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Vou iniciar estas mal tra-
çadas linhas com uma corre-
ção pra lá de pertinente.

No começo da semana 
publiquei aqui que meu en-
trevistado, professor Edson 
Albertão, ex-vereador e di-
retor de escola no Município, 
quando candidato a prefei-
to na eleição passada, teve 
3.500 votos pelo seu partido, 
o PSOL.

Não é verdade.
Numa relação de nove 

candidatos no primeiro turno 
do pleito de 2016, Albertão 
teve exatos 4.827 votos, colo-
cando-se em oitavo lugar, su-
perando Néfi Antônio Castro 
Tales, o último da lista, com 
699 votos.

O primeiro turno da elei-
ção foi vencido pelo candida-
to Guti, combativo vereador e 
crítico implacável da adminis-
tração petista, com 208.591 
votos, 34,54%. Foi seguido 
por Eli Correa Filho, com 
135.134 votos, corresponden-
tes a 22,38% do total.

Os dois foram para o se-
gundo turno, deixando o con-
corrente Elói Pietá pra trás. O 
PT, partido de Elói, conseguiu 
116.676 votos. 19,32% do total, 
o que, de certa forma, surpre-
endeu, já que o partido do 
ex-prefeito e ex-deputado, é 
visto como “dono” de trinta 
por cento da preferência de 
nosso eleitorado. Porcenta-
gem vista como a do eleito-
rado fiel petista.

Só que a eleição passada 
teve componentes importan-
tes que ajudaram a escolha 
de Guti como prefeito, um 

candidato bem mais à direita 
do universo petista, apesar 
de filiado a um partido tam-
bém de esquerda, o PSB.

Um desses componentes, 
ficou bem claro, foi o desgas-
te provocado pelos dezesseis 
anos de poder da esquerda 
em Guarulhos. E Elói Pietá 
surfou nesse ambiente políti-
co eleitoral.

A democracia tem dessas 
coisas, e isso é bom. Não di-
zem que “a glória é efêmera 
e o poder transitório”?

Acho que esse contingen-
te de eleitores fiéis pode vol-
tar ano que vem, se for bem 
trabalhado. Talvez, uma das 
saídas seria a de abandonar 
um pouco a insistência de se 
apoiar sempre na mesma te-
cla do “Lula Livre”. Não seria 
a hora de seguir outros ca-
minhos? Abrir-se para outras 
opções? Dar chance para no-
vas lideranças?

Fala-se muito que a com-
bativa esquerda brasileira ca-
rece de uma boa autocritica. 
Quem sabe não seria esta a 
hora?

Num artigo de jornal, li on-
tem que a esquerda brasileira 
se divide em duas grandes 
metades. Há a esquerda car-
nívora e a esquerda vegana.

Apesar de gostar de um 
bom churrasco, acho que os 
veganos terão mais chance 
nas eleições municipais de 
Guarulhos. O PT, sem dúvida, 
se apresenta como o grande 
adversário do prefeito Guti 
no pleito de 2020. É só saber 
se conduzir com uma estraté-
gia eficiente.

cêndio no local. No entanto, apesar do desastre 
específico, o major garante que a ação orienta 
os alunos em outros tipos de sinistros. A progra-
mação incluiu ainda campanhas educativas a 
respeito do tema com a distribuição de panfletos 
informativos sobre desastres naturais e orienta-
ções para o público em geral, além dos estandes 
demonstrativos das atividades da Defesa Civil na 
rua Rondinha, na Cidade Satélite de Cumbica, e 
no calçadão da rua Dom Pedro II, no Centro.

movam atividades de incentivo à leitura em seus 
bairros por oito meses.

Para participar, os interessados devem se ins-
crever pessoalmente na Biblioteca Monteiro Lobato, 
que fica na rua João Gonçalves, 439, Centro, ou na 
Secretaria de Cultura, localizada na rua Claudino Bar-
bosa, 313, prédio Anexo, 4º andar, no Macedo. Para 
acessar o edital e imprimir a ficha de inscrição acesse 
https://www.guarulhos.sp.gov.br/agentesdeleitura.

A manhã de ontem foi agitada na EPG Teresi-
nha Mian Alves, no Jardim Álamo. Quem esteve 
no local pôde ver um simulado de abandono en-
volvendo alunos e funcionários da escola. A ação 
da Prefeitura de Guarulhos, por meio da Defesa 
Civil em parceria com o Corpo de Bombeiros, 
marcou o início do Dia D para a redução de de-
sastres naturais.

Cerca de 500 pessoas, incluindo pais e pro-
fessores, se envolveram na simulação de um in-

Um total de 51 mulheres e seis homens com 
idade igual ou superior a 60 anos completos 
e residentes no município participam hoje, 
a partir das 18h, do 16º Miss e Mister Melhor 
Idade no Teatro do Adamastor Centro. O con-
curso irá premiar com faixa os três primeiros 
colocados femininos e masculinos: Miss/Mister 
Melhor Idade (primeiros colocados), Elegância 
da Melhor Idade (segundos lugares) e Simpa-
tia da Melhor Idade (terceiros colocados).

Para a secretária-adjunta de Desenvolvimento 
e Assistência Social, Claudia Papotto, a iniciativa 

Se você mora em Guarulhos, tem entre 18 e 
29 anos, já concluiu ou está cursando o 3° ano do 
ensino médio e tem interesse em participar de ini-
ciativas para estimular ações literárias na cidade, 
fique atento ao período de inscrições do programa 
Agentes de Leitura, que vai de 21 de outubro a 8 
de novembro. Nele, a Prefeitura de Guarulhos, por 
meio da Secretaria de Cultura, e o governo federal 
oferecem83 bolsas para que os participantes pro-

Simulado de abandono marca o Dia D para redução de desastres naturais

Idosos concorrem ao ‘16º Miss e Mister Melhor Idade’ no Adamastor

Cidade oferece bolsas para a promoção de atividades de incentivo à leitura

ACONTECE

estimula a socialização e o fortalecimento de vín-
culos na terceira idade. “O concurso é importante 
para a sociedade, pois, além de valorizar a beleza 
na melhor idade, favorece o fortalecimento de vín-
culos, e isso vai ao encontro das políticas públicas 
que trabalhamos. A beleza desta idade não vem 
só do físico, mas dos anos de experiência vividos, e 
até sofridos, mas através dos quais eles consegui-
ram manter a serenidade. Acredito que todos os 
candidatos são vencedores a partir do momento 
em que se dispõem a participar de um momento 
tão bacana,” disse Claudia.
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Estado registra mais três mortes por sarampo
DA REDAÇÃO - A Secretaria 
Estadual de Saúde confir-
mou ontem mais três mor-
tes por sarampo no Estado 
de São Paulo. No total, 12 
pessoas já morreram no es-
tado por complicações da 
doença em 2019. 

De acordo com a pasta as 
vítimas foram uma bebê de 
10 meses, sem vacina de Ita-
pevi, na Grande São Paulo; 
um homem de 53 anos, com 
condição de risco, de Santo 
André, no ABC; e um meni-
no de um ano, também com 

condição de risco, de Fran-
cisco Morato, na Grande 
São Paulo.

São consideradas pesso-
as com condição de risco os 
portadores de doenças crôni-
cas, como diabetes e hiper-
tensão, além de portadores 
de doenças que enfraque-
cem o sistema imunológico, 
que podem ficar mais vulne-
ráveis à infecção e evolução 
com maior gravidade.

A secretaria também di-
vulgou o novo balanço de 
casos confirmados da doen-
ça no estado. Até o momen-
to, há 6.177 confirmações la-
boratoriais. Após orientação 
do Ministério da Saúde, ago-
ra também são confirmados 
casos com base na avaliação 
clínica (sintomas e avaliação 
médica), somando outros 
1.472 casos. No total, são 
7.649 confirmações. 

Cerca de 57% do total 
de casos se concentram na 
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Arma de agressor de 
violência doméstica 
será apreendida
DA REDAÇÃO - O Diário Oficial 
da União publicou ontem lei 
sancionada pelo presidente 
Jair Bolsonaro, que altera a Lei 
Maria da Penha, para prever a 
“apreensão imediata de arma 
de fogo sob a posse de agres-
sor em casos de violência do-
méstica”. O texto sancionado 
manda verificar se o agressor 
possui registro de porte ou 
posse de arma de fogo e, na 
hipótese de existência, juntar 
aos autos do processo investi-
gativo essa informação.

A lei determina também 
que a instituição responsá-
vel pela concessão do regis-
tro ou da emissão do porte, 
nos termos do Estatuto do 
Desarmamento, seja notifica-
da da ocorrência. Segundo o 
projeto Relógios da Violência 
do Instituto Maria da Penha 
(IMP), a cada 7,2 segundos 
uma mulher sofre agressão 
física no Brasil.

capital (são 4.408, somando 
confirmações laboratoriais 
e clínicas).

Na última segunda-feira 
(07) teve início a campanha 
nacional de vacinação con-
tra a doença. A imunização 
ocorre mediante a avalia-
ção da situação vacinal da 
pessoa para atualização das 
doses conforme calendário 
vigente, contemplando pri-
meiramente as crianças de 
seis meses até quatro anos, 
11 meses e 29 dias e, na se-
quência, os adultos entre 20 
e 29 anos.

O Ministério da Saúde 
chama a atenção para o fato 
de que os pais e responsá-
veis são atores sociais im-
portantes no processo de 
controle do sarampo. Por 
isso, devem comparecer aos 
serviços de vacinação com 
suas crianças, levando a 
caderneta para avaliação e 
registro.
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Mais uma UBS de Guarulhos passa a 
ser referência aos povos indígenas

DA REDAÇÃO - Em solenida-
de alegre com a presença 
da coordenadora da Casa 
de Saúde Indígena do Mi-
nistério da Saúde, Débora 
Furloni, e rituais de agrade-
cimento, foi inaugurada na 
manhã de ontem uma nova 
etapa na Unidade Básica de 
Saúde Cabuçu. Por força da 
Portaria nº 137, publicada 
no Diário Oficial do Muni-
cípio em 27 de agosto deste 
ano, a unidade passou a ser 
a segunda UBS de referên-
cia para o atendimento da 
população indígena de Gua-
rulhos, além da UBS Sobe-
rana, que já presta assistên-
cia diferenciada desde 2016.

A iniciativa atende aos 
dispositivos da Política Na-
cional de Atenção à Saúde 
dos Povos Indígenas, que tem 
por objetivo garantir a essa 
população o acesso integral à 
saúde de acordo com os prin-
cípios do SUS, contemplando 
a sua diversidade social e cul-
tural. A instituição de uma 
unidade de referência não su-
gere prioridade na assistência 
perante as demais pessoas, 
mas garante escuta e atendi-
mento qualificados por parte 

dos trabalhadores de saúde, 
com reconhecimento da his-
tória, valorização da tradição 
e o respeito aos costumes das 
etnias. 

Dentre as atribuições da 
UBS de referência estão o le-
vantamento das necessidades 
de saúde dessa população, 
o incentivo ao acolhimento 
qualificado para estimular 
que as gestantes indígenas 
possam realizar o pré-natal 
e o parto no município, a re-
alização de ações de promo-

ção à saúde bucal, mental, 
da criança, do adolescente da 
mulher e do homem indíge-
nas, bem como a prevenção 
às infecções sexualmente 
transmissíveis (IST-HIV e 
hepatites virais) e ao uso abu-
sivo e nocivo de álcool e ou-
tras drogas, considerando as 
especificidades culturais.

A UBS de referência tam-
bém deve levar em conta o 
caráter migratório dos povos 
indígenas entre o município 
e suas aldeias de origem e 
elaborar estratégias para ga-
rantir o calendário vacinal e 
o bloqueio de doenças espe-
cíficas, contribuir para o en-
frentamento do racismo insti-
tucional, bem como combater 
qualquer forma de preconcei-
to e discriminação em relação 
a essa população, além de 
garantir nos espaços de edu-
cação permanente em saúde 
a troca de experiências e sa-
beres culturais sobre a saúde 
dos povos indígenas em todos 
os níveis de atenção.

FOTO: MÁRCIO LINO 
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Trabalhos de pavimentação na 
rua Armazém são finalizados

Prefeitura inicia pavimentação 
de rua no Jardim Munhoz

Criminosos fogem pela contramão na avenida Paulo Faccini

DA REDAÇÃO - A prefeitura, por 
meio da Secretaria de Obras, 
promove a pavimentação da 
rua do Armazém, no Jardim 
São João. No local estão sendo 
realizados os trabalhos finais 
da obra de recuperação da ma-
lha viária. Contratada por R$ 
373,3 mil para a execução da 
obra, a empresa Hese Empre-
endimentos e Gerenciamento 
Ltda. iniciou os trabalhos no 

DA REDAÇÃO - A prefeitura está 
pavimentando mais uma via 
da cidade através do proje-
to Mãos à Obra. Desta vez o 
endereço beneficiado é a rua 
São João do Piauí, no Jardim 
Munhoz. No momento, ser-
vidores do Departamento de 
Manutenção e Conservação 
trabalham na terraplanagem 
da via.

A próxima etapa será o 
assentamento de 140 metros 
guias e sarjetas e, por fim, o 
assentamento de mais de 490 
m2 de blocos intertravados, 
etapa do trabalho feita com 

final de agosto, numa área de 
3.760 metros quadrados.

A obra conta com a recu-
peração do pavimento, reca-
peamento asfáltico e recom-
posição de guias, sarjetas e 
passeio de concreto numa ex-
tensão de 450 metros entre as 
ruas Anhumas e Belarmino. 
Após os trabalhos de infraes-
trutura, a via receberá a devi-
da sinalização. 

colaboração dos moradores 
locais. A obra é coordenada 
pela Secretaria de Serviços 
Públicos (SSP).

O secretário-adjunto da 
pasta, Paulo Roberto de 
Araújo Santos, explica que as 
ações de pavimentação acon-
tecem em todas as regiões 
da cidade para trazer mais 
qualidade de vida aos mora-
dores. “Sair de casa deixa de 
ser um momento de estresse 
por causa de lama e poeira. 
A pavimentação também au-
menta a segurança para mo-
toristas e pedestres”.

De acordo com dados do IBGE (2010), a população indí-
gena de Guarulhos soma cerca de 1.500 pessoas divididas 
em pelo menos 14 povos: Pankararé, Pankararú, Wassu- 
Cocal, Tupi, Kaimbé, Guarani, Geripanko, Guajajara, Xa-
vante, Pataxó, Tupinambá de Olivença, Xucuru, Terena e 
Tabajara, entre outros. A solenidade de instituição da UBS 
Cabuçu como unidade de referência para o atendimento 
da população indígena contou com a participação de apro-
ximadamente 70 pessoas, dentre elas cerca de 20 indíge-
nas de seis etnias diferentes, profissionais de saúde, repre-
sentantes da comunidade, além da liderança da etnia Tupi 
Awa Kuaray Wera, que representou os demais povos. A 
programação teve início com um café da manhã, seguida 
de apresentação cultural e mostra de artesanato indígena, 
além de dança circular. A UBS Cabuçu fica na rua Existen-
te, 110, Jardim Cabuçu.

DA REDAÇÃO - Câmeras de segurança da avenida Paulo Faccini flagraram o momento em que criminosos fugiram pela contramão da via após efetuarem o roubo de um 
veículo. A ação aconteceu na tarde desta terça-feira (08). Segundo informações da Polícia Militar, o veículo foi roubado na rua Armindo de Lima, no Centro. A perse-
guição policial terminou na rua Guinle, em Cumbica, onde os criminosos, após baterem em outros veículos, colidiram com um caminhão que estava estacionado. Eles 
desceram do carro e houve troca de tiros. Um menor foi apreendido e o outro homem baleado, foi socorrido para a UPA Cumbica, onde não resistiu aos ferimentos. 
Com eles foi apreendida uma pistola 765 com a numeração raspada, um celular e uma arma de brinquedo.

População indígena na cidade



Quatro elementos que não podem faltar na educação do seu filho 
Quando pensamos na 

educação dos nossos fi-
lhos, qual a primeira coisa 
que vem à cabeça? Buscar 
sempre o melhor para a sua 
criação em todos os mo-
mentos, seja em casa, na es-
cola, com os colegas ou em 
momentos diversos. Porque 
a única coisa que importa é 
prepará-lo para a vida! 

Mas como fazer isto em 
um mundo que muda tão 
rápido e nos coloca em si-
tuações, que até então eram 
desconhecidos?

O que precisamos ter em 
mente é que nossas ações e 
ensinamentos vão formar o 
cidadão de amanhã. Então 
vem aquela dúvida: como 
posso preparar o meu filho 
para ser um ser humano 
incrível, autoconfiante e 
feliz?

Alguns pontos são mui-
to importantes para a sua 
formação:

01. Preparo para a vida 
(estudo + aplicação)

Tão importante quanto os 
conteúdos e as práticas edu-
cativas, é a atenção dada às 
habilidades socioemocionais. 
O Colégio Ahmad sempre 
teve como propósito a forma-
ção humana mais integral e 
ampla. Foi a escola pionei-
ra em Guarulhos a ensinar 
o cultivo do silêncio como 
ferramenta de concentração 
para receber o aprendizado 
e de gestão de sentimentos 
e atitudes, pois silenciar a 
mente propicia autoconheci-
mento e o uso mais equilibra-
do das próprias habilidades. 

02. Arte 
O contato com a arte, além 

de prazeroso, contribui na for-
mação do aluno, desenvolven-
do sensibilidade, criatividade, 
etc. No Colégio Ahmad, a arte 
está muito presente através 
das oficinas de pintura, teatro 

e aulas de violino. Atividades 
artísticas têm recuperado a 
autoestima e despertado o 
talento de muitos alunos. O 
violino é disponibilizado nas 
aulas, sem que seja preciso in-
vestimento adicional. 

03. Esporte 
A prática de atividade fí-

sica é um hábito que só traz 
benefícios. O esporte também 
promove o aprendizado do 
trabalho em equipe, da supe-
ração, da disciplina, do foco. 
Esse sempre foi um viés pe-
dagógico do Colégio Ahmad, 
que tem na sua infraestrutura 
dois ginásios e duas piscinas 
(infantil e adulto) para aulas 
de natação, que também são 
um diferencial da escola. 

04. Ambiente Familiar 
Durante muitas horas por 

dia o seu filho estará na esco-
la, então é muito importante 
que ele sinta o colégio como 

FOTO:  DIVULGAÇÃO
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uma extensão da sua casa, 
que ele se sinta acolhido e 
feliz. No Colégio Ahmad, 
segundo os próprios alunos, 
existe esse acolhimento.

Diante disso, podemos 
perceber que apenas ensinar 
a ler e escrever já não é o su-
ficiente. A arte, o esporte, as 
ações sociemocionais são im-
portantíssimas para a cons-
trução de sua personalidade. 
Antes de a criança começar a 

escrever, ela desenha. Antes 
de começar a falar, ela já en-
tende o que é o amor em ges-
tos. Ao ter acesso ao esporte, 
a criança aprende a competir 
e sabe que um dia pode ga-
nhar, como pode perder. 

São essas situações que 
nos movem há 50 anos na 
cidade de Guarulhos. Porque 
no Colégio Ahmad ensina-
mos que não é o tempo, é o 
que fazemos com ele.

dos leitores de jornal 
impresso da cidade 

leem a

www.fmetropolitana.com.br

QUER RECEBER NOSSA
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 (11) 99643-2765
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Confira o desempenho das instituições de ensino de Guarulhos no Enade 2018
MAYARA NASCIMENTO - O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) é aplicado em diversos cursos do país para 
analisar o desenvolvimento dos alunos. Os resultados da prova do ano passado foram divulgados pelo Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) na semana passada.

O Conceito Enade é a nota final do curso, e depende de duas variáveis: o desempenho dos estudantes na formação ge-
ral e no componente específico. A parte referente ao componente específico contribui com 75% da nota final, enquanto a 
referente à formação geral contribui com 25%. A prova tem a máxima de cinco pontos, e cada curso é classificado de 1 a 5.

Confira como está a situação das faculdades e universidades de Guarulhos.

Dos 25 cursos da Universidade Universus Veritas Guarulhos (UNG) analisados no Enade 2018, 14 deles 
tiveram nota 3. Os outros 10 obtiveram nota 2 e o curso Tecnologia em Processos Gerenciais foi classificado 
como sem conceito. As notas variam de 1 a 5, de acordo com o desempenho médio da turma da graduação 
que realizou a prova.

O curso Tecnologia em Logística do campi Centro se destacou no âmbito nacional. Enquanto a média 
brasileira é de 41,2, os alunos da UNG conseguiram 44,2. Publicidade e propaganda obteve 49,9, quando 
o Brasil tem 50. Por outro lado, o curso de Design ficou 10 pontos atrás da média nacional, contabilizando 
40,7 ante 50,7.

Entre os melhores analisados estão as tecnologias em Gastronomia, Gestão Financeira, Gestão de Recur-
sos Humanos, Logística, Administração, Publicidade e Propaganda e Ciências Contábeis. Além do campi 
Guarulhos Centro, também foi analisada a unidade de Itaquaquecetuba.

A graduação de Turismo oferecida pela Faculdade Anhanguera de Guarulhos obteve 14,9 pontos de 
diferença em comparação ao resto do Brasil. A graduação conseguiu 35,8 de média no Enade e as outras 
universidades brasileiras geraram uma média de 50,7. Turismo é a capacitação da instituição que está mais 
longe da média nacional.

Já o curso de Publicidade e Propaganda está acima da média nacional, apresentando 51,3 ante 50 no 
resto do Brasil. As outras graduações oferecidas pela instituição são Tecnologia em Gestão de Recursos 
Humanos (37,8/42,2), Direito (34,5/41,5) e Administração (38,3/38,5). Ciências Contábeis não apresentou 
média no relatório.

A Faculdades Integradas de Ciências Humanas, Saúde e Educação de Guarulhos - Centro Universitário 
Metropolitano de São Paulo (FIG/Unimesp) teve cinco cursos analisados pelo Enade. O melhor deles foi 
Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos, com nota 4. O pior avaliado foi Psicologia, com o conceito 1.

No ranking dos outros cursos participantes, estão Ciências Contábeis (3), Administração (2) e Direito (2).
No panorama geral, o curso de Psicologia foi avaliado por 36,6, enquanto a média nacional dos cursos 

apontam 46,9. Em contrapartida, RH está acima da média, somando 46,2 ante 42,2. Outra graduação de 
destaque é Ciências Contábeis, que, com nota 3 no Enade, também está à frente das demais universidades 
(37,3/36,7).

Dos 17 cursos analisados do Eniac, entre graduação e cursos de tecnologia, 12 deles obtiveram nota 2 
no conceito Enade 2018. 

No momento em que a prova foi aplicada, em novembro do ano passado, o Eniac tinha uma mantene-
dora e duas instituições mantidas: o Centro Universitário Eniac e a Faculdade Eniac. Nos dados do Inep os 
cursos aparecem repetidos e em relatórios diferentes, porém ambos os resultados são da instituição, que 
opera no mesmo prédio. 

Tecnologia em Processos Gerenciais, por exemplo, aparece três vezes. Um com conceito 1, na Faculdade 
Eniac, e duas vezes com o conceito 2. O curso de Administração da Faculdade Eniac garantiu também nota 
2, mas a do Centro Universitário Eniac não foi classificada.

O curso Tecnologia em Logística, oferecido pela Faculdade de Tecnologia de Guarulhos (Fatec), obteve nota 
máxima no Enade, atingindo o grau 5.

A graduação analisada está, ainda, a frente de todas as outras faculdades do Brasil que oferecem o mesmo 
curso, já que a média das provas foi de 53,9 quando a média nacional apresenta 41,2. Nos outros quesitos de ava-
liação, formação geral e conhecimento específico, o curso também superou as outras faculdades e universidades. 

Segundo o relatório da prova divulgado pelo Inep, 56,1% dos estudantes consideram que os conteúdos abor-
dados nas disciplinas do curso favoreceram sua atuação em estágios ou em atividades de iniciação profissional. 
Além disso, 63,8% acreditam que o curso possibilitou aumentar sua capacidade de reflexão e argumentação.

A Fatec Guarulhos foi inaugurada no ano passado, com os cursos de Logística Aeroportuária e Logística. Atu-
almente os cursos de Gestão de Produção Industrial, Comércio Exterior e Gestão Empresarial (EAD), também 
fazem parte da grade curricular. A sede conta com 24 salas de aula, 17 laboratórios, biblioteca e anfiteatro com 
117 lugares. No total, as instalações físicas são de 8.280,80 metros quadrados.

Dos três cursos analisados na Faculdade Progresso, Administração foi a pior avaliada. A graduação ob-
teve nota 1, enquanto as tecnologias em Gestão de Recursos Humanos e Logística alcançaram o conceito 2.

Todos eles ficaram abaixo da média nacional, Administração ficando com uma diferença de 17,7. A mé-
dia da faculdade é de 20,8 e a do Brasil 38,5. Já em Logística os números ficaram 32,2 para 41,2 e Recursos 
Humanos de 38,1 para 42,2.

Em formação geral, o desempenho de Logística foi o pior. A Progresso obteve 12,5 ante a média bra-
sileira de 39,1. Neste quesito é analisado o desempenho linguístico dos formandos a partir das respostas 
discursivas na prova.

Cursos avaliados
Tecnologia em Gastronomia
Tecnologia em Gestão Financeira
Administração
Ciências Contábeis
Tecnologia em Logística
Tecnologia em Design de Interiores
Publicidade e Propaganda
Jornalismo
Tecnologia em Logística
Serviço Social
Turismo
Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos
Tecnologia em Marketing
Tecnologia em Gestão Comercial
Tecnologia em Gestão da Qualidade
Psicologia
Design
Direito
Tecnologia em Processos Gerenciais SEM CONCEITO

UNG

Administração
Publicidade e Propaganda
Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos
Direito
Turismo
Ciências Contábeis SEM CONCEITO

Faculdade Anhanguera

Tecnologia em Logística

Fatec Guarulhos

Tecnologia em Gestão da Qualidade
Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos
Tecnologia em Logística
Administração
Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos
Tecnologia em Processos Gerenciais
Tecnologia em Logística
Publicidade e Propaganda
Administração
Tecnologia em Processos Gerenciais

Faculdade Eniac

Administração SEM CONCEITO
Ciências Contábeis
Tecnologia em Processos Gerenciais
Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos
Tecnologia em Marketing
Tecnologia em Logística

Centro Universitário Eniac

Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos
Tecnologia em Logística
Administração

Faculdade Progresso

Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos
Ciências Contábeis
Administração
Direito
Psicologia

FIG/Unimesp

Cursos da UNG têm conceito 3 

Técnico de Logística da Fatec está acima da média nacional

Administração da Faculdade Progresso alcança conceito mais baixo Mais da metade dos cursos do Eniac avaliados estão com nota 2

Tecnologia em Recursos Humanos é o melhor avaliado da FIG/Unimesp 

Turismo da Faculdade Anhanguera está abaixo da média brasileira
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2, mas a do Centro Universitário Eniac não foi classificada.

O curso Tecnologia em Logística, oferecido pela Faculdade de Tecnologia de Guarulhos (Fatec), obteve nota 
máxima no Enade, atingindo o grau 5.

A graduação analisada está, ainda, a frente de todas as outras faculdades do Brasil que oferecem o mesmo 
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dados nas disciplinas do curso favoreceram sua atuação em estágios ou em atividades de iniciação profissional. 
Além disso, 63,8% acreditam que o curso possibilitou aumentar sua capacidade de reflexão e argumentação.

A Fatec Guarulhos foi inaugurada no ano passado, com os cursos de Logística Aeroportuária e Logística. Atu-
almente os cursos de Gestão de Produção Industrial, Comércio Exterior e Gestão Empresarial (EAD), também 
fazem parte da grade curricular. A sede conta com 24 salas de aula, 17 laboratórios, biblioteca e anfiteatro com 
117 lugares. No total, as instalações físicas são de 8.280,80 metros quadrados.

Dos três cursos analisados na Faculdade Progresso, Administração foi a pior avaliada. A graduação ob-
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de
19/10, às 8h

*prova válida a partir do 1.° ano do ensino fundamental, para ingressantes em 2020.

Inscrições: colegioahmad.com.br ou Av. Esperança, 191 – Centro – Guarulhos, SP.

Não é o tempo.
É o que fazemos com ele./colegioahmad

Saiba mais: 
   (11)2440-1800

     (11)93281-9923

Braz Cubas Educação está entre as pioneiras 
em cursos de graduação a distância
DA REDAÇÃO - Considerada 
uma das mais tradicionais 
instituições de ensino su-
perior presencial do país, 
a Braz Cubas é pioneira em 
cursos de graduação a dis-
tância, responsável pela for-
mação profissional de mais 
de 90 mil pessoas.

Um dos principais pilares 
da instituição é formar cida-
dãos prontos para atuar no 
mercado de trabalho. Esse é 
um dos principais motivos pe-
los quais a instituição acredita 
no modelo EAD de ensino, ofe-
recido há mais de dez anos.

Com ambiente virtual 
amigável, de fácil navega-
ção, conteúdos dispostos de 
maneira simples na maior 
plataforma de ensino a dis-
tância do mundo (blackbo-
ard) curso estruturado em 

módulos, apostilas impres-
sas, apoio dos tutores online, 
acompanhamento dos ins-
trutores presenciais e supor-
te de professores e coordena-
dores de curso, a Braz Cubas 
se fortalece a cada dia, na 
modalidade de ensino que 
mais cresce no país.

Os cursos EAD possibi-
litam ao aluno, estudar no 
melhor horário e se organi-
zar para os dias de presença 
obrigatória no polo. Tem a 
mesma validade dos cursos 
presenciais e atende diversos 
perfis de alunos como profis-
sionais já graduados, pessoas 
que iniciaram um curso de 
graduação e não concluíram, 
pessoas que estão há muito 
tempo sem estudar e jovens 
recém-formados no ensino 
médio. Mas um objetivo é co-

mum a todos esses perfis: o 
desejo de se manter atualiza-
do e competitivo no mercado 
de trabalho.

“Aliada a todo esse su-
porte acadêmico, nossa 
equipe preza o relaciona-
mento pessoal com nossos 
alunos e isso desfaz a ima-
gem de que fazer um curso 
a distância é uma atividade 
solitária. Aqui a formação 
vai além do ambiente virtu-
al”, afirma Cristiane Rosa, 
Gestora em Guarulhos.

Venha iniciar o seu so-
nho, a sua meta de começar 
um curso de graduação ain-
da esse ano. Turmas com 
início em 21 de outubro, no 
Polo Guarulhos, localizado 
na avenida Esperança, 176 
– Centro. Maiores informa-
ções: 2443-1988.

FOTO: DIVULGAÇÃO

Especial Educacao
Quinta-feira, 10 de outubro de 20198



Quinta-feira, 10 de outubro de 2019    | 9www.fmetropolitana.com.br
OAS Engenharia e Construção S.A.

CNPJ/MF nº 18.738.697/0001-68 - NIRE 35.3.0045602-5
Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 24 de Julho de 2019

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 24/07/2019, às 14 horas, na sede social da Companhia, localizada em SP/SP, na Avenida Francisco Matarazzo, n° 1.350,  
17° andar, sala 1707, bairro Água Branca. 2. Convocação e Presença: Dispensada a publicação de editais de convocação, na forma do disposto no § 4º do artigo 
124, da Lei n° 6.404/76 (“LSA”), por estar presente à assembleia a acionista detentora da totalidade do capital social da Companhia, conforme assinatura constante 
do Livro de Presença de Acionistas. 3. Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. José Manuel Boulhosa Parada e convidou a Sra. Vanessa Pereira Azambuja 
para secretariá-lo. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) a alteração do endereço da sede da Companhia; e (ii) a designação do novo jornal para as publicações da 
Companhia. 5. Deliberações: A única acionista da Companhia, sem quaisquer restrições, delibera o quanto segue: 5.1. Aprovar a alteração do endereço da sede 
social da Companhia, passando de Avenida Francisco Matarazzo, n° 1.350, 17° andar, sala 1707, bairro Água Branca, São Paulo/SP, para Avenida Circular, n° 971, 
parte 05, bairro Água Chata, Guarulhos/SP. 5.2. Em consequência da deliberação acima, aprovar a alteração do caput do artigo 2º do Estatuto Social da 
Companhia, que passa a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 2º - A Companhia tem sua sede e foro na Avenida Circular, n° 971, parte 05, bairro Água Chata, 
CEP: 07.251-060, Guarulhos - SP, local onde funcionará o seu escritório administrativo, podendo abrir filiais, escritórios e representações em qualquer localidade 
do país ou do exterior, mediante deliberação da Diretoria.”. 5.3. Também em consequência da alteração do endereço da sede deliberada acima, as publicações 
relacionadas à Companhia passarão a ser realizadas no Diário Oficial Empresarial do Estado de São Paulo e no Jornal Folha Metropolitana, publicado no Município 
de Guarulhos/SP. 5.4. Autorizar os Diretores da Companhia, por si e/ou através de procuradores constituídos na forma do Estatuto Social da Companhia, a praticar 
todos os atos que se fizerem necessários à efetivação da alteração acima citada junto aos órgãos públicos federal, estadual e municipal. Permanecem inalteradas 
e são neste ato ratificadas todas as demais disposições do Estatuto Social da Companhia que não foram expressamente alteradas neste ato. 5.5. Diante das 
deliberações acima, aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia, que passará a vigorar com a nova redação constante do Anexo I à presente ata.  
6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos. 
Mesa: José Manuel Boulhosa Parada - Presidente; Vanessa Pereira Azambuja - Secretária. Acionista Presente: OAS S.A. - em recuperação judicial (p. Josedir Barreto 
dos Santos). A presente ata é redigida na forma de sumário, nos termos do artigo 130, § 1º da LSA, e é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio. São Paulo, 
24/07/2019. Mesa: José Manuel Boulhosa Parada - Presidente da Mesa; Vanessa Pereira Azambuja - Secretária. JUCESP nº 503.174/19-1 em 20/09/2019. 
Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral. Estatuto Social - Capítulo I - Denominação, Duração, Sede, Filiais e Objeto Social. Artigo 1º - A OAS Engenharia 
e Construção S.A. (“Companhia”) é uma sociedade por ações, regida pelo presente Estatuto Social e pelas disposições legais que lhes forem aplicáveis, 
especialmente a Lei n° 6.404/76, e suas alterações posteriores (“LSA”), vigorando por prazo indeterminado. Artigo 2º - A Companhia tem sua sede e foro na 
Avenida Circular, n° 971, parte 05, bairro Água Chata, Guarulhos - SP, local onde funcionará o seu escritório administrativo, podendo abrir filiais, escritórios e 
representações em qualquer localidade do país ou do exterior, mediante deliberação da Diretoria. Artigo 3º - A Companhia tem por objetivo social a exploração 
da atividade de engenharia civil e da indústria da construção civil e pesada; inclusive gerenciamento e execução de projetos e obras; importação e exportação 
em geral; compra e venda de materiais, máquinas e equipamentos; compra e venda de imóveis próprios; locação de bens móveis; serviços de dragagem e 
transporte; navegação marítima, fluvial e lacustre; manutenção e montagem industrial, instalações e montagens elétricas, eletrônicas, eletromecânicas e 
mecânicas; sempre que do interesse social, podendo inclusive, constituir e participar em consórcio de empresas e participar como sócia ou acionista de outras 
sociedades no Brasil e no Exterior. Capítulo II - Capital Social e Ações. Artigo 4º - O capital subscrito é de R$ 301.104.784,00, dividido em 301.104.784 ações 
ordinárias, nominativas e sem valor nominal, totalmente integralizadas em moeda corrente nacional. Artigo 5º - Às ações da Companhia são assegurados os 
direitos que a Lei confere às ações de cada espécie. § 1º:  Cada ação ordinária dá direito a um voto nas deliberações das assembleias gerais. § 2º: A Companhia, 
nos termos da Lei, poderá adquirir ações de sua emissão, para cancelamento ou manutenção em tesouraria para posterior alienação, mediante autorização da 
Assembleia Geral. § 3º: A Companhia poderá contratar, com instituição credenciada para serviços de agente emissor de certificados, a escrituração e guarda dos 
livros de registro e transferência de ações. Capítulo III - Da Administração. Artigo 6º - A Companhia será administrada por uma Diretoria Executiva, com os 
poderes conferidos em Lei e por este Estatuto Social, sendo ativa e passivamente representada nos termos do Artigo 12 do presente Estatuto. § 1º:  
A remuneração da Diretoria Executiva será fixada anualmente pela Assembleia Geral. § 2º: Os membros da Diretoria Executiva tomarão posse na forma do que 
dispõe o artigo 149 da LSA, tendo os requisitos, impedimentos, deveres, obrigações e responsabilidades contempladas na mesma Lei, artigos 145 a 158, 
dispensando-se a constituição de caução em garantia das gestões. Artigo 7º - A Diretoria Executiva é composta por 2 Diretores, residentes no País, eleitos e 
destituíveis, a qualquer tempo, pela Assembleia Geral, com mandato unificado de 3 anos, permitida a reeleição, com as seguintes designações: 1 Diretor 
Presidente e 1 Diretor Vice-Presidente Corporativo. § 1º: Ao final de seus mandatos, os Diretores permanecerão em seus cargos até a posse dos novos Diretores. 
§ 2º: É facultado a qualquer Diretor efetuar, por escrito, indicação específica de outro membro da Diretoria para substituí-lo em suas ausências ou impedimentos 
temporários, cabendo ao substituto, além do próprio voto, o voto do substituído. § 3º: Em caso de vacância ou impedimento definitivo de cargo da Diretoria, o 
substituto será eleito pela Assembleia Geral e exercerá, quando for o caso, as funções pelo tempo que faltar ao Diretor substituído. Capítulo IV - Funcionamento 
da Diretoria Executiva. Artigo 8º - A Diretoria Executiva reunir-se-á, sempre que os interesses sociais o exigirem, e as reuniões serão convocadas por  
qualquer um dos Diretores, mediante convocação escrita - através de carta, correio eletrônico ou outro meio de comunicação com comprovante de  
recebimento-contendo, além do local, data e hora da reunião, a ordem do dia. As convocações deverão, sempre que possível, encaminhar as propostas ou 
documentos a serem discutidos ou apreciados. § 1º: As reuniões da Diretoria serão instaladas com a presença da totalidade de seus membros em exercício, 
sendo presididas pelo Diretor Presidente. Considera-se presente à reunião o Diretor que estiver, na ocasião, (i) representado por seu substituto indicado na forma 
do § 2º do Artigo 7º acima, (ii) participando da reunião por conferência telefônica, videoconferência ou qualquer outro meio de comunicação que permita a 
identificação do Diretor e a comunicação simultânea com as demais pessoas presentes à reunião, ou (iii) que tiver enviado seu voto por escrito; ficando o 
presidente da reunião, no caso dos itens (ii) e (iii) acima, investido dos poderes para assinar a respectiva ata da Reunião da Diretoria em nome do Diretor que não 
esteja presente fisicamente. § 2º: As reuniões da Diretoria serão realizadas, preferencialmente, na sede da Companhia. § 3º: As deliberações da Diretoria Executiva 
serão tomadas mediante o voto favorável da maioria dos presentes. § 4º: Em caso de empate, em se verificando qualquer impasse entre os Diretores, a matéria 
objeto da discussão e impasse será levada à deliberação da Assembleia Geral, que decidirá em última instância sobre o assunto. § 5º: Todas as deliberações da 
Diretoria constarão de atas lavradas no respectivo livro de atas de reuniões da Diretoria e assinadas pelos membros da Diretoria que estiverem presentes, 
observado o disposto no final do § 1º acima. Capítulo V - Competência dos Diretores e Representação. Artigo 9º - Compete aos Diretores, observado o 
disposto no Artigo 12 do presente Estatuto: (i) propor à Assembleia Geral as diretrizes fundamentais, dentro dos objetivos e metas da Companhia, para exame e 
deliberação; (ii) assegurar o bom andamento dos negócios sociais, decidir e praticar todos os atos necessários à realização do objeto da Companhia, desde  
que não sejam da competência exclusiva da Assembleia Geral e também não necessitem de prévia aprovação na forma deste Estatuto; (iii) contratar, dentro dos 
fins da Companhia, com pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado, nacionais ou estrangeiras; (iv) elaborar e apresentar ao final de cada exercício 
social as Demonstrações Financeiras, na forma da LSA, instruídas com o Parecer dos Auditores Independentes, para apreciação do Conselho Fiscal, se instalado, 
e aprovação pela Assembleia Geral; (v)  elaborar o orçamento da Companhia; (vi)  aprovar normas, regimentos e manuais da Companhia, dando sempre 
conhecimento à Assembleia Geral; e (vii) representar a Companhia, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, perante quaisquer 3ºs, instituições financeiras, 
repartições públicas federais, estaduais ou municipais, bem como a praticar todos os atos necessários ou convenientes à administração dos negócios sociais, 
respeitados os limites previstos em lei ou no presente Estatuto Social. § Único: São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes em relação à Companhia, 
os atos de qualquer dos sócios, Diretores ou procuradores da Companhia que a envolverem em obrigações relativas a negócios ou transações estranhas ao seu 
objeto social. Artigo 10º - Compete ao Diretor Presidente, dentre outras atribuições que lhe venham a ser estabelecidas: (i)  supervisionar e coordenar as 
atividades da Companhia, exercendo funções decisórias e executivas; (ii) submeter aos acionistas da Companhia, sempre que deliberado favoravelmente pela 
Diretoria da Companhia, propostas devidamente fundamentadas para a aprovação, alteração, modificação e/ou revisão, conforme aplicável, da política de 
assuntos financeiros e investimentos, do plano de negócios e/ou do orçamento anual da Companhia, com toda a documentação necessária para tanto;  
(iii) indicar os demais membros da Diretoria para eleição pelos acionistas da Companhia nos termos deste Estatuto Social. Artigo 11 - Compete ao Diretor Vice-
Presidente Corporativo, dentre outras atribuições que lhe venham a ser estabelecidas: (i) supervisionar e coordenar as atividades administrativas da Companhia, 
desenvolvendo o planejamento estratégico de suas áreas de atuação, alinhadas com as diretrizes da Companhia; (ii) dirigir e coordenar as atividades de recursos 
humanos, tecnologia da informação, comunicação interna, instalações prediais, programas de saúde dos colaboradores da Companhia e programas de 
responsabilidade social, tudo de acordo com as políticas e diretrizes definidas pela própria Diretoria ou pelo Conselho de Administração; (iii) supervisionar e 
coordenar as atividades de natureza financeira, tributária e tesouraria da Companhia, tanto de captação como de aplicação de recursos, incluindo a 
movimentação financeira das contas bancárias da Companhia, elaboração de orçamentos, o fluxo de caixa, a planilha de rentabilidade, seguros, garantias e de 
controle de conta corrente da Companhia; (iv) supervisionar, planejar e coordenar as atividades jurídicas contenciosas e comerciais da Companhia, incluindo a 
definição de estratégias de atuação nos litígios; (v) coordenar, dirigir e supervisionar o trabalho de discussão e desenvolvimento de projetos de Governança 
Corporativa da Companhia, recomendando aos acionistas ações e políticas a serem adotadas para seu aprimoramento; (vi) promover o relacionamento com 
instituições financeiras e com o mercado financeiro em geral. Artigo 12 - Observadas as exceções contidas no presente Estatuto Social, inclusive nos §§ 2º e 3º 
deste Artigo, os atos e operações de administração dos negócios sociais que importem responsabilidade ou obrigação para a Companhia ou que a exonerem de 
obrigações para com 3ºs, poderão ser praticados por: (i) qualquer Diretor isoladamente; ou (ii) 1 procurador, observado quanto à nomeação de procuradores o 
disposto no § 1º deste Artigo. § 1º: A Companhia poderá, por meio da assinatura de 1 Diretor ou de 2 Diretores, conjuntamente, se para os fins dispostos no § 2º 
abaixo -, constituir procuradores, outorgando-lhes, por prazo determinado não superior a 02 anos, poderes específicos de administração, exceto os poderes da 
cláusula “ad judicia” ou para a defesa dos interesses da Companhia em processos administrativos, que poderão ser outorgados por prazo indeterminado.  
§ 2º: Fica estabelecido que os atos abaixo elencados dependerão da assinatura conjunta de: (a) 2 Diretores; (b) 1 Diretor e 1 procurador, nos limites dos poderes 
que lhe forem conferidos; ou (c) 2 procuradores, nos limites dos poderes que lhes forem conferidos: (i) celebração de contratos de empréstimo, financiamento, 
derivativo, cessão de crédito e todo e qualquer contrato financeiro e respectivas garantias, acima de R$ 5.000.000,00, excetuados os empréstimos realizados entre 
empresas do Grupo OAS; (ii) emissão e endosso de duplicatas para efeito de desconto, caução ou cobrança, assinatura de borderôs, recebimento e quitação em 
duplicatas de emissão da Companhia, com valor superior a R$5.000.000,00; (iii) concessão de aval e/ou fiança, inclusive cartas de crédito, de fiança bancária e 
seguro garantia, exceto fianças concedidas em contratos de locação e exceto seguros garantia decorrentes das contratações dos serviços de engenharia, para os 
quais será permitida a representação isolada por qualquer Diretor; (iv) aquisição, oneração e/ou alienação de cotas ou ações de sociedades em que a Companhia 
ou sociedades de seu grupo econômico participe, observado o disposto no § abaixo; e (v) alienação, aquisição e/ou oneração de imóveis em nome da 
Companhia. § 3º: A prática dos seguintes atos depende da aprovação prévia e por escrito dos acionistas representando a maioria do capital social: (i) a alienação, 
aquisição e/ou oneração de participação societária, em montante superior a R$10.000.000,00 milhões de reais, exceto com a finalidade de garantir financiamento 
aos projetos em que a Companhia ou sociedades de seu grupo econômico participe, direta ou indiretamente, como sócia ou acionista; (ii) concessão de aval, 
fiança e dação de bens em garantia para: a) negócios estranhos ao objeto social, ou b) sociedades que não participem do mesmo grupo econômico da 
Companhia, ou seja, não controlem, não sejam controladas ou não estejam sob o controle comum, direta ou indiretamente, da Companhia; (iii) a orientação do 
voto da Companhia nas sociedades em que a Companhia seja controladora indireta, quanto às matérias constantes nas alíneas “iii” e “viii” do Artigo 17 abaixo; e 
(iv) a aprovação pela Companhia das matérias constantes nas alíneas “iii” e “viii” do Artigo 17 abaixo em relação às sociedades em que a Companhia seja 
controladora. Capítulo VI - Conselho Fiscal. Artigo 13 - O Conselho Fiscal somente será instalado nos exercícios sociais em que for convocado mediante 
deliberação dos acionistas, conforme previsto em Lei. Artigo 14 - O Conselho Fiscal, quando instalado, será composto por no mínimo 03 e no máximo  
05 membros e por igual número de suplentes, eleitos pela Assembleia Geral de Acionistas, sendo permitida a reeleição, com as atribuições e prazos de mandato 
previstos em Lei. § 1º: A remuneração dos membros do Conselho Fiscal será estabelecida pela Assembleia Geral de Acionistas que os eleger. § 2º: Aplica-se ao 
Conselho Fiscal, quanto às normas de eleição, requisitos, impedimentos, investidura, obrigações, deveres e responsabilidades o que dispõe a LSA, artigos 161 a 
165, seus §§, incisos e alíneas. Capítulo VII - Assembleias Gerais. Artigo 15 - Respeitada a legislação em vigor, a Assembleia Geral será convocada na seguinte 
ordem: (i) por qualquer um dos Diretores; (ii) pelas pessoas legalmente habilitadas nos termos da LSA. § 1º: Os trabalhos da Assembleia Geral serão dirigidos por 
mesa composta de presidente e secretário, escolhidos pelos acionistas presentes. § 2º: As Assembleias serão realizadas e as deliberações serão tomadas com 
base nos quóruns previstos na legislação em vigor. Artigo 16 - As Assembleias Gerais serão realizadas: (i) ordinariamente e anualmente, com a finalidade prevista 
no artigo 132 da LSA, nos quatro 1ºs meses subsequentes ao encerramento do exercício social; e (ii) extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o 
exigirem. § Único: O conjunto de acionistas e grupos de acionistas estrangeiros não podem exercer em cada Assembleia Geral número de votos superior a 2/3 
do total de votos que puderem ser exercidos pelos acionistas brasileiros presentes. Artigo 17 - Compete à Assembleia Geral, além de outras matérias indicadas 
na lei ou neste Estatuto Social: (i) a reforma do presente Estatuto Social; (ii) a eleição e destituição de administradores da Companhia; (iii) a fixação e alteração da 
remuneração dos administradores e dos critérios de participação nos lucros da Companhia; (iv) a aprovação de contas e das demonstrações financeiras;  
(v) a emissão de debêntures; (vi) a avaliação de bens que o acionista concorrer para formação do capital social; (vii) a transformação, fusão, incorporação e cisão 
da Companhia; (viii) a declaração ou pedido de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, dissolução, liquidação ou cessação do estado de liquidação da 
Companhia; (ix) a destinação do lucro líquido e distribuição de dividendos; (x) a alteração das características, direitos ou vantagens das ações existentes e criação 
e emissão de outras classes ou espécies de ações; e (xi) a redução do dividendo obrigatório. Capítulo VIII - Exercício Social, Lucros e Dividendos. Artigo 18 -  
O exercício social terá início em 01 de janeiro e terminará em 31 de dezembro de cada ano, findo o qual serão elaborados o balanço geral e as demonstrações 
financeiras exigidas em lei. Artigo 19 - Do resultado do exercício apurado na forma da legislação em vigor serão deduzidos os prejuízos acumulados, se houver, 
e a provisão para o Imposto de Renda. Artigo 20 - Após procedidas as deduções referidas no Artigo anterior, a Assembleia Geral poderá atribuir aos 
administradores e funcionários uma participação sobre os lucros remanescentes respeitadas as lotações legais. Artigo 21 - O saldo, após deduzidas as 
participações no resultado, configurará o lucro líquido do exercício, que será objeto de proposta à Assembleia Geral, e terá a seguinte destinação: (i) 5% para a 
constituição de Reserva Legal, que não excederá 20% do Capital Social; (ii) formação de Reservas para Contingências, caso haja necessidade; (iii) constituição de 
Reservas de Lucro a Realizar, se for o caso, na forma prevista pela legislação; (iv) pagamento de dividendos anuais obrigatórios de, no mínimo 25% sobre o lucro 
líquido do exercício, ajustado na forma da lei de acordo com as deduções previstas nos itens (i), (ii) e (iii) acima; e (v) a Assembleia Geral resolverá sobre o destino 
do saldo remanescente do lucro líquido do exercício. Artigo 22 - A Companhia poderá levantar balanços mensais e sobre eles decidir sobre o pagamento de 
dividendos. § Único: A Diretoria Executiva poderá declarar dividendos intermediários à conta de reserva de lucros verificada no Balanço. Capítulo IX - 
Liquidação. Artigo 23 - A Companhia entrará em liquidação nos casos previstos em Lei, competindo à Assembleia Geral eleger o liquidante e os membros  
do Conselho Fiscal que deverão funcionar no período da liquidação, fixando-lhes a remuneração. Confere com o original lavrado em livro próprio.  
São Paulo, 24/07/2019. Mesa: José Manuel Boulhosa Parada - Presidente da Mesa; Vanessa Pereira Azambuja - Secretária.

Congresso aprova LDO para 2020
DA REDAÇÃO - O Congresso 
Nacional aprovou ontem o 
texto-base da proposta de 
Lei de Diretrizes Orçamen-
tárias (LDO) para 2020. O 
texto segue para sanção do 
presidente da República. 
Aprovado na forma do subs-
titutivo do relator, deputado 
Cacá Leão (PP-BA), o texto 
do dispositivo foi aprovado 
em agosto pela Comissão 
Mista de Orçamento (CMO).  

Ao apreciar a proposta, o 
relator apresentou um adendo 
ao texto, retomando a redação 
original do Poder Executivo 
sem previsão de destinação 
de recursos para o Fundo Es-
pecial de Financiamento Elei-
toral. Dessa forma, os recur-
sos públicos para a campanha 
eleitoral do próximo ano se-

rão definidos somente na Lei 
Orçamentária Anual, que será 
votada antes do recesso legis-
lativo (até 23 de dezembro). 

O texto prevê que o salário 
mínimo seja reajustado para 
R$ 1.040 em 2020, sem ganho 
acima da inflação. O aumento 
nominal será de 4,2% na com-

paração com o valor atual do 
mínimo (R$ 998). A variação 
é a mesma prevista para o 
Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor (INPC).

Para os dois anos seguin-
tes, a proposta sugere que a 
correção também siga apenas 
a variação do INPC. 
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TRF2 permite a Temer sair do Brasil para palestra na Inglaterra

DA REDAÇÃO - O Tribunal Regio-
nal Federal da 2ª Região (TRF2) 
permitiu que o ex-presidente 
Michel Temer saia do Brasil. A 
defesa de Temer pedia que ele 
fosse liberado para viajar à In-
glaterra, para proferir palestra, 
entre os dias 13 e 18 deste mês.

Os desembargadores de-
cidiram manter a liminar 
do relator Ivan Athié, que já 
havia autorizado a viagem, 
contrariando decisão do 
juiz Marcelo Bretas, da 7ª 
Vara Federal Criminal, res-
ponsável pelos processos da 

Lava Jato no Rio de Janeiro.
O Ministério Público Fe-

deral no Rio de Janeiro (MPF) 
havia solicitado à Justiça Fe-
deral a cassação da liminar 
que autorizou a viagem, com 
objetivo de Temer dar pales-
tras na Oxford Union.

O ex-presidente foi preso 
duas vezes este ano pela Lava 
Jato do Rio, na Operação Des-
contaminação, acusado dos cri-
mes de corrupção passiva, pe-
culato e lavagem de dinheiro. 
Depois de ter sido solto pelo Su-
perior Tribunal de Justiça (STJ), 
em maio, o ex-presidente foi 
proibido de deixar o país sem 
autorização judicial e teve que 
entregar o passaporte à Justiça.

‘Bolsonaro não tem mais nenhuma relação 
com o PSL’, diz presidente do partido
DA REDAÇÃO - O presidente do 
PSL, deputado Luciano Bivar 
(PE), disse ontem considerar 
que o presidente da Repúbli-
ca, Jair Bolsonaro, já decidiu 
pela saída do partido. “Quan-
do ele diz a um estranho 
para esquecer o PSL, mostra 
que ele mesmo já esqueceu. 
Mostra que ele não tem mais 
nenhuma relação com o PSL”, 
afirmou o dirigente partidá-

rio ao Broadcast Político, siste-
ma de notícias em tempo real 
do Grupo Estado.

Na terça-feira (08), Bolso-
naro disse a um apoiador que 
se identificou como pré-can-
didato pela legenda no Recife 
para que ele esquecesse o par-
tido e afirmou que Bivar “está 
queimado para caramba”.

O presidente, segundo 
apurou o jornal O Estado 

de S. Paulo, avalia deixar a 
legenda.

Bivar disse não entender 
o que motivou o presidente a 
dar tais declarações. “Ontem 
mesmo, eu recebi um convite 
para ir a uma cerimônia no 
Palácio do Planalto e tinha 
um jantar marcado com o 
ministro da Justiça, Sérgio 
Moro. Então, não vi indicati-
vo nenhum”, comentou.

FOTO: ARQUIVO/AGÊNCIA BRASIL
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       Um público de 300 pessoas acima dos 60 
anos participou do baile comandado pela Orquestra 
Casino de Sevilla, o qual marcou nesta terça-feira 
(1º) o Dia Internacional do Idoso em Guarulhos. 
Realizado no Salão de Artes do Adamastor Centro, 
o evento integrou a 21ª Semana da Pessoa 
Idosa, promovida pelo Conselho Municipal dos 
Direitos da Pessoa Idosa (CMDPI) com apoio da 
Prefeitura. Embalada por ritmos dançantes como 
boleros, músicas dos anos 1960, samba, canções 
românticas e muita música espanhola.

       A Prefeitura de Guarulhos publicou no 
Diário Oficial desta terça-feira (1º) edital 
de convocação para cadastramento e 
habilitação de representantes e instituições 
para o Conselho Municipal de Defesa do Meio 
Ambiente (Condema) biênio 2019/2021. O 
Condema tem caráter deliberativo no âmbito 
de sua competência legal e possui o objetivo 
de promover a participação organizada da 
sociedade civil no processo de discussão e 
definição da política ambiental.

ANOTE

Caso seu filho esteja com uma doença 
rara e os remédios custem centenas 
de milhares de reais o que faria

Algumas experiências nos transfor-
mam para sempre. Ser pai, ser mãe é 
uma dessas coisas inexplicáveis, incríveis 
demais para serem colocadas em pala-
vras. A vida é algo sublime mesmo. Tão 
formidável que deve ser trabalho de um 
ser extraordinário, de Deus possivelmen-
te! De um instante para outro, amamos 
mais aquele toquinho de gente do que a 
nós mesmos. Sem pensar, nos colocarí-
amos na frente de um tiro para salvá-lo. 
Sorrimos à toa, falamos de modo bobo 
para apenas arrancar um sorriso. Perde-

mos o bom senso, o senso de ridículo, 
pais de meninas aceitam ser maquiados e 
deixam que elas coloquem uma tiara rosa 
em sua cabeça em público. Pais de meni-
nos se veem neles, os querem iguais a si. 
O sentido de nojento muda radicalmente. 
Seu bebê morde um doce e o deixa lam-
brecado e depois o empurra em nossa 
boca. Um absurdo... Delicioso!

Agora pare um instante! Olhe nos 
olhos de seu filho, olhe sua menina. Olhe 
para uma criança sorrindo. A gargalhada 
dela dificilmente deixará você imune.  É 
meio mágico, acabamos sorrindo junto, é 
uma reação automática parecida quando 
vemos alguém bocejar. A ligação de um 
bebê, de uma criança com o divino ou 
um outro mundo é perceptível. Eles vie-
ram para nossa realidade há pouquíssimo 
tempo e no fundo eles ainda carregam e 
transmitem a bondade e a beleza de um 

outro lugar muito longe daqui.
Neste mundo “monetável” em que 

vivemos tudo tem um preço. Então me 
diga quanto vale seu filho? Sim! Em reais, 
100 mil, 500 mil, um milhão de reais? O 
abraço, o sorriso, o primeiro dia da esco-
la, a primeira palavra de sua filha, qual 
o valor financeiro disso, daquele pedaço 
de doce lambrecado? Bem, seu carro, sua 
casa, suas coisas tem um preço. Então se 
seu carro vale 100 reais, se ele quebrar, o 
conserto só valerá a pena se não ultrapas-
sar o valor de mercado. A não ser que o 
veículo tenha valor sentimental, aí o valor 
financeiro não é mais considerado algo 
relevante.

Deus, o universo, a natureza ou o 
acaso, seja lá o que você crê, lhe deu de 
graça esse pequenino ser para cuidar. O 
que faria para mantê-lo ao seu lado? Caso 
ele fique doente até quanto gastaria para 
curá-lo, consertá-lo ou pelo menos para 
mantê-lo mais um tempinho com você, 
até onde iria? Vamos fazer uma pequena 
suposição. A renda de sua família é de 
uns 4 mil reais por mês, você tem um car-
ro popular, uma pequena casa e algum di-
nheiro de reserva para emergências. Caso 
seu filho esteja com uma doença rara e os 
remédios custem centenas de milhares de 
reais o que faria? Imagine que seja preci-
so vendar sua casa, seu carro, gastar todo 
o dinheiro economizado por anos e ainda 
assim as chances de vida fossem menor 
de 10 por cento, o que faria?

Diante de uma vida em risco até quan-
to é justo um convênio de saúde gastar? E 
o Estado deve consumir milhões de reais 
para manter a vida de uma única criança? 
Esse mesmo dinheirão não poderia salvar 
milhares de outras vidas? Qual o real va-
lor de uma criança, de uma vida? Pense 
direito, pois essa criança pode ser a sua 
criança, a sua amada filha, seu adorado fi-
lho? Você venderia tudo para ganhar ape-
nas mais um dia, mais um sorriso. Caso 
seu bebê morra o sabor daquele doce 
lambrecado, a tiara rosa sobre sua cabeça, 
a bola, a pipa e a camisa do time do cora-
ção esquecidos no quartinho dos fundos, 
doerão por toda a sua existência. E para 
essa dor ainda não inventaram analgésico 
forte o suficiente.

O dinheiro 
ou a vida!

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
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Quinta-feira, 10 de outubro de 2019   

Duração 117min Dub.Leg. 2D/3D/4DX/MacroXe

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

Quinta-feira à quarta-feira 
(De 10 a 16 de outubro de 2019)

ANGRY BIRDS 2 – O FILME

Horários - 14h30 / 16h40 / 17h / 19h30

Dub. 2D 97min

CORINGA

Horários - 13h15 - 13h45 (somente sábado e domin-
go) / 14h45 / 15h15 / 15h30 / 16h / 16h30 / 17h15 / 
18h / 18h15 / 18h45 / 19h15 / 20h / 20h45 / 21h / 
21h30 / 22h / 22h45 (somente sexta-feira e sábado)

Dub.Leg. 2D 122min

ABOMINÁVEL 

Horários - 14h (exceto terça-feira) / 19h15 (ex-
ceto sábado)

Dub. 2D 97min

IT – CAPÍTULO 2

Horários - 22h

Dub. 2D 169min

AD ASTRA –
 RUMO AS ESTRELAS

Horários - 13h (somente sábado e domingo) / 
14h (cinematerna somente terça-feira) / 15h45 

Dub. 2D/4DX 123min

RAMBO – ATÉ O FIM

Horários - 22h10

Dub, 2D 100min

ELA DISSE ELE DISSE

Horários - 14h15 / 16h10 / 18h15 / 20h15

Nac. 2D 77min

PREDADORES ASSASSINOS 

Horários - 22h20

Dub. 2D 87min

Confira a programação do Cinépolis Parque Shopping Maia 
PROJETO GEMINI 
Projeto Gemini é uma inovadora história de 
ação e suspense estrelando Will Smith como 
Henry Brogan, um assassino de elite, que de 
repente se vê perseguido por um misterioso 
jovem agente que parece prever todos os seus 
movimentos.

CINÉPOLIS NA
FOLHA

EM CARTAZ

APARECIDA, UM MUSICAL DE WALCYR CARRASCO
Duração 97min Nac.
2D

Horários - 19h30 (somente sábado)

www.fmetropolitana.com.br
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ÁRIES: Você se sentirá muito melhor do que antes, e 
dessa forma poderá ir além do óbvio. Agir com afinco 
poderá deixar sua capacidade em evidência. 

TOURO: Tudo tende a acontecer da melhor maneira 
possível, as coisas irão vingar sem muita pressão neste 
dia. Urano deixará você um pouco mais pressionado.

GÊMEOS: Algumas modificações irão vir ocorrer na sua 
corrida por um novo e próspero caminho. Despertará um 
grande interesse por determinados objetos. 

CÂNCER: Você pensará muito dentro da família sobre 
determinadas coisas que estão acontecendo sem 
preconceitos.

LEÃO: Tende a focar um pouco mais naquilo que ocorre 
normalmente no seu seio familiar. Ficará um pouco mais 
frágil neste momento complicado da sua vida. 

VIRGEM: Se mostrará um pessoa com ideias bem orga-
nizadas e definidas para o sucesso profissional e para o 
diálogo familiar.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETASPALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 39

DPOE
IMITADORES
REFRÃOTXT

ZELIARATR
IOURGURU
TAMARACAT

U

COMBALIRVR
SOLTOSRIP

A

P
ORIOR

ADOR
LCSPSE

PIRAMIDESM
TUTORAEMO

TIMESNATAL
CATEÇAOD
ODESSAC

ORD
A

SOROT
ERAPIA

Produto
apícola de
xampus

Verso que
se repete
em uma
música

Ingredi-
ente de

sorvetes e
gelatinas

Extensão 
de arquivos

de texto
(Inform.)

(?) Duncan,
cantora de
"Todos os
Verbos"

Ritmo do
Carnaval
de Olinda

Pedaço de
madeira
comprido 
e estreito

Libertos 
de uma
prisão

Tabaco 
em pó

para ser
cheirado

"(?) Você",
sucesso 
do Barão
Vermelho

Tipo de
sonda

inserível 
na veia

Construções
famosas
de Gizé, 
no Egito

Indivíduo
nativo 

da Nova
Zelândia

Protetora
legal

Estilo
musical 

da banda
NX Zero

"The New
York (?)",

jornal 
dos EUA

(?) de
Queirós, 

escritor de
 "Os Maias"

(?) de
sisal,

material
artesanal

Tratamen-
to intra-
venoso

Gato, em
inglês
Cidade

ucraniana

Está bem!

Tornar
débil

A capital
potiguar

Direção do 
amanhecer

No caso de
Divisão 
do jogo 
de vôlei

Fósforo
(símbolo)

Bailar

Otto Dix,
pintor

Policial,
em inglês

Guia
espiritual
Reação à
boa piada

Rádio
(símbolo)
Orifício 
da pia

Nosso, 
em inglês

Afeto
profundo

Plagia-
dores

Não foram
tirados de 
Dilma após

o impe-
dimento
(2016)

Diz-se do argumento
que não convence

(?) cranianos, efeitos
de golpes na cabeça

Desapare-
cimentos

Recurso para cons-
trução

rápida de
edifícios

Sensação
olfativa
Retuíte
(abrev.)

Dirigido;
seguido

Como se
destacou
Cícero na

Roma
Antiga

Imposto 
de Renda

(sigla)

3/cat — cop — our. 4/ágar. 6/orador. 7/cateter.

LIBRA: Você terá menos dificuldade para conseguir 
decidir sobre os assuntos mais pertinentes, não precisa 
tentar manipular a situação. 

ESCORPIÃO: As suas ideias mais vingativas estarão bem 
a flor da pele neste momento curioso da sua vida, mas 
faça o possível para escapar de situações complicadas.

SAGITÁRIO: A sua forma de agir desligada dos com-
promissos mais importantes irá lhe prejudicar neste 
momento evolutivo da sua vida. 

CAPRICÓRNIO: Muitas pessoas podem vir a se aproximar 
de você demonstrando interesses escusos em algumas 
vertentes mais interessantes da sua vida. 

AQUÁRIO: Com muita paciência poderá sair de pequenas 
dificuldades com algumas atitudes mais claras e objeti-
vas. 

PEIXES: O planeta de Vênus irá aumentar este seu lado 
voltado para o lado das emoções profissionais, resguarde 
tudo isso para quando for executar de fato. 

HORÓSCOPO

FOTO: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

DA REDAÇÃO - Com uma car-
reira de mais de quatro déca-
das e uma marca registrada 
de sucessos do rock ‘n’ roll, o 
ícone canadense Bryan Ada-
ms, que iniciou a turnê mun-
dial “Shine A Light” com sho-
ws no Canadá, Reino Unido, 
Nova Zelândia, Austrália e 
Europa, desembarca na Amé-
rica do Sul neste mês.

No Brasil, o artista se 
apresentará apenas em São 
Paulo (18 – Allianz Parque 
Hall) e Rio de Janeiro (19 
– Jeunesse Arena). A turnê 
é uma experiência Move 
Concerts e conta com pa-
trocínio da Itaipava, TNT 
Energy Drink e Hospital 
Sancta Maggiore (este últi-
mo, apenas em SP). Os in-
gressos continuam à venda 
em http://www.livepass.
com.br/event/bryan-adams.

Um dos cantores e com-
positores mais aclamados 
da música, Bryan Adams é 
conhecido pelos singles de 
sucesso “(Everything I Do) I 
Do It For You”, “Summer Of 
’69” e sua colaboração com 
Rod Stewart e Sting, em “All 

SP recebe show de Bryan 
Adams na próxima semana

for Love”. O artista vencedor 
do Grammy obteve sucesso 
e chegou ao topo das para-
das em mais de 40 países. 
Adams já vendeu mais de 65 
milhões de discos. Sua sede 
em realizar apresentações 
únicas e ao vivo o tornou 
um dos melhores cantores 
de rock do mundo.

“Shine A Light” foi lan-
çado dia 1º de março deste 
ano via Universal Music e é 
14º álbum de estúdio do ar-
tista. O disco foi co-escrito 
com o cantor e compositor 
Ed Sheeran. “Conheci Ed 
em Dublin, em um de seus 
shows e mantivemos con-
tato desde então. Um dia, 
enviei um refrão para uma 
ideia de música, que cha-
mei de ‘Shine A Light,’ e 
perguntei se ele estava inte-
ressado em colaborar. Dias 
depois recebi alguns versos, 
e cara, você precisa ouvi-lo 
cantar!”, disse Adams.

O novo álbum também 
traz um dueto com a pops-
tar americana Jennifer Lopez 
em “That is How Strong Our 
Love Is”. “Estou entusias-

SIGA-NOS NO

/jornalfolhametro

www.fmetropolitana.com.br

dos leitores de 
jornal impresso 

da cidade leem a

mado por lançar este novo 
trabalho, que tem uma boa 
mistura de rock, pop e R&B, 
e trabalhar com Jennifer 
foi um sonho; nossas vozes 
soam maravilhosas juntas”, 
comentou o artista.



Vendo 05 terrenos planos,no melhor bairro da cidade,com 
escritura e pronto para construir, quero $40 mil na mão e o 
saldo divido em 240 prest de $1.250,00 ou á vista $180 mil.
   Um dos terrenos tem essa casa showroom semi acabada 
de 90 mts de área c/03DS suite,entregamos em 120 dias, 

quero $160 mil de entrada mais prestações de $1.250,00 ou 
$295 mil a vista.

  Quem se interessar estou todos os dias em meu comércio 
em guararema na rua CORONEL RAMALHO N. 95- CENTRO, 

tratar com Neusa obs:não aceito corretores.

GUARAREMA 40 MIN. DE SP 

Tratar 
whats/fone

(11) 99611-8211
(11) 4695 4642

SERVIÇOS

NEGÓCIOS

VEÍCULOS SAÚDE

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

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

MASSAGEM TERAPÊUTICA

Relax

Autos

CLASSIFICADOS

EMPREGO

Contrata-se
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Aluga-se

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

Planos a partir de 

R$ 121,45
para pagamento 

em dia

F. 2409-5992
95000-5000

*Veri�car Condições

Vitoram Corretora de Seguros
HB20 SEMI R$ 35 MIL 
Semi novo 14/15 Branco, 
km43.500 , R$ 35 Mil. F.: 
99957-5293

MAPRON TRANSPORTES 
Agrega fiorinos p/ 
distribuição na Capital 
e grande São Paulo. F.: 
2358-3325/-3321 c/ Marco 
ou Paulo.
AJUDANTE GERAL 
com CNH. CV via 
whats(11)94326-9460 ou 
e-mail rh1@adannaar.
com.br

CASA V. AUGUSTA R$ 550 
c/ 2 cômodos + a. serv. + 
quintal independente. F.: 
96282-2171 zap.
SALÃO COMERCIAL 
200Mts²  Em avenida e 
centro comercial R$ 3.500 
dep/seg/fiador  F.: 94758-
6566

Serviços

RETROESCAVADEIRA 
Escav.esteira, Rolo CA 15,  
Caminhão basc., Rolo  peq. 
dinaparc LR 95, Caçamba 
Estac, Bobcat. Fs.: 
2486-8586/ 97138-8449/ 
97495-2574

VENDE-SE DROGARIA 
Ótima Localização ao 
Lado do Sesi Cocaia. F.: 
2404-5521.

BELLA 18A. INICIANTE 
Rua Cuevas , Nº 18. F.: 
2087-2091.
VERÔNICA PAES 30A. 
Estilo Mulherão Massagista 
com Técnicas Relaxantes. 
F.: 94683-7102

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

ANUNCIE 
AQUI 

97380-
7685

COTA CONTEMPLADA 
Crédito Imobiliario R$ 400 
Mil , Quero R$ 48 Mil  + 
Divida (11) 94372-6658
APTO MORADA DO SOL 
2 Dorms., 1 vga., R$ 150 
Mil ac. auto parte de pgto. 
F.: 96755-1166

BATERIAS

VANS R$
,00

  299
CAMINHÃO R$

,00
  349135Ah

CONFIRA OUTRAS PROMOÇÕES

Val. até 31/10/2019

 Imóvel à venda com 
67,00m² - 3 dormitórios (1 

suíte), varanda, 1 banheiro, 
sala com 2 ambientes, 

sacada, 1 vaga de garagem. 
Móveis embutidos. Este é o 
apto ideal para sua família!  
piscina, academia, salão de 

festas, salão de jogos, 
quadra de esportes, 

playground, brinquedoteca 
e segurança 24h.

APARTAMENTO  3 
DORMITÓRIOS À VENDA 

NO BAIRRO MACEDO/ 
GUARULHOS

Residencial Jardim das Flores 
- Rua Claudino Barbosa, 665

DIRETO C/ PROPRIETÁRIO 
(11)972072415/ 
(11)940119857

CHÁCARA NO BAIRRO 
DO MARMELO 
2200 metros /quadrados 
com casa em alvenaria 4 
cômodos de lage, 
acabamento na cozinha e 
banheiro , com árvores 
frutíferas produzindo. 
R$240mil - Com móveis
F.: 11 983753557

TERRENO EM BOITUVA 
304,58 metros quadrados 
rua plana com 
benfeitorias a 10 minutos 
do centro da cidade com 
documentação em dia . 
Valor R$150,00 aceita 
financiamento
F.: 11 983753557

TERRENO R$ 500, 
ENTRADA 
470 Mts² Pq. Primavera + 
60 parcelas de ½ salário 
min., e Jd. Fortaleza 10x25 
45 Mil ou Vendo a metade 
Facilito.F. 96020-8559/ 
6825-3440

CHÁCARA MAIRIPORÃ 
próximo a Guarulhos, 
2.000Mts.², casa c/3 
dorm, água, luz, tel, poço 
artesiano, nascente, R$ 
120.000. F.: 94758-6566
CASA CARMELLA II 
Terr. 5x25 c/ 2 casas de 2 
cômodos e banheiro, ótima 
localização R$ 130.000 
Aceita entrada, carro, 
parcelas F.:  94758-6566
APTO V. FÁTIMA 
65Mts²,  2 dorm, sala, 
coz, a serviço, wc, gar., 
reformado, lazer completo 
R$ 210.000,. F.:  94758-
6566
APTO. PQ. CECAP 
3 dorms., 1 vg., 200 Mil , 
ac. financiamento. F.: (11) 
96993-7753.
TERRENO 295,20MTS. 
Pq. Continental l, esquina 
Rua Zélia Emerenciana de 
Alvarenga. Doc. Ok direto 
com prop. F.:  9 9976 2880.

CASA MALVINAS GRS. 
2 dorms., sala, coz.,em 
fase de acabamento, ac. 
carro. 96970- 3756
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
LINDO APTO VAGO !!! 
R$ 199 Mil Bom Clima 
62Mts², 2 dorms. + deps., 
sacada, 2 elevs., 1 vaga. 
Entrada 120 Mil +  saldo 
em 8x. F.: 2382-8300
CASA TERREA 10X25 
Jd. Sta. Mena 3 dorms., 
ste. + deps 4 vagas R$ 450 
Mil ac. entrada + parcelas 
dir., c/ pp. doc ok. F.: 
2382-8300
GALPÃO TERRENO 
2.000MTS² 
Somente Terreno, Jd. 
Aracilia.  R$ 450 Mil F.: 
99621-0426

VÁRIOS SALÕES 
dentro postos de 
gasolina, p/conveniência, 
farmácia,cabeleireiro e 
outros. F.:   94758-6566

Eduardo Consentino, Leiloeiro Oficial, matrícula JUCESP nº 616 (João Victor Barroca Galeazzi – preposto em exercício), devidamente autorizado 
pelos Credores Fiduciários CASTRES INCORPORAÇÃO LTDA. e SEI NOVO NEGÓCIO 29 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO SPE LTDA., faz saber que, 
nos termos do artigo 27 da Lei 9.514 de 20 de novembro de 1997 e regulamentação complementar do Sistema de Financiamento Imobiliário, que 
instituiu alienação fiduciária de bem imóvel, fará realizar: Primeiro Leilão: dia 18 de Outubro de 2019 às 11:00 horas. Segundo Leilão: dia 25 de 
Outubro de 2019 às 11:00 horas. Local do Leilão: Avenida Fagundes Filho, 145 – conj. 22 – Vila Monte Alegre – São Paulo/SP. As demais condições 
de venda constarão no catálogo que será distribuído no leilão ou pela internet. Descrição do Imóvel: O TERRENO, situado na Rua José Campanella, 
no Bairro do Porto, perímetro urbano deste Município de Guarulhos/SP, com a área de 4.472,55 m², onde encontra-se edificado o PRÉDIO INDUSTRIAL, 
sob o nº 174, da Rua José Campanella, com 1.819,89 m²de área construída. Matrícula nº 116.449 do 1º Cartório de Registro de Imóveis de Guarulhos/
SP. Valor de Venda do Imóvel acima descrito, 1º Leilão: R$ 33.115.012,81. Valor de Venda do Imóvel acima descrito, 2º Leilão: R$ 8.103.614,45. 
A venda será realizada à vista. Se, no primeiro público leilão, o maior lance oferecido for inferior ao valor estipulado do imóvel será realizado o segundo 
leilão, na data acima estipulada. No segundo leilão será aceito o maior lance oferecido, desde que igual ou superior ao valor da dívida, das despesas, 
dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, e das contribuições condominiais, atualizados até a data do leilão. Os interessados em 
participar do leilão no modo “on-line”, deverão se cadastrar no site www.biasileiloes.com.br e se habilitar em até 02 (duas) horas antes do início do leilão. 
Os lances “on-line” e seus incrementos deverão estar de acordo com valores mínimos estabelecidos e concorrerão em igualdade de condições com os 
ofertados a viva-voz nos leilões presenciais de fechamento. Conforme alteração da Lei 9514/97, artigo 27, pela lei 13.465/17 § 2-B, fica assegurado 
ao devedor fiduciante o direito de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida mais 5% de comissão do leiloeiro, 
conforme esse edital. Correrão por conta do comprador todas as despesas relativas à aquisição do imóvel no leilão, como: pagamento de comissão do 
Leiloeiro de 5% (cinco por cento) sobre o valor de arrematação, que será realizado no ato da arrematação, despesas com Escritura Pública, Imposto de 
Transmissão, Foro, taxas, alvarás, certidões, emolumentos cartorários, registrários, etc. O imóvel será vendido no estado em que se encontra, não podendo 
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Quinta-feira, 10 de outubro de 2019

Prefeitura pavimenta 
ruas do Cemitério 
da Vila Rio

DA REDAÇÃO - Para facilitar 
o acesso dos familiares aos 
túmulos de seus entes que-
ridos, a prefeitura está pa-
vimentando 27 mil m2 das 
ruas internas da Necrópole 
do Campo Santo, conheci-
da como cemitério da Vila 
Rio de Janeiro. 

O trabalho é feito por 
servidores da Proguaru e 
do Departamento de Servi-
ços Funerários da Secreta-
ria de Serviços Públicos.

Para reduzir custos, pro-
mover a reciclagem e a di-
minuir a geração de resídu-
os, o pavimento utilizado 
é constituído por fresa de 

asfalto doado por conces-
sionárias que administram 
rodovias que cortam a cida-
de. 

“A raspa de fresa de 
asfalto, após misturada à 
emulsão e compactada, en-
trega resultado muito pró-
ximo à pavimentação feita 
com asfalto novo”, explica 
Rosemeire Salgado, direto-
ra de Serviços Funerários. 

“A maioria das pessoas 
não perceberá a diferença 
do asfalto comum. O uso 
de fresa, além de ser am-
bientalmente correto, ga-
rante a economia de recur-
sos públicos”, destaca.

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG 



|    Quinta-feira, 10 de outubro de 201914 www.fmetropolitana.com.br


