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É um momento de reflexão, de saber que o 
nosso país é soberano e que o Brasil é o melhor 
país do mundo”, Guti, prefeito de GuarulhosBovespa
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Área nos Pimentas deve abrigar três 
novas escolas para mais de mil crianças
Região receberá duas unidades para creches, com 16 salas, e uma para o ensino fundamental, de 12 salas; expectativa da Secretaria Municipal 
de Educação é que os novos equipamentos atendam 700 famílias que vivem no entorno, além de gerar 100 empregos diretos Pág. 5
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Projeto de anistia aos devedores 
da cidade deve ser votado na 3ª
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Balanço da Saúde aponta 83 
casos de sarampo no município
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Quatro mulheres são presas após 
roubo na região da Vila Galvão
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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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COLUNA LIVRE
HERMANO HENNING
Jornalista
hermano.henning@fmetropolitana.com.br

Amanhã, sábado, esta 
Folha Metropolitana comple-
ta 48 anos de atividade sem 
interrupções. Uma conquista 
importante para a imprensa 
de Guarulhos diante das difi-
culdades em fazer jornalismo 
independente na cidade. Com 
o nome de Guaru-News, esta 
folha saiu às ruas num Sete de 
Setembro de 197l. Uma terça 
feira de muito sol e céu azul.

Fui o primeiro colunista 
político do jornal. A coluna, 
também na segunda página, 
chamava-se “Vendo e Ouvin-
do”. O título fora escolhido por 
Silvio Pinheiro, o chefão de to-
dos nós. Era o dono, junto com 
o irmão, Armando Pinheiro, 
então candidato a deputa-
do estadual. Foi eleito depois 
com uma belíssima votação.

Mas na redação quem 
mandava era Nabor Caires 
de Brito, vindo dos Diários 
e Emissoras Associadas, o 
conglomerado de comunica-
ções sob o comando de Assis 
Chateaubriand. O fechamen-
to das edições ficava a cargo 
de Ademir Malavasi que acu-
mulava a função com seu tra-
balho na Última Hora, que na 
época era do grupo da Folha 
de São Paulo. Ademir morava 
no bairro de Gopoúva, perti-
nho do Hospital Padre Bento. 
Hoje reside em Brasília.

 
Zé da Silva
Gosto de lembrar das his-

tórias da Folha Metropolitana. 
Uma delas teve ponto de par-
tida num dia que, cansado de 
falar do vereador José Riba-
mar Matos da Silva, o saudo-

so vereador Ribamar, parei de 
dar notícias dele.

“Falem mal, mas falem de 
mim” festejava o vereador 
diante das críticas, algumas 
contundentes, como aquela 
em que era se recusava a pa-
gar o IPTU de suas proprieda-
des. Ele zombava da gente. 
Isso me aborrecia, mas tinha 
poucas opções já que o vere-
ador era, na ocasião, uma boa 
fonte de notas. E eu precisa 
delas para manter a coluna.

Um belo dia surgiu a no-
tícia de que Ribamar estava 
com uma construção dele 
embargada pelo interventor 
Jean Pierre que assumira a 
Prefeitura no começo do ano 
da fundação do jornal. Como 
dar a informação sem citar o 
vereador?

Paulo Tabajara, que cuida-
va da parte comercial, deu a 
solução: que tal chamá-lo sim-
plesmente de Zé da Silva? Seu 
primeiro e último nome.

A partir de então, ele virou 
um dos personagens princi-
pais da coluna política do Gua-
ru News.  

Não é preciso dizer que o 
vereador, que militava pela 
Arena, o partido do governo 
dos militares, ficou furioso. Ele 
era advogado, dava aulas de 
Direito e fazia questão de ser 
chamado de doutor e profes-
sor. Virou o Zé da Silva.

Isso deu muita confusão. 
Zé da Silva ficou famoso no 
mundo político local. Apare-
cia em quase todas as edi-
ções. Mas não durou muito. 
Nos entendemos depois e 
ficamos de bem.

CAUSOS 
E CAUSAS

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

vendo o Deputado Federal Alexandre 
Frota e do Governador João Dória, este 
a quem chamou de “ejaculação precoce”, 
ambos apoiadores nas eleições passa-
das, mas que pularam do barco quando 
o presidente desandou a falar besteiras.

Ofendida Bia, esposa de João Dória, 
com lucidez afirmou que: “como mulher, 
mãe e primeira-dama do Estado de São 
Paulo, repudio com veemência as decla-
rações do Presidente da República, que 
usa expressões chulas, que ferem e des-
respeitam a família brasileira e a impor-
tância do cargo que ocupa”, deixando 
claro que a atividade política não é uma 
carta em branco a ser preenchida com as 
bobagens diárias ditas por quem deveria 
ter na respeitabilidade do cargo os limi-
tes de suas ações. 

Seria bom alguém lembrar a Bolso-
naro que os atributos da “dignidade, a 
honra e decoro” são exigidos no exercí-
cio do cargo de presidente da República, 
portanto, se violados, podem caracteri-
zar o “crime de responsabilidade”, como 
previsto na Lei n. 1079 de 10/04/1950, 
aliás, norma legal que implica obediência 
à Constituição Federal, o que vem sendo 
desprezado sistematicamente por Bolso-
naro que se vê como um semideus, acima 
do bem e do mal, acima das próprias leis 
que permitiram o eleger.

Aliás, pensando nas eleições passa-
das, como aconteceu o voto contrário 
ao petismo, não propriamente a favor de 
Bolsonaro, de boa lembrança surge Gore 
Vidal, escritor americano, quando afirma-
va: “Metade dos americanos nunca leu um 
jornal. Metade nunca votou para presiden-
te. Espera-se que seja a mesma metade”.

Pois é!!! Votou-se com rebeldia, con-
tra o sistema... e vamos de mal a pior.

Jair Bolsonaro não se cansa de sub-
meter o povo brasileiro à vergonha por 
conta de suas grosserias, sendo assunto 
desta semana o ataque irresponsável à 
Michelle Bachelet, chefe de direitos hu-
manos da ONU e ex-presidente do Chile, 
que teve o pai torturado e morto duran-
te a ditadura de Augusto Pinochet, cuja 
fala foi repudiada por autoridades inter-
nacionais, inclusive pelo presidente do 
Chile, Sebastián Piñera, que lamentou o 
triste episódio revitalizados pelo presi-
dente brasileiro.

“Não concordo, em absoluto, com 
a declaração feita por Bolsonaro a res-
peito de uma ex-presidente do Chile e, 
especialmente, a um tema tão doloroso 
quanto a morte de seu pai... é de públi-
co conhecimento meu permanente com-
promisso com a democracia, a liberdade, 
e ao respeito aos direitos humanos em 
todo o tempo, em todo lugar, em toda 
circunstância”, disse Piñera em vídeo.

Ora, em menos de uma semana após 
ofender publicamente o presidente da 
França e sua esposa, percebemos que o 
Brasil retorna à mídia internacional em 
razão do lamentável comportamento de 
seu presidente, que avesso às críticas 
não se nega ao revide grosseiro contra 
quem for, até mesmo aliados, bastando 
lembrar dos recentes episódios envol-

E vamos de mal a pior...
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Projeto de anistia aos devedores da cidade 
deve ser votado na próxima terça-feira

LUCY TAMBORINO - A Câmara 
adiou mais uma vez a vota-
ção do projeto de lei de anistia 
fiscal - o Programa de Parcela-
mento Incentivado (PPI). Para 
o PL ser votado ontem era ne-
cessário o parecer da comissão 
técnica de Desenvolvimento 
Urbano e Desenvolvimento 
Econômico (Dude), o que no-
vamente não aconteceu. O ve-
reador que preside a comissão, 
Laércio Sandes (DEM), perma-
nece analisando o texto. 

“O projeto foi deliberado na 
última terça-feira, de acordo 
com o regimento da Casa nós 
temos 10 dias para analisar 
qualquer propositura que for 
encaminhada para as comis-
sões, ainda aquelas em regime 
de urgência o prazo é cinco 
dias, de modo que nosso prazo 
é até a próxima sessão”, argu-
mentou Sandes. 

O parlamentar ainda re-
velou que pretende redigir 
emendas. “Principalmente na 

FOTO: LUCY TAMBORINO

parte que envolve a questão 
dos procuradores, honorários, 
sucumbências, existem alguns 
pontos que precisam ser escla-
recidos”, defendeu. “Além do 
impacto financeiro, qual é a 
renúncia que está sendo colo-
cada, porque quando a gente 
fala de anistia nós precisamos 
dizer o valor que irá cobrir 
aquela renúncia que está sen-
do feita e isso vai ter impacto 
lá na frente”, completou. 

De autoria da prefeitura, o 
projeto prevê que o cidadão que 
tiver débito com a administra-
ção municipal ou com o Servi-
ço Autônomo de Água e Esgoto 
(Saae) de Guarulhos poderá pa-
gar o valor sem os juros e multa 
se for realizado à vista ou com 
desconto de forma parcelada. 
Como este ano ainda não se 
encerrou, as dívidas de 2019 
não estão previstas no projeto, 
somente a de anos anteriores.

LUCY TAMBORINO - A sessão de 
ontem na Câmara foi marcada 
por diversas discussões sobre 
o decreto que regulamentou o 
transporte de passageiros por 
aplicativos na cidade. Entre as 
críticas dos parlamentares es-
tão à obrigatoriedade de pelo 
menos três documentos: a apó-
lice de Seguro de Acidentes 
Pessoais e Passageiros (APP); 
certidão de antecedentes crimi-
nais e da certidão negativa de 
débitos com a Fazenda Munici-
pal. Eles ainda discordaram da 
multa de R$ 8 mil para os que 
não se adequarem às normas.  

O vereador Marcelo Se-
minaldo (PT) chegou até a 
realizar um ofício ao prefeito 
pedindo a suspensão tempo-
rária de 30 dias do decreto. De 
acordo com ele, o documento 
tem mais de 30 assinaturas 
dos parlamentares. No texto, 
Seminaldo aponta que o de-
creto não é de conhecimento 

Vereadores debatem regulamentação 
de transporte por aplicativo

da maioria dos trabalhadores 
e que este é diferente e ainda 
mais exigente que o aplicado 
na cidade de São Paulo. O vere-
ador Eduardo Barreto (PCdoB) 
ainda protocolou um manda-
do de segurança com a finali-
dade de revogar o decreto.

Com isso, o prefeito Guti 
deve receber na próxima quin-
ta-feira (12), no Paço Municipal, 
os vereadores e seis represen-
tantes da categoria para discu-
tir sobre o decreto. O texto foi 
publicado em março no Diário 
Oficial e as multas, para quem 
está fora das regras, seriam 
aplicadas esta semana - o que 
agora foi suspenso. 

De acordo com o líder de 
governo, Eduardo Carneiro, a 
regulamentação é indispensá-
vel e foi uma de suas primeiras 
indicações como vereador. “Po-
demos rever os posicionamen-
tos e levar uma nova proposta 
ao Executivo”, afirmou.
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Desfile descentralizado em comemoração à Semana da Pátria completa 20 anos
FOTO: EDUARDO CALABRIA

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

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 ADMINISTRATIVO – ALIENAÇÃO 
FIDUCIÁRIA - MANUEL SANCHES DE ALMEIDA, Primeiro Oficial de Registro de Imóveis da 
Comarca de Guarulhos, Estado de São Paulo, na forma da lei. FAZ SABER a todos quantos o 

presente edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possam, em especial ao Sr. 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

DA REDAÇÃO - A prefeitura pro-
moveu ontem o 20º desfile 
cívico-militar descentralizado, 
na região da Vila Galvão. A ini-
ciativa faz parte da programa-

ção da Semana da Pátria 2019, 
com o tema “Guarulhos, Cida-
de Unida pela Paz”, e tem como 
objetivo aproximar o evento da 
comunidade, além de facilitar a 

participação dos alunos.
Na ocasião estiveram pre-

sentes o prefeito Guti, o secre-
tário de Educação Paulo Ma-
theus, o secretário de Assuntos 
para Segurança Pública Gilvan 
Passos, autoridades do municí-
pio e profissionais da educação.

Guti enfatizou uma trajetó-
ria de mais de vinte anos do 
acontecimento do desfile na re-
gião. “Esta é a nossa Semana da 
Pátria. Mas, mais do que isso, 
é um momento de reflexão, de 
saber que o nosso país é sobe-
rano e que o Brasil é o melhor 
país do mundo. Ainda falta 
muita coisa para melhorar e 
acredito, com noções de hones-
tidade, civismo e fraternidade, 
que é essa geração que vai colo-
car o país nos trilhos. Aprovei-
to para convidar a todos para 
prestigiarem o desfile principal 
neste sábado, 7 de setembro, no 
Bosque Maia”, destacou.

Pioneira na participação, 
a EPG Siqueira Bueno é a res-
ponsável pela organização do 
desfile na região. A diretora da 
escola, Marcia Bueno, explicou 
que o desfile descentralizado 
conta toda uma trajetória de 
uma comissão que vem traba-
lhando intensamente ao longo 
desses vinte anos. “Essa é uma 
parceria muito grande entre 
escolas municipais, estaduais, 
particulares, institutos, ONGs, 

Encerramento da Semana da Pátria 2019
Neste sábado (07), às 8h, acontece o encerramento da Semana da 

Pátria com o tradicional Desfile Cívico na avenida Paulo Faccini, em 
frente ao Bosque Maia. Os desfiles contam com a participação das 
escolas da rede municipal, estadual e particular, dos CEUs da cidade, 
do grupamento do Tiro de Guerra e da Guarda Civil Municipal, além 
de outras entidades, grupos e organizações da sociedade civil. 

militares e alunos que fazem 
tudo com muito amor. O ob-
jetivo maior de tudo isso é a 
cidadania e valorizar o nosso 
país. Sinto muita gratidão por 
consolidar esses momentos 
de muito trabalho, parcerias 
e muita amizade. Uma inicia-
tiva que marcou, com certeza, 
muitas histórias”, comemorou 
a diretora.

Em uma demonstração de 
civismo e verdadeiro sentimento 
de amor à pátria, mais de 5 mil 
pessoas compareceram à aveni-
da Mem de Sá para acompanhar 

o desfile, que encantou a todos 
pela criatividade e beleza com 
que foram expostos os temas.

Vale destacar a participa-
ção do Tiro de Guerra de Gua-
rulhos, da Polícia Militar, da 
Guarda Civil Municipal, do 
Corpo de Bombeiros, da Banda 
Musical do Bombeiro Mirim 
de Guarulhos, da Casa da Mu-
lher do Jardim Vila Galvão, das 
escolas municipais, estaduais 
e particulares, institutos, CEU 
Rosa de França e UBS Jardim 
Vila Galvão e São Rafael, que 
fizeram a diferença no desfile.

Semana do Conhecimento tem inscrições prorrogadas
DA REDAÇÃO - O prazo para a inscrição de projetos na Semana do Conhecimento 2019 foi prorrogado pela 
Prefeitura de Guarulhos até o dia 16 de setembro, exceto para Feira de Ciências e Engenharia de Gua-
rulhos (Feceg), cujas inscrições de projetos superaram em mais de 35% a capacidade da infraestrutura 
destinada a essa atividade durante o evento.

A submissão de projetos para as demais atividades que compõem a Semana do Conhecimento, a 
ExpoCriatividade, a Mostra de Economia Criativa e a Semana Municipal de Ciência e Tecnologia (Sem-
citec), segue disponível pelo site http://semanadoconhecimento.guarulhos.sp.gov.br.

 Com o tema “Bioeconomia: Diversidade e Riqueza para o Desenvolvimento Sustentável”, o even-
to é organizado pela secretaria de Desenvolvimento Científico, Econômico, Tecnológico e de Inovação 
(SDCETI) e será realizado no Adamastor Centro entre os dias 21 e 25 de outubro. A atividade é direcio-
nada a universitários, empreendedores, estudantes do ensino fundamental, médio e técnico, professores, 
pesquisadores, escolas e universidades públicas e particulares. A organização tem caráter colaborativo, 
contando com expressiva participação de instituições de ensino, entidades de classe, lideranças acadêmi-
cas, empresariais, governamentais e não governamentais.

Com apresentação de projetos científicos, a Semcitec é voltada ao público universitário. Já a Feceg 
contempla projetos de estudantes do ensino médio e técnico (jovens a partir de 15 anos de idade). Por 
sua vez, a ExpoCriatividade expõe trabalhos de alunos do ensino fundamental I e a Mostra de Economia 
Criativa abrange atividades empreendedoras e inovadoras para o desenvolvimento econômico.

Na edição de 2018, a Semana do Conhecimento mobilizou cerca de dez mil pessoas e recebeu a inscrição 
de 341 trabalhos, que foram apresentados por 92 instituições e entidades, envolvendo mais de 900 autores.
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Guti abrirá 1.000 novas vagas em três escolas a mais no Pimentas
DA REDAÇÃO - Com o objeti-
vo de aumentar o número 
de vagas para alunos no en-
sino infantil e fundamen-
tal, na região dos Pimentas, 
o prefeito Guti determi-
nou por meio do decreto 
35.794/2019 como de utili-
dade pública área de 30 mil 
metros quadrados, na ave-
nida José Miguel Ackel, na 
Vila Isabel. 

O objetivo é a utilização 
do espaço para a constru-
ção de três novas unidades 
educacionais, sendo duas 
para creches, com 16 sa-
las, e uma para o ensino 
fundamental, de 12 salas, 
com capacidade para mais 
de mil alunos, já que exis-
te grande demanda junto à 
administração municipal.  
A expectativa da Secretaria 
Municipal de Educação é 
que os novos equipamentos 
atendam 700 famílias, que 
vivem no entorno.  

Os bairros próximos ao 
local receberam diversos 
conjuntos habitacionais de 

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Para o vereador Be-
tinho Acredite (PTB), a 
decisão do prefeito em 
priorizar a construção de 
escolas é acertada. “Eu 
concordo que tem de ser 
uma escola mesmo. A de-
manda de crianças é mui-
to grande aqui na região 
dos Pimentas. Não temos 
escolas suficientes. Es-
sas unidades serão muito 
boas para nós”, disse. 

Luiz da Sede, parla-

interesse social, pelo pro-
grama Minha Casa Minha 
Vida, que tiveram início 
nas gestões passadas sem 
qualquer planejamento em 
relação a escolas. Com isso, 
milhares de famílias se mu-
daram para a região e fica-
ram sem acesso a serviços 
públicos. Desta forma, por 
meio de um Termo de Ajus-
te de Conduta, o Ministério 
Público Estadual determi-
nou que a Prefeitura ofereça 
transporte para estudantes 
sem vagas a outras unida-
des em bairros mais distan-
tes, o que vem sendo cum-
prido pela municipalidade.

Estima-se que as novas 
unidades escolares que se-
rão construídas nesta área, 
além de garantir vagas a 
alunos de creches e ensino 
fundamental, devam gerar 
mais de 100 empregos dire-
tos, entre professores, dire-
tores, coordenadores, equi-
pe de cozinha e limpeza, 
entre outros profissionais.  

A área onde deverão ser 

construídas as três escolas 
municipais pertence a uma 
antiga fábrica, a Indústria 
de Máquinas Têxteis Ribei-
ro S/A e era pretendida por 
um grupo comercial, que 

planejou a instalação de 
um atacadista no local. No 
entanto, a Prefeitura enten-
de que aquele é um terreno 
que comporta as unidades 
escolares e, por esta razão, 

optou pelo projeto educacio-
nal, oferecendo total apoio 
para que o empreendedor 
buscasse uma nova área 
que atendesse suas necessi-
dades no próprio bairro.

Setor supermercadista avança 
em toda a cidade 

Guti afirma que vê com bons olhos a chegada de 
novos supermercados à cidade, como aquele que pre-
tendia locar a área considerada de utilidade pública 
na Vila Isabel, para a construção de uma unidade. 
Porém, lembra que precisa ter responsabilidade ao 
garantir serviços públicos, como saúde e educação. 
“Não poderíamos liberar o local para a construção 
de um empreendimento privado, já que entendemos 
que ali é ideal para receber as três escolas para mais 
de mil crianças”, afirmou.  

O prefeito disse ainda que desde que assumiu o 
mandato em 2017 nada menos do que 120 novos su-
permercados foram abertos em Guarulhos, desde pe-
quenos estabelecimentos até grandes atacadistas. Na 
própria região dos Pimentas, foram abertas grandes 
lojas, como o Atacadão na rodovia Presidente Dutra, 
o Comercial Esperança, próximo ao Aracília, e o Spa-
ni, no Alvorada, entre outros. “Ou seja, não tem cabi-
mento qualquer afirmação que eu atuo em defesa de 
determinado grupo. Ao contrário, Guarulhos vive um 
momento de crescimento em diferentes áreas, com o 
aumento da concorrência entre os supermercados, o 
que, via de regra, pode garantir melhores preços e 
economia para a população”, finalizou.

Vereadores defendem novas escolas na região 

mentar do PRTB, que tem 
base também nos Pimen-
tas, é outro que defende 
as novas unidades educa-
cionais. “Estamos muito 
satisfeitos com a decisão 
da Prefeitura, já que essas 
escolas serão muito mais 
úteis à população local do 
que um novo supermerca-
do”, afirmou.  

Já o vereador Ramos 
da Padaria, do DEM, que 
tem forte atuação naque-

les bairros, considera 
absurdas as mentiras 
propagadas na região, de 
que a Prefeitura estaria 
atrapalhando o desenvol-
vimento comercial. “De-
fendemos a construção 
de escolas sempre. Nos-
so bairro cresceu demais 
e falta muita coisa. Se a 
Prefeitura está propon-
do criar vagas para 1.000 
crianças, como podemos 
ser contra?”, indagou.  
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DA REDAÇÃO - Policiais do 15º BPM/M 
Polícia Militar de Guarulhos em 
patrulhamento na noite de ontem 
prenderam quatro mulheres suspei-
tas de roubos em estabelecimentos 
comerciais na região da Vila Galvão. 
Segundo informações da Polícia Mi-
litar, elas haviam roubado uma loja 
de roupas na avenida Doutor Timó-
teo Penteado.

As mulheres foram abordadas 
na Praça da Aviação onde descar-
taram uma sacola preta com rou-
pas da loja Código Girls com os 

Vivemos em sociedade que privilegia a 
mensagem que vem da boca, em prejuízo 
daquela que provém do coração

Doar sangue é, antes de tudo, im-
portante gesto de amor fraternal. No 
dia 28 de agosto, após ampla divul-
gação nas redes sociais, eu estive no 
Banco de Sangue de Guarulhos (rua 
Santo Antonio, 95 – Centro) para 
doar uma dose de vida. Ao chegar 
ao local, às 8 horas, eu fui muitíssi-
mo bem recebido pelos atendentes 
e colaboradores – especialistas em 

sorrir com gratidão. A primeira per-
gunta que eu ouvi foi: “O senhor vai 
doar para alguém em especial?”. Eu 
acredito que todos os beneficiários 
dessa nobre ação são muito espe-
ciais. Contendo 400 mililitros desse 
líquido vital, cada bolsa de sangue 
pode salvar até quatro pessoas. Já 
houve ocasiões em que meus fami-
liares precisaram de doadores, com 
o claro objetivo de reposição dos es-
toques – cada vez menores.

Sim, sou doador habitual de san-
gue. Digo isso com imensa alegria 
por acreditar que essa foi uma das 
minhas melhores decisões na vida. 

A cada três ou quatro meses, eu me 
dirijo ao banco de sangue com o 
único propósito de ser útil a quem 
eu ainda não tive o privilégio de co-
nhecer. Trata-se de breve momento 
altruístico que preenche de melodio-
sa sonoridade cada batida de meu co-
ração. Felizmente, muitos homens e 
mulheres contemporâneos têm esse 
mesmo entendimento. 

As palavras são poderosas e po-
dem convencer alguém a seguir o 
seu caminho, mas o exemplo arrasta 
milhares que observam cada gesto 
do líder. A verdadeira liderança, ali-
ás, é exercida por atitudes eloquen-
tes; ou seja, eu não consigo ouvir o 
que o outro diz, pois os seus atos fa-
lam indiscutivelmente mais alto. Vi-
vemos ainda em sociedade que privi-
legia a mensagem que vem da boca, 
em detrimento daquela que provém 
do peito. Calma, vai passar.

Para doar sangue, é simples: estar 
saudável, descansado e bem alimen-
tado; ter entre 16 e 69 anos, pesar 
mais de 50 kg e apresentar documen-
to de identidade com foto. Existem 
alguns impedimentos, devidamente 
elencados em prosangue.sp.gov.br. 
Os homens podem doar a cada 60 
dias, quatro vezes por ano; mulheres, 
90 dias de intervalo e até três vezes 
a cada 365 dias. Antes da doação, o 
candidato participa de entrevista na 
qual deve ser absolutamente sincero. 
“Honestidade também salva vidas” 
é a máxima constante do texto que 
abre o site da Fundação Pró-Sangue, 
instituição pública ligada à Secreta-
ria da Saúde do Governo do Estado 
de São Paulo, que está entre os cinco 
maiores bancos de sangue da Amé-
rica Latina. A coleta é de aproxima-
damente 11 mil bolsas mensais. Já 
está agendada a próxima doação: dia 
28 de novembro, quinta-feira, às 8h. 
Quem me acompanha?

As palavras 
convencem, mas 
os bons exemplos 
arrastam

PONTO
DE VISTA

JOSÉ AUGUSTO PINHEIRO
56 anos, é orador da Academia 
Guarulhense de Letras; 
jaugusto.pinheiro@uol.com.br

COMPRA · VENDE · ALUGA · ADMINISTRA

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

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

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

Casas/ Sobrados/ Aptos/ 
Chácaras e imóveis na 

praia. REF: 02.

SOBRADO HAROLDO 
VELOSO

Condomínio Fechado, 3 
Dorms, sala,cozinha, área 

de serv, edícula, 2 
banheiros, garagem, 

R$180.000, Troca por 
imóvel na praia REF : 02

SOBRADOS

IMÓVEIS PARA RENDA

TERRENOS

IMÓVEIS PARA RENDA

CASAS
CASA JD IPANEMA

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

vaga p/ 2 carros+ edícula 
(aceita apto menor 

valor+carro) R$590.000 
REF 20

CASA ITANHAÉM 
(Vende ou Troca)

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

R$250.000 REF: DANIEL. 

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

garagem 6 vagas troca por 
imóvel Guarulhos 

R$180.000 REF 02      

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

Aceita carro como parte de 
pagamento e imóvel de 

menor valor REF : DANIEL 

INDUSTRIAIS
GALPÃO BONSUCESSO
TERRENO 2.250 M² A/C 

1.200 M² R$2.500.000,00 
REF DANIEL

GALPÃO COM RENDA 
4.000 M² terreno, 4.300 M² 
de AC Consulte-nos REF: 

DANIEL

LOCAÇÕES RESIDENCIAIS 

LOCAÇÕES RESIDENCIAIS 

LOCAÇÕES INDUSTRIAIS

CHACARA MAIRIPORÃ
A 20 minutos de Guarulhos 

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

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

fundos ótima localização 
R$150.000 REF 02

CHÁCARA  SANTOS 
DUMONT 

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

Ac Auto REF: DANIEL.

SALÃO GOPOUVA
132 M² 2 WC, 1 COPA 

VAGA P/ 3 CARROS PROX 
A MÃE DOS HOMENS 

R$2.500,00 ref 20 

GALPÃO CUMBICA
700 M², 480 M² A/C 

R$5.000 REF :DANIEL

GALPÃO PRÓX ÁO 
AEROPORTO

Galpão com elevador de 
carga 1.000 m² 

consulte-nos REF:DANIEL.

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

Ref :Daniel

IMÓVEL AVENIDA
 OTÁVIO BRAGA 

10 X 30 salão de 140 M² +4 
Casas todas alugadas 
R$950.000 REF: 02.

CASA CARMELA 
2 Casas de 2 comodos e 

banheiros R$145.000 
REF :20.

APTO AV GUARULHOS
47 M²  2 quartos, sala, 

cozinha, banheiro e 
lavanderia OBS: cozinha e 

quarto do casal moveis 
planejados R$245.000 

REF 03 

APTO BOM CLIMA
2 Dorms,sala,cozinha, wc, 

1 vaga de garagem R$ 
185.000 REF: 20.

APTO MACEDO
Próximo a Av Tiradentes, 2 

dorm sendo 1 suite, 2 
banheiros R$300.000

 ref 03

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

financiamento) R$295.000 
REF 20

APTO BONSUCESSO
2 dorms, 1 vaga R$30.000 

+ parcelas Ac. Carro
 REF DANIEL

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

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

LOCAÇÃO

CASA JD ADRIANA
3 comodos grandes com 1 

vaga R$750,00 REF 20

CASA JD IPANEMA
300 metros do Mc Donalds, 

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

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

A. serviço, Garagem 
R$1.000 REF 02

CASA JOVAIA
1 dorm, sala, coz, a. 

serviço, WC R$550,00
 REF 02

COMODO COM BANHEIRO 
BELA VISTA

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

CASA VILA FLORIDA
3 Comodos. Otimo p/ casal 

R$700,00 REF 20

CASA JD. NORMANDIA
Terreno 10x25 com 03 
casas no quintal tudo 

separado, entrada 
individual R$250.000 

REF 20.

CASAS  JD. MONTE 
CARMELO 

Terreno 8 X 27 com 6 casas 
alugadas, R$400.000 

REF: 02

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

alarmes. Elas foram reconhecidas 
por uma funcionária da loja e por 
trabalhadores de outros comércios 
da região que também foram víti-
mas da quadrilha.

Fabiana Ferreira da Silva, Tama-
ra Carolini Antunes da Silva e Laris-
sa Luane da Silva Cesario foram en-
caminhadas ao 2º DP de Guarulhos. 
Além delas, também foi apreendida 
uma adolescente, B.S.C, que foi re-
conhecida como uma das pessoas 
que assaltaram a rede de fast food 
Burger King na semana passada.

Mulheres são presas após roubo na Vila Galvão
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Bruno Panhoca ministrará curso no Clube da Carne em outubro
DA REDAÇÃO - Após o suces-
so da 1° edição com Netão, 
o Clube da Carne Steakhou-
se e PH Biavo apresentam: 
“Meat Class - Churrasco por 
quem entende”. Em sua se-
gunda edição trazendo pela 
primeira vez para Guaru-
lhos Bruno Panhoca. O cur-
so acontecerá no dia 05 de 
outubro, das 9h às 19h na 
Base Aérea de São Paulo.

Panhoca é especialista 
em American BBQ, um dos 
pioneiros dessa técnica no 
Brasil e leva a cultura do 
churrasco defumado por 
todo o país através de cursos 
e eventos. Além disso, é fun-
dador da BBQ Tour e com 
experiência internacional.

O curso tem duração 
média de 10 horas e será 
apresentado no modo teóri-
co e prático onde os alunos 
irão pôr a mão na massa ou 
melhor na carne. Já a parte 
teórica será sobre origem, 
história e tipos de defuma-

ção; a Evolução do Ameri-
can BBQ - Diferença entre 
Smoke Houses e Compe-
tição; a Teoria da fumaça, 
anel de defumação, tipos 
de madeira e degustação de 
Burgers defumados; tipos 
de Pit, funcionamento dos 
pits, tipos de lenha, fluxo de 
ar, manutenção e estabilida-
de de temperatura; Rubs, 
temperos, marinadas e mo-

FOTO: DIVULGAÇÃO

lhos; Principais Cortes do 
American BBQ - Limpeza, 
preparo, wraping, tempos 
e temperaturas e Acompa-
nhamentos Clássicos.

O curso será open food 
e bar, com direito a degus-
tação de todos cortes apre-
sentados, com almoço e 
bebidas inclusos. Ao final 
os alunos irão receber um 
certificado assinado.

Serviço:
Data: 05 de outubro
Horário: das 9h às 19h
Local: Base Aérea de Guarulhos - BASP
Endereço: Avenida Monteiro Lobato, 6.365 - Cumbica
Valor primeiro lote: R$ 449,90 - em até 3 vezes no 
cartão
Vendas e informações: 2440-1564 
WhatsApp: 99589-5616
Diretamente no Clube da Carne
Avenida Doutor Renato de Andrade Maia, 564 – Maia
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ÁRIES: Sua energia para seguir em frente com mais força 
estará de acordo com o elemento Fogo. Precisará ser o 
artista principal do que ocorre na sua vida.

TOURO: Conseguirá avaliar as coisas com uma excelente 
qualidade para conquistar algo muito importante para 
você. 

GÊMEOS: Não terá muita paciência neste dia para fazer 
boas coisas, o planeta Júpiter pode lhe favorecer. Não 
conseguirá o que quer com o que precisa.

CÂNCER: Tende fornecer aos outras uma conduta mais 
cautelosa no que tange o seu conhecimento pelos mais 
próximos. 

LEÃO: As dores na região das costas farão você sentir 
que precisa ajustar o seu posicionamento durante o dia. 
O que te incomoda muito será resolvido.

VIRGEM: As coisas podem fazer com que você alimente 
uma qualidade melhor para este dia. O planeta Mercúrio 
tende a valorizar muito as coisas mais sentimentais. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETASPALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 38

MI
EDSHEERAN
NEUROSEG
IFPQUAL
NIMBUIE

COSMETICOS
DPLZE

METALNOBRE
EUOFIES

CNBBL
ARTP

GOIABEIRA
ECINAAN
NAMBIIH

CHAMUSCADO
ORAMOVAL

Pajem do
cavaleiro
medieval

Frutinho de
coloração

verde-
amarelada

Hiato de
"piegas"
(Gram.)

O ouro, por
sua resis-
tência à
oxidação

Recipiente
da pasta
de dente

Mono-
grama de
"Zuleide"

Título da
Argentina
em 1986

(fut.)

Diz-se da
pessoa

acanhada
no falar

Conferência
de bispos
católicos
(sigla)

Móvel de
quartos

de hostels

Local no
qual deve 
começar a
educação

Thiago
Pereira,
nadador
brasileiro

Pão
indiano de

formato
achatado

Interjei-
ção que
exprime
espanto

Proferem
discurso
(em sole-
nidade)

O pimentão
levemente

tostado
em panela 
quente sem

gordura 

O circuito
da F-Indy
Corpo em-
balsamado

"Nacional",
em CSN
Conteúdo
do airbag

Prefixo de 
"ambiva-

lente"
(Gram.)

Árvore
típica do
sítio do
Nhô Lau

(HQ)

Fundo
estudantil
Laboratório

(abrev.)

Celso de (?), 
ministro do STF

Cantor
britânico
que parti-
cipou da

7ª tempo-
rada de

"Game of
Thrones"

Produtos
vendidos
pela con-
sultora de

beleza

Nervosismo
com tensão

(pop.)
Instituto

Félix
Pacheco
(sigla)

Duas línguas estran-
geiras das provas do

EnemGalileu,
ante a Inquisição

Definido
(abrev.)

Muito bom!
(gíria)

Primeira obra de Jo-
sé Lins do Rego (Lit.)

"Cada (?) com o
seu igual" (dito)

Condição psiquiátrica de John
Nash, matemático que inspirou

o filme "Uma Mente
Brilhante"

Helena
Ranaldi, atriz

3/aio. 4/imbu — naan. 9/ed sheeran. 14/esquizofrênico.

LIBRA: Exageradas movimentações tendem criar um 
problema para você conseguir fazer o que precisa lhe 
deixando mais fora da realidade.

ESCORPIÃO: As coisas que você tem sentido com mais 
afinco terão uma grande chance de soltar a sua paixão. 
Urano irá mexer nos seus sentimentos.

SAGITÁRIO: O teu sentimento menos aplicado irá ganhar 
relevância e influência neste dia por causa do Planeta 
Mercúrio.

CAPRICÓRNIO: Enaltecer suas características, podem 
fazer você ganhar mais moral durante este grande 
momento.

AQUÁRIO: Conquistar não será um problema para você, 
talvez encontre alguns pequenos desafios pela frente. 
Não deve desistir.
 
PEIXES: O planeta Netuno infiltrará no seu coração todo 
o amor que você precisa para superar algumas questões. 
Virgem também irá galgar alguns bons momentos.

HORÓSCOPO

FOTO: MAYARA NASCIMENTO

DA REDAÇÃO - A inédita Batman 
80 – A exposição, curadoria de 
Ivan Freitas da Costa – cole-
cionador e sócio-fundador da 
CCXP e da Chiaroscuro Stu-
dios -, começou ontem e segui-
rá até o dia 15 de dezembro, no 
Memorial da América Latina. 
A exposição é uma comemo-
ração aos 80 anos do Batman, 
celebrados em vários lugares 
do mundo, e uma das cidades 
escolhidas para integrar esta 
programação oficial mundial 
foi São Paulo. 

Quem nunca sonhou 
em atravessar as portas da 
Mansão Wayne, conhecer a 
Batcaverna e visitar o Asilo 
Arkham, o apartamento da 
Mulher-Gato e o covil do Co-
ringa, numa experiência to-
talmente imersiva? Agora, na 
Batman 80 – A exposição os 
visitantes poderão conhecer 
os lugares mais famosos de 
Gotham City. A exposição dos 
80 anos do Homem-Morcego 
reúne cenografia, acervo com 
quadrinhos e outros itens ra-
ros, além de textos explicati-
vos que contam a evolução 
e a importância de um dos 
personagens mais famosos do 

Batman faz 80 anos e ganha exposição 
no Memorial da América Latina

SIGA-NOS NO

/jornalfolhametro

www.fmetropolitana.com.br

dos leitores de 
jornal impresso 

da cidade leem a

mundo. O acervo também in-
clui itens da coleção de Marcio 
Escoteiro, maior colecionador 
de Batman do país e um dos 
maiores do mundo.

“Batman 80 – A exposição 
é uma experiência inédita e 
imperdível para todos os públi-
cos, dos fãs mais aficionados 
àqueles que buscam um pro-
grama divertido para toda a 
família. É um projeto que está 

sendo desenvolvido há vários 
anos e que leva a assinatura de 
empresas com vasto currículo 
na realização de grandes even-
tos e de grandes exposições”, 
destaca Ivan Freitas da Costa, 
curador da exposição.

A Folha Metropolitana vi-
sitou a exposição e você leitor 
pode conferir nas redes sociais 
do jornal um vídeo com os 
melhores momentos.



VEÍCULOS

PUBL.LEGAL

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.
TELEMARKETING 
Admite se   Moças C/ 
Experiência em Vendas.  
Que more em Guarulhos  
Contato  F.: (11) 93001-
6474

CLASSIFICADOS

EMPREGO

Contrata-se
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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
VENDO URGENTE APTO. 
Av. Papa J. Paulo, lado  
trevo 110 Mil, quitado ou 55 
+ parc. F.:  98204-3992

Aluga-se

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

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

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

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

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

Sexta-feira, 6 de setembro de 2019

VDO. APTO. 
Trav Timóteo penteado - R$ 
145.000   1 - dorm., sala, 
coz., lav, 1 vaga, quintal  
A/C - financiamento/ Fgts. 
F.: 94766-8524
VENDO APTO. 
no Parque Cecap. 
Oportunidade. R$ 200 
mil  Fs.: 94013-7411 / 
99506-9537
CASA JD. BELA VISTA 
C/3 Doms., gar p/ 2 autos. 
R$ 290 Mil.,dir. c/ prop. 
F:97272-7232 whats
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
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

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

Estamos 
selecionando

Professores na área 
de Pedagogia, 

Língua Portuguesa 
e Matemática com 

experiência.
Enviar CV para 

coliseuobjetivo@
gmail.com 
(colocar a 

disciplina no 
campo assunto).
Colégio Coliseu

PROFESSORES

Comunicamos a perda 
da : impressora �scal 
tipo ECF-IF, marca 
Dataregis modelo 
ECF-IF 3202DT, nº de 
série: DT03080000000
0102349, nº de ordem: 
02. Conforme boletim 
de ocorrência nº 1842 
/2019 e nº1830/2019. 
Bem estar mercado 
LTDA-ME  CNPJ: 
06.062.121/0001-44 

EXTRAVIO

A empresa MARIA DAS 
GRAÇAS DE S SÁ 
GUARULHOS EPP, inscrita 
no CNPJ n°: 04.308.586/
0001-07 e I.E.: 336.663.
058.117, estabelecida na 
Rua Granito, n° 462 – Vila 
União – Guarulhos – SP – 
07145-250, vem 
comunicar o extravio da 
Redução Z e da Leitura X 
referente á maquina 
emissora de cupom �scal 
– ECF , n° de fabricação 
ZP051000000000000376, 
marca: ZPN, modelo: 
ZPM – 200.

EXTRAVIO

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.
TERRENO 10 X 25
Presidente Dutra, ou ½ 
Lote, Escrit., Ótimo Loc.. 
3 côm. fds., 235 Mil. F.: 
98204-3992

LOJA DE CONVENIENCIA 
c/ instalações em posto de 
gasolina ótima localização 
Tel : 94758-6566

Ex-atleta do AD Guarulhos se destaca como 
treinador no time amador A Máfia Guarulhos

DA REDAÇÃO - Bruno Gomes, 
também conhecido como Bru-
no Teleco, começou sua carreira 
de treinador do time amador 
A Máfia Guarulhos em janeiro 
deste ano. A Máfia Guarulhos é 
um time de amigos que foi cria-
do em 2018 para competir pela 
cidade. O objetivo do grupo é se 
tornar campeão da Copa Bron-
ze 2019 e se destacar no futebol 
amador no Estado de São Pau-
lo. O maior desafio do time é a 
falta de patrocínio para custear 
treinos e viagens para jogos.

“Temos jogadores novos 

que tem futuro, basta que os 
clubes olhem com mais cari-
nho para os atletas da perife-
ria. Seria legal também uma 

FOTO: DIVULGAÇÃO

FOTO: MARCELLO CAMARGO JR/AGÊNCIA BRASIL

parceria com o AD Guaru-
lhos e o Flamengo de Guaru-
lhos para que nosso futebol 
tenha destaque maior nas 
competições da Federação 
Paulista”, contou Teleco.

O próximo jogo do time 
pela Copa Bronze será no 
dia 13 de outubro, contra 
o Esporte Clube União, às 
11h. A competição irá acon-
tecer no Estádio Municipal 
Cícero Miranda, na rua 
Francisco Gonzaga Vascon-
cellos, 123 – Vila Galvão.

LUCY TAMBORINO - Guarulhos 
já registrou até o momento 
83 casos de sarampo, confor-
me balanço atualizado ontem 
pela Secretaria Municipal de 
Saúde. Desde a última quinta-
-feira (29), 18 novos casos fo-
ram confirmados. Ninguém 
foi a óbito na cidade, mas no 
Brasil quatro mortes já foram 
confirmadas em decorrência 
da complicação do quadro de 
saúde dos pacientes. Três dos 
óbitos foram de pessoas com 
menos de um ano de idade. 

O Brasil não registrava ca-
sos de óbitos devido à enfer-
midade desde o último surto, 
em 1997. Ainda na quarta-
-feira (04), o Ministério da 
Saúde informou que, de 9 de 
junho até 31 de agosto, 2.753 
casos de sarampo foram con-
firmados no país. Isso signifi-
cou um aumento de 18% em 
relação ao boletim divulgado 
na quarta-feira (28). Segun-
do o ministério, o número se 

Guarulhos ultrapassa 80 casos 
de sarampo neste ano

deve a confirmação clínica de 
casos que estavam em investi-
gação anteriormente.

A doença havia sido er-
radicada devido à vacinação 
no Brasil, porém com baixas 
taxas de cobertura vacinal e 
o retorno ao Brasil de um sol-
dado infectado, uma serie de 
novos casos foram identifica-
dos. A enfermidade tem com 
uma das características ser al-
tamente contagiosa. 

Carreira do treinador
Com passagem na base do Corinthians, Guarani e AD Guaru-

lhos, Teleco deixou o futebol profissional após grave lesão no joe-
lho. Para não abandonar a prática, passou a se dedicar a projetos 
sociais esportivos com competições no futsal na quadra esporti-
va no bairro Ponte Alta. “Assim como os atletas sonham em ser 
profissionais, meu objetivo também é ser treinador profissional 
no futuro. Meu maior desejo é que continue existindo escolinhas 
de futebol pelos bairros da periferia para não deixar enfraquecer 
os novos talentos do futebol de Guarulhos”, complementou.
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