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INVERNO - E aos poucos o frio do inverno vai cedendo e o Sol voltou a aquecer a população
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O PT, Partido dos Traba-
lhadores, faz suas convenções 
neste domingo para eleger di-
retórios nos três níveis. Munici-
pal, estadual e nacional.

Se depender do guia, ex-
-presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva, Gleici Hoffmann será elei-
ta presidente da sigla.

Militantes de Guarulhos 
concordam com Lula a jul-
gar pelas informações a mim 
passadas ontem por uma das 
lideranças do partido. Há to-
tal concordância com as indi-
cações que saem da cela da 
Polícia Federal em Curitiba.

“O PT viveu momentos 
difíceis nos últimos anos. E 
Gleice esteve com o ex-presi-
dente o tempo todo. Absolu-
tamente fiel”.

A declaração é do ex-
-vereador e figura importan-
te no partido hoje, professor 
Samuel Vasconcelos. Samuel 
é candidato a presidente do 
diretório municipal, numa 
eleição que envolve cerca de 
vinte e cinco mil militantes 
aptos a depositar o voto nas 
urnas que funcionarão nas es-
colas municipais, “gentilmen-
te cedidas pelo prefeito Guti”.

Uma eleição que tem 
mais uma candidata ao cargo 
de presidente da sigla, a ve-
readora Genilda Bernardes, 
ex-secretária de Assistência 
Social do Município nas ad-
ministrações petistas.

Apesar de apenas dois can-
didatos a presidente do diretó-
rio, são cinco as chapas dispu-
tando o voto dos convencionais. 
Os cargos serão preenchidos 
obedecendo à porcentagem 

que cada uma delas conquistar.
Quatro chapas apoiam o 

nome de Genilda. Apesar de só 
ter uma das chapas de seu lado, 
o professor Samuel tem certe-
za de ser eleito. “A maioria das 
lideranças expressivas do parti-
do está comigo”.

 
Pietá e Alencar
A eleição do diretório petis-

ta de domingo, em número de 
eleitores, pode ser comparada 
à eleição de uma cidade média 
do estado de São Paulo. O mo-
vimento nas zonas de votação, 
por isso, será grande.

Há ainda um detalhe impor-
tante na disputa. Os candidatos 
a presidente e os líderes das 
chapas em disputa mostram 
claramente o lado que estão na 
disputa pela Prefeitura.

De um lado, o ex-prefeito e 
ex-deputado Elói Pietá. Do ou-
tro, o deputado e ex-vereador 
Alencar Santana.

Samuel Vasconcelos não es-
conde que apoia Pietá. Genilda 
prefere Alencar. “De um lado, a 
experiência, a capacidade ad-
ministrativa, de outro, a juven-
tude e o espírito combativo”.

-- São dois bons candidatos.
A eleição de agora será 

importante para saber qual 
dos dois enfrentará o prefeito 
Guti que fatalmente tentará a 
reeleição.

Pode acontecer que se 
decida por uma prévia, como 
aconteceu no passado, onde 
todos os filiados votam.

De uma coisa o PT está 
confiante. O partido estará 
no segundo turno da eleição 
do ano que vem.

RETICÊNCIAS

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

vo seria o de turistas estrangeiros, com 
dólares e euros, que pagariam tranqui-
lamente 50% a mais do que aos táxis do 
Aeroporto de Guarulhos...

Precisão suíça
Um vereador de oposição está de olho 

nos pagamentos feitos à empreiteira Era 
Técnica. Ela aluga equipamentos para a Pre-
feitura. Na planilha de custos, os números de 
horas trabalhadas são sempre redondos, de 
uma exatidão impressionante…

Momento econômico
Mais uma cooperativa de crédito está se 

instalando em Guarulhos. Na rua Capitão 
Gabriel, com a bandeira Sicoob. Deverá ser 
a quinta instituição a disputar esse nicho no 
mercado financeiro na cidade…

Engatilhado
Com boa retórica e bem alinhado com 

o pensamento bolsonarista, o Capitão 
Fabião, da ROTA, se autodeclara prefei-
turável em 2020. Com apoio da bancada 
da bala na Assembleia Legislativa, está 
tentando conseguir o controle do PSL de 
Guarulhos…

Agenda 
O possível prefeiturável pelo PRTB, 

Rodrigo Tavares, será entrevistado ama-
nhã no programa “Radar”. Ele foi candida-
to a governador em 2018…

Elementar
Cresce rumor que o secretário Edmilson 

Americano (Podemos) não deverá ser can-
didato a vereador em 2020. A lógica é que 
não fará sentido trocar de secretário daqui a 
oito meses, próximo da sucessão…

Faz sentido!
O nome do genro de Americano, o diretor 

Ticiano Neves (Transportes Internos), surge 
como eventual sucessor nato para vereador. 
E, em 2020, com o prefeito Guti (PSB) mais 
nas ruas atrás de votos, a função de secretá-
rio de Governo será mais importante…

Fogo “amigo”
Mesmo quando instigado, o ex-secretário 

de Governo Peterson Ruan evita qualquer 
crítica ao prefeito Guti (PSB). Já em relação 
a alguns secretários, ele tem feito, digamos, 
observações. Principalmente ao Guti...

Bandeira
Há empresa interessada em montar 

transporte em carros de luxo blindados 
com motoristas bilíngues. O público-al-
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Guarulhos dá início às obras do Complexo GuaruJovem

DA REDAÇÃO - A prefeitura deu 
início nesta semana às obras 
de terraplanagem e nivela-
mento do Complexo Guaru-
Jovem, um moderno equipa-
mento que será destinado ao 
desenvolvimento social e ao 
atendimento de famílias ca-
rentes na região de Cumbica.

Orçada em R$ 7,7 milhões, 
a obra conta com execução da 
empresa Construmedici Enge-
nharia e Comércio Ltda. e ge-
renciamento da Secretaria de 
Obras. O projeto contempla a 
edificação de cinco prédios com 
área construída de mais de 1,7 
mil m², num terreno de quase 
9,7 mil m². O prazo para execu-
ção dos trabalhos é de 15 meses.

O GuaruJovem abrigará um 
Centro de Atenção Psicossocial 
(Caps)com 623,98 m² contendo 
recepção, espaço de acolhimen-
to, sala de atividades coletivas, 
farmácia e sala médica para 
atendimento a pessoas com 
transtornos mentais graves e 
persistentes ou decorrentes de 
uso de álcool ou drogas. Haverá 
também uma Unidade de Aco-
lhimento Infanto-Juvenil (UAI) 
composta de dois pavimentos 
totalizando 554,22 m², com 
sala de estar e de jantar, sala de 
convivência e quartos coletivos 
para acolhimento de crianças e 
adolescentes entre dez e 18 anos 
incompletos de ambos os sexos.

O complexo contará ainda 
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Casa de Passagem e Acolhimento Feminino 
serão entregues na próxima segunda-feira
DA REDAÇÃO - Guarulhos entre-
gará na segunda-feira (9) dois 
equipamentos na Vila Carme-
la: a Casa de Passagem “Dando 
um Tempo” e o Serviço de Aco-
lhimento Institucional Adulto 
Feminino “Flor de Lis”, sendo 
este último um serviço inédito 
no município. Ambos funcio-
narão 24 horas por dia, todos 
os dias da semana, para acolher 
mulheres adultas em situação 
de rua, abandono, ausência de 
residência ou em trânsito e sem 
condições de autossustento.

Os serviços serão execu-
tados de forma indireta pelo 
Núcleo Batuíra – Serviço de 
Promoção da Família, por 
meio de convênio. Eles são ti-
pificados pelo Sistema Único 
da Assistência Social e a dife-
rença entre é que a Casa de 

com um Centro de Referência 
Especializado de Assistência 
Social (Creas) construído numa 
área de 230,42 m², com salas de 
atendimento individual e fami-
liar, sala coletiva, entre outros. 
No local será feito o atendimen-
to especializado a famílias e 
indivíduos que vivenciam situ-
ações de vulnerabilidade com 
direitos violados. Haverá tam-
bém um Centro de Referência 
de Assistência Social (Cras), ou 
seja, uma unidade de proteção 
social básica do Sistema Único 
de Assistência Social, que ofere-
cerá benefícios e acesso a pro-
gramas e políticas públicas aos 
mais carentes. Além disso, o 
complexo abrigará um edifício 
administrativo de aproximada-
mente 121,27 m².

Assim, a cidade ganhará 
um importante espaço para o 
desenvolvimento de diversas 
atividades, que contará com o 
trabalho de assistentes sociais, 
psicólogos, terapeutas, psiquia-
tras, pedagogos, educadores, 
entre outros profissionais. O 
novo equipamento público está 
sendo construído na rua dos Je-
suítas, s/nº, Cumbica.

Passagem é para acolhimen-
to provisório e transitório de 
mulheres com ou sem filhos 
(de zero a 17 anos) para um 
curto período de tempo.

Na Casa de Passagem, as 
mulheres vêm encaminhadas 
por agentes de serviço de abor-
dagem social nas ruas, Centros 
de Referência da Assistência 
Social, Centro de Referência de 

Especialidade da Assistência 
Social, Posto de Atendimento 
Humanizado ao Migrante e 
outras entidades. Já no Serviço 
de Acolhimento Institucional 
a recepção é por abandono e 
para as mulheres em situação 
de rua, em regime de proteção 
integral com a finalidade de re-
gate e fortalecimento de víncu-
los familiares e comunitários.

Em operação contra a pedofilia, Polícia 
Civil prende duas pessoas na cidade

Criminosos roubam mulher 
dentro de padaria na Vila Galvão

OCG 2019 terá a participação de 11,6 mil alunos
DA REDAÇÃO - O evento es-
portivo mais tradicional de 
Guarulhos ainda maior. Será 
desta forma que a 49ª edição 
da Olimpíada Colegial Gua-
rulhense acontecerá, entre 
os dias 14 e 27 de setembro, 
contando com 11.626 alunos. 
Cento e quarenta escolas es-
tão inscritas na competição, 
nove a mais do que em 2018. 
Ontem durante o congresso 
técnico da OCG no prédio da 
Secretaria de Educação, os 
representantes das institui-
ções de ensino aproveitaram 
para tirar dúvidas sobre as 
regras da competição e tam-
bém acompanhar o sorteio 

LUCY TAMBORINO - Uma mu-
lher foi assaltada na terça-fei-
ra (03), por volta das 13h30, 
em uma padaria na rua Tre-
ze de Maio, na Vila Galvão. 
Segundo testemunhas a ví-
tima tinha acabado de sacar 
dinheiro em um banco na 
região. Ninguém ficou ferido 
na ação e nada foi levado do 
estabelecimento.

Imagens de uma câmera 
de segurança mostram o mo-
mento que um dos bandidos, 
que estava armado, entrou na 
padaria e levou a bolsa da ví-
tima. Em sequência, o crimi-
noso sai do estabelecimento 

DA REDAÇÃO - Sob a coordena-
ção do Ministério da Justiça 
e Segurança Pública (MJSP), 
foi deflagrada ontem a “Ope-
ração Luz na Infância 5”, 
com o objetivo de identificar 
autores de crimes de abuso 
e exploração sexual contra 
crianças e adolescentes pra-
ticados na internet. Nessa 
fase da operação estão sendo 
cumpridos 105 mandados de 
busca e apreensão de arqui-
vos com conteúdo deste tipo.

Somente em Guarulhos, 
duas pessoas foram presas pela 
Polícia Civil. Ainda policiais 

e encontra o comparsa que o 
aguarda em uma moto. O bo-
letim de ocorrência do caso 
foi registrado no 2° Distrito 
Policial. E até o fechamento 
desta edição, nenhum sus-
peito havia sido preso.

A região da Vila Galvão 
tem sido alvo de criminosos 
nos últimos dias. Na semana 
passada clientes de uma rede 
de fast food foram vítimas 
de bandidos que levaram 
objetos pessoais, uma bolsa 
e dois celulares. Já no domin-
go, um homem teve o veículo 
roubado quando estacionava 
com duas crianças.

federais atuam em mandados 
de busca e apreensão nos esta-
dos do Paraná, Santa Catarina, 
Amazonas, Amapá, Maranhão 
Alagoas, Rio Grande do Norte 
e Rio de Janeiro. A operação 
além de atingir o Brasil, possui 
alvos em outros seis países.

No Brasil, a pena para 
quem armazena esse tipo de 
conteúdo varia de um a qua-
tro anos de prisão, de três a 
seis anos de prisão por com-
partilhar e de quatro a oito 
anos de prisão por produzir 
conteúdo relacionado aos cri-
mes de exploração sexual.

das chaves das modalidades 
coletivas e individuais.

Para o secretário de Es-
porte e Lazer, Rogério Ha-
mam, o objetivo da pasta é 
sempre organizar uma OCG 
melhor do que a anterior. 
“Trata-se de algo histórico 
para a cidade, por isso, nos-
sa missão é fazer desta edi-
ção a mais perfeita de todas. 
A Olimpíada Colegial é um 
evento de grande expressão 
para o Estado e até para o 
país”, finalizou. A cerimônia 
de abertura ocorre no dia 14 
de setembro, às 9h, no Está-
dio Arnaldo José Celeste, na 
Ponte Grande.
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Desembarca no Porto de Santos hoje o 
1º trem da Linha 13-Jade, vindo da China
DA REDAÇÃO - O primeiro trem 
do lote de oito unidades ad-
quiridas pelo Governo do Es-
tado na China para circular 
na Linha 13-Jade da CPTM 
desembarcará no Porto de 
Santos, na manhã de hoje. O 
trem embarcou para o Brasil 
em 20 de junho em navio es-
pecial que atracou no porto 
na noite desta quarta-feira.

Ele será transportado de 
carreta para a Oficina de Pre-
sidente Altino, da CPTM, onde 
vai passar por testes nos siste-
mas elétricos, mecânicos e de 
sinalização, antes de entrar 
em operação na Linha 13-Jade, 
que liga a capital paulista ao 
Aeroporto de Cumbica.

Os principais diferenciais 
dessa frota, chamada 2500, são 
o bagageiro para malas peque-
nas localizado acima dos assen-
tos e o espaço específico para 
malas grandes. Esses itens vão 

garantir conforto na viagem 
até o Aeroporto Internacional 
de Guarulhos. Atualmente, cir-
culam na Linha 13-Jade trens 
novos do mesmo padrão das 
demais linhas da CPTM. 

O consórcio Temoinsa-Si-
fang venceu a licitação interna-
cional com a apresentação da 
melhor proposta no valor de R$ 
316,7 milhões para a fabricação 
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dos oito trens. A aquisição des-
sa frota está sendo financiada 
com recursos do Banco Euro-
peu de Investimento (BEI), que 
disponibilizou € 85 milhões 
para o governo estadual.

A exemplo das frotas das 
outras seis linhas da CPTM, 
os trens chineses terão oito 
carros cada um, totalizando 
170 metros de comprimento.

DA REDAÇÃO - O governo 
estadual regulamentou o 
Nossa Casa, programa que 
prevê R$ 1 bilhão de in-
vestimentos para a cons-
trução de 60 mil moradias 
até 2022 no estado. Os in-
vestimentos do orçamento 
estadual serão usados para 
subsidiar uma parte do va-
lor do imóvel. Para quem 
ganha até R$ 3 mil, o sub-
sídio será de até R$ 40 mil. 
E para quem recebe de R$ 
3 mil a R$ 5 mil, o subsídio 
será de até R$ 10 mil. Os 
limites dos valores de ven-
das dos imóveis serão de 
R$ 240 mil para a capital 
paulista e R$ 230 mil para 
a região metropolitana, va-
riando nas outras cidades 
de acordo com o tamanho 

Sem interesse da iniciativa privada, 
programa estadual deverá dar 
destinação a área da Fazenda Albor

da população.
Além disso, o lançamen-

to do Nossa Casa também 
ajudará a ocupar o espaço 
deixado por outros modelos 
de parceria público-priva-
das (PPPs) que não decola-
ram nos anos anteriores. O 
governo Geraldo Alckmin 
(PSDB) lançou em abril de 
2017 uma consulta públi-
ca sobre um conjunto de 
empreendimentos que ofe-
receriam 13 mil moradias 
populares em um terreno 
conhecido como Cidade Al-
bor, englobando os municí-
pios de Guarulhos, Arujá e 
Itaquaquecetuba. Mas não 
houve interesse público, e a 
destinação do terreno está 
sendo repensada pelo go-
verno estadual.

PRECISA-SE
 

COSTUREIRA/GUARULHOS
PARA TRABALHAR COM CAMISETAS

EMPRESA LOCALIZADA EM GUARULHOS

      
HORÁRIO DE TRABALHO: 
SEG Á SAB – 6H ÀS 14H (CAFÉ DA MANHÃ + BENEFICÍOS)

SEG A SAB – 14H ÀS 22H (CAFÉ DA TARDE + BENEFICÍOS)

 

INTERESSADOS LIGAR NO RH : 
(FALAR COM JÉSSICA)

(11) 2229 1241 /     (11) 9 7450 3971 

BENEFÍCIOS: CAFÉ DA MANHÃ, CAFÉ DA 
TARDE, VALE ALIMENTAÇÃO, VALE 
TRANSPORTE , CONVÊNIO MÉDICO, 
CONVÊNIO ODONTOLOGICO E PREMIAÇÃO 
POR PRODUÇÃO.   

Favor entrar em contato somente
de 2ªa 6ª das 9hr as 18hr

EXPERIÊNCIA COM AS MÁQUINAS OVERLOQUE , 
GALONEIRA OU PONTO CORRENTE  PARA 
EMPRESA DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS . 

VAGAS APENAS P/ COSTUREIRAS

0

5

25

75

95

100



 

7NACIONAL
Quinta-feira, 5 de setembro de 2019

www.fmetropolitana.com.br

Ministério da Saúde confirma 2.753 casos 
de sarampo no país; 66 em Guarulhos

DA REDAÇÃO - O Ministério da 
Saúde informou ontem que, 
de 9 de junho até 31 de agos-
to, 2.753 casos de sarampo 
foram confirmados no país. 
No período, houve quatro 
óbitos, em decorrência da 
complicação do quadro de 
saúde dos pacientes, três em 
São Paulo e um em Pernam-
buco. Conforme destacou o 
secretário de Vigilância em 
Saúde, Wanderson Oliveira, 
três dos mortos tinham me-
nos de um ano de idade.

Em Guarulhos, a Secreta-
ria de Saúde do Estado infor-
mou um total de 91 casos na 
semana passada, no entanto, 

FOTOS: MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL

ontem corrigiu a informação 
apontando 66 registros.

Com relação ao boletim 
divulgado na quarta-feira 
(28), houve aumento de 18% 
no número de pessoas infec-
tadas. Segundo o Ministério 
da Saúde, o número se deve 
a confirmação clínica de ca-
sos que estavam em investi-
gação anteriormente.

Ao todo, a pasta recebeu 
a notificação de 20.292 sus-
peitas da doença, das quais 
2.109 foram descartadas. O 
restante ainda está sob in-
vestigação.

LUCY TAMBORINO - A difteria e 
a rubéola têm preocupado a 
Sociedade Brasileira de Imuni-
zações (SBIm). As duas estão 
na mira da entidade científica, 
diante do cenário atual do país 
e do mundo. “A difteria é uma 
doença que ameaça voltar, já 
que existe um surto na Vene-
zuela”, comentou Isabella Balla-
lai, vice-presidente da associa-
ção. “Se o sarampo voltou pode 
acontecer a mesma coisa com a 
rubéola. A vacina para as duas 
é a mesma”, completou.

No dia de 17 de agosto 
aconteceu a primeira morte 
por sarampo no país, depois 
de mais de 40 anos do últi-
mo surto da doença. Agora 
o Ministério da Saúde tem 
lançado diversas campanhas 
para tentar conter novamen-
te a enfermidade. “Nossas 
coberturas vacinais são bai-
xas e a partir do momento 

Rubéola e difteria podem voltar para o Brasil, 
alerta Sociedade Brasileira de Imunizações

que uma pessoa com saram-
po de outro país encontrou 
uma pessoa não vacinada 
isso aconteceu”, esclareceu. 

De acordo com Isabella, os 
brasileiros têm deixado a vaci-
nação de lado porque se esque-
ceram das doenças. “As pessoas 
com menos de 30 anos não se 
preocupam e os médicos tam-
bém não. Quando eu tenho 
muito medo eu faço qualquer 
coisa. As fake news também 
têm deixando a população em 
dúvida e isso afeta a taxa de co-
bertura vacinal”, disse.  

1º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E DO REGISTRO 
CIVIL DE PESSOA JURÍDICA DE GUARULHOS - COMARCA DE GUARULHOS - ESTADO 
DE SÃO PAULO - MANUEL SANCHES DE ALMEIDA - Oficial-  CNPJ nº 51.260.743/0001-31 
- EDITAL - INTIMAÇÃO DE DEVEDOR EM PROCEDIMENTO EXECUTORIO ADMINISTRA-
TIVO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - MANUEL SANCHES DE ALMEIDA, Primeiro Oficial de 
Registro de Imóveis da Comarca de Guarulhos, Estado de São Paulo, na forma da lei. FAZ 

SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possam, em especial a 
Sra. DANIELA DA SILVA GONÇALVES, brasileira, solteira, maior, administradora, RG. 28.790.147-6–SSP/SP, 
CPF/MF: 295.586.738-11, residente na Rua Caetano Teixeira, n°255, Jardim Virginia Bianca, São Paulo/SP, que 
atendendo ao requerido por BANCO BRADESCO S/A, (prenotado sob n. 336.066) foi instaurado o procedimento 
executório administrativo, em conformidade com o artigo 26, parágrafo 1º da Lei federal 9.514 /97, da Alienação 
Fiduciária registrada sob n. 4, na matrícula n. 109.593, desta serventia, pela qual DANIELA DA SILVA GONÇAL-
VES, transmitiu-lhe em alienação fiduciária, o imóvel situado nesta comarca: Rua das Palmeiras, N° 127, Apto 
103-1, Reserva D´Augusta, Gopouva. Com o intuito de proceder à intimação pessoal da devedora, foram efetuadas 
diligências nos seguintes endereços: a) Rua das Palmeiras, N° 127, Apto 103-1, Bloco 1, Reserva D´Augusta, 
Gopouva, Guarulhos/SP – CEP: 07022-000 (no endereço do próprio imóvel transmitido em alienação fiduciária), 
tendo o escrevente notificador certificado haver obtido informações no local que: a destinatária mudou-se do 
endereço indicado, há mais ou menos dois anos, para local incerto e não sabido, conforme informações prestadas 
pelo Sr. Ricardo Alves, que se apresentou como porteiro do condomínio. (certidão de fls. 48); b) Rua Caetano 
Teixeira, n°255, Jardim Virginia Bianca, São Paulo/SP – CEP: 02355-270 (no endereço da devedora constante no 
registro aquisitivo), tendo o escrevente notificador do 9° RTD de São Paulo - Capital, certificado que: “A destinatária 
não reside no endereço indicado, residindo em local incerto e não sabido, conforme informação prestada pela Sra. 
Priscila Martins, inquilina, em diligencia realizada no local, no dia 29/05/2019 às 13:45h...”.  (certidão de fls. 34). 
Diante desse quadro, o credor exequente requereu a intimação por edital da devedora: DANIELA DA SILVA 
GONÇALVES, com fundamento no §4º Art. 26 da Lei 9514/97, redação inserida pela Lei nº 13.043, de 2014, do teor 
seguinte: § 4º Quando o fiduciante, ou seu cessionário, ou seu representante legal ou procurador encontrar-se em 
local ignorado, incerto ou inacessível, o fato será certificado pelo serventuário encarregado da diligência e 
informado ao oficial de Registro de Imóveis, que, à vista da certidão, promoverá a intimação por edital publicado 
durante 3 (três) dias, pelo menos, em um dos jornais de maior circulação local ou noutro de comarca de fácil 
acesso, se no local não houver imprensa diária, contado o prazo para purgação da mora da data da ultima 
publicação do edital. Foi deferida a intimação por edital, pelo despacho de fls. 53/55. Assim, pelo presente, fica a 
referida fiduciante (DANIELA DA SILVA GONÇALVES), intimada para que, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, a 
contar da última publicação deste edital, (que será feita em 3 (três) dias consecutivos, compareça ao 1º Oficial de 
Registro de Imóveis de Guarulhos/SP, sito à Rua Dona Olinda de Albuquerque, nº157, Jardim São Paulo, 
Guarulhos / São Paulo (de segunda a sexta-feira - horário 9:00 as 16:00h), para quitar o seu débito para com o 
credor fiduciário e proprietário supra, que em 21/08/2019 perfazia o valor de R$16.227,89 (dezesseis mil, duzentos 
e vinte e sete reais e oitenta e nove centavos), corresponde ao principal (prestações até hoje vencidas) e seus 
encargos contratualmente convencionados, devendo ser acrescidas ao valor acima: a) As prestações que se 
vencerem até a data do efetivo pagamento; b) Os acréscimos correspondentes a atualização entre o dia de hoje e 
o do efetivo pagamento (os quais constam da planilha apresentada pelo exequente, que encontra-se acostada ao 
procedimento executório; c) As despesas ocorridas com o procedimento executório administrativo. O não 
pagamento do débito dentro do prazo supramencionado (15 dias) implicará na CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDA-
DE EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO Assim, expediu-se o presente edital, para que de futuro ninguém possa 
alegar nulidade, o qual será publicado, por três vezes, em jornal de grande circulação deste Município. Guarulhos, 
22 de agosto de 2019. MANUEL SANCHES DE ALMEIDA - Oficial Delegado
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presente edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possam, em especial ao Sr. FABIANO SUKADOLNICK 
DOS REIS, brasileiro, policial militar, RG. n.21417354-SSP/SP, CPF/MF n. 212.801.998-22, e sua mulher DANIELLE 
FREITAS SUKADOLNICK, brasileira, autônoma, RG. n. 41392321-SSP/SP, CPF/MF n.313.427.978-92, casados pelo 
regime da comunhão parcial de bens, desde 26/09/2009, residentes na Rua Santa Izabel, n. 555, Torre 3, Apto 44, Vila 
Augusta, nesta Cidade, que atendendo ao requerido por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A., (prenotado sob n. 336.245) 
foi instaurado o procedimento executório administrativo, em conformidade com o artigo 26, parágrafo 1º da Lei federal 9.514 
/97, da Alienação Fiduciária registrada sob n.9, na matrícula n.115.025, desta serventia, pela qual FABIANO SUKADOLNICK 
DOS REIS e DANIELLE FREITAS SUKADOLNICK, transmitiram-lhe em alienação fiduciária, o imóvel situado nesta 
comarca: Rua Santa Izabel, n. 555, Torre C, Apto 44, Edifício Elegance, Condomínio Residencial Fatto Quality Vila Augusta, 
Vila Augusta. Com o intuito de proceder à intimação pessoal dos devedores, foram efetuadas diligências nos seguintes 
endereços: a-) Rua Santa Izabel, n. 555, Torre C, Apto 44, Edifício Elegance, Condomínio Residencial Fatto Quality Vila 
Augusta, Vila Augusta, Guarulhos/SP, CEP: 07023-022 (no endereço dos devedores que constou no titulo causal e no 
registro aquisitivo), tendo o escrevente notificador certificado haver obtido informações no local que: os destinatários 
mudaram-se do endereço indicado, há mais ou menos um ano, para local incerto e não sabido, conforme informações 
prestadas pela Sra. Elaine Lima, que se apresentou como porteira do condomínio (certidões de fls. 80 e 89); b-) Rua Anny, 
nº 673, São João Climaco, São Paulo/SP- CEP: 04240-000 (no endereço indicado pela parte), tendo o escrevente notificador 
do 3º RTD DA COMARCA DE SÃO PAULO, certificado haver obtido informações no local que: os destinatários não são 
conhecidos no endereço indicado, conforme informações prestadas pelo Sr. Danilo, que declarou ser morador do imóvel 
(certidões de fls. 32 e 44). Diante desse quadro, o credor exequente requereu a intimação por edital dos devedores: 
FABIANO SUKADOLNICK DOS REIS e DANIELLE FREITAS SUKADOLNICK, com fundamento no §4º Art. 26 da Lei 
9514/97, redação inserida pela Lei n. 13.043, de 2014, do teor seguinte: § 4º Quando o fiduciante, ou seu cessionário, ou seu 
representante legal ou procurador encontrar-se em local ignorado, incerto ou inacessível, o fato será certificado pelo 
serventuário encarregado da diligência e informado ao oficial de Registro de Imóveis, que, à vista da certidão, promoverá a 
intimação por edital publicado durante 3 (três) dias, pelo menos, em um dos jornais de maior circulação local ou noutro de 
comarca de fácil acesso, se no local não houver imprensa diária, contado o prazo para purgação da mora da data da ultima 
publicação do edital. Foi deferida a intimação por edital, pelo despacho de fls. 96, 97 e 98. Assim, pelo presente, ficam os 
referidos fiduciantes (FABIANO SUKADOLNICK DOS REIS e DANIELLE FREITAS SUKADOLNICK), intimados para que, 
NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, a contar da última publicação deste edital, (que será feita em 3 (três) dias consecutivos, 
compareçam ao 1º Oficial de Registro de Imóveis de Guarulhos/SP, sito à Rua Dona Olinda de Albuquerque, n.  157, 
Jardim São Paulo, Guarulhos / São Paulo (de segunda a sexta-feira - horário 9:00 as 16:00h), para quitarem o seu 
débito para com o credor fiduciário e proprietário supra, que em 21/08/2019 perfazia o valor de R$ 23.588,04 (vinte e três mil, 
quinhentos e oitenta e oito reais e quatro centavos), corresponde ao principal (prestações até hoje vencidas) e seus encargos 
contratualmente convencionados, devendo ser acrescidas ao valor acima: a) As prestações que se vencerem até a data do 
efetivo pagamento; b) Os acréscimos correspondentes a atualização entre o dia de hoje e o do efetivo pagamento (os quais 
constam da planilha apresentada pelo exequente, que encontra-se acostada ao procedimento executório; c) As despesas 
ocorridas com o procedimento executório administrativo. O não pagamento do débito dentro do prazo supramencionado (15 
dias) implicará na CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO. Assim, expediu-se o 
presente edital, para que de futuro ninguém possa alegar nulidade, o qual será publicado, por três vezes, em jornal de grande 
circulação deste Município. Guarulhos, 22 de agosto de 2019. MANUEL SANCHES DE ALMEIDA - Oficial Delegado

PUBLICIDADE
 LEGAL

Faça sua Publicações 
Legais Conosco

Vacinação
Como prioridade, o governo federal estabeleceu a va-

cinação de todas as crianças com idade entre 6 meses e 
11 meses e 29 dias, grupo em que a doença pode, facil-
mente, se tornar letal. Nesse caso, é aplicada a chamada 
dose zero. Outra recomendação é de que, ao completar 
um ano de idade, as crianças recebam a primeira dose. 
A segunda dose, a última a ser tomada por toda a vida, é 
aplicada aos 15 meses de idade.

Ela ainda destacou que as 
vacinas são seguras e foram 
responsáveis por salvar trilhões 
de vidas. “Até mesmo uma dipi-
rona tem mais evento adverso 
do que a vacina”, apontou. 

Atualmente a cobertura 
vacinal no Brasil varia de 70% 
a 80%, dependendo da vacina, 
o que torna o país vulnerável. 
“Vacinar é proteger a si e o país 
fica protegido por tabela. A úni-
ca maneira de evitar que novas 
doenças sejam reintroduzidas 
no país é mantendo 95% da fai-
xa vacinal”, finalizou.
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       Até o dia 11 de setembro, a prefeitura abre 
inscrições para a eleição de representantes 
oriundos da comunidade para o conselho 
diretor do Funcultura. Podem participar do 
processo candidatos que tenham atuação como 
produtores culturais e residentes no município 
de Guarulhos, com comprovada atuação em 
áreas culturais como artes cênicas, artes 
visuais, livro e literatura, memória e patrimônio 
histórico, música e cultura popular. 

       A eleição será realizada durante a VI 
Conferência Municipal de Cultura, no dia 21 de 
setembro, às 16h30. As regras para eleição são 
estabelecidas pela Portaria 52/2019-SC , bit..ly/
port52funcu, que dispõe sobre o regulamento da 
eleição do conselho diretor do Funcultura. Com 
o objetivo de esclarecer aos interessados sobre 
o papel do conselheiro e do próprio conselho, 
a Secretaria de Cultura também disponibiliza o 
manual do candidato no link: bit.ly/manualfuncu.

ANOTE

Os jornais são partes importantes 
da cidade, amplificam a voz dos 
pequenos, que até hoje procuram

Ainda havia garoa por aqui. Os in-
vernos traziam geadas nos meses de 
junho e era possível encontrar plantas 
cobertas de gelo nas manhãs mais frias 
de 1971. Os militares ainda manda-
vam muito e Jean Pierre Hermann de 
Morais Barros estava nomeado como 
prefeito interventor de Guarulhos. 
Ele ocupou o lugar do prefeito eleito 
Alfredo Nader, o qual foi cassado com 
base no Ato Institucional n° 13, e pelo 
decreto de 13 de junho de 1970. Na-
der ficou por seis meses no Executivo. 
Existia uma aura de inocência entre os 
menos avisados, entre os enamorados 

e nas crianças. Poucas ruas eram pa-
vimentadas naquela época, a maioria 
com paralelepípedos.

Antes dela houve outros, mas ela 
veio e ficou gigante. E nas suas en-
trelinhas podemos encontrar a alma 
da cidade. Boa parte do espírito de 
Guarulhos ficou gravado em suas 
páginas. As suas aspirações, suas an-
gústias, suas tragédias, os nomes de 
alguns de seus filhos e seus inúme-
ros sonhos não realizados. As pro-
messas não cumpridas, o crescimen-
to desenfreado e sem planejamento 
de suas ruas e bairros. As festas dos 
clubes, os concursos e os muitos prê-
mios ofertados também tinham es-
paço. Sua eterna teima de crescer e 
em não ser uma cidade dormitório; 
apesar dos diversos infortúnios, ape-
sar dos constantes pesares. Em um 
tempo que ainda havia invernos e 

sonhos bem rigorosos, nascia o que 
anos depois viria a ser a Folha Me-
tropolitana.

A Folha eternizou o choro de 
mães da periferia que perderam seus 
filhos para as drogas, em algum aci-
dente banal, ou nas filas de antigos 
hospitais que não mais existem. Re-
gistrou o testemunho de trabalhado-
res que sofriam em ônibus lotados 
que transitavam de portas abertas 
pela cidade, colocando em risco a 
vida de quem já tinha tão pouco. O 
desespero dos mais humildes braçais 
ao ver fábricas fechando, outras indo 
embora para nunca mais voltar. A 
tristeza da queda de uma grande ae-
ronave e as mortes decorrentes.

Também festejou as muitas vitó-
rias de sua gente, as alegrias nos es-
portes, os carnavais de muitas juven-
tudes. A chegada de pavimentações 
e as obras sempre bem-vindas nos 
mais distantes cantos da cidade, ain-
da pouco conhecido pela maioria dos 
guarulhenses. Uma cidade impressa 
em páginas, as histórias que fizeram 
o todo de uma grande metrópole. As 
muitas lutas políticas, as viradas his-
tóricas nas eleições como do profes-
sor Néfi tales sobre Pascoal Thomeu 
em 1996 e de Guti sobre Eli Corrêa 
em 2016. A chegada eufórica do PT 
à prefeitura em 2000 e sua saída me-
lancólica em 2016.

Os jornais são partes importan-
tes da cidade, amplificam a voz dos 
pequenos, que até hoje procuram a 
mídia para resolver algumas deman-
das. Ela é a voz do povo, às vezes 
distorcida, por vezes mal faladas, 
mas jamais deve ser calada. Toda vez 
que um jornal morre, a voz da cida-
de também perde um pouco de sua 
força. Quanto mais jornais e meios 
de comunicação, mais a cidade terá 
parâmetros para tirar suas próprias 
conclusões. E eu que um dia sonhei 
em escrever em suas páginas, hoje 
tenho o sonho realizado.  Sonho de 
um tempo em que os meninos grita-
vam: Extra, Extra pelas ruas de Gua-
rulhos carregando embaixo do braço 
um pacote da Folha Metropolitana.

Manhãs de 71

PONTO
DE VISTA

ROBERTO SAMUEL

jornalista e CEO 
da TBL Comunicação

VENDA VENDA VENDA
APTO – PROX SHOPPING 

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

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

- DE ENTRADA MAIS 
PARCELAS DE R$ 1.600,00

APTO – PROX. 

CARREFOUR – R$ 170.000 

(VAG0) REF.0

2 DORMTS, SALA 2 AMBS, 

COZ, 1 VAGA, ELEVADOR

A/C – FINANC/FGTS

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

SACADA, GARAGEM, COM 
PALNEJADOS

A/C – FINAC/FGTS

CASA CONTINENTAL I –

 R$ 270.000 – REF 12

2 DORMTS, SALA 2 AMBS, 

COZ, 2 VAGAS A/C – 

FINANC/FGTS

APTO -  JD SANTA MENA – 

R$ 165.000 – REF.04

1 DORMT, SALA 2 AMBS, 

COZ, QUINTAL, 1 VAGA

APTO – VILA AUGUSTA – 

R$ 265.000 – REF. 04

3 – DORMTS, SALA AMPLA, 

COZ, 1 VAGA COB

COM (75 MTS).

A/C – FINAC /FGTS

APTO – JD TRANQUILIDADE 

– R$ 175.000 (VAGO)

2 DORMTS, SALA 2 AMBS, 

COZ, 1 VAGA

A/C – FINANC/FGTS

APTO – TRAV.

 ALAMEDA YAYA 

2 DORMTS, SALA, COZ, 

1 VAGA - R$1.250 – 

COND + IPTU – INCLUSO

APTO – VILA ROSALIA –
 R$ 290.000 - 

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

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

GALPÃO – 

COMERCIAL – 

RUA NOSSA SENHORA MÃE 

DOS HOMENS- 250 MTS, 

6 VAGAS, COM MEZANINO

R$ 5.000,00

APTO – GOPOUVA –

 R$ 195.000 (REF 02)

2 DORMTS, SALA 2 AMBS, 

COZ, 1 VAGA, COM 

ARAMRIOS PALNEJADOS

A/C – FINSC/FGTS

CASA TERREA 

CONTINENTAL III 

1 DORMT, SALA, COZ

R$ 600.00

LOCAÇÃO

VENDE-SE ALUGA-SEVENDE-SE

Rua Cônego Valadão, 591 - Gopouva, Guarulhos 
Tel 2304-6370 / 2304-6369 / 99900-4275

nilson.imoveis@yahoo.com.br

VENDE-SE ALUGA-SEVENDE-SE

Rua Cônego Valadão, 591 - Gopouva, Guarulhos 
Tel 2304-6370 / 2304-6369 / 99900-4275

nilson.imoveis@yahoo.com.br

VENDE-SE ALUGA-SEVENDE-SE

Rua Cônego Valadão, 591 - Gopouva, Guarulhos 
Tel 2304-6370 / 2304-6369 / 99900-4275

nilson.imoveis@yahoo.com.br

Apto. Bom Clima Com 01 
Dorm. Grande, 50 Mts Área 
Útil. R$ 170.000,00 Mil- 
Vago.

Apto. Próximo Colégio 
Guilherme De Almeida, 02 
Dorms, Sala, Cozinha, W.C 
E Garagem. R$ 195.000,00 
Mil- Vago

Apto. Condomínio Parque 
Clube Com 03 Dorms, 
Suíte, 02 Vagas, 91 Mts, 
Semi Mobiliado. R$ 
585.000,00 Mil.

Apto. Alto Padrão Vila 
Rosália Com 03 Suítes Mais 
Escritório, 03 Vagas De 
Garagem, Novo Com 168 
Mts De Área Útil. Aceita 
Imóveis Menos Valor. Liga 
E Conferi.

Apto. Alto Padrão Maia, 
Com 168 Mts Área Útil, 03 
Suítes, Com 03 Vagas De 
Garagem. Novo E Quitado. 
Aceita Financiamento. Liga 
E Conferi.

Lindo Apto. Tatuapé Com 
156 Mts De Área Útil Com 
03 Suítes, 03 Vagas De 
Garagem, Lazer Completo. 
R$ 950.000,00 Mil Aceita 
Apto Em Guarulhos Até R$ 
700.000,00 Mil.

Sobradão Jardim 
Tranquilidade Próximo Ao 
Banco Bradesco, Com 
03 Suítes Com Closet, 04 
Vagas De Garagem Ótimo 
Acabamento. R$ 650.000,00 
Mil. Aceita Apto, Até 50% Do 
Valor Ou Na Praia.

Terreno Avenida Guarulhos- 
Ponte Grande 1.800 Mts, 
Abaixo Da Avaliação. R$ 
1.950.000,00.

Sobrado Ponte Grande Com 
02 Dorms Mais Edícula, 
Garagem 02 Carros. R$ 
350.000,00 Mil.

Terreno Com 1.000 Mts 
Próximo Ao Centro. Plano E 
Aceita 50% Em Imóveis. Liga 
E Conferi.

Casa Antiga Com Terreno 
7 X 22 Vila Augusta. Ótima 
Rua. R$ 285.000,00 Mil. 
Não Aceita Financiamento.

Prédio Comercial Avenida 
Bem Movimentada Jardim 
São João Com 650 Mts. 
Ótimo Para Investidor. R$ 
1.750.000,00  Mil.

Prédio Novo Com 08 Aptos 
Vila Galvão Com Garagem 
Com 02 Dorms E 01 Dorm. 
R$ 1.480.000,00 Mil Estuda 
Imóvel Menos Valor.

Linda Esquina Com 378 
Mts Residencial Carmela 
Guarulhos, Com Projeto: 
Salão E 12 Aptos Para 
Locação. R$ 295.000,00 
Mil. Aceita Carro.

Aptos Novos Para Locação 
Torre Tibagy Com Armários, 
02 Dorms Com Suíte. R$ 
1.600,00 Pacote.
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Duração 169min Dub.Leg. 2D/4DX

Horários - 13h - 13h45 (somente sábado e domingo) / 
14h / 14h20 / 14h40 / 15h / 16h30 / 17h15 / 17h30 
/ 18h / 18h30 / 19h / 20h / 20h45 / 21h / 21h15 / 
21h30 / 22h / 22h30

Quinta-feira à quarta-feira 
(De 05 a 11 de setembro de 2019)

VELOZES E FURIOSOS 
– HOBBS E SHAW

YESTERDAY

Horários - 13h30 (somente sábado e domingo) 
/ 16h30 / 19h15 / 22h

Leg. 2D 116min

Horários - 19h15

Dub. 3D/4DX 136min

ERA UMA VEZ EM HOLLYWOOD 

Horários - 14h30 / 18h / 21h30

Leg. 2D 161min

BRINQUEDO ASSASSINO

Horários - 22h15

Dub. 2D 90min

O REI LEÃO

Horários - 13h30 (somente sábado e domingo) 
/ 16h15

Dub. 3D 120min

NADA A PERDER 2 

Horários - 16h30 / 18h30

Nac. 2D 110min

Confira a programação do Cinépolis Parque Shopping Maia 
IT: CAPÍTULO 2
Como a cada 27 anos o mal revisita a cidade 
de Derry, Maine, IT: A Coisa – Capítulo 2 traz os 
mesmos personagens – que há muito tempo se-
guiram seus próprios caminhos – de volta como 
adultos, quase três décadas depois dos eventos 
do primeiro filme.

CINÉPOLIS NA
FOLHA

EM CARTAZ

CORGI – TOP DOG BACURAU
Duração 87min Duração 132min Dub. Nac.
2D 2D

Horários - 14h50 / 17h / 19h30 Horários - 21h45

www.fmetropolitana.com.br
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ÁRIES: Muitos problemas para se relacionar com 
algumas pessoas podem lhe acometer. O seu elemento 
mandante fará com que tenha muitas forças.

TOURO: Sua vontade de seguir em frente e superar fará 
você agir de uma forma bem determinada. O planeta 
Terra estará apto para lhe auxiliar nesta nova jornada. 

GÊMEOS: Você acabará por mostrar uma personalidade 
dúbia e confusa, gerando desconforto alheio. O elemento 
Ar ajudará na sua principal característica positiva.

CÂNCER: Determinadas situações irão lhe chamar a 
atenção para vir a atuar com um cuidado redobrado. 
Você irá ter um sentimento mais retraído neste dia.

LEÃO: No seu coração será elevado o sentimento relacio-
nado a sua verve para o entusiasmo da boa vida. Deixe 
uma marca especial para este seu dia.

VIRGEM: Caso você venha a expor aquilo que está 
sentindo, poderá receber um forte favorecimento do 
planeta Netuno.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETASPALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 36

DUP
ENFERMARIA
TERIAURL

MEGALOMANIA
COSTÃAV
TCCOMC

AR
MONOCULTURA

ROSETANAS
DILVIIC

GEROUALTER
RULNARU
AUTOMOTRIZ
DRSUNICA
ALOETSD
RARURETRA

DE
SCARTAVEIS

(?) do
Borel,
cantor 
de funk

Grito de
lutadores 
de artes
marciais

Endereço
de página

da web
(sigla)

Final (?),
programa
de edição
de vídeo

Michel
Teló, com-
positor e
cantor

A roupa
comprada

em loja 
de grife

Subgênero
de filme
policial

(fr.)

Atividade
agrícola co-
mo o plan-
tio da soja

Jornada
(?) estre-
las, saque
do vôlei

Formato
do Laço
Nacional
do Brasil

Em tempos
passados

(?) 
Hobsbawm,
historiador
marxista

Osso loca-
lizado no
antebraço

Tancredo
Neves,
político
mineiro

Em (?):
o dedo 

erguido em
protesto

Filha (?):
não tem
irmãos

Extensão
de arqui-
vos com-
pactados

Via de
saída do
esperma
(Anat.)

Elétron-
volt

(símbolo)

"O Homem
que (?)",
de Victor

Hugo
Fraldas 

(?), itens
do enxoval
do bebê

Letra que
o Ceboli-
nha não
fala (HQ)

O passatempo que você está
fazendo agora

Pedra mística da
cultura escandinava

Palmeira
de caule

espinhoso

Carro, 
em inglês
Unidade,
em inglês

Habitat de peixes
como o pirarucu

Recipi-
entes de
perfumes

Dito popular que expressa a van-
tagem da ajuda mútua

Dispositivo
de uso pro-
ibido pelo
Código de
Trânsito

Brasileiro

Anseio
do consu-

mista

Espaço de 
internação
hospitalar

Custo, em
inglês

Transtorno
do indiví-
duo com
mania de
grandeza

(Psic.)
Junto a
Base da 

fabricação
do papel

Deu exis-
tência a 
Veículo

ferroviário
provido

de motor
(?) vera,

planta uti-
lizada pela
indústria

de cosmé-
ticos

7, em al-
garismos-
romanos
(?) ego: o
"outro eu"
de uma
pessoa
(lat.)

Dom
(abrev.)

Lago, em
francês

3/car — cut — lac. 4/cost — noir — ulna — unit.

LIBRA: Neste momento você receberá um forte luz para 
resplandecer toda a sua energia pró-conciliatória. Mante-
nha o foco somente no que for necessário.

ESCORPIÃO: As chamas da paixão irão interagir forte-
mente com suas energias advindas do coração. O Satélite 
Lua fará você ficar mais sossegado neste momento.

SAGITÁRIO: Os seus pensamento ficarão mais livres e 
abertos para conseguir transformar novos pensamentos. 
Muito mais alegria tende a acontecer na sua vida.

CAPRICÓRNIO: Inovações dependerão muito de o satéli-
te Lua lhe ajudar nesta grande e nova fase. Os pensa-
mentos negativos precisam ser afastados neste dia.

AQUÁRIO: Sofrerá uma diminuição considerável no seu 
humor habitual, isso afetará as suas atividades durante 
este dia.
 
PEIXES: A pressão arterial que você vem sentindo será 
algo muito interessante para você neste momento mais 
estranho da sua vida. 

HORÓSCOPO

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG

DA REDAÇÃO - O Teatro do 
Adamastor Centro recebe no 
próximo sábado (07), a partir 
das 14h, a terceira edição do 
Louvai Guarulhos, Festival de 
Música Gospel que conta com 
a participação de jovens can-
tores e bandas selecionadas 
nas eliminatórias do festival, 
realizadas em julho. O even-
to tem entrada solidária de 1 
kg de alimento não perecível, 
que será doado para o Institu-
to Betesda, casa de recupera-
ção de dependentes químicos 
localizada no Jardim City.

Adamastor Centro recebe 3ª edição do 
‘Festival Louvai Guarulhos’ no sábado

SIGA-NOS NO

/jornalfolhametro

www.fmetropolitana.com.br

dos leitores de 
jornal impresso 

da cidade leem a

Nesta edição, o Louvai 
Guarulhos conta com a parti-
cipação especial dos cantores 
Daiane Lopes, Fernando Lis-
boa e Paulo Camilo, além de 
15 artistas escolhidos nas eli-
minatórias. A novidade deste 
ano é o Louvai Guarulhos 
Kids, com participação espe-
cial da cantora mirim Maria 
Gabriela.

O Louvai Guarulhos é um 
festival de música gospel que 
busca revelar e dar oportuni-
dades a novos talentos, que 
por meio de suas vozes e da 

música expressam seus sen-
timentos. Os cinco vencedo-
res da final se apresentarão 
durante a Marcha para Jesus 
em Guarulhos, que será reali-
zada no dia 28 de setembro.

O festival reúne desde 
sua primeira audição mais 
de 400 músicos e 1.200 pes-
soas. De acordo com seu 
idealizador, Albevan Jose 
da Silva, a expectativa é 
que, neste ano, o público 
seja ainda maior. “No fes-
tival pretendemos revelar 
talentos, promovendo o in-
tercâmbio artístico-cultu-
ralentre as bandas, incen-
tivando a criação musical”, 
revela Albevan.

O Festival de Música Gos-
pel Louvai Guarulhos é uma 
atividade que conta com o 
apoio cultural da Prefeitura 
de Guarulhos, que por meio 
da Secretaria de Cultura ob-
jetiva proporcionar a circula-
ção de eventos artísticos nos 
espaços públicos da cidade. 
Outras informações podem 
ser obtidas pelo WhatsApp 
(11) 96984-2387(com Albe-
van) ou pelo e-mail louvai.
guarulhos@gmail.com.



VEÍCULOS

SERVIÇOS

NEGÓCIOS

ACESSE O SITE
Bruna 20 anos Paranaense
tel. 2382 2002 /     94474-1019
www.elasmassagens.com.br

Oportunidade

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

IMÓVEIS

Vende-se Autos

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

MASSAGEM TERAPÊUTICA

Relax

COSTUREIRA 
Preciso de uma pessoa c/
conhecimento em corte 
costura reg. de Cumbica 
F.:)99690-4938 whats.

CLASSIFICADOS

Esoterismo

EMPREGO

Contrata-se
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VENDO APTO. 
no Parque Cecap. 
Oportunidade. R$ 200 
mil  Fs.: 94013-7411 / 
99506-9537

VDO. APTO. 
Trav Timóteo penteado - R$ 
145.000   1 - dorm., sala, 
coz., lav, 1 vaga, quintal  
A/C - financiamento/ Fgts. 
F.: 94766-8524
APTO. PRÓX SHOPP. INT. 
Minha casa Minha Vida.1 
ou 2 dorms. c/ sacada. 
Sonha com a casa própria 
? esta na hora de realizar 
! a partir de 149 Mil. Use 
seu FGTS. 97179-4295 c/ 
Meireles.
LINDO APTO. BOM 
CLIMA !!! 
2 dorms. + deps., sác/
elevs., gar/ Ótimo Local  R$ 
198 Mil. F.: 2382-8300

Aluga-se

CÔMODOS / ITAQUERA 
Individual, incluso água e 
luz R$ 300,00 F: 98102-
1370 Tim/ 99369-0616 
Claro/  94693-1563 Oi/ 
99940-8920 Vivo
CASA JD PARAISO 
Independente, 1 dorm., gar. 
p/ 2 autos  R$ 950,00. F: 
97272-7232 whats
APTO NOVO  PRAÇA 8 
c/ 2 dorms., c/ coz 
planejada R$ 1.400,00. dir. 
c/ prop.  97272-7232 whats
APTO. V. FÁTIMA 
2 Dorms, sala,coz, area 
de serv, wc, gar., lazer 
completo R$1.200 COND 
INCLUSO . F.:  94758-6566
LOJA DE CONVENIENCIA 
c/ instalações em posto de 
gasolina ótima localização 
Tel : 94758-6566

CONSELHEIRA 
ESPIRITUAL 
chega de falsas promessas, 
mãe Renata e a única a 
realizar os trabalhos na 
sua presença c/ resultados 
no mesmo dia expecialista 
em casos amorosos . F.: 
98547-9499/4853-2992

FIESTA CLASS 2008 
4 Portas, completo , R$ 
11.900,00. F.: 94805-7644

ANUNCIE AQUI
 97380-7685

ANUNCIE AQUI
 97380-7685

ANUNCIE AQUI
 97380-7685

VENDE-SE
Fiat Palio Sport 1.6 completo 
2013 - Sem entrada parcelas de 
799 ou 31.900 a vista - 
94024-1595/ 94744-7365 Cel e 
Whatsapp Loja: 2910-0178

VENDE-SE
Land Rover Evoque P. Tech 
2013  -  De 109.900 por 104.900
Melhor avaliação na troca do 
seu usado - 94024-1595/
94744-7365 Cel e Whatsapp 
Loja: 2910-0178

VENDE-SE
Fiat Argo Drive 1.0 completo 
2018 - Sem entrada parcelas 
999.00 ou 41.900 a vista- 
94024-1595/ 94744-7365 Cel e 
Whatsapp Loja: 2910-0178

Seja um(a) consultor(a)
 Lady Griffe 

Adquira sua independência 
financeira Revenda 

Maquiagens e perfumes 
importados.

Oferecemos
* Bonificação *  Premiação

 * Ajuda de Custo
Ganhos de R$ 500,00 à 

R$ 5.000,00 mês.
Central:  

(11) 9.5804-3540 / 
2737-7047

www.ladygriffeoficial.com.br 

$$ AUMENTE
SUA RENDA $$

VENDO OU PASSO O 
PONTO 

Linda loja em ótima 
localidade não vou levar 
nada fica tudo pronta pra 
quem assumir a loja 
Motivo estou me
Mudando para o interior e 
vendendo tudo ótima 
oportunidade de negócio 
pronta para entrar e já 
fatura - Tel:(11)98762-
-8973 kauana ou 
(11)98437-7401 Zeziel
 Av Dr Renato de Andrade 
Maia 692 Pq Renato Maia

ESPAÇO MASTER 
As melhores e + belas 
massagistas a sua espera. 
Aproveite Promoção de 
Inauguração  2485-
6374/93358-0823
CASA DE MASSAGEM 
Relaxe c/prazer  R. Diogo 
Farias 230  Centro Gru.  
2408-8532/  94133-9823
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CASA B. VISTA 6X25 
2 Dorms. + deps., 2 vgs. + 
edicula R$ 200 Mil.  Ótimo 
Local F.: 2382-8300
APTO. HOME CLUB. 
LINDO Mobiliado , fino 
acab., 2 dorms. + deps., 
gar. Lazer completo R$ 315 
Mil, est. prop. F.: 2382-8300
LINDO TERRENO 10 X 25 
Bosque Maia, R. 
Tapaciquara , doc ok 470 
Mil, ac. prop. Imóvel (-) 
valor. F.: 2382-8300
APTO. VL. FÁTIMA 
2 Dorms, sl,coz,área 
de serv, wc, gar., lazer 
completo R$ 215.000 F.: 
94758-6566.
VENDE TERRENO 
c/ 2 Casas Jd. Carmela 
Ótima localização  
R$150.000 AC. Entrada /
carro/parcelas F.: 94758-
6566.
TERRENOS GUARULHOS 
Ótimo localização há 
apenas 2 km da praça 8 
de dezembro. peq. entr. 
e mensais de R$ 720,00 
Últimas unid. não percam. 
F:4969-4226/ 4969-0884 
www.cooperterrahabitacional.
com.br
CASA JD. BELA VISTA 
C/3 Doms., gar p/ 2 autos. 
R$ 290 Mil.,dir. c/ prop. 
F:97272-7232 whats

UNO MILLE ELETRONIC 
94 
1.0 Gasolina, vermelho 
td. original ,sem detalhe 
c/  manual doc  ok , isento 
de Ipva. R$ 7.500,00. Não 
aceito contra oferta. F.: 
2414-0949/ 98602-4816

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

97380-7685
ANUNCIE AQUI

SEÇÃO DE
ESPORTES

FINAL DE
SEMANA

Prefeitura realiza obras 
em vias de Cumbica

DA REDAÇÃO - A prefeitura 
promove a execução de obras 
de drenagem, guias, sarje-
tas, pavimentação asfáltica e 
passeio em concreto na rua 
Cecília Roizen, num trecho 
de cerca de 800 metros, e na 
rua Nova Olinda, na Cidade 
Industrial Satélite Cumbica.

Orçada em R$ 2,7 milhões, 
a obra conta com execução 
da empresa Cerqueira Torres 
Construções, Terraplanagem 
e Pavimentação Eireli e ge-
renciamento da Secretaria de 
Obras. Na rua Cecília Roizen 
as intervenções serão reali-
zadas entre a rua Itajubá e a 
avenida Patos. Já na rua Nova 
Olinda os trabalhos serão en-
tre a Cecília Roizen e a rua 
Professor Oliver R. Oliveira.

Com as intervenções, a 
comunidade e em especial as 

empresas terão um problema 
antigo resolvido. Segundo o 
diretor de Infraestrutura da 
Secretaria de Obras, Adelci 
Teixeira, com o sistema de 
drenagem da rua Cecília Roi-
zen o escoamento da água 
pela rua Nova Olinda melho-

FOTO: MÁRCIO LINO

FOTO: LUCY TAMBORINO

DA REDAÇÃO - As equipes de 
implantação da Secretaria de 
Transportes de Guarulhos re-
vitalizaram mais quatro vias 
do Jardim Ponte Alta e do Re-
creio São Jorge. Os trabalhos 
aconteceram na madrugada 
desta terça-feira (03). As ruas 
Altino Alves Brogna e Sebas-
tião Viêira, no Ponte Alta, 
tiveram sua sinalização ho-
rizontal (faixa de pedestres, 
contínuas e tracejadas, além 
do indicativo de parada obri-
gatória) e vertical (colocação 
de novas placas) revitalizadas.

Já na madrugada do dia 1º 
os benefícios chegaram para 
os moradores da estrada Da-
vid Corrêa e da avenida Pal-
mira Rossi, no Recreio São 
Jorge. Os trabalhos, enquan-
to as chuvas permitirem, vão 
seguir em ritmo acelerado 
para aproveitar o fim do perí-
odo de estiagem do inverno, 
pois na época das chuvas é 
bem mais difícil a realização 
desse tipo de trabalho.

Revitalização viária chega a ruas da 
Ponte Alta e do Recreio São Jorge

O cronograma continua 
sendo cumprido e prevê que 
os serviços prossigam em 
ritmo intenso até o início do 
verão, quando as chuvas co-
meçam a se intensificar e a 
revitalização viária, apesar de 
continuar, acaba prejudicada 
em vários dias da semana.

rará e não mais causará en-
xurrada na Professor Oliver.

As intervenções integram 
o programa de melhoria de 
infraestrutura de Guarulhos, 
realizado permanentemente 
pela prefeitura em todos os 
bairros da cidade.
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