
consagrou como a nona maior bilheteria da 

Bailarinos do EducaDança se apresentam em dois CEUs no sábado

São Paulo Companhia de Dança realiza espetáculos gratuitos no Masp 

‘O Rei Leão’ anima sessão CinePaterna em Guarulhos

ACONTECE

reografia é assinada por Lars Van Cauwenbergh 
inspirado na obra de Michel Fokine (1880-1942).

No dia 31 de agosto às 20h, a São Paulo apre-
senta três obras: Ngali..., com coreografia de Jo-
mar Mesquita e colaboração de Rodrigo de Cas-
tro; Fada do Amor, de Marcia Haydée; e Agora, 
terceira criação de Cassi Abranches para a Com-
panhia. A Semana Paulista de Dança se encerra 
no dia 01 de setembro .
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Em caráter emergencial, Sabesp deve 
assumir serviço de esgoto em Guarulhos
LUCY TAMBORINO - A Compa-
nhia de Saneamento Básico 
do Estado de São Paulo (Sa-
besp) deve assumir emergen-
cialmente os serviços públi-
cos de esgoto em Guarulhos. 
O fato deve-se ao decreto do 
prefeito Guti, revelado com ex-
clusividade pela Folha Metro-
politana nesta sexta-feira (23), 
que declarou o fim do contra-
to com a Soluções Ambientais 
de Guarulhos (Sagua). 

A Sabesp iniciará a ope-
ração emergencial em até 72 
horas, sendo que esta poderá 
ter duração de 60 dias, pror-
rogável por igual período. A 
possibilidade de a companhia 
assumir os serviços em cará-
ter emergencial está prevista 
no “Contrato de Prestação de 
Serviços Públicos de Abaste-
cimento de Água e de Esgo-
tamento Sanitário” firmado 
entre Guarulhos, a Sabesp e 

LUCY TAMBORINO - O Governo 
do Estado de São Paulo fi-
gura na lista dos 100 maio-
res devedores da prefeitura. 
Ao todo a dívida ultrapassa 
R$ 60 milhões. Os números 
constam em uma tabela en-
viada pela prefeitura em res-
posta ao requerimento feito 
pelo vereador João Dárcio 
(Podemos). A relação norteia 
a investigação da Comissão 
Especial de Inquérito (CEI) 
dos grandes devedores, ins-
taurada na Câmara.

Entre os órgãos listados 
estão a Companhia de De-
senvolvimento Habitacional 
e Urbano (CDHU) que deve 
pouco mais de R$ 38 mi-
lhões. Ainda o Hospital Geral 

ROSANA IBANEZ - DIRETORA DE 

REDAÇÃO - Com o objetivo de 
proporção maior transparência 
do Legislativo, o vereador Edu-
ardo Carneiro (PSB), apresen-
tou nesta sexta-feira (23), um 
projeto de resolução que deter-
mina que a verificação de quó-
rum seja realizada através do 
painel eletrônico disponível no 
plenário ou por manifestação 
verbal do parlamentar.

“Há algumas polêmicas 
com relação a verificação de 
quórum nesta Casa e acho pru-
dente neste momento da vida 
política do país a gente fazer 

Com débitos de R$ 60 milhões, 
Governo do Estado figura na lista dos 
100 maiores devedores da prefeitura

Llicitação de reforma 
do Thomeozão tem 3 
empresas interessadas

Visando maior transparência do Legislativo, vereador 
apresenta projeto para verificação de presença eletrônica

FOTO: DIVULGAÇÃO

FOTOS: LUCY TAMBORINO

de Guarulhos (HGG), a Dire-
toria de Ensino Guarulhos 
Norte e a Desenvolvimento 
Rodoviário S.A. (Dersa), to-
das de responsabilidade do 
estado, adquiriram, cada 
uma, dívida de cerca de R$ 7 
milhões. 

“Não é uma caça às bru-
xas, mas nós queremos en-
tender como esses débitos 
chegaram a montantes tão 
altos. Nós vamos investigar 
e precisamos entender todo 
o mecanismo que existe na 
prefeitura”, destacou Dárcio.

Além do governo estadu-
al, na relação há ainda diver-
sas empresas e outros que 
totalizam débitos de R$ 2,1 
bilhões.

Em nota, a CDHU informou que no que tange às execu-
ções fiscais, não reconhece o montante apresentado, uma 
vez que parte relevante dos valores tidos como passivo (em 
torno de 90%) foi negociada. O órgão disse que foram ma-
peadas apenas 23 novas ações, assim consideradas as que 
ingressaram este ano no Judiciário. 

Já a Secretaria de Saúde, responsável pelo HGG, pontuou 
que aguarda o retorno da prefeitura com relação ao pedido 
protocolado de isenção do IPTU. A pasta destacou que a 
unidade é um bem público, gerido pela Associação Paulis-
ta para o Desenvolvimento da Medicina (SPDM), empresa 
filantrópica com imunidade tributária e cuja solicitação de 
isenção é fundamentada pelo Código Tributário Nacional. 

A Dersa explicou que os valores calculados pela prefei-
tura são sobre imóveis desapropriados em virtude de terem 
sido declarados de utilidade pública por meio de decretos 
do estado e, neste momento, aguarda decisão judicial.

Já a Secretaria de Educação afirmou que desconhece a 
cobrança de tributos apontados. Mencionando que a admi-
nistração regional irá protocolar um ofício junto à prefei-
tura solicitando o esclarecimento dos débitos. A Saúde e a 
Educação ainda mencionaram estar à disposição da Câmara 
para esclarecimentos.

LUCY TAMBORINO - Com três 
empresas interessadas, foram 
abertos nesta sexta-feira (23) 
os documentos de habilitação 
para fornecer uma reforma es-
trutural, como na parte elétrica, 
do Ginásio Poliesportivo Pas-
choal Thomeo, popularmente 
conhecido como Thomeozão.  

As empresas que apresen-
taram as propostas são: Em-
preitec Construções elétricas 
LTDA; Construtora, Laços 
Detentores e Eletrônica LTDA 
e B&B Engenharia e Constru-
ções LTDA. A informação se 
estas estão habilitadas para o 
serviço deve ser publicada no 
Diário Oficial. Após os prazos 
de recursos, deve ser convo-
cada uma nova reunião onde 
as propostas serão abertas, os 
valores conhecidos e anun-
ciada a vencedora. Ainda não 
há prazo para que isso de fato 
aconteça uma vez que depen-
derá da análise de toda docu-
mentação.

o Governo do Estado de São 
Paulo. Ao fim do prazo de ope-
ração emergencial, caso não 
tenha sido celebrado o adita-
mento, caberá ao município à 
responsabilidade pela presta-
ção dos serviços.

Em nota, o Saae esclareceu 
que o fim do contrato foi de-
clarado devido à ausência de 
investimentos suficientes para 
que a PPP pudesse prosperar. 
A autarquia afirmou que não 

houve, principalmente, inves-
timento em coletores-tronco 
para levar o esgoto até as es-
tações de tratamento (ETEs). 
Além disso, não teriam sido 
realizados investimentos na 
construção de três ETEs: Ca-
buçu, Fortaleza e Centro, o 
que também estava pressupos-
to no contrato. Este previa, por 
fim, o investimento de cerca 
de R$ 1,1 bilhão ao longo da 
PPP, o que não ocorreu. 

as coisas bem mais transparen-
tes. Tomo essa iniciativa para 
evitar esse tipo de polêmica”, 
destacou o vereador e líder do 
governo na Casa de Leis.

Neste semestre das sete 
sessões marcadas, três chega-
ram ao fim devido à falta de 
parlamentares em plenário. 
No entanto, o grande problema 
está no fato de o presidente no 
momento da condução da ses-
são encerrá-la com a verificação 
visual de quórum. Para iniciar 
os trabalhos é necessária a pre-
sença de 18 dos 34 vereadores 
em plenário.
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DE OUTRO MUNDO

SMOKED FIRE
Pão negro com 200g do nosso burger

com blend da casa e molho BBQ da casa,
aioli, rúcula, provolone, catupiry original,

alho, bacon, couve crispy e
um surpreendente

defumado de macieira

RUA TAPAJÓS, 56 - GUARULHOS - SP  ·  WWW.THEFIRE.COM.BR
SEGUNDA: 12h AS 15h/18h AS 22h  ·  TERÇA: 12h AS 23h
QUARTA À SÁBADO: 12h AS 00h  ·  DOMINGO: 13h AS 22h

AOS DOMINGOS NOSSO VALET FICA LOCALIZADO NA ESQUINA, DEVIDO À FEIRA DE RUA.
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       Quatorze núcleos do Programa Atividade 
Física Orientada (AFO) estão com inscrições 
abertas para a população a partir dos 18 anos 
que deseja fazer aulas de pilates, yoga, ginástica, 
ritmo, dança e jazz, entre outras. O serviço 
proporcionado pela Prefeitura de Guarulhos 
por meio da Secretaria de Esportes e Lazer é 
gratuito e para participar o interessado deve se 
informar sobre o núcleo mais próximo de sua 
residência pelo telefone 2087-6860. Em seguida 
poderá comparecer ao local portando documento 
de identidade original e atestado médico. 
Distribuídas por todo o município, inclusive nos 
CEUs Pimentas, Presidente Dutra, Ottawa-
Uirapuru, Bambi, Parque São Miguel, Rosa de 
França, Paraíso-Alvorada e Ponte Alta, as aulas 
da AFO dão ênfase às atividades físicas e de lazer, 
proporcionando a mudança de hábitos do cidadão. 

       As inscrições para o Concurso Miss e Mister 
Melhor Idade Guarulhos 2019 serão abertas em 30 
de agosto com o Baile da Abertura nos Centros de 
Convivência do Idoso (CCI) Santa Mena e Gopoúva. 
O concurso terá o tema “Hippie Chic” e as inscrições 
vão até o dia 9 de setembro, das 8h às 17h, devendo 
ser feitas em uma das duas unidades do CCI. O 
desfile será no dia 10 de outubro no Adamastor 
Centro, com entrada gratuita. Para participar do 
concurso, que é uma ação da Prefeitura através 
da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência 
Social, é necessário ter idade igual ou superior a 
60 anos completos, ter nascido ou ser residente no 
município. Os requisitos valem tanto para mulheres 
quanto homens. As inscrições são gratuitas, 
devem ser realizadas pessoalmente e é necessário 
apresentar documento de identidade e comprovante 
de residência.

ANOTE

Nosso 10 joga aberto pela esquerda e 
cobramos de Coutinho uma resposta 
maior do que é possível entregar

Cássio; Fagner, Geromel, Rodrigo 
Caio e Filipe Luís; Ralf, Bruno Hen-
rique e Daniel Alves; Everton Cebo-
linha, Gabigol e Dudu. Essa não é a 
Seleção Brasileira dos sonhos, que 
traria para o país o sexto caneco na 
Copa do Mundo do Catar. Mas com 
os jogadores brasileiros que atuam 
por aqui, teríamos um belo time.

Sobram talentos em quase todas 
as posições. No gol poderíamos es-
calar ainda Weverton, Fábio ou San-

tos, que tem feito grandes jogos com 
a camisa do Athletico. Na verdade, os 
20 times da Série A estão bem servi-
dos na meta e ainda tem espaço para 
quem goste mais do goleiro Ivan, da 
Ponte Preta, que vem fazendo uma 
excelente campanha, mas na Série B.

Preferências a parte, existe uma 
posição que continua fazendo o 
treinador queimar os neurônios e 
perder horas de sono para resolver: 
quem será o meia-armador?

Sinônimo do talento brasilei-
ro, a camisa 10 está sendo “ocu-
pada” por estrangeiros nos princi-

pais clubes da série A. Arrascaeta, 
D’Alessandro, Sornoza, Cazares e 
Mariano Vázquez, são meias de ofí-
cio. No Santos, Soteldo, Sanchez e 
Derlis Gonzalez passam pelo setor, 
mas nenhum é do ramo.

Os poucos meias “clássicos” 
que temos, há algum tempo não 
entregam o prometido com a qua-
lidade necessária. Jadson, Diego, 
Lucas Lima, Ganso e Thiago Neves 
são exemplos.

A verdade é que a posição de meia 
centralizado foi sacrificada para que 
os clubes utilizem dois pontas aber-
tos. Sobra muito espaço para apenas 
um jogador cobrir. Assim, é preferí-
vel ter um volante mais fixo, e outro 
dois com boa chegada ao ataque, um 
atuando em cada metade do campo.

Alguns clubes já se adaptaram a 
essa realidade. No São Paulo sobra 
para Daniel Alves a função, caindo 
mais pelo lado direito, Liziero tem 
jogado pela esquerda, posição em 
que Hernanes já atuou. Assim, Cuca 
prefere apostar na qualidade para su-
prir uma posição carente do elenco.

No Palmeiras, Felipão segue a 
mesma linha, com Felipe Melo de 
cão de guarda e Bruno Henrique 
mais, Scarpa, Raphael Veiga, Hyoran 
ou Zé Rafael, compondo o meio.

Essa carência aparece também 
na Seleção de Tite. Nosso 10 joga 
aberto pela esquerda e cobramos 
de Coutinho uma resposta maior do 
que é possível entregar. Não o vemos 
como um volante, quando ele fecha 
a marcação pelo lado direito, mas 
elogiamos Arthur ou qualquer outro 
volante quando ele chega com quali-
dade no ataque.

Antes de cobrar o camisa 10 do 
seu time, tente olhar para ele como 
um volante que chega ao ataque, e 
não como um meia que joga recuado.

O fim do 
“Camisa 10”

PONTO
DE VISTA

é jornalista e designer gráfico. Foi 
assessor de imprensa de jogadores 
e técnicos de futebol e trabalhou no 
Lance! e Diário de S. Paulo. Atualmente 
trabalha no jornal Valor Econômico
luizgerardi@gmail.com

LUIZ FERNANDO MENDRONI GERARDI
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Tentativas de homicídios apresentam 
crescimento de 87% em Guarulhos
LUCY TAMBORINO - O número 
de tentativas de homicídio 
em Guarulhos cresceu 87% 
nos primeiros sete meses 
deste ano em comparação 
com igual período do ano 
passado. Em 2018 foram 
registrados 31 casos, já em 
2019 foram 58. Os dados são 
das estatísticas de criminali-
dade do Estado de São Paulo, 
divulgadas nesta sexta-feira 
(23) pela Secretaria da Segu-
rança Pública (SSP). Mesmo 
com este índice o número de 
vítimas de homicídio, quan-
do há intenção de matar, caiu 
- saindo de 56 pessoas no ano 
passado, para 43 neste ano.

Os furtos classificados 
como “outros”, que exclui 
furtos de veículos, também 
apresentaram crescimento. 
Em 2018 foram 5,8 mil regis-
tros ante a 6,9 mil neste ano 
– um aumento de quase 20%. 

LUCY TAMBORINO - Em Guaru-
lhos 14 mil proprietários de 
veículos foram notificados 
por possuírem débitos em 
aberto do Imposto sobre Pro-
priedades de Veículos Auto-
motores (IPVA) – resultando 
em R$ 15,6 milhões. A dívida 
é referente ao exercício de 
2019 de veículos com finais 
de placa três e quatro e, tam-
bém, de remanescentes dos 
exercícios de 2014 a 2018. 

A Fazenda enviará ao 
domicílio tributário de cada 
proprietário um comunicado 
de lançamento de débitos de 
IPVA. O contribuinte que re-
ceber o comunicado de lança-
mento de débito tem 30 dias 
para efetuar o pagamento da 
dívida ou efetuar sua defesa. 
Caso o proprietário, não qui-
te a dívida ou apresentar a 
defesa poderá ter seu nome 
inscrito na dívida ativa do 
Estado de São Paulo.

DA REDAÇÃO - O Instituto de Pe-
sos e Medidas do Estado de São 
Paulo (Ipem-SP) encontrou ir-
regularidades em um posto de 
combustíveis de Guarulhos em 
vistoria realizada na semana 
passada. Localizado na avenida 
Jose Rangel Filho, 525 – Jardim 
Ponte Alta, foi constatado que 
os planos de selagem estavam 
violados. Além disso, foi gerado 
erro de até -140ml em 20 litros 
fornecidos ao consumidor. A 
medida é mais uma etapa da 
“Operação Olhos de Lince”.

Além de postos no municí-
pio, foram vistoriados outros 
na capital, em Estiva Gerbi, 
Mogi das Cruzes, Mogi Guaçu 
e Santo André. No total, foram 
fiscalizados 20 postos, sendo 
verificadas 260 bombas de 
combustíveis, e encontradas 
irregularidades em 31 delas. 
Foram emitidos 44 autos de in-
fração, apreendidas 12 placas e 
12 pulsers.

Guarulhenses 
devem mais de R$ 15 
milhões de IPVA

Ipem-SP encontra
irregularidades em 
posto de combustível

FOTO: MAYARA NASCIMENTO

Todas as outras principais 
ocorrências de segurança 
neste ano apresentaram que-
da na cidade. O número de 
estupro na cidade, por exem-
plo, caiu 16%, saindo de 211 
casos no ano passado, para 
178 este ano. Nesses primei-
ros sete meses, 152 dos ca-
sos representam estupro de 

vulnerável. Outra ocorrência 
com redução foi roubo de 
veículo.  Com índice de 996 
ocorrências até o mês passa-
do, em 2018 foram 1,2 mil no 
mesmo período. O furto de 
automóvel seguiu a mesma 
tendência atingindo quase 
1,5 mil casos neste ano, quan-
do no ano anterior foram 1,8.
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Presidente do Sindicato dos Metalúrgicos representa
a cidade em Olimpíada de Profissões na Rússia
MAYARA NASCIMENTO - O pre-
sidente do Sindicato dos 
Metalúrgicos de Guaru-
lhos, José Pereira dos San-
tos, está participando da 
45ª edição da WorldSkills, 
a Olimpíada Mundial de 
Profissões Técnicas, reali-
zada em Kazan, na Rússia.

Pereira também é conse-
lheiro do Serviço Nacional 
de Aprendizagem Industrial 
(Senai) e está representando 
a Força Sindical e acompa-
nhando os jovens brasilei-
ros no evento que começou 
na quinta-feira (22) e vai até 
terça-feira (27).

A WorldSkills é a maior 
competição de educação 
profissional do mundo. 
É organizada pela Worl-
dSkills International, en-
tidade que trabalha desde 
1950 em prol do desenvol-

DA REDAÇÃO - A prefeitura, 
por meio da Secretaria de 
Educação, realizou avalia-
ção diagnóstica institucio-
nal para os educandos do 
5º ano da rede municipal 
nos dias 22 e 23 de agosto. 
No total, mais de 10 mil es-
tudantes participaram da 
aplicação da prova.

Realizada semestralmen-
te, a iniciativa tem como 
objetivo diagnosticar, acom-
panhar e regular o processo 
de construção do conheci-
mento nas escolas munici-
pais que atendem os anos 
iniciais do ensino funda-
mental, fortalecendo a equi-
dade no processo de ensino 
e aprendizagem a partir de 
uma matriz curricular co-
mum a todos os educandos 
da rede a fim de garantir a 
comparabilidade dos resul-
tados sob o viés qualitativo.

As avaliações foram divi-
didas em duas etapas, com 
base nos descritores da Pro-
va Brasil, sendo a primeira 
de português e matemática, 
com 15 perguntas de cada 
disciplina, e a segunda, de 
produção textual.

Avaliação diagnóstica institucional é 
realizada na rede municipal de educação

Prefeitura alerta sobre golpe de 
falsos funcionários dos Cras

Guti entrega veículo e equipamentos 
para o Conselho Tutelar Pimentas

FOTO: DIVULGAÇÃO

FOTO: NÍCOLLAS ORNELAS

vimento e da excelência 
das ocupações técnicas

São 63 estudantes da se-
leção brasileira formada pelo 
Senai e pelo Serviço Nacio-
nal de Aprendizagem Comer-
cial (Senac) participando nas 
áreas de polimecânica, me-
catrônica, escultura em pe-

dra, web design, movelaria, 
confeitaria, logística, vitrinis-
mo, entre outras. Os compe-
tidores precisam demonstrar 
habilidades individuais e 
coletivas para responder aos 
desafios de suas ocupações 
dentro de padrões internacio-
nais de qualidade.

A aplicação desta úl-
tima, cujo caráter é diag-
nóstico, tem como objetivo 
avaliar os alunos quanto a 
escrita alfabética, escrita 
solicitada, estrutura textu-
al e narrativa. O objetivo é 
qualificar os alunos através 
desses níveis para saber se 
eles conseguem se expres-
sar por meio da escrita.

Para garantir a participa-
ção de crianças com baixa 
visão ou deficiência visual 
foram utilizados materiais 
adaptados. Os resultados 
têm como finalidade orien-
tar as ações, planejamentos 
e práticas pedagógicas das 
instituições de ensino.

O gabarito das provas 
de português e matemáti-
ca estará disponível para 
as escolas a partir do dia 
26 de agosto. Os resultados 
estão previstos para divul-
gação entre os dias 10 e 13 
de setembro. Isso facilitará 
o planejamento dos pro-
fessores, que incluirão em 
seus planos de aula meto-
dologias de aprendizagem, 
conforme diagnóstico de 
desempenho dos alunos.

DA REDAÇÃO - O prefeito Guti 
entregou nesta sexta-feira 
(23) um automóvel zero qui-
lômetro, cinco computado-
res, uma impressora e um 
refrigerador ao Conselho 
Tutelar Pimentas. Todos os 
itens fazem parte de um kit 
de equipagem que o governo 
federal, por meio do Ministé-
rio da Mulher, Família e dos 
Direitos Humanos, destina a 
Conselhos Tutelares.

“É um privilégio estar aqui 

DA REDAÇÃO - A Secretaria de 
Desenvolvimento e Assis-
tência Social de Guarulhos 
alerta a população sobre a 
ação de golpistas que esta-
riam se passando por fun-
cionários dos Centros de 
Referência da Assistência 
Social (Cras) e solicitando o 
pagamento de valores para 
a liberação de recursos de 
benefícios socioassistenciais 
durante visita às residên-
cias. A Pasta ressalta que o 
serviço prestado nas 12 uni-
dades dos Cras é gratuito, 
assim como o Bolsa Família 
e todos os outros serviços 
oferecidos pela Assistência 
Social à população.

hoje fazendo esta entrega. Não 
tenho dúvida de que o kit dará 
mais alento para que os conse-
lheiros tutelares possam tra-
balhar e acudir os assistidos. 
Os conselheiros tutelares são 
guerreiros que nos ajudam to-
dos os dias, em especial nossas 
crianças e adolescentes, e este 
kit irá fazer a diferença no dia 
a dia de vocês. Agradeço tam-
bém ao presidente da Câmara 
pela interlocução com o gover-
no federal”, afirmou Guti. 

Ele explicou ainda que o 
kit foi destinado ao Conselho 
Tutelar Pimentas em razão do 
grande território que abran-
ge e suas muitas demandas. 
O kit completo inclui uma 
cadeirinha para transpor-
te veicular de crianças, um 
bebedouro e uma smart TV 
que estão sendo licitados e 
deverão ser encaminhados 
ao Conselho Tutelar Pimen-
tas assim que o processo de 
licitação for finalizado. 

Nesta quarta-feira (21) 
uma senhora de 72 anos, 
moradora do Jardim Ver-
melhão, na região dos 
Pimentas, foi vítima do 
golpe, com prejuízo de R$ 
800. Os falsos funcioná-
rios prometiam liberação 
de valores mediante pa-
gamento de determinado 
valor, informando ainda 
que possuíam contato 
com a agência bancária 
e máquina de cartão. Vi-
zinhos da moradora tam-
bém foram abordados 
pelos golpistas para que 
entregassem seus docu-
mentos, porém eles des-
confiaram da abordagem.
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Praia do Lago será inaugurada neste sábado na Vila Rosália
DA REDAÇÃO - Parece Fake 
News, mas não é. Guaru-
lhos irá ganhar uma praia, 
com areia, grama e até 
drinks típicos da região 
litorânea. O espaço será 
inaugurado neste sábado 
(24) e é preparado para re-
ceber práticas esportivas.

Serão oferecidas aulas 
de futevôlei, funcional, be-
achvolley, skate, slackline, 
yoga e pilates. Na inaugu-
ração, todas as atividades 
serão gratuitas. A entrada 
também é gratuita median-
te a doação de um quilo de 
alimento não perecível, que 
será doado para a institui-
ção S.O.S Família São Ge-
raldo, que acolhe morado-
res em situação de rua.

No evento de estreia 
também será possível apro-
veitar um show de samba 
no horário de almoço e um 
show de reggae na parte da 
noite. Durante a tarde um 

FOTOS: DIVULGAÇÃO

DJ será responsável pela 
música.

A casa também conta 
com restaurante e bar. No 
cardápio constam espeti-
nhos diversos, chapa de 
carne mista, lanches na-
turais e até hambúrgueres 
que serão vendidos para 
todos os gostos. Quanto ao 
bar, além de bebidas refres-
cantes, também será possí-
vel experimentas diversos 
drinks alcoólicos inspira-

dos na temática de praia.
O empreendimento ofe-

rece planos mensais, tri-
mestrais e anuais com des-
conto para quem fechar a 
contratação de alguma mo-
dalidade. Os horários das 
práticas são flexíveis.

A ideia inovadora partiu 
de três sócios que gastavam 
muito tempo e dinheiro se 
deslocando para as praias 
de São Paulo para praticar 
exercícios.

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

DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S.A.
C.N.P.J. Nº 62.464.904/0001-25

1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA
DE GUARULHOS/SP – 1º OFÍCIO
Edital para CONHECIMENTO de TERCEIROS INTERESSAODS. Prazo: 10 dias. Proc. Nº 
3026918-46.2013.8.26.0224.
O Dr. JOSÉ ROBERTO LEME ALVES DE OLIVEIRA, Juiz de Direito da 1ª Vara da 
Fazenda Pública da Comarca de Guarulhos/SP, na forma da lei.
FAZ SABER que por este Juízo e respectivo Cartório tramitam os autos da ação de 
DESAPROPRIAÇÃO proposta pelo DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 
contra EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS QUADRA DE ÁS S/C LTDA. E OUTROS, 
tendo por objeto um imóvel situado no Município de Guarulhos, Estado de São Paulo, com 
área de 1.889,42 m² e remanescentes indenizáveis, na Estrada do Saboó, s/nº, Vila Rica, 
matrícula 88.867 do 2º Cartório de Registro de Imóveis de Guarulhos, Inscrição Municipal 
nº 063.52.79.0001.00.000, declarado de utilidade pública através do Decreto Estadual nº 
57.930 de 30/03/2012, para implantação do empreendimento rodoviário Rodoanel 
Metropolitano de São Paulo – Trecho Norte. E para levantamento da quantia depositada 
ou a ser depositada, foi determinada a expedição do presente edital nos termos e para os 
fins do art. 34 do Decreto-Lei 3365/41, o qual será afixado e publicado na forma da lei. 
Guarulhos, 26 de outubro de 2015.
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Serviço:
Praia do Lago
Inauguração: Sábado (24)
Horário: das 8h às 23h
Endereço: rua Francisco Conde, 700 – Vila Rosália
Agendar aula experimental: 95637-9754 (WhatsApp)
Aulas 
Yoga: 8h15 e 10h15
Futevôlei: 9h30 e 13h
Pilates: 11h15
Funcional: 11h e 15h
Skate, Slackline: das 8h às 22h
Beachvolley: das 14h às 22h
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Atrações musicais da Festa de Bonsucesso 
devem atrair grande público ao evento

DA REDAÇÃO - As atrações mu-
sicais que acontecem durante 
a 278º Festa de Nossa Senho-
ra do Bonsucesso neste final 
de semana prometem atrair 
grande público ao palco prin-
cipal do evento. Oferecidos 
pela prefeitura, os espetáculos 
ampliam o conceito cultural 
da festa ao trazer para o even-
to a banda Moda de Rock, 
grupo formado pelos músicos 
Ricardo Vignini e Zé Helder 
que mistura as poderosas me-

DA REDAÇÃO - Acontece neste 
domingo (25), das 12h às 17h, 
no Salão Nobre do Esporte 
Clube Vila Galvão, a 12ª edi-
ção da Feijoada Solidária do 
Conselho da Mulher Empre-
endedora (CME), da ACE-Gua-
rulhos. O objetivo é promover 
uma grande ação social e, ain-
da, criar um ambiente de ne-
gócios mais informal. “Duran-
te a feijoada, os empresários 
podem levar a família. O cli-
ma para um networking mais 
leve é perfeito. Isso sem contar 
o cunho social do evento”, ex-
plica a diretora superintenden-
te do CME, Áurea Caccia.

Os ingressos estão à venda 
por R$ 60 e parte do valor arre-
cadado será doado ao CIAAG 
(Centro de Inclusão e Apoio 
ao Autista de Guarulhos). 
Crianças de até nove anos não 
pagam para participar. Os pre-
sentes vão concorrer a sorteios 
de vários prêmios.

“A Feijoada Solidária do 

DA REDAÇÃO - Um total de 1.630 
peças de roupa foi arrecadado 
pela Associação das Concessio-
nárias de Transporte Urbano 
de Passageiros de Guarulhos 
e Região (Guarupass) e doado 
nesta sexta-feira (23) à Cam-
panha do Agasalho 2019. A 
entrega da doação foi feita à 
presidente do Fundo Social 
de Solidariedade, Elen Farias, 
pelo diretor executivo da Gua-
rupass, Márcio Pacheco, e pelo 
diretor da empresa de ônibus 
Vila Galvão, Antonio Carlos 
Kazmouz, na sede da entidade.

Já o diretor da Guarupass 

DA REDAÇÃO - “Um sonho de 15 
anos” partiu da ideia de Keiko 
Nabeshima, a idealizadora do 
projeto, unir várias pessoas que 
gostam de ajudar e promover 
uma linda festa para essas ado-
lescentes e seus familiares. 

“Festa com direito ao prín-
cipe Matheus Lustosa (o André 
da novela Chiquititas), cadetes 
que vieram de Campinas para 
dançar a valsa, joias patrocina-
das pela design Camila Mace-
do, vestido, sapatos doados pela 
loja Prime Shoes Outlet, coroas, 
brincos, colares, penteado, ma-
quiagem, valsa com os pais, bu-
ffet de jantar maravilhoso que 
a Adriana Afonso faz questão 
de todo ano ceder seu luxuoso 
espaço Terraço Maia, lembranci-
nhas e muito mais... Tudo perfei-
to e com muito luxo”, diz Keiko.

“Nem imaginava que seria 
tudo isso... é viver um sonho 
mesmo”, ressalta uma das de-
butantes, Kamyla de Amorim.

“Não sei se foi Deus, mas sei 

Conselho da Mulher Empreendedora da ACE 
faz 12ª Feijoada Solidária neste domingo

Campanha do Agasalho recebe mais de 
1.600 peças arrecadadas pela Guarupass

‘Fadas Madrinhas’ realizam baile de debutante 
para meninas da periferia de Guarulhos

FOTO: RODRIGO MARCELO

FOTO: DIVULGAÇÃO/ACE

lodias de grandes clássicos do 
rock com a belíssima sonorida-
de da viola caipira.

Na sequência sobem ao 
palco os Favoritos da Catira, 
grupo formado em Guarulhos 
no final dos anos 1970 por ho-
mens e mulheres engajados 
em preservar a tradição caipi-
ra. Entre um “causo” e outro, 
a Orquestra de Violeiros Co-
ração da Viola apresenta clás-
sicos saudosos. Duo de música 
folk brasileira formado em 

Guarulhos por Ricardo San-
tiago e Antony Ventura, Quan-
do o Inhambu Tocou no Meu 
Quintal apresenta show em 
que cantam as dores e alegrias 
que partilham em família e co-
munidade, um espetáculo que 
promete ser inesquecível.

No domingo, haverá a 
transição cultural da músi-
ca sertaneja para o forró pé 
de serra, com destaque para 
os artistas Vanessa Ajalla, 
Paulista, Leila e Lucas e Fil-
po Ribeiro e a Feira do Rolo. 
E para encerrar a festa em 
grande estilo, Filpo Ribeiro 
e a Feira do Rolo animam o 
público com uma sonoridade 
peculiar, que explora os tim-
bres de instrumentos como 
rabeca, viola de dez cordas, 
pífanos, marimbau, zabum-
ba, triângulo e baixo para 
dar vida a um repertório au-
toral.

CME já é um sucesso. Não é 
fácil realizar um evento dessa 
grandeza por 12 anos. É um 
orgulho para a ACE ter um 
órgão tão ativo como o CME. 
Nossas meninas promovem 
eventos de fomento ao em-
preendedorismo feminino 
e ainda realizam ações que 
devolvem valor à sociedade”, 
lembrou o presidente da ACE, 
William Paneque.

Áurea faz questão de lem-
brar que a feijoada é delicio-
sa. “Temos opção tanto para 
quem gosta do prato tradicio-
nal quanto para quem prefe-
re a feijoada light. É a chance 
de fazer networking, ajudar o 
CIAAG e ainda comer muito 
bem”, apontou. O Salão Nobre 
conta, ainda com espaço kids.

Para mais informações e 
aquisição de ingressos, basta 
ligar para o telefone (11) 2137-
9333. O Salão Nobre do Esporte 
Clube Vila Galvão fica na aveni-
da Júlio Prestes, 99 – Vila Galvão.

explicou que foram instaladas 
caixas coletoras da campanha 
em sete garagens de ônibus 
e cinco terminais (dois muni-
cipais e três metropolitanos). 
“Todos os anos apoiamos a 
iniciativa. Engajamos as em-
presas, nossos colaboradores e 
a população de modo geral que 
passam pelos terminais a se so-
lidarizarem com a campanha. 
Apesar de o inverno este ano 
ser mais ameno, temos enfren-
tado dias com frentes frias. É 
gratificante aderir e colaborar. 
Isso faz parte de nosso DNA”, 
afirmou Pacheco.

que meu destino foi reescrito a 
partir deste dia. Sei que agora 
tudo pode até continuar como 
antes para algumas pessoas, 
mas para mim não! Fazer o tão 
desejado 15 anos e ter o sonho 
de uma linda festa, usar um 
belo salto, um belo vestido e 
ainda ganhar a linda e brilhan-
te joia dos meus pais é algo tão 
maravilhoso. Saber que agora 
aquela garotinha está se torna-
do uma linda mulher, me faz 

pensar que tudo na minha vida 
foi tão maravilhoso que nem sei 
explicar esse momento, só sei 
que jamais vou esquecer este 
momento maravilhoso”, afirma 
Mayara Dantas de Lima.

“Essas ações são importan-
tes para mostrar que sonhar é 
possível, que existem muitas 
pessoas boas no mundo, que 
quando eu quero eu posso eu 
consigo pelo poder de Deus”, 
ressaltou Keiko.

FOTO: PEDRO COMEMORARE FOTOS
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Meninas do Galo jogam diante de São José no Fioravante

LUCAS CANOSA - O futsal fe-
minino do Guarulhense tem 
um grande desafio neste sá-
bado (24), a partir das 17h, 
no Fioravante Iervolino. O 
Galo recebe o São José nas 
categorias sub-13, sub-15 e 
sub-17 em rodada válida pelo 
Campeonato Estadual.

Na última semana, o sub-

Obrigado, Miltinho!

Sub-9 do Guarulhense joga semifinal de Estadual neste sábado

FOTOS: LUCAS CANOSA

FOTO: REPRODUÇÃO MARAUENSE

13 foi derrotado em Embu 
das Artes diante das donas 
da casa enquanto os times 
sub-15 e sub-17 voltaram 
com triunfos na bagagem. A 
retomada às vitórias animou 
o treinador Érico Barbosa. “O 
sub-17 vem muito embalado 
e consistente na competi-
ção. O sub-13, da professo-

Francisco Antônio Amorim
Advogado

Apoio
Contabilidade

LUCAS CANOSA - O sub-9 do 
Guarulhense entra em qua-
dra neste sábado, 24, em 
jogo válido pela semifinal 
da Série Bronze do Campeo-
nato Estadual, às 13h, diante 
do Sindicato dos Metalúrgi-
cos, no Ginásio da Federa-
ção Paulista de Futsal. Após 
vencer o Santo André na 
última semana, os garotos 
e o professor Cesinha estão 
confiantes em uma possível 
decisão de campeonato.

Treinador da equipe, Ce-
sar Luiz, o Cesinha, falou a 
respeito do recente triunfo 
sobre o Ramalhão. “Fizemos 
um jogo muito consistente e 
organizado. Acredito que te-
nha sido uma das melhores 
partidas da equipe na tem-
porada. Precisamos ajustar 
e corrigir algumas coisas, 
pois o trabalho é constante 

DIRETORIA - Perdemos um grande nome do esporte da nos-
sa cidade. O Guarulhense deseja muita força à família e 
aos amigos de Miltinho Ziller, agradecendo também por 
tudo que ele fez pelo futsal brasileiro.

ra Thaiane Guardado, é um 
time novo e está em começo 
de trabalho. O sub-15, entre-
tanto, vinha de jogos ruins e 
fez uma grande partida fora 
de casa. Estou muito conten-
te e espero manter a atuação 
agora”, disse.

Érico também falou sobre 
o tradicional adversário des-
de sábado. “O São José é uma 
equipe que tem um projeto 
longo no futsal e devemos 
muito respeito ao clube. Lá 
em São José arrancamos uma 
vitória no sub-15 e quase be-
liscamos no sub-17. Espero ser 
superior, pois precisamos so-
mar pontos visando uma me-
lhor classificação”, finalizou.

Guarulhense e São José se 
enfrentam neste sábado, 24, 
às 17h, no Ginásio Fioravante 
Iervolino.

e permanente”, relatou.
Preparado para o con-

fronto que vale vaga na fi-
nal do torneio, o professor 
também analisou a equipe 
rival e a preparação durante 
a semana. “Tenho algumas 
referências do time deles. 
Mas, o que vai contar bas-
tante é o rendimento do 
nosso esquadrão. Precisa-
mos manter a evolução e a 
organização tática, sendo 

eficiente na defesa e no ata-
que, sobretudo”, pontuou.

Por fim, Cesinha também 
destacou a evolução dos seus 
comandados durante a tem-
porada. “Independente dos 
resultados, eles estão mui-
to evoluídos em relação ao 
início do ano. Nós, hoje, jo-
gamos um futsal ofensivo e 
bonito, que nem sempre é su-
ficiente. Mas, estou satisfeito 
com o que vejo”, concluiu.
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ÁRIES: Você irá se mostrar uma pessoa com muito mais 
energia do que o habitual, podendo realizar coisas ainda 
melhores. 

TOURO: Não pode apresentar uma condição de medo, é 
necessário que você se coloque como alguém de grande 
coragem. 

GÊMEOS: Você estará de forma sublime, com mais ener-
gia e disposto a realizar coisas novas, isso será laureado 
com as suas ações mais firmes. 

CÂNCER: Com muitos sentimentos acontecendo dentro 
do seu coração, poderá ficar um pouco mais confuso, 
porém fortificado também. 

LEÃO: Quem você tanto ama estará mais acessível para 
você, e as tuas atitudes demonstrarão se poderá conse-
guir chegar aonde tanto deseja. 

VIRGEM: O que vem acontecendo no cosmos, tende a 
se virar no sentido de lhe ajudar a seguir em frente com 
muita qualidade. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETASPALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 43

LBH
FILMOGRAFIA

NEURONIOB
GROLARDI

PUNIFEDIT
CANCIONEIRO

GYNIGUAIS
EDACAUGS

IMOBILIARIA
CROINRU
OMSCATARD

CRIOTERAPIA
PARRNNV
OBRADEARTE
RBIIMARI

CALCULADORAS

Forma de 
comunica-
ção como
a Libras

"(?)
Figaro",
jornal

francês

(?) Ra-
malho, co-
mentarista
esportivo

"Monta-
nha", em 

"orografia"

A de Cha-
plin tem
81 obras

(Cin.)

Ato proibi-
do a quem

ingere
álcool

(?)
taxativo,
conceito
jurídico

"Let (?)
Be", su-

cesso dos
Beatles

Repousei
no sono

(?) Cooper,
cantor 

dos EUA

Mau
cheiro
(bras.)

Direitos
(?), pauta
de femi-
nistas

Portal
noticioso
de Minas

Gerais

Empresa
que

anuncia
imóveis

(?) bem: 
causar boa
impressão 

Interjeição
de enfado

Emite
alertas de
epidemia

(sigla)

Prefixo 
de "intra-
uterino"

Técnica
para

eliminar
verrugas

Emissora
britânica
de rádio 

e TV

Período
próximo a
24 horas
em Marte

Extensão 
de arquivo
compactado
(Inform.)

Criação
como a
"Mona
Lisa" 

Aparelhos
para fazer

contas 
(pl.)

Pedro (?):
o último

imperador
brasileiro

(?) 
Alexandre,

modelo
brasileira

Coleção
musical

Edgar
Degas,

pintor de
"A Aula

de Dança"

Rutênio
(símbolo)
Ritmo de

Jay-Z
Recolher
(objetos)

Trilha, 
em inglês

Queimei

"Vinho", em
"enícola"

Federação
(abrev.)
2º nome
de Lula

Área de base naval
dos EUA, no Caribe

(?) do México: é 
rico em petróleo

Exercício físico e 
dieta balanceada
Tears (?) Fears, 
banda britânica

Célula do
sistema
nervoso 

Castiguei

2/le. 3/for. 4/mari. 5/trail. 11/crioterapia.

LIBRA: Algumas forças irão colaborar com você em 
momentos extremamente complicados, então é bom que 
baixe a guarda de vez em quando. 

ESCORPIÃO: Poderá vir a ter algumas dificuldades para 
intentar alcançar o controle sobre situações bem mais 
incertas nesta fase.

SAGITÁRIO: Muitas coisas serão necessárias para que 
você possa evoluir como pessoa, principalmente fazer um 
exercício regular de pensamentos positivos. 

CAPRICÓRNIO: O que você vinha cultivando será agora o 
grande motor da sua vida para conseguir fugir dos piores 
problemas na sua vida. 

AQUÁRIO: Dentro dos teus sentimentos residirão alguns 
elementos de grande importância para encontrar forças e 
um modo de esquivar-se de situações maquiavélicas. 

PEIXES: As dificuldades que você vem enfrentando serão 
muito maiores nesta sua jornada, principalmente por 
mostrar sentimentos mais apaixonados. 

HORÓSCOPO

FOTO: GAL OPPIDO/LUCIANO MILANO FILHO

DA REDAÇÃO - Uma narrativa 
forte e atual, excelente exem-
plo de renovação da expres-
sividade da ópera. Nos dias 
31 de agosto (às 20h) e 1º de 
setembro (19h) a prefeitura 
apresenta a ópera Vanessa, 
de Samuel Barber, interpreta-
da pela Orquestra Jovem Mu-
nicipal de Guarulhos (OJMG) 
no Teatro do Adamastor Cen-
tro. A classificação dos espe-
táculos é livre e os ingressos 
gratuitos devem ser retirados 
na bilheteria do teatro com 
duas horas de antecedência 
das apresentações.

Espetáculo em três atos, 
Vanessa é a 14ª ópera apre-
sentada pela OJMG, uma 
tradição que se mantém ao 
longo de seus 16 anos de 
existência. Título inédito no 
Brasil, a obra do americano 
Samuel Barber estreou nos 
EUA em 1958.

Além dos 75 jovens ins-
trumentistas da orquestra 
e de cantores da Associação 
Vocal Lírico CoraLeste, o es-
petáculo conta com a direção 
artística e musical do maes-
tro Emiliano Patarra. Quem 
assina a direção é Marcelo 

Orquestra Jovem apresenta ópera inédita 
de Samuel Barber no Adamastor Centro

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

Cardoso Gama, especialista 
em direção teatral de óperas 
contemporâneas e responsá-
vel pelas primeiras audições 
mundiais de diversos com-
positores. A direção técnica 
conta ainda com o america-
no Jeremy Reger, doutor em 
música e pianista preparador 
especialista em óperas. 

A obra narra os conflitos 
entre o idealismo romântico 
e a realidade emocional de 
três mulheres. Depois de es-
perar 20 anos pelo retorno de 
seu amante Anatol, Vanessa 
acaba por conhecer seu filho, 
de mesmo nome, por quem 
se torna obsessivamente atra-
ída. Enquanto isso, o jovem 

se envolve com a sobrinha 
de Vanessa, Erika, que não 
se sente segura sobre essa 
relação. A mãe de Vanessa, a 
Baronesa, assiste a tudo isso 
e faz graves julgamentos em 
relação à filha e à neta, recu-
sando-se a trocar palavras 
com elas por acreditar que 
estão vivendo uma mentira.

No elenco, a ópera de Bar-
ber traz ao palco do Teatro do 
Adamastor Centro grandes ta-
lentos, como a da soprano Tati 
Helene no papel de Vanessa e 
o tenor Flávio Leite no papel 
de Anatol, além de Luisa Fran-
cesconi (Erika), Juliana Taino 
(Baronesa) e Flávio Lauria 
(Mordomo), entre outros.



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.
CORRETORES 
Não precisa de exp., 
venha trabalhar no maior 
lançamento de Guarulhos  
97065-1929  whats.

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

 

13ESPORTESwww.fmetropolitana.com.br

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

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
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
CASA B. VISTA 6X25 
2 Dorms. + deps., 2 vgs. + 
edicula R$ 200 Mil.  Ótimo 
Local F.: 2382-8300
CHÁCARA IGARATÁ 
1.000Mts ² entr. 5 Mil prest. 
R$ 300, mês F.: 4328-5097 
/ 96717-5097 / 96084-0905.

TERRENO 
Av. Palmira Rossi- Recreio 
São Jorge 50Mil. F. 96043-
2400 nextel.
APTO MACEDO 
3 dorms.,sala 2 amb.,coz, 
wc., lavabo,alguns amb. 
planejados,1 vaga  F: 
97228-9898
CASA ATIBAIA 
B. Portão , 2 dorms., 2 
wcs., sal., coz., próx. 
asfalto Ter. 522mts.², Rua 
Iluminada  230Mil 2404-
1430/ 99730-0649 vivo.
SÍTIOS C/ CASA 
Igaratá/ Sta. Isabel 2,0 
HA, entrada R$ 30Mil 
saldo 600,00/ mês. F.: 
4328-5097/ 96084-0905/ 
96717-5097
MAIRIPORÃ 
OPORTUNIDADE 
Chácaras c/ entr. a partir 
de 5 Mil , e prest R$ 250, 
F.: 96717-5097/ 4328-5097/ 
96084-0905
SÍTIOS IGARATÁ/ STª ISABEL 
20.000Mts², Oportunidade 
entr. 15Mil + prest. R$ 500/
mês. F.: 4328-5097/ 96717-
5097 /96084-0905

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

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

ANUNCIE 
AQUI

 97380-7685
ANUNCIE AQUI
 97380-7685

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

CAMILA INICIANTE 
Completa e Carinhosa. 
Rua Cuevas , Nº 18. F.: 
2087-2091.
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 DE MASSAGEM 
Relaxe c/prazer  R. Diogo 
Farias 230  Centro Gru.  
2408-8532/  94133-9823

Sábado e domingo, 24 e 25 de agosto de 2019

Oito jogos agitam a rodada da Taça GRU de Futebol Amador neste fim de semana
DA REDAÇÃO  - A Taça GRU de 
Futebol Amador continua 
neste fim de semana com 
mais oito partidas. No sába-
do (24) o estádio Cícero Mi-
randa, na Vila Galvão, recebe 
dois confrontos. Pelo grupo 
E, Sport Clube Coringas e 
AD Amizade se enfrentam 
às 13h30. Em seguida, às 
15h, AD Pimentas e Laroma 
jogam pelo grupo F.

Já no domingo (25) o lo-
cal recebe mais dois jogos. 
A partir das 11h, o Sport 
City FC recebe o Ipiranga 
FC pelo grupo G. Na sequ-
ência, pelo grupo H, Usbe-
ckistão FC e Aliados do 5 
completam a programação 
do Cícero Miranda.

O Estádio Antônio Soares 

Guarulhos recebe a final do Campeonato Paulista de Boxe neste domingo

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG

DA REDAÇÃO - A Academia Coliseu Boxe Center, no bairro dos Pimentas, recebe no domingo (25), às 12h, as finais do Campeonato Paulista de Boxe Elite e 
Juvenil. A competição é organizada pela Federação de Boxe do Estado de São Paulo (Febesp). O evento contará com 15 lutas, três delas com atletas de Gua-
rulhos: Yuri Falcão dos Reis no Juvenil 57kg, Wanderley de Souza Pereira no Juvenil 69kg e Cleverton Lucas Galindo no Elite 81kg. A pesagem e o exame 
médico acontecem das 8h30 às 9h30.

Além das lutas, o torneio também abrirá espaço para homenagens aos atletas e treinadores medalhistas no Pan-Americano e no Mundial Juvenil. O 
presidente da Confederação Brasileira de Boxe, Mauro Silva, comparecerá à cerimônia. O Coliseu Boxe Center é a entidade guarulhense que representa o 
município nos Jogos Abertos do Interior, que neste ano acontecerão em novembro na cidade de Marília.

de Oliveira, no Jardim Tran-
quilidade, que recebe jogos 
oficiais do Campeonato Pau-
lista da modalidade, também 
será palco de algumas par-
tidas da competição. No do-
mingo, às 14h, Ressaca/Barra-
cão FC joga contra o Meninos 
do Morro. Os Manos FC e 
Jamaica FC complementam a 
rodada no local às 15h30.

No estádio Oswaldo de 
Carlos, na Vila Fátima, Atlân-
tico FC e CE Cachoeira fazem 
o confronto das 13h30. Pelo 
grupo L, o Marilena FC en-
frenta o Pega no Tranco FC 
às 15h. Para mais informa-
ções sobre a Taça GRU de Fu-
tebol Amador acesse http://
portaleducacao.guarulhos.
sp.gov.br/tacagru.
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