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PAISAGEM - Vista do Mirante do Nhanguçu, na região do Água Azul, que é um dos pontos mais altos de Guarulhos
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Do começo dos anos ses-
senta até aqui não tive notícia 
de que Guarulhos tenha tido 
um político da grandeza de 
Waldomiro Pompeo.

Sua liderança no Município 
começou nas comemorações 
do quarto centenário da cidade 
naqueles anos. Pompeo, dono 
de uma serraria, se destacava 
entre os empresários locais e foi 
escolhido presidente da comis-
são da festa dos quatrocentos 
anos. Foi um sucesso.

Cheguei aqui logo depois. 
Ainda a tempo de acompa-
nhar sua primeira administra-
ção na Prefeitura.

Waldomiro Pompeo go-
vernava pelo velho MDB, de 
oposição à ditadura. Oposição 
consentida, é verdade. A Arena, 
o partido do governo central, 
tinha gente intelectualmen-
te muito bem preparada aqui. 
Gente do nível de um Mário 
Antonelli, João Ranali, José Ri-
bamar Matos da Silva, time que 
tinha também o jovem advoga-
do Antonio Darci Pannocchia.

Darci gosta de lembrar, 
e eu também, que a primei-
ra entrevista que deu como 
político foi a este repórter, 
transmitida pela Rádio Difu-
sora. Tínhamos, os dois, re-
cém completados vinte anos.

Voltemos a Pompeo:
Vendo se aproximar o fi nal 

de seu primeiro mandato, o 
velho mestre resolveu lançar o 
nome de Moriô Sakamoto, para 
sucedê-lo.

Moriô, dono de uma bela 
carreira de vereador, era tam-
bém empresário de prestígio, 
proprietário de um posto de 

gasolina na Via Dutra, em ativi-
dade até hoje.

O adversário era também 
um jovem vereador com reduto 
eleitoral na Vila Augusta: Alfre-
do Nader. Nader era também 
do MBD, por isso o partido se 
dividiu: MDB 1 e MDB 2.

Hoje, essa história parece 
muito estranha, mas naquela 
época de AI-5 tudo era possível.

Na verdade, ninguém 
estava aí pro governo lá de 
cima. O regime não nos dizia 
respeito. O que nos interessa-
va a todos era a política local. 
As divergências domésticas. 
Estas sim eram importantes 
não apenas para a bolha po-
lítica na qual se incluía a im-
prensa local, incipiente é ver-
dade, mas na época a palavra 
impressa tinha mais prestígio.      

 
O jogo sujo
Moriô Sakamoto, o candida-

to de Pompeo seria eleito tran-
quilamente a julgar pela bela 
campanha do MDB 1, Só que 
ocorreu algo inesperado.

Um dia antes da eleição, um 
jornal que surgiu do nada, im-
presso às pressas com a man-
chete “Pai japonês mata bra-
sileiro que amava sua fi lha” foi 
distribuído aos milhares pelas 
ruas e casas.

O crime de fato havia ocor-
rido, mas não tinha nada a ver 
com a cidade que tinha Saka-
moto candidato a prefeito.  

Valdomiro Pompeo e Morio 
Sakamoto perderam a eleição. 
Alfredo Nader ganhou com uma 
pequena diferença de votos.

Como se vê, esse jogo é 
antigo.

alguns dos jovens que estudaram nesta turma 
já estão trabalhando e conseguiram passar 
nas entrevistas justamente porque buscaram 
se qualifi car, aprender uma profi ssão e como 
se portar diante do entrevistador. Todos vo-
cês têm um futuro brilhante”, afi rmou.

A atual edição do curso aconteceu na As-
sociação Clube de Mães Novo Recreio, que 
atende cerca de cem pessoas e recebeu as 
aulas do curso durante duas semanas.

Entre as atividades realizadas pelos 
estudantes estiveram palestra sobre cui-
dados bucais – orientação e higiene, ava-
liação odontológica, aferição de pressão 
arterial e teste de glicemia. A ação foi co-
ordenada pela professora da Universidade 
Brasil, Diana Hernandes.

Cerca de 30 alunos receberam ontem seus 
certifi cados pela conclusão da 10ª edição do 
curso Time do Emprego, oferecido gratuita-
mente pela Prefeitura de Guarulhos e viabili-
zado pela Secretaria do Trabalho em parceria 
com o Governo do Estado. Para Telma Cardia, 
secretária da Pasta, é uma felicidade sem ta-
manho ver que os jovens estão procurando se 
qualifi car. “Em cada uma das formaturas que 
participo sinto uma felicidade enorme. Hoje 

Scooby-Doo e seus amigos voltam ao 
cinema com a animação Scooby! O Filme, 
com estreia prevista para 14 de maio de 
2020, e que ganhou seu primeiro trailer du-
blado ontem. O novo vídeo traz um pouco 
da origem da equipe de heróis e também 
cenas dos personagens já adultos. O elenco 
de dublagem nacional conta com três netos 
do ator Orlando Drummond, a voz clássi-
ca de Scooby-Doo: Alexandre Drummond, 
como o Jovem Scooby-Doo; Felipe Drum-
mond, como Fred; e Dudu Drummond, 
como Jovem Fred. Além deles, completam 
o elenco: Reginaldo Primo (Scooby), Mckei-

Um total de 200 pessoas com idade 
acima de 60 anos, usuárias dos serviços 
da unidade Santa Mena do Centro de Con-
vivência do Idoso (CCI), participou nesta 
segunda-feira, dia 11, da Ação Comunitária 
desenvolvida no local por alunos do curso 
de odontologia da Universidade Brasil.

Prefeitura forma 10ª turma do ‘Time do Emprego’

‘Scooby! O Filme’ divulga primeiro trailer dublado

Alunos de odontologia promovem ação comunitária para idosos

ACONTECE

dy Lisita (Salsicha), Flavia Saddy (Dafne) 
e Fernanda Barone (Velma), as vozes ori-
ginais dos desenhos animados recentes, e 
Victor Hugo (Jovem Salsicha).

Scooby! O Filme revela como os amigos 
de longa data, Scooby e Salsicha, se encon-
tram pela primeira vez e como se juntaram 
aos pequenos detetives Fred, Velma e Da-
phne para formar a famosa Mistério S/A. 
Agora, com centenas de casos resolvidos 
e aventuras compartilhadas, Scooby e seus 
companheiros encaram o mais desafi ador 
mistério: uma trama que libera o fantasma 
do cão Cerberus sob o mundo.
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Toda quarta tem lanches
a preços especiais!

RUA TAPAJÓS, 56 - GUARULHOS - SP  ·  WWW.THEFIRE.COM.BR
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QUARTA À SÁBADO: 12h AS 00h  ·  DOMINGO: 13h AS 22h
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Pork
Fire

Sausage
Fire

Fire Burger

Combo 29,90
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Rejeição das contas do ex-prefeito Almeida 
podem ser votadas amanhã na Câmara

LUCY TAMBORINO - Os parla-
mentares devem discutir na 
sessão de amanhã a rejeição, 
pelo Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo (TCE-SP), 
das prestações de contas do 
ex-prefeito Sebastião Almeida 
(PDT) dos anos de 2013, 2014 e 
2015. O texto foi deliberado no 
dia 10 de outubro e aguarda o 
parecer da comissão técnica 
permanente de Constituição, 
Justiça e Legislação Partici-
pativa. “A CCJ deve formular 
este parecer na quinta-feira 
pela manhã e é um voto úni-
co e exclusivamente técnico”, 
apontou o vereador Eduardo 
Barreto (PCdoB) que preside a 
comissão. 

Barreto ainda esclareceu 

que o parecer ainda não foi re-
alizado por não está previsto 
na Lei Orgânica do Município 
a obrigatoriedade deste rito na 
comissão, sendo que a exigên-
cia só seria estabelecida para a 
comissão técnica permanente 
de Finanças e Orçamento. “Nós 
vereadores estávamos discutin-
do da necessidade do parecer 
ou não da CCJ e achamos por 
bem seguir o que a Casa de 
Leis já vinha fazendo, que é 
manter esta análise”, destacou. 

Outra proposta que tramita 
na Casa de Leis é o projeto que 
prevê o plano de cargos e car-
reiras da Guarda Civil Munici-
pal (GCM). Segundo o líder do 
governo, Eduardo Carneiro, a 
medida deve ser votada ainda 

FOTO: LUCY TAMBORINO

este ano. “Ele está dentro do 
previsto que é em torno de 20 
de novembro”, destacou. 

Durante a sessão de ontem 
os vereadores aprovaram o 
PL que prevê o fim da obri-
gatoriedade de contribuição 
sindical para feirantes, pre-
vista no Código de Postura do 
Município, criado em 1990. 
O pagamento hoje é uma das 
exigências para renovação da 
licença dos profissionais. A 
medida foi impulsionada pela 
representação de um feirante 
junto ao Ministério Público 
Estadual (MPE) e o texto apre-
sentado pela prefeitura.

Além disso, uma Comissão 
Especial de Inquérito (CEI) 
também foi instaurada. Esta 
deve investigar os aumentos 
de valores praticados pela em-
presa Comgás. “Consumido-
res alegam um aumento três 
vezes a mais que o normal”, 
revela o texto assinado pelo ve-
reador Romildo Santos (DEM). 
A demora na instalação e nos 
reparos, além de obras inaca-
badas também fazem parte 
das denúncias que dão norte 
a comissão.  Os partidos ago-
ra devem indicar os membros 
para os trabalhos.

DA REDAÇÃO - Por conta da de-
cretação de ponto facultativo 
nas repartições públicas muni-
cipais nesta segunda-feira (18), 
antecipando as comemorações 
do Dia da Consciência Negra 
(20), em Guarulhos a Campa-
nha Nacional de Vacinação 
contra o Sarampo para jovens 
com idade entre 20 e 29 anos, 
terá início na próxima terça-fei-
ra (19). Assim como aconteceu 
com as crianças, a imunização 
deste público não será indiscri-
minada, mas mediante avalia-
ção da situação vacinal da pes-
soa para atualização das doses 
conforme calendário vigente.

Vale destacar que dos 693 
casos de sarampo confirma-

Segunda fase da campanha de vacinação 
contra o sarampo começa na próxima 3ª

dos em Guarulhos até a úl-
tima quarta-feira (06), 219 
foram registrados em jovens 
na faixa etária do público-
-alvo da campanha. Por isso, 
é muito importante que eles 
procurem uma Unidade Bási-
ca de Saúde (UBS) para atua-
lizar o esquema vacinal.

A 2ª. fase da Campanha 
Nacional de Vacinação con-
tra o Sarampo para as pes-
soas com idade entre 20 e 29 
anos, se estende até o próxi-
mo dia 30 de novembro, um 
sábado, Dia D de Mobilização 
Nacional contra a doença, 
quando todas as UBS da ci-
dade abrirão das 8h às 17h, 
para intensificar a vacinação.

4 Sexta-feira, 16 de agosto de 2019
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Prefeitura distribui formulários para 
mutirão da Tarifa Social de Energia Elétrica 
DA REDAÇÃO - A prefeitura 
inicia hoje a distribuição de 
500 formulários nas unida-
des São João e Ponte Alta do 
Centro de Referência da As-
sistência Social (Cras) para 
interessados em participar 
do mutirão da Tarifa Social 
de Energia Elétrica, que ocor-
rerá no CEU Ponte Alta em 7 
de dezembro. Os formulários 
poderão ser retirados até a 
véspera, dia 6, de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 17h.

O mutirão é uma ação 
da Secretaria de Desenvol-

vimento e Assistência Social 
em parceria com a EDP e uma 
oportunidade para que as fa-
mílias inscritas no CadÚnico 
(Cadastro Único para Progra-
mas Sociais) e Bolsa Família 
possam ter o benefício da 
Tarifa Social de Energia Elé-
trica, ou seja, o desconto na 
conta de luz. Lembrando que 
para participar é necessário 
estar inscrito e com os dados 
atualizados no CadÚnico ou 
receber o Benefício de Presta-
ção Continuada da Assistên-
cia Social (BPC). 

Inscrições para o 2º Seminário de Segurança Viária seguem abertas
DA REDAÇÃO - As inscrições 
para o 2º Seminário de Se-
gurança Viária, que acontece 
no dia 26 de novembro no 
Teatro do Adamastor Centro, 
são gratuitas e encontram-se 
abertas até o dia 18 de no-
vembro pelo link http://bit.
ly/SegurancaViaria.

Após o sucesso da primei-
ra edição, ocorrida em abril, 
a Prefeitura de Guarulhos re-
aliza a segunda edição com 
o tema “Esforço Legal”, que 
abrange todos os aspectos do 
trânsito envolvendo fiscaliza-
ção, policiamento e Justiça.

Aproveitando toda a expe-
riência do município de Gua-
rulhos, que há um ano atua 
nas blitze da lei seca (Tole-
rância Zero), o evento busca a 

conscientização das pessoas 
para humanizar o trânsito, 
contando coma integração de 
diversas instituições. A atua-
ção das blitze dentro do mu-
nicípio já reduziu em 36% o 
número dos óbitos causados 
por acidentes de trânsito no 
período de janeiro a agosto 
na comparação dos anos de 
2018 e 2019.

O seminário tem por obje-
tivo fomentar debates, refle-
xões e troca de ideias. Entre 
os temas abordados estarão a 
eficácia da lei seca e das blit-
ze fiscalizatórias, ingestão de 
substâncias psicoativas, in-
frações vs. recursos, crimes 
de trânsito e o papel comple-
mentar dos poderes Legislati-
vo e Judiciário.
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GCM comemora 22 anos de existência com entrega de condecorações

DA REDAÇÃO - O Teatro Adamas-
tor abriu suas portas ontem 
para a solenidade do 22º ani-
versário da Guarda Civil Mu-
nicipal (GCM) de Guarulhos. A 
data foi marcada pela entrega 
de condecorações e medalhas 
comemorativas, medalhas de 
mérito e láurea de mérito a per-
sonalidades civis, guardas civis, 
policiais, militares e a represen-
tantes de instituições públicas e 
privadas, que tenham contribu-
ído com serviços prestados ao 

município e à população.
O prefeito Guti fez questão 

de participar da comemoração 
dos 22 anos de criação da Guar-
da Civil Municipal. “Faço ques-
tão de parabenizar todos vocês 
pelo empenho, pela dedicação 
e pelo trabalho que fazem com 
que a segurança na cidade me-
lhore. A guarda tem o respeito 
de diferentes corporações da 
Polícia Civil e Militar, de enti-
dades e associações, além de 
autoridades de outros muni-

FOTO: MÁRCIO LINO

cípios e até de outros estados, 
que enxergam na GCM uma 
referência”, salientou.

Na oportunidade, o prefei-
to, acompanhado pelo secre-
tário para Assuntos de Segu-
rança Pública (SASP), Gilvan 
Passos e pelo comandante da 
Guarda Civil, Messias Pires 
de Carvalho, entregaram con-
decorações ao comandante 
da Base Área de São Paulo e 
coronel aviador, Jailson Oli-
veira da Silva. Ao chefe de 
instrução do Tiro de Guerra 
e subtenente, Fabiano de Oli-
veira Benevides, ao delegado 
seccional, Genésio Léo Júnior; 
ao coronel do CPA-M7 Marco 
Antônio de Oliveira Faria; ao 
tenente coronel da PM, Már-
cio André Silva Nunes, além 
dos secretários de Segurança 
Pública de Mogi, Poá, Itaqua-
quecetuba, Arujá e Suzano, e 
também a representantes de 
outros segmentos da socieda-
de civil.

“A Guarda é para nós um 

DA REDAÇÃO - A Guarda Civil 
Municipal (GCM) de Guaru-
lhos impediu na noite do últi-
mo domingo (10) que fosse rea-
lizado um baile funk em plena 
praça Geraldo Cândido do Nas-
cimento, no Jardim Cumbica.

Após verificarem uma gran-
de concentração de jovens no 
local, os guardas começaram a 
dispersar as pessoas e a autuar 
os veículos que estavam com o 
som alto, acima do permitido 
por lei. A infração é considera-
da grave, com cinco pontos na 
Carteira de Habilitação e multa 
de R$ 195,23.

No local foram feitas 59 au-
tuações de trânsito e diversas 
abordagens, mas nada de irre-
gular foi encontrado. A opera-
ção contou com agentes das 
inspetorias de patrulhamento 
das áreas Leste, Centro, Sul e 
Oeste e das inspetorias espe-
cializadas GTRAN, Ambiental 
e Romu. 

GCM impede baile 
funk em praça do 
Jardim Cumbicagrande orgulho, ela é respeita-

da por toda a cidade. São ho-
mens e mulheres trabalhando 
para garantir a segurança da 
população de Guarulhos. To-
dos que fazem parte e ajudam 
o trabalho da Guarda mere-
cem ser homenageados”, res-
saltou Passos.

Foram agraciados também 
o 1º inspetor e corregedor da 
GCM, Francisco Borotta; o 
inspetor regional, Angelo La-
pazini, a inspetora da Patru-
lha Maria da Penha, Darcy 
Maria Feitosa e a comandante 
da GCM de Mairiporã, Márcia 
Terribile, além de guardas ci-
vis de 1ª, 2ª e 3ª classe.

O comandante Messias re-
lembrou o início da GCM na 
Vila Tijuco, quando a corpora-
ção tinha pouco mais de 300 
integrantes. “Hoje somos em 
770 guardas e fazemos a dife-
rença na cidade. A Guarda Civil 
tem um contingente valoroso, 
imprescindível para o municí-
pio”, fez questão de salientar.
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Reforma da Previdência é promulgada pelo Congresso
DA REDAÇÃO - Quase nove me-
ses depois de ser ofi cialmen-
te proposta pelo governo, 
nesta terça-feira (12), depu-
tados e senadores, em uma 
sessão conjunta do Congres-
so Nacional, promulgam a 
Reforma da Previdência. O 
texto altera regras de aposen-
tadorias e pensões para mais 
de 72 milhões de pessoas, 
entre trabalhadores do setor 
privado que estão na ativa e 
servidores públicos federais.

Considerada um mar-
co dos 300 dias do governo 
Bolsonaro, a solenidade pre-
sidida pelo presidente do 
Congresso, senador Davi Al-
columbre (DEM-AP) também 
é acompanhada pelo presi-
dente da Câmara, Rodrigo 
Maia (DEM-RJ). Alcolumbre 
minimizou a ausência do 
presidente da República, Jair 
Bolsonaro e do ministro da 
Economia, Paulo Guedes na 
sessão. “Eu acho que não é si-
nal de nada. A gente às vezes 

faz um cavalo de batalha por 
uma fotografi a. As emendas 
constitucionais sempre fo-
ram promulgadas em sessões 
solenes especiais do Parla-
mento brasileiro. Nessas ses-
sões muitas delas o presiden-
te da República e ministros 
não vieram. Não será a pre-
sença do presidente da Repú-
blica ou do ministro que vai 
chancelar esse encontro, essa 
promulgação”, avaliou Alco-

FOTO: MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL

lumbre ao chegar ao Senado.
O presidente do Senado 

destacou ainda a importân-
cia do trabalho do Congresso 
na aprovação da reforma da 
Previdência. “Promulgare-
mos as mudanças no sistema 
previdenciário brasileiro, o 
maior dos últimos 30 anos. 
Isso foi um esforço coletivo, 
de todos os parlamentares, 
da Câmara dos Deputados, 
dos senadores”, disse.

dos leitores de jornal 
impresso da cidade

 leem a 

dos leitores de jornal 
impresso da cidade

www.fmetropolitana.com.br
jornalfolhametro folhametropolitanagru

SALVE NOSSO NÚMERO E 
MANDE UMA MENSAGEM VIA 

WHATSAPP PARA (11) 99643-2765

Receba nossa edição
online no seu celular

DA REDAÇÃO - O presidente 
Jair Bolsonaro sancionou 
com vetos a Lei de Diretri-
zes Orçamentárias (LDO) 
para 2020. A LDO estabe-
lece que o governo tem de 
apresentar, no próximo ano, 
um plano de revisão dos 
gastos tributários e dos sub-
sídios, que atualmente equi-
valem a 4,6% do Produto 
Interno Bruto – PIB, que é 
a soma dos bens e serviços 
produzidos no país.

Segundo o governo, os 
vetos foram decididos para 
barrar dispositivos que con-
tribuem para elevação da ri-
gidez do Orçamento.

Entre as justifi cativas 
para os vetos presidenciais, 
apresentadas em mensa-
gem enviada ao Senado, 
estão a criação de despesas 
discricionárias, em meio a 
uma situação de rigidez or-

Bolsonaro sanciona com vetos Lei de 
Diretrizes Orçamentárias para 2020

çamentária e a necessidade 
de cumprimento da meta 
fi scal, além de difi culdades 
para o cumprimento de pra-
zos e contrariedade ao inte-
resse público.

Também foram apre-
sentadas como justifi cativa 
para os vetos a abertura de 
margens a interpretações 
subjetivas; restrição à imple-
mentação de políticas públi-
cas; confusão de conceitos 
de órgãos orçamentário e 
setorial; retirada de contra-
partidas; inclusão de saldo 
de valores ainda não repas-
sados pelo Tesouro; e vício 
de inconstitucionalidade.

A proposta de Orçamen-
to Geral da União enviada à 
sanção presidencial previa 
que o governo deixará de 
arrecadar R$ 330,61 bilhões 
por causa dos incentivos fi s-
cais em 2020.
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Interessados em participar do curso 
Condomínios Lixo Zero têm até o próximo dia 
22 para se inscreverem gratuitamente através 
do portal lixozero.guarulhos.sp.gov.br. A 
formação, realizada pela equipe de Educação 
Ambiental e Mobilização Social da prefeitura, 
será realizada no próximo dia 23, das 9h às 
12h30, no Centro Municipal de Educação 
Adamastor (Macedo). Voltado principalmente 
a síndicos e a moradores de condomínios, 
o curso tem o objetivo de orientar os 
participantes sobre a adequação de suas 
estruturas para a separação dos resíduos 
sólidos de acordo com as leis municipais.

A prefeitura, por meio da Secretaria do 
Trabalho, continua investindo em qualifi cação 
profi ssional. A Pasta receberá ate o próximo dia 
14 as inscrições para o curso de introdução a 
automação e robótica, oferecido em quatro locais 
diferentes visando a atender o maior número 
de pessoas. As aulas abordarão temas como 
introdução à eletrônica, programação com scratch, 
programação da placa Arduino Uno e sua interação 
com sensores e atuadores, entre outros. As 
inscrições devem ser feitas nos locais das aulas e 
é necessário apresentar RG, CPF e comprovante de 
residência. Os interessados devem ser maiores de 
13 anos e ter conhecimento básico de informática. 

ANOTE

Destarte, o discurso dos 
Procuradores não corresponde à 
verdade, são argumentos de terror

Estamos próximos do desfecho 
dos julgamentos das ADCs 43, 44 e 
54, que discutem a constitucionalida-
de do artigo 283 do Código de Proces-
so Penal em cotejo com o artigo 5º, 
inciso LVII, da Constituição Federal. 
Ou seja, o Supremo Tribunal Fede-
ral defi nirá a questão da prisão em 
segunda instância e o futuro da Lava 
Jato. Em síntese, o artigo 283 estabe-

lece que as prisões em decorrência de 
decisão condenatório apenas poderão 
ter início com o trânsito em julgado.

 Muito foi dito a respeito da consti-
tucionalidade ou não do mencionado 
artigo do Código de Processo Penal 
e tudo indica que o julgamento fi nal 
será pena inequívoca adequação do 
preceito normativo ao texto consti-
tucional. Entretanto este artigo cami-
nhará por outras sendas! O objetivo 
será discutir e afastar o discurso apo-
calíptico dos Procuradores da Repú-
blica atuantes na Lava Jato, que in-
sistem, inadvertidamente, em lançar 
falsa ideias sobre as consequências da 
decisão do Plenário do Supremo.

 A nova moda dos Procuradores 
da República de Curitiba é afi rmar 
que a decisão pela constitucionalida-
de do artigo 283 do CPP impedirá a 
decretação da prisão em segunda ins-
tância, o que resultará na perpetuação 
da impunidade, especialmente em 
relação aos criminosos do “colarinho 
branco”. Uma imoralidade intelectual 
e jurídica para dizer o menos!

 Como é de conhecimento notó-
rio no meio jurídico – cada vez mais 
acessível à qualquer cidadão pela fa-
cilidade de alcançar as informações 
corretas, escoimadas dos ideologis-
mos – todos os réus podem ser presos 
cautelarmente durante a instrução ou 
após encerramento dessa, em qual-
quer instância, desde que preenchi-
dos os requisitos legais previstos nos 
artigos 312 e 313 do Código de Pro-
cesso Penal.

 O artigo 312 estabelece os seguin-
tes requisitos permissivos do encar-
ceramento cautelar: “Art. 312.  A pri-
são preventiva poderá ser decretada 
como garantia da ordem pública, da 
ordem econômica, por conveniência 
da instrução criminal, ou para asse-
gurar a aplicação da lei penal, quando 
houver prova da existência do crime e 
indício sufi ciente de autoria”. 

Dessa forma, presentes os pressu-
postos e os requisitos para a decreta-
ção da prisão, o réu poderá sim ser 
preso em decorrência de acórdão con-
denatório ou confi rmatório de conde-
nação proferido em segunda instân-
cia (Tribunais de Justiça e Tribunais 
Regionais Federais – quando não fo-
ram instâncias com competência ori-
ginária por prerrogativa de foro).

Destarte, o discurso dos Procura-
dores não corresponde à verdade, são 
argumentos de terror – ad terrorem 
– para induzir os leigos a pensarem 
que a Suprema Corte do País está do 
lado da impunidade. Uma deslealda-
de sem precedentes no período da re-
democratização do Brasil.

O perigoso discurso 
apocalíptico dos 
procuradores da 
Lava Jato

PONTO
DE VISTA

especialista em Direito 
Criminal e Direito Público e 
professor de Direito Penal na 
Escola Paulista de Direito

MARCELO AITH
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Bolsonaro anuncia a aliados saída do PSL 
e que trabalhará para criar novo partido

DA REDAÇÃO - O presidente Jair 
Bolsonaro (PSL) anunciou on-
tem a aliados que vai deixar o 
PSL e que vai trabalhar para 
criar um novo partido, chama-
do Aliança pelo Brasil. A infor-
mação foi dada por deputados 
que participaram de reunião 
no Palácio do Planalto com o 
presidente.

A deputada Bia Kicis (PSL-
-DF) disse esperar que Bolso-
naro presida o novo partido. 
Segundo ela, a primeira con-
venção da sigla será realizada 
em 21 de novembro. Ainda de 

acordo com ela, o senador Flá-
vio Bolsonaro (PSL-RJ) sairá de 
imediato do partido. O deputa-
do Daniel Silveira (PSL-RJ) afir-
mou que a ideia dos deputados 
é permanecer no PSL até que 
a criação da nova legenda seja 
formalizada.

Os advogados de Bolsona-
ro estimam que vão conseguir 
entregar, até março do ano que 
vem, as cerca de 500 mil assi-
naturas exigidas pelo Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) para 
criação de nova sigla. A ideia 
é viabilizar o partido a tempo 

FOTO: CLÁUDIO REIS/ESTADÃO

de lançar candidatos às eleições 
municipais de 2020, o que exi-
ge aprovação na corte eleitoral 
até abril. O TSE ainda não con-
firmou, “mas vai” permitir, de 
acordo com o deputado Daniel 
Silveira, que a coleta das assina-
turas necessárias seja feita por 
meio de um aplicativo para dis-
positivos móveis.

A disputa interna do PSL 
veio à tona em 8 de outubro. 
Naquele dia, na porta do Pa-
lácio da Alvorada, Bolsonaro 
criticou o presidente do parti-
do, Luciano Bivar (PE), a um 
pré-candidato a vereador do 
Recife (PE). “O cara (Bivar) está 
queimado para caramba lá. Vai 
queimar o meu filme também. 
Esquece esse cara, esquece o 
partido”, prosseguiu. A partir 
daí, houve uma série de farpas 
trocadas entre os dois grupos 
antagônicos que se formaram 
entre os correligionários. 

DA REDAÇÃO - A decisão do 
presidente Jair Bolsonaro de 
editar uma medida provisó-
ria que extingue, a partir de 
janeiro de 2020, os seguros 
obrigatórios DPVAT e DPEM, 
vai atingir em cheio os negó-
cios do presidente do PSL, de-
putado Luciano Bivar (PE).

Atual desafeto do presi-
dente da República, Bivar é 
o controlador e presidente do 
conselho de administração 
da seguradora Excelsior, uma 
das credenciadas pelo gover-
no para cobertura do seguro 
DPVAT. A empresa interme-
diou o pagamento, de janeiro 
a junho de 2019, de R$ 168 
milhões em indenizações re-
lacionadas ao seguro, segun-
do relatório de auditoria da 
Líder DPVAT.

A Excelsior Seguros foi 
adquirida por Bivar na dé-
cada de 1990. Em seu site, a 
Excelsior se declara a maior 

Decisão de acabar com DPVAT 
atinge empresa de Luciano Bivar

seguradora do Nordeste. 
Questionado sobre o assun-
to, o Palácio do Planalto não 
comentou. Bivar também 
não se manifestou até a pu-
blicação deste texto.

Em 2017, Luciano Bivar 
assumiu o mandato de de-
putado federal na suplência 
de um parlamentar do PSB 
que se licenciou para assumir 
uma secretaria no governo 
de Pernambuco. Desde então, 
passou a defender na Câmara 
os interesses das seguradoras.

Um dos projetos em que 
Bivar atuou visava impedir 
que o consumidor tivesse o 
direito de escolher em qual 
oficina levar o carro em caso 
de cobertura de danos ao veí-
culo ao acionar o seguro. Ou-
tro projeto, apresentado por 
ele próprio, garantia que as 
seguradoras apresentassem 
suas próprias oficinas referen-
ciadas aos clientes.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

O Presidente do Sindicato dos Feirantes do Município de Guarulhos, no uso 
das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os Associados 
deste Sindicato em gozo de seus direitos sindicais para participarem da AS-
SEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA a ser realizada no dia 25 de novembro 
de 2019, às 12h, na Rua Caraguatatuba, 121, Vila Rachid, Guarulhos, 
em primeira convocação com a presença da maioria dos associados ou uma 
hora após, em segunda convocação, com qualquer número de associados 
presentes, para deliberarem sobre a seguinte

 ORDEM DO DIA: 

 1- Discussão e Votação da Previsão Orçamentária para 2020. 

 2- Aprovação do Valor da Contribuição Confederativa.

 3-  Aprovação do Valor da Mensalidade Associativa.

 4- Outros Assuntos.

Guarulhos,12 de novembro de 2019.

HELIO MASSAAKI TERUIA- Presidente

Rua Caraguatatuba, 121 – Vila Rachid – Guarulhos – CEP 07012-090
Tel. 2414-2194 – sindfeira.grs@terra.com.br
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Guarulhos recebe ‘Festival 
Internacional de Teatro Comunitário’

DA REDAÇÃO - A terceira edição 
do Festival de Teatro Comu-
nitário Panamérica Utópica 
chega a Guarulhos trazendo 
na bagagem a oferta de even-
tos e espetáculos gratuitos. 
Entre os dias 15 e 19 de no-
vembro, os espetáculos acon-
tecem no Bosque Maia, Vila 
Galvão, Jardim Tranquilida-
de, Vila Carmela, Parque São 
Miguel, Vila Paraíso, Jardim 
Ponte Alta, Adamastor Cen-
tro e Pimentas.

Ao todo são cinco dias 
seguidos com intensa pro-

gramação teatral, com a 
participação de cerca de 30 
grupos que farão mais de 
38 apresentações, em um 
total de mais de 40 horas de 
espetáculos que acontecem 
em nove espaços culturais 
em diferentes regiões da ci-
dade, tudo isso oferecido de 
forma gratuita.

A iniciativa conta com o 
apoio da Prefeitura de Guaru-
lhos, que por meio da Secreta-
ria de Cultura objetiva a circu-
lação de uma série de eventos 
de teatro gratuitos com gru-

FOTO: RODRIGO MARCELO

FOTO: LUCY TAMBORINO

pos nacionais e de outros paí-
ses da América Latina.

Como nos anos anterio-
res, essa edição também des-
taca encontros com coletivos 
teatrais, intercâmbio com 
grupos convidados, apre-
sentações de obras teatrais, 
palestras, oficinas, rodas de 
conversa e laboratórios.

Além de fomentar e pro-
mover a formação de pú-
blico, a democratização e 
popularização do teatro, o 
Festival Panamérica Utópica 
busca aproximar o público 
de trupes latino-americanas 
como a Cia. Farnel de Artes, 
a Agrupación MPT, o Circo 
Lumière, o Confines Teatro, 
o Teatro Escola 360 ea Cia. 
Reverberantes, entre outros.

O Festival Internacio-
nal de Teatro Comunitário 
Panamérica Utópica é um 
projeto de formação de pla-
teias e promoção de acesso 
democrático para o teatro 
por meio de mostras de 
espetáculos com apresenta-
ções de companhias nacio-
nais e internacionais e um 
conjunto de palestras, ro-
das de conversa e oficinas 
sobre teatro comunitário.

A programação completa 
pode ser conferida no site da 
Folha Metropolitana (www.
fmetropolitana.com.br).

LUCY TAMBORINO - Um total de 
1.592 itens foi esquecido, de ja-
neiro até outubro, na Linha 13-
Jade da Companhia Paulista de 
Trens Metropolitanos (CPTM). 
Documentos são os itens mais 
esquecidos chegando a 885. 
Este número já supera o total 
do ano de 2018, de março até 
dezembro, com 1.162 itens.

De acordo com a CPTM, 
tudo o que chega à Central de 
Achados e Perdidos passa por 
uma triagem, onde são sepa-
rados objetos, valores e docu-
mentos que possam indicar al-
guma forma de contato com o 
proprietário, seja por telefone, 
carta ou e-mail. Após isso, são 
cadastrados e guardados.

A tarefa investigativa en-
volve cruzamento de infor-
mações, por meio de sites e 
bancos de dados diversos, vi-
sando à identificação de um 
possível contato do proprietá-
rio. O cruzamento de dados 
com sites de pesquisa, redes 
sociais, cadastro de usuário 
da CPTM e outros sistemas 

DA REDAÇÃO - No próximo dia 
29 de novembro, acontece a 9ª 
edição da Guaruex, na sede do 
Ciesp, em São Paulo, a partir 
das 8h. O evento será realizado 
pelo departamento de Relações 
Econômicas da Secretaria de 
Desenvolvimento Científico, 
Econômico e Tecnológico e 
Inovação (SDCETI) e reunirá 
as principais lideranças em-
presariais da cidade para tratar 
de assuntos relacionados ao co-
mércio exterior.

Temas como facilidades e 
mecanismos de participação 
de micros, pequenas e médias 
empresas no comércio exterior, 

DA REDAÇÃO - Fazer uma re-
leitura com base nas obras 
de arte da artista plástica 
brasileiraThais Gomez é 
um dos objetivos da Mostra 
Pública de Artes, que a EPG 
Siqueira Bueno promove 
nesta quinta-feira (14), às 
10h30. A unidade escolar, 
localizada no bairro Jardim 
Vila Galvão, oferece aos 
visitantes rico recorte dos 
trabalhos desenvolvidos 
pelos alunos, repleto de co-
res vivas que representam 
o clima tropical e o calor 

Quase 1,6 mil itens já foram 
perdidos na Linha 13-Jade

Cidade realiza 9ª edição da GuaruexEPG Siqueira Bueno promove Mostra Pública de Artes

de transporte figuram entre 
as etapas do processo de bus-
ca da identificação. Consultas 
ao Diário Oficial, contato com 
organizações, instituições e 
pessoas que podem servir de 
intermediários também fazem 
parte desse processo de rastre-
amento.

Após 60 dias, os objetos 
que não foram retirados por 
seus donos são encaminhados 
para o Fundo Social de Soli-
dariedade de São Paulo. Já os 
documentos pessoais, como 
RG, são devolvidos aos órgãos 
expedidores, enquanto os car-
tões bancários são destruídos. 

A Central de Achados e 
Perdidos da CPTM fica na Es-
tação Palmeiras-Barra Funda 
e funciona de segunda-feira a 
sexta-feira, das 8h às 17h, exce-
to feriados. O contato também 
pode ser feito pelo telefone 
0800-055-0121. Assim o pas-
sageiro pode ligar e registrar 
a perda. Se os documentos ou 
objetos forem encontrados, a 
CPTM contatará o cidadão.

entre outros, serão abordadas 
pelos palestrantes convidados.

No encontro será lançada a 
6ª edição do Caderno Econômi-
co, publicação que se consolida 
como a principal fonte de in-
formação sobre os dados eco-
nômicos da cidade, situando-se 
como uma referência para a 
tomada de decisão do empre-
sariado guarulhense. A nova 
edição do caderno contém in-
formações sobre o crescimento 
econômico, mercado de traba-
lho, incentivos fiscais, além de 
uma série de entrevistas com 
empresários de vários setores 
do município.

humano do Brasil.
Na confecção dos traba-

lhos de releitura, cada tur-
ma escolheu uma obra da 
artista para ser interpretada 
por meio de desenhos, pintu-
ras e colagens com diversos 
materiais, tais como papéis, 
tecido, EVA, bijuterias, MDF, 
instalações e confecção de 
roupas para bonecas. Empe-
nhados em recriar em seus 
trabalhos obras cheias de 
expressividade, os alunos se 
dedicaram à utilização das 
cores e formas que a artista 

usou em suas obras.
Thais Gomez iniciou 

sua carreira aos 18 anos e 
sua técnica é art naif, ter-
mo usado para designar 
um tipo de arte popular 
espontânea, que em fran-
cês significa ingênua. O 
foco principal da sua arte 
é a valorização da cultura 
brasileira e a representação 
das mais intensas manifes-
tações de seu país por meio 
de música, dança, artesana-
to e tudo que faça parte do 
folclore nacional.
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Frigelar amplia atuação no mercado nacional com 
nova loja em São Paulo: chegamos, Guarulhos!
DA REDAÇÃO - A Frigelar, em-
presa no segmento de refrige-
ração, está inaugurando a sua 
10º loja no Estado de São Pau-
lo. O evento ocorreu no dia 12 
de novembro. Localizada em 
Guarulhos, na avenida Montei-
ro Lobato, 393 – Centro, a loja 
de 960 m² oferece um espaço 
exclusivo para ar-condiciona-
do e projetos de climatização 
de ambientes, com atendimen-
to especializado e personaliza-
do para os seus clientes.

Com uma trajetória de 
mais de 50 anos no mercado 
brasileiro, a nova loja Frigelar 
pretende ampliar sua atua-
ção e atingir novo público no 
estado, trazendo variedade, 
agilidade, bom atendimento, 
grande estoque e preço justo. 
E mais do que isso: a Frigelar é 
o impulso do crescimento dos 
refrigeristas ao oferecer sem-

pre os melhores negócios. Por 
isso, agora o slogan da Frigelar 
marca este compromisso: o de 
ser todos os dias, e cada vez 
mais, “Soluções que impulsio-

FOTOS: DIVULGAÇÃO

nam” para seus clientes.
Para mais informações, 

contate Giana Muller pelo fone 
(51) 99358 6444 ou pelo e-mail 
gianavento@gmail.com. 

Promoção exclusiva para membros Cinemark Mania. Para resgatar o br inde, é necessária a aquisição de um ingresso.  

Promoção vál ida de 17/10 a 6/11/2019. Acesse o regulamento em cinemark.com.br/cinemark-mania e saiba mais. Imagens meramente i lustrat ivas.

SOMENTE NOS CINEMAS

O PROGRAMA DE VANTAGENS MAIS DIVERTIDO DO BRASIL.

CINEMARK MANIA

UM INGRESSO, GANHOUCOMPROU

UM BOTTON EXCLUS IVO DO F I LME

ADQUIRA JÁ O SEU CARTÃO 
NAS BILHETERIAS.

1165350_Cinemark_mania_Familia_Addams_JN_Folha_Metropolitana_120x140.indd   1 31/10/2019   00:03
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ÁRIES: Mesmo com alterações no tempo você irá sentir 
uma forte sensação e necessidade dar manutenção em 
algumas coisas. 

TOURO: A sua atenção para aquilo que pertence ao 
mundo material irá sobrepor bastante as questões emo-
cionais, portanto saia de uma rotina mais amena. 

GÊMEOS: Procure dialogar para encontrar pontos em 
comum e assim evoluir na relação com as pessoas mais 
interessantes para você agora. 

CÂNCER: Olhe mais para as pessoas que estão dentro 
da sua casa, elas precisam da sua atenção. Todas elas 
poderão sentir de dentro de você uma grande distância.

LEÃO: Os sentimentos estarão mais evoluídos agora na 
sua vida por coisas simples, terá uma força diferenciada 
do que imaginava agora. 

VIRGEM: O seu modelo de prática dentro da sua vida 
irá realizar coisas que estão mais turbulentas no atual 
momento em que você passa. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETASPALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 50

NEOE

SENSOCOMUM
GARFOSTNP

ADAMTINIR
RDETETIVE

SAPOATEES
OAFOROURSA
CZARDELIR
IPEDALDI

INDETERMINADO
ELAAESET
NEESTUSE
TIBETANOA

BATOMIALT
ELOECOSFERA

RENOVAVEL

Tolerância
máxima da
previsão

de inflação

Níquel
(símbolo)

Ferramenta
do chur-
rasqueiro

(pl.)

(?) Smith, 
economista
britânico

Mamífero
que cuida 
dos filhotes
por 2 anos

"(?)
cururu",
cantiga
infantil

(?) Regina,
cantora de
"Como Nos-
sos Pais"

Título de
Nicolau II

(Hist.)

O sujeito
em "Disse-

ram-me
isso"

(?)
Grimaldi,

atriz
brasileira

Inscrição
em

banheiros
femininos

"Alea jacta
(?)", frase
de César

Nascido
no país
do Dalai

Lama

(?)-dia, 
cumpri-
mento

Agência de
pesquisa
espacial 

americana
Cosmético
que valo-

riza os
lábios

Spike (?), 
cineasta de
"Crianças
Invisíveis"

Eric
Novello,
escritor
carioca

Única letra
que recebe
o acento

grave 

Código da
Lituânia,
no domí-

nio on-line
Região em
que há via-
bilidade de
vida (Biol.)

Preposição
do ultimato
Livre, em

inglês

Mar, em
inglês
Lance 

mão de

Fazer soar
o vidro

Cartas para
adivinhação

Apagar;
dissipar

Enérgico;
radical

Alguns,
em inglês

Sensação diante de
uma palestra maçante

Anel da corrente
Energia (?), alterna-
tiva para o abaste-
cimento sustentável 

Ópera de Mozart

Locais das cadeiras
acadêmicas

Território
de um juiz

Capaz;
habilitada

Público
da feira

Comic-Con

Território
africano
ocupado

pelo Marrocos desde
1979

Pensamen-
to coletivo

cultural

Peça móvel
da bicicleta
"Patrão"

do político

Infecção
comum

no ouvido
canino

"(?) Simp-
sons",

desenho no ar há 30
temporadas

Investiga-
dor

Ausência
de conflito

3/est — lee — sea. 4/free — nerd — some. 5/delir. 8/ecosfera. 18/o empresário teatral.

LIBRA: Toda sua energia apontará para uma busca de 
harmonizar tudo o que você tanto sente. Tente obter com 
mais afi nco um controle emocional.

ESCORPIÃO: Estará muito mais próximo da constelação 
amorosa de Câncer em momentos periclitantes. Sua força 
fi cará um pouco mais fragilizada neste momento.

SAGITÁRIO: Se mostrará como uma pessoa aberta a 
ideias sem fazer muitas refl exões negativas sobre os 
assuntos que te rodeiam no momento. 

CAPRICÓRNIO: Algumas confusões dentro de casa por 
causa de coisas que estão acontecendo no seu trabalho. 
Você pode ter uma melhor comunicação no momento. 

AQUÁRIO: Você irá necessitar fazer as coisas que deseja 
porém sem deixar de atentar-se naquilo que fundamen-
talmente precisa para crescer.

PEIXES: Sua compaixão estará intacta e pronta para 
alimentar em você e em seus entes mais queridos uma 
luz forte e valiosa para seguir em frente. 

HORÓSCOPO

DA REDAÇÃO - Considerado o 
maior jogador de futebol do 
século XX, Pelé fez os brasi-
leiros pararem na expectati-
va do seu gol de número mil. 
Para adicionar drama à histó-
ria, ele não veio na velocidade 
que se esperava de um golea-
dor: foram vários dias de ex-
pectativa a partir do gol 995, 
muitos jogos sem marcar e 
algumas festas canceladas em 
cidades que esperavam ter a 
honra de sediar o feito.

O milésimo gol acabou 
acontecendo de pênalti, no Ma-
racanã, em uma partida contra 
o Vasco, em 19 de novembro de 
1969. Para relembrar toda essa 
história, o Museu do Futebol, o 
Maracanã (Rio de Janeiro) e o 
Memorial das Conquistas do 
Santos (na Baixada Santista) re-
alizam programações simultâ-
neas a partir da próxima terça-
-feira (19).

No Museu do Futebol, a 
mostra “Pelé Mil Gols” ocu-
pa a sala Osmar Santos, de-
dicada às exposições tempo-
rárias. A exposição fi ca em 
cartaz até 1º de dezembro. 
Instituição da Secretaria de 
Cultura e Economia Criativa 

Milésimo gol de Pelé será 
relembrado no Museu do Futebol

SIGA-NOS NO

/jornalfolhametro
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dos leitores de 
jornal impresso 

da cidade leem a

dos leitores de 
jornal impresso 

da cidade leem a

do Estado, o Museu do Fute-
bol fi ca sob as arquibancadas 
do estádio do Pacaembu.

O público poderá confe-
rir como a história foi conta-
da pelos jornais das cidades 
onde o jogador atuou depois 
do gol número 999, em vídeo 
inédito que reúne as man-
chetes e matérias da cobertu-
ra esportiva contando toda a 
trajetória do milésimo gol.

Uma seleção com 100 
charges do artista JC Lobo 
será exibida em dois totens 
eletrônicos. JC Lobo regis-
trou toda a carreira de Edson 
Arantes do Nascimento com 

seus desenhos de humor. 
Parte do material também es-
tará em uma grande projeção 
no espaço expositivo.

No local, o público tam-
bém poderá ver uma repro-
dução da camisa do Santos 
que Pelé usava em 1969 
quando fez o milésimo gol, 
produzida pela marca Athle-
ta, com o mesmo material e 
peso da camisa da época. Na 
Sala Jogo de Corpo, a série de 
documentários “Memórias 
do Milésimo”, produzida nes-
te ano pela ESPN Brasil, será 
exibida durante o período da 
exposição.

FOTO: RENER PINHEIRO/CBF



SERVIÇOS
SAÚDE

PUBLICIDADE LEGAL

VEÍCULOS

NEGÓCIOS

Oportunidade

IMÓVEIS

Vende-se

Sítio e Chácaras

Aluga-se

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

MASSAGEM TERAPÊUTICA

Relax
Autos

CLASSIFICADOS

EMPREGO

Contrata-se

Serviços

TAPERA GRANDE
1.000Mts². c/ agua e luz, 
Ótimo Local. F.: 96314-2035

APTO. COCAIA LINDO !
1 dorm,+ deps. R$ 900,00  
Incluso cond., (Fotos) F.:  
94786-3131
CÔMODO COZINHA
Centro c/wc.,R$  500.00. 
p/1 pessoa só,   Já incluso 
água e  luz  99649-0595

SAVEIRO CE/ 2011
Unico dono 44 Mil Km., 
exclente estado.. F.: (11) 
98411-7766
DUSTER 2015
fl ex, automática, único 
dono, 37.500,00.F.:  99968-
7303,ou 97959-4649.

ANUNCIE AQUI 
97380-7685

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

REGULARIZE SEU 
IMÓVEL 

e obtenha uma 
valorização de até 35%

11 98857-5336

ADMITE
Cozinheira/ Aux. de Coz., 
Caixa. Rua Da Fortuna, 524 
- Macedo Fs.: 4966-0904/ 
94972-0927 Zap.
MOTORISTA 
PROFISSIONAL
Que more em Guarulhos  
Contato  F.: (11) 93001-
6474
REPRESENTANTE 
COMERCIAL
C/ Exp.em Vendas.  Que 
more em Guarulhos  
Contato  F.: (11) 93001-
6474
MECÂNICO E ½ OFICIAL
Vendedor de ar 
condicionado c/ exp. enviar 
cv.  rfoparticular@gmail.
com F.:  2822-0693
COZINHEIRA
Feminina p/ Guarulhos F.: 
95162-0205

CHEERS & QUALITY
Planos de Saúde e 
Odontológico PME e 
Pessoa Física e Atend. 
Terapêuticos, terapia 
holistica , massoterapia, 
refl exologia podal, Florais 
de bach. Fone: 98516-2206 
/ 99494-9370 c/Eduarda

LIMPE SEU 
NOME

 (11) 96410-1851

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

ALPES  GUARAREMA 
1050MTS²
Cond. Fechado Alto 
Padrão, Quitado , Doc. Ok., 
R$ 295 Mil. Urgente. est. 
prop. F.: 2382-8300
APTO MORADA DO SOL
2 Dorms., 1 vga., R$ 150 
Mil ac. auto parte de pgto. 
F.: 96755-1166
STA. MENA MOLEZA !!!
10x25 Casa Terrea c/ 4 
dorms. ste. + deps., Acabto. 
em madeira, salão festa + 4 
vagas Resid. ou Coml. R$ 
470 Mil.est. prop. F.: 2382-
8300 Dir. p.p.
SOBRADOS NOVOS
Próx. Extra. Faria Lima 3 
dorms., ste., copa coz., 
fi no acabto. sac., quintal + 
3 vagas R$ 465 Mil, Est. 
Imóvel (-), FGTS. Banco, 
auto.  F.: 2382-8300
LINDO APTO. VAGO !!!
Bom Clima 62Mts², 2 
dorms.+ deps., wc., box., 
elevs ., gar., sac., acabto. 
de 1º. Ótimo Local R$ 
198 Mil Facilito Pgto. F.: 
2382-8300
APTO. VILA RIO DE 
JANEIRO
2 Dorms., Quitado c/ 
escritura 135 Mil, particular. 
F.: 97959-4649
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DECLARAÇÃO DE EXTRAVIO DE DOCUMENTOS FISCAIS
LUCIANO NAGY DE OLIVEIRA, com sede a Rua Capitão 
Gabriel, nº 47, Centro, Guarulhos/SP., CEP 07011-010, 
inscrita no CNPJ/MF nº 09.155.190/0001-90, com sua 
Inscrição estadual sob o nº 336.823.125.115, 
DECLARA, para os devidos fins, o extravio das leituras 
“X” e “Z” das Cessação de Uso, expedido em: 
16/09/2015 de nº 18930; em 14/10/2015 de nº 19232; 
em 14/10/2015 de nº 19236; em 13/10/2015 de nº 
19237; em 14/10/2015 de nº 19265; e em 14/10/2015 
de nº 19384;  fornecido pela empresa R. J. Automação 
Comercial Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
09.627.640/0001-09; e expedida em 31/05/2017 de nº 
26091; e em 14/12/2017 de nº 26093, fornecido pela 
empresa GUARUCOM Comércio de Equipamentos para 
Informática Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
08.979.599/0001-69. 

INAUGURAÇÃO 
dia 19/11/19 a 

partir das 22hrs. 
Você é nosso 
Convidado. 

Rua Mazagão, 
262 Cid. Jardim 
Cumbica. 
F.: (11) 2536-4051 
/ Gerente Bola 
(11) 98398-4900

AGRADECEMOS 
A PREFERÊNCIA

OPORTUNIDADE
Vdo. Padaria Gopouva  
excel. instalação Ótima 
copa, aceito 50% 
entrada,saldo à combinar 
total R$360 mil. F.: 99700-
3040 c/ claudio.
VENDE-SE
Terreno c/ 2 Casas  Vila 
Mazzei. SP.  Dir. c/ própr. 
F.: 98825-4500
SOBRADO
Ao lado Shopping Maia. 2 
dorms.,+ dps 2 wc 1 vga 
obs. Mobiliado  ac. Financ. 
e apto (-) vr ate 60% do 
valor R$368 mil  F.:99700-
3040 c/ Claudio.Creci. 
60.910
IMOVEIS P/RENDA. 
Florida  5 casas + Salão 
Coml., R$ 400mil,  Jd 
Adriana c/3 casas  280mil - 
doc ok.  94786-3131
TERRENO JD. PRES. 
DUTRA
Ot. Local c cômodo 
fundos.,110.mil a 
vista,escritura ok. F.: 4804-
6663 ou 98204-3992
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

AGENTE DE PRODUÇÃO
p/trabalhar em casa ambos 
os sexos, s/experiência, 
acima 18 a, p/todas as 
idades, basta ter 2h livres 
p/dia ou fi nais de semana
of. todo treinamento 
necessário,  + aj. de custos 
R$ 2.750,00, prêmios por 
produtividade sem sorteio. 
Vagas p/todo estado.F:(11) 
3230-1136 ligue sem 
compromisso.

FOX 1.0
4 portas - completo (-) ar. 
2014. Único dono...  abaixo 
tabela: 27.500,00. F.: 
97532-0967
SPIN LTZ 2013
7 lugares  Completa , top 
de linha  R$ 41.900,00 - F.:  
94805 -7644

VENDO ESCOLA
De Cursos 
Profi ssionalizantes em 
pleno Funcionamento, 
Excel. Oportunidade.(11) 9 
3204-9726.
REGULARIZE
seu imóvel e obtenha uma 
valorização de até 35% 
98857-5336

ANUNCIE AQUI 97380-7685

Quarta-feira, 13 de novembro de 2019

Holambra recebe Festival de Cervejas Artesanais com o inusitado Bar nas Alturas

DA REDAÇÃO - Já pensou em 
ter a oportunidade de olhar 
as belezas da charmosa cida-
de de Holambra numa altura 
de 45 metros do chão? Isso 
será possível durante a edição 
do Cheers Festival que trará, 
pela primeira vez, o famoso 
Bar nas Alturas. O evento de-
sembarca na cidade mais ho-
landesa do Brasil no feriado 
do dia 15 e se estende até 17 
de novembro, das 12h às 22h, 
no Moinho Povos Unidos, 
cartão-postal da cidade, com 
entrada gratuita.

O evento trará para o pú-
blico uma grande variedade 
de cerveja com rótulos arte-
sanais existentes no mercado 
brasileiro, todas produzidas 
com puro malte, o que resulta 
em melhor qualidade no pro-
duto fi nal, sem processos in-
dustriais. Serão mais de 100 
diferentes estilos de cervejas 
para o público apreciar e tam-
bém levar para casa. 

Já estão confi rmadas as 
seguintes marcas: Madalena, 
Tarantino, Berggren, Anarkia, 
Toca da Mangava, Campinas, 

FOTO: PIXABAY

Benedetto, Hoffen, Dama, So-
nora, Burgman, Leuven, Dez 
Cordas, Stratt, Schorstein, 
Gonçalves, Quinta do Malte e 
Mosteiro.

As atrações musicais pro-
metem contagiar o público 
durante o Cheers Festival. En-
tre as bandas confi rmadas, no 
sábado, a animação fi cará por 
conta da banda Retrovitrola 
com repertório do melhor do 
rock brasileiro da década de 
1980 para todo mundo cantar 
junto. No domingo, dia 17 de 
novembro, o trio Black Jack 
sobe ao palco às 13h e o encer-
ramento do evento fi cará por 
conta da banda Classical Que-
en, às 19h, trazendo o melhor 
do rock para o Cheers Festival.

Para deixar o evento ainda 
mais completo para toda a fa-
mília, os visitantes terão dife-
rentes opções de gastronomia 
com uma praça de alimenta-
ção completa e mega área kids 
para que crianças de todas as 
idades possam se divertir.

Bar nas Alturas promete agradar ao público
Pela Primeira vez na cidade, o Bar nas Alturas é içado por 

um guindaste a cerca de 45m do chão e acomoda até 10 pesso-
as simultaneamente sentadas. No alto, a equipe de bartenders 
serve bebidas aos visitantes e tira fotos panorâmicas. A atração 
é livre para todas as idades, sendo que menores de 18 anos 
devem estar acompanhados de adultos. Antes de subir, todos 
são preparados com equipamentos individuais de segurança 
e os visitantes desfrutam da atividade por 15 minutos no alto. 

O Cheers Festival é organizado pela WB Produções 
com o apoio da Prefeitura de Holambra. “Nossa proposta 
é valorizar os cervejeiros locais com seus produtos di-
ferenciados. Será uma bela experiência e oportunidade 
para os apreciadores desse produto, além de proporcio-
nar uma opção diferente e completa de diversão e lazer 
em família”, diz Tulio Henrique Waetge, proprietário da 
WB Produções, organizador do evento.

FOTO: DIVULGAÇÃO
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