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Cotações Selic (ano)
R$  1.045
Salário Mínimo 181

Disque-Denúncia Mais uma vez a GCM fez a diferença e desempenhou 
um papel fundamental para salvar a vida dessa 
criança”, Guti, prefeito de GuarulhosEuroBovespa Dólar

+0,03%
96.234

2,25%+0,60%
R$ 5,35

+0,63%
R$ 6,02

Prefeitura termina a revitalização de 
40 totens em paradas de ônibus
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Número de curados da covid-19 na
cidade chega próximo a 8 mil
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MANIFESTAÇÃO - Vestidos de branco, com máscaras e balões vermelhos, artistas fazem homenagem aos mortos pela covid-19

Prefeitura recebe mais de 60 participações 
no projeto Desperte Seu Olhar Inclusivo

ACONTECE
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com/ojmguarulhos/) e no Instagram 
(https://www.instagram.com/orques-
tra.em.casa/).

Cucamonga é uma banda acústica e 
itinerante de dixieland (uma variação 
do jazz tradicional) que une música 
e circo em apresentações repletas de 
bom humor. Dixieland ou jazz tradi-
cional é um subgênero de jazz criado 
em 1910 em Nova Orleans, nos Estados 
Unidos, o último estilo que surgiu da 
mistura da música africana e europeia 
depois de 1900.

transmitidos pela fanpage da Guarulhos 
Film Commission no Facebook, disponí-
vel no link https://www.facebook.com/
grufilmcommission/.

Sob mediação de Tico Barreto, o en-
contro desta semana conta com as par-
ticipações da atriz, diretora e produtora 
Iza Neivah e Lincoln Rodrigues, ator, pro-
dutor cultural e presidente da Agruppe 
Aceleradora Audiovisual.

Neste sábado (4), às 20h, o Som na 
Tela apresenta espetáculo virtual de 
jazz tradicional com a Banda Cucamon-
ga. Iniciativa da Prefeitura de Guaru-
lhos por meio da Secretaria de Cultura, 
o Som na Tela é apresentado por mú-
sicos das orquestras da cidade e con-
vidados. Os espetáculos ao vivo serão 
transmitidos em tempo real pelas redes 
sociais das orquestras no YouTube, no 
endereço https://www.youtube.com/
channel/UCS9r_T3pJEr2wnZreRGSo1g, 
no Facebook (https://www.facebook.

A Prefeitura de Guarulhos, por meio 
do programa Máscaras pela Vida, dis-
tribuiu 3.600 máscaras de tecido nes-
ta quarta e quinta-feira (dias 1º e 2) na 
comunidade Portelinha, localizada no 
bairro Anita Garibaldi, região de Bon-
sucesso. Ao todo foram entregues 900 
kits compostos por quatro máscaras de 
pano, um sabonete, álcool em gel 70% 
e um folheto com informações sobre a 
prevenção ao novo coronavírus.

A Escola Livre Audiovisual e as as-
sociações culturais são os temas abor-
dados pelo Seminário Audiovisual que 
acontece nesta sexta-feira (3), às 20h. 
Iniciativa da Prefeitura de Guarulhos, o 
seminário promove uma série de encon-
tros online com empresários, produtores 
e artistas de todo o Brasil para discutir os 
avanços da política pública da atividade 
audiovisual na cidade. Os encontros são 

Som na Tela apresenta espetáculo virtual de jazz tradicional

Comunidade Portelinha recebe 3.600 máscaras de pano 

Seminário Audiovisual debate as associações culturais da cidade

O programa da administração mu-
nicipal tem como objetivo estimular e 
divulgar à população a necessidade do 
uso de máscaras de pano, além de dis-
tribuir kits às famílias em extrema vul-
nerabilidade que vivem em comunida-
des do município. Para a entrega, conta 
com equipes das secretarias de Desen-
volvimento e Assistência Social (SDAS) 
e de Habitação, além de funcionários da 
Defesa Civil.

A prefeitura, por meio da 
Subsecretaria de Acessibilida-
de e Inclusão (SAI), recebeu 
mais de 60 participações no 
projeto Desperte Seu Olhar In-
clusivo desde o último dia 20 
de maio, quando a ação teve 
início. De forma interativa, os 
assistidos pela pasta, diversas 
outras pessoas com deficiên-
cia (PCD) e alguns familiares 
puderam se transformar em 
seus personagens favoritos 
de filmes, desenhos, obras de 
arte ou o que quiserem ser 
através da criatividade e da 
fotografia, que estão na gale-
ria disponível no link https://
www.guarulhos.sp.gov.br/
galeria-de-imagens.

A gerente de unidade da 
subsecretaria, Daniella Reis, 
ressaltou que a atividade foi 
inspirada na ação do proje-
to Paema em Jundiaí (SP) e 
que foram realizadas algumas 
conversas e trocas de infor-
mações bastante valiosas que 
enriqueceram o projeto, que 
não se trata apenas de foto-
grafia. “Podemos destacar o 
fortalecimento de vínculos e 
memórias geradas a partir do 
entretenimento. Alguns pais 
descobriram as preferências 

dos filhos durante o processo 
criativo da atividade proposta 
e nós recebemos relatos emo-
cionantes do quanto esse mo-
mento foi especial para eles, 
com brincadeiras e risadas, 
principalmente diante do iso-
lamento social”, disse. 

Para Eliane Neto Silva, 
mãe do Luis Felipe Porto, de 
11 anos, esse tipo de ativida-
de é muito importante por-
que estimula a criatividade 
e a interação. O adolescente 
teve duas participações nes-
se projeto – uma reprodução 
de Xuxa Meneghel e outra de 
Charles Chaplin. As duas fo-
ram iniciativas do próprio fi-
lho, que ama fotografia e não 
apresenta timidez. Luís se 
atentou até mesmo aos pe-
quenos detalhes da reprodu-
ção e lembrou-se de colocar 
a letra da inicial do seu nome 
no tênis, na foto em que imita 
Xuxa. Na foto Chaplin, a inspi-
ração aconteceu após assisti-
rem juntos a um filme do cine-
asta britânico, em que o garoto 
se lembrou de um chapéu pre-
sente de um amigo. A família, 
orgulhosa, ficou muito feliz em 
ver a fotos publicadas e curti-
das por diversas pessoas.
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GCMs salvam criança de três 
anos e recebem homenagem

Prefeitura termina a revitalização 
de 40 totens em paradas de ônibus

Restaurante Popular Coma Bem Pimentas serve 4.200 refeições em uma semana

ACE-Guarulhos repõe inflação sobre serviços 
da entidade e congela contribuição associativa

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Nesta quarta-
-feira (1º), no Paço Municipal, 
o prefeito Guti fez questão 
de agradecer e homenagear 
o trabalho dos agentes da 
Guarda Civil Municipal 
(GCM) que participaram no 
dia anterior do socorro ime-
diato a uma criança que esta-
va convulsionando e foi sal-
va graças à iniciativa desses 
profissionais da segurança. 
Além do procedimento de 
fazer a menina de três anos 
voltar a respirar, eles encami-

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A reforma dos 
totens de informações nas 
paradas de ônibus munici-
pais foi concluída. A Prefei-
tura de Guarulhos, através 
da Secretaria de Transportes 
e Mobilidade Urbana, revita-
lizou um total de 40 totens.

O término dos serviços 
aconteceu antes da previsão 
inicial, que era o final do 
mês de julho, aproveitando 
a época de estiagem do in-
verno. O trabalho atingiu 
todas as regiões da cidade 

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A procura dos mo-
radores do Pimentas por uma 
refeição balanceada, saudável 
e barata é grande. Desde que 
entrou em funcionamento, na 
última quarta-feira (24), o Res-
taurante Popular Coma Bem 
Pimentas serve 700 refeições 
diariamente sem sobras de ali-
mentos, ao valor de R$ 1, e cem 
desjejuns gratuitos. Em apenas 
uma semana de funcionamento 
foram servidas cerca de 4.200 

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Os produtos e ser-
viços da ACE-Guarulhos serão 
reajustados com base no acu-
mulado do Índice Nacional de 
Preço ao Consumidor Amplo 
(IPCA)/IBGE pro rata do perío-
do que é 4,9% (conforme infor-
mativo da Boa Vista Serviços, 
empresa parceira e fornecedora 
da ACE). A reposição inflacio-
nária passou a valer a partir do 
dia 1º de julho. Em anos ante-
riores, o reajuste era feito em 
junho, mas, por causa da pan-
demia do novo coronavírus, a 
entidade adiou a medida.

Além do adiamento da re-
posição da inflação sobre os 
produtos e serviços, a entida-
de decidiu manter os valores 
das contribuições associativas, 
também devido ao momento 
crítico que toda a sociedade – 
em especial o setor produtivo 

na reformulação dos totens 
de informações, nos quais 
se encontram todas as li-
nhas que passam por aque-
le ponto de ônibus.

Para conseguir alcançar 
as metas estipuladas no iní-
cio das operações, as equipes 
de manutenção executaram 
os trabalhos diariamente 
para acelerar a finalização 
dos totens. O processo visa a 
facilitar a vida dos passagei-
ros que precisam identificar 
as linhas que irão utilizar.

refeições. O novo equipamento 
da prefeitura possui cerca de 
mil metros quadrados de área 
e conta com nutricionista para 
a elaboração do cardápio, que é 
variado. Ele funciona de segun-
da-feira a sexta-feira, oferecendo 
almoço das 12h às 13h, e o café 
da manhã entre 7h30 e 8h30.

Em razão das recomenda-
ções sanitárias de distancia-
mento social, as refeições são 
servidas em embalagens des-

– vive durante essa quarentena 
e a necessidade de distancia-
mento social que prejudicou o 
funcionamento de inúmeras 
empresas.

De acordo com o depar-
tamento financeiro da ACE-
-Guarulhos, o realinhamento 
dos valores deu-se pela neces-
sidade de continuar oferecendo 
produtos e serviços que corres-
pondam às necessidades dos 
associados, buscando constan-
temente inovações e melhorias 
na qualidade dos serviços pres-
tados.

Mais informações podem 
ser obtidas por meio da Central 
de Relacionamento da ACE-
-Guarulhos, pelo telefone 2137-
9333, ou diretamente na Casa 
do Empreendedor que fica na 
avenida João Bernardo Medei-
ros, 278, no Bom Clima.

nharam a vítima para a UPA 
Taboão, que ainda não havia 
sido inaugurada, onde foi 
atendida pelos médicos que 
se encontravam no local.

Nessa homenagem, que 
teve a participação do secre-
tário Márcio Pontes (Segu-
rança Pública) e do coman-
dante da GCM, Francisco 
Borotta, o prefeito fez ques-
tão de parabenizar aos guar-
das classe distinta Lúcio e 
Cairoli pela grandeza do ato 
de salvar a criança, que refle-

te o espírito da corporação. 
“Mais uma vez a GCM fez 
a diferença e desempenhou 
um papel fundamental para 
salvar a vida dessa criança, 
assim como o dos médicos 
que estavam na UPA e aten-
deram a menina. Foi um 
trabalho exemplar. A ima-
gem da GCM não se prende 
apenas a dar segurança, mas 
também a de servir a socie-
dade”, disse Guti.

Para o secretário Pontes, 
realmente é de dar orgulho 
à corporação o papel desem-
penhado por esses profissio-
nais, e enfatizou a missão 
da GCM. “Pelo trabalho do 
Lúcio e do Cairoli eu para-
benizo todos os GCMs de 
Guarulhos. O nosso papel 
principal é salvar vidas, cui-
dar das pessoas e protegê-las 
da violência. Nosso papel é 
estar próximo da população 
para isso”, finalizou.

FOTOS: DIVULGAÇÃO/PMG

Ocorrência
Na terça-feira (30) os agentes Lúcio e Cairoli, da Inspetoria de Patrulhamento de Trânsito 

(GTRAN), estavam cobrindo o evento de inauguração da UPA Taboão quando, por volta das 16 
horas, avistaram um veículo em alta velocidade com o pisca alerta acionado. Ao questionarem o 
condutor foram informados de que se tratava de uma emergência com uma menina de três anos e 
meio que se encontrava desfalecida no interior do veículo.

A criança encontrava-se convulsionando, com as vias respiratórias obstruídas. De imediato, o 
classe distinta Lúcio iniciou a manobra de Heimlich, que é uma técnica de primeiros socorros para 
conter a asfixia, desobstruindo a traqueia, facilitando a passagem de ar para os pulmões e evitan-
do assim o sufocamento. Após esse primeiro atendimento da GCM, a garotinha foi levada para 
o interior da UPA Taboão, onde recebeu os cuidados dos pediatras da unidade. Posteriormente a 
menina foi transferida para o Hospital da Unimed, onde foi medicada e ficou em observação até 
receber alta.

cartáveis para consumo fora 
da unidade, em casa ou no tra-
balho, sendo no máximo duas 
marmitas por pessoa. Já as filas 
contam com marcação no chão 
e disponibilização de álcool em 
gel 70% para higienização das 
mãos dos usuários.

Guarulhos possui mais 
dois restaurantes populares: 
o Coma Bem Josué de Castro 
(Taboão) e o Coma Bem Zilda 
Arns (Macedo).
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Número de curados da covid-19 em 
Guarulhos chega próximo a 8 mil
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O Boletim Epide-
miológico da Secretaria da Saú-
de de Guarulhos desta quinta-
-feira (2) traz uma boa notícia no 
meio de tantas histórias tristes 
diante da pandemia do novo 
coronavírus, que já entra no seu 
quarto mês no Brasil. No muni-
cípio, dos 9.336 casos confirma-
dos de covid-19 até o momento, 
85% dos infectados foram cura-
dos, o que equivale a 7.935 pes-
soas. Outros 712 pacientes per-
manecem em tratamento, mas 
689 moradores da cidade não 
resistiram e morreram.

Os três óbitos por covid-19 
que entraram na estatística do 
município nesta quinta-feira 
ocorreram em junho e estavam 
sob investigação. As vítimas 
são idosos do sexo masculino, 

sendo um na faixa etária de 70 
a 79 anos e dois com 80 anos 
ou mais. Outras 21 mortes estão 
sendo investigadas na cidade. 

Outra boa notícia é que 
a taxa de ocupação de leitos 
de UTI covid-19 em Guaru-
lhos teve uma pequena redu-
ção, passando de 62,82% para 
61,54% nesta quinta-feira e que, 
somente nesta data, quatro 
pessoas receberam alta do Hos-
pital de Campanha (3C-Gru). 
No local, 67 pacientes perma-
necem internados no momen-
to, sendo 46 na enfermaria, 15 
nas UTIs e seis em observação, 
além de outros dois que foram 
transferidos. Em contrapartida, 
no que se refere aos leitos clíni-
cos, a cidade registrou aumento 
de 78,72% para 81,63%. 

Casos e óbitos por Região de Saúde
O primeiro Boletim Epidemiológico Semanal de julho aponta 

que a Região de Saúde Centro continua concentrando o maior 
número de casos e de óbitos confirmados por covid-19, com 
3.116 e 218, respectivamente, e uma taxa de letalidade de 7%. No 
entanto, a região Pimentas/Cumbica, que atualmente contabiliza 
1.741 notificações positivas e 150 mortes, é a que registra maior 
taxa de letalidade, 8,6%, embora esse número seja menor do que 
o de quinta-feira passada (8,8%). 

A queda da taxa de letalidade da Região de Saúde São João/
Bonsucesso foi ainda mais significativa, baixando de 8,1% no dia 
25 de junho para 7,1%, já que o número atual de pessoas com o 
novo coronavírus é de 1.822 e o de mortes, 129. As regiões Cen-
tro e Cantareira (que contabiliza 2.462 moradores infectados e 
192 óbitos) foram as únicas que registraram aumento da taxa de 
letalidade, sendo que no Centro o número subiu apenas 0,76% e 
na Cantareira passou de 7,2% para 7,8%.

As três faixas etárias com maiores percentuais de infectados 
são a de 30 a 39 anos (23,69%), seguida das pessoas de 40 a 49 
anos (23,43%) e de 50 a 59 anos (16,11%), somando 63,23%. No en-
tanto, os idosos continuam sendo o público de maior risco, já que 
24,53% das pessoas que foram a óbito em decorrência da doença 
tinham entre 60 e 69 anos, 23,51% eram pessoas com 80 anos ou 
mais e 21,19% pertenciam à faixa etária entre 70 e 79 anos.

Nesta semana, dos 9.336 casos confirmados, 195 não pos-
suem informações sobre o domicílio dos pacientes. 

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG

Após determinação da Reforma da Previdência, 
Câmara aprova nova alíquota para servidores 
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Os vereadores 
aprovaram ontem, com 20 
votos favoráveis, o projeto 
de lei que altera para 14% 
a alíquota de contribuição 
previdenciárias para os ser-
vidores municipais. A me-
dida segue a determinação 
da Reforma da Previdência 
aprovada pelo Congresso 
Nacional no ano passado 
–  inclusive com os votos 
de parlamentares do DEM, 
como o deputado federal Eli 
Correa Filho, e do PSDB. A 
proposta segue para sanção 
do prefeito Guti. 

O aumento na contribui-
ção não dependia da vonta-
de do governo municipal, 
mas devido a Reforma da 
Previdência proposta pelo 
governo federal. Se o Le-
gislativo guarulhense não 
aprovasse o projeto até o 
final deste mês, Guarulhos 
perderia o Certificado de 
Regularidade Previdenciária 
(CRP). Com isso, a cidade fi-
caria impedida de receber as 
transferências voluntárias 
de recursos pela União, im-
possibilitando a celebração 
de acordos, convênios, em-
préstimos, financiamentos, 
avais e subvenções em geral 
de órgãos ou entidades da 
administração direta e indi-
reta da União, entre outras 
situações.  O desconto se 
reverte aos próprios servi-
dores, já que os valores vão 
para o fundo previdenciário.

“De forma irresponsável, 
a oposição tentou barrar um 
projeto, mais uma vez indo 
contra a população, que se 
veria privada de receber me-
lhorias na cidade a partir de 
recursos federais”, explicou 
o líder do Governo, vereador 
Eduardo Carneiro (Cidadania). 

Carneiro alerta ainda 
para outra falsa informação 
divulgada aos servidores. 
“Diferente do que algumas 
pessoas sem conhecimento 
alardeiam por aí, a prefeitu-
ra não está transferindo para 
o funcionário público uma 
alíquota maior para recolher 

menos para a previdência”, 
diz. O regime previdenciário 
estabelece que o município 
e os servidores devem reco-
lher 31,75% somados.

Já Eduardo Augusto Rei-
chert, presidente do Instituto 
de Previdência dos Funcio-
nários Públicos Municipais 
de Guarulhos (Ipref), explica 
que esta é uma medida obri-
gatória para os municípios, 
mas que precisava passar 
pelo Legislativo local. “To-
dos os estados e municípios 
devem se adequar às novas 
medidas previstas pela Cons-
tituição Federal. Nós já im-
plementamos a previdência 
complementar, que também 
é uma nova exigência, e ago-
ra precisamos regularizar 
esta nova medida”, afirmou.     

Até o ano passado, quan-
do o Regime Próprio entrou 
em vigor, o prefeito Guti de-
terminou que o desconto 
para o servidor público mu-
nicipal seria o mínimo exigi-
do naquele momento, ou seja, 
11%. Desta forma, a prefeitu-
ra recolhia os outros 20,75% 
para a Previdência. Com a 
Reforma da Previdência, este 
mínimo passou para 14%, o 
que fará com que o municí-
pio repasse 17,75% a partir 
da aprovação pela Câmara. 
“Mas isso só é válido para 
aqueles que migraram para o 
novo regime. Já para os servi-
dores que eram estatutários 
antes da migração para o Re-
gime Próprio, a contribuição 
da prefeitura subirá de 11,2% 
para 17,75%”, finaliza. 

Governadores também aumentaram a idade 
mínima para a aposentadoria dos servidores 

Mesmo a Reforma da Previdência exigindo apenas 
o aumento da alíquota dos servidores municipais, di-
versos governadores como do Partido dos Trabalhado-
res e até mesmo o governador de São Paulo, João Doria 
(PSDB), aprovaram em suas assembleias legislativas o 
aumento da idade mínima de aposentadoria para seus 
funcionários públicos.  Em Guarulhos, o prefeito Guti 
fez apenas o que a legislação federal exigia, alterando 
somente a alíquota dos servidores, sem nada a mais.

Nos estados do Piauí, Bahia e Ceará, governados pelo 
PT, o aumento da idade mínima já foi aprovado. No Rio 
Grande do Norte, o projeto que inclui o aumento da ida-
de mínima para a aposentadoria dos servidores já tra-
mita na Assembleia Legislativa e deve ser aprovado nas 
próximas semanas.

FOTO: CÂMARA MUNICIPAL DE GUARULHOS
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Infl uenciadores infl uenciam?
SERGINHO FREITAS - SERGINHO FREITAS - Nos últimos me-
ses, principalmente depois que co-
meçou a quarentena, tenho observa-
do uma enorme quantidade de perfi s 
em redes sociais que se auto intitu-
lam “infl uenciadores digitais gastro-
nômicos”. 

Esses “perfi s”, que oferecem “di-
vulgação” em troca de comida grátis, 
principalmente aos fi nais de semana, 
vêm atormentando os donos de bares 
e restaurantes diariamente.

“Serginho, recebo em média 2 
mensagens por dia somente pelo Ins-
tagram de cada casa. Sempre são pe-
didos de algo do nosso cardápio em 
troca de divulgação para seus segui-
dores. A grande maioria dos perfi s 
tem seguidores comprados através de 
programas e como tenho uma equipe 
de marketing, descobrimos na hora. 
A grande maioria nem responde-
mos”, explicou R.R., (nome ocultado 
por decisão minha!), que comanda 5 
grandes espaços gastronômicos na 
cidade.

Além dos seguidores comprados, 
outra coisa que me chamou a atenção 
é que os pedidos de parceria chegam 
praticamente a todos bares e restau-
rantes da cidade ao mesmo tempo! 

“É até engraçado. Sexta feira é 
o principal dia de receber. Além da 
diferença de minutos entre uma 
mensagem e outra, os textos são os 
mesmos. Nem o trabalho de escrever 

para cada um o ‘divulgador’ tem!”, 
concluiu.

Mas nem tudo está perdido para 
os proprietários do segmento gastro-
nômico!

Perfi s como o Quanto Custa Co-
mer Bem, (@quantocustacomerbem), 
tem um trabalho super bacana.

“Sempre gostei de comer bem e 
postava em minhas redes sociais pes-
soais as experiências. Há dois anos 
de tanto meus amigos falarem criei 
o Quanto Custa Comer Bem. Nele eu 
publico não apenas o prato que expe-
rimentei. Gosto de mostrar também 
quanto ele custou e, principalmente, 
como encontrar o restaurante. É mais 
uma troca de experiência gastronô-
mica”, contou Paula Milat, fundadora 
e responsável.

Aproveitei o bate papo com ela e 
perguntei sobre essa invasão virtual.

“Serginho, tenho meu emprego 
fi xo e o Quanto Custa, por enquan-
to, não é a minha principal fonte de 
renda. Um dia ele pode até se trans-
formar em algo maior e vir a ser, 
mas quando isso acontecer quero 
continuar a passar experiências reais 
e apreciadas por mim e por amigos. 
Algumas pessoas pedem que eu fale 
sobre ingredientes ou que eu de pal-
pites sobre sabores e temperos, mas 
não sou formada em gastronomia e 
não pretendo me transformar em crí-
tica gastronômica. Não acho legal fa-
lar mal de algo que alguém batalhou 
para colocar na rua. Quando eu te-
nho uma experiência negativa, que já 
aconteceu, simplesmente não publico 
no Quanto Custa”, explicou.

Bem, depois de ouvir os dois lados 
“do prato”, vou continuar a minha 
saga de encontrar páginas, sites e 
perfi s que sejam bacanas e colocarei 
um texto especial exclusivo nas redes 
virtuais da Folha MetropolitanaFolha Metropolitana na 
próxima semana.

Um abração galera, use máscara, 
fi que em casa e faça seus pedidos 
pelo delivery. Isolamento social é im-
portante para acabar com esta pande-
mia mundial!

FOTO: DIVULGAÇÃO

BARDELLA S/A INDÚSTRIAS MECÂNICAS - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ/MF 60.851.615/0001-53 - NIRE 35 300 037 294 - COMPANHIA ABERTA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
Convidamos os Senhores Acionistas para participarem da Assembléia Geral Ordinária a ser realizada no dia 31 de Julho de 2020, às 15 horas, na 
sede social da Companhia à Avenida Antonio Bardella, 525, Cumbica, Guarulhos, Estado de São Paulo, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem 
do dia: I. Examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social findo em 31/12/2019; II. Proposta do Conselho de 
Administração sobre a não distribuição de dividendos; III. Eleição dos membros do Conselho de Administração e fixação da remuneração para o 
Conselho de Administração e Diretoria; O percentual mínimo da participação do capital social votante necessário à requisição do sistema de voto 
múltiplo é de 5%, em conformidade com a Instrução Normativa CVM no 165/91, alterada pela Instrução CVM nº 282/98. Estão à disposição dos 
acionistas na sede da Companhia cópias dos seguintes documentos relativos ao exercício social findo em 31/12/2019: I. Relatório da administra-
ção; II. DemonstraçõesFinanceiras; III. Proposta do Conselho de Administração sobre a não distribuição de dividendos; IV. Proposta do Conselho 
de Administração para remuneração do Conselho de Administração e Diretoria. Ficam suspensas as transferências de ações 5 dias antes da data da 
Assembléia Geral, em conformidade com o disposto no artigo 26, § 2º do Estatuto Social da Companhia. Os Senhores Acionistas poderão ser repre-
sentados na Assembléia por procuradores constituídos na forma do artigo 126, §§ 1º e 2º da Lei das Sociedades Anônimas. Os instrumentos de 
mandato deverão ser depositados na sede da Companhia até 3 dias úteis antes da realização da Assembléia, aos cuidados do Diretor de Relações com 
Investidores, conforme disposto no artigo 26, § 1º do Estatuto Social. Conforme previsto na Instrução CVM 481/09, os acionistas poderão utilizar o 
procedimento de voto à distância através do Boletim de Voto à Distância, disponibilizado pela companhia juntamente com os demais documentos a 
serem discutidos na assembléia, cujo Boletim pode ser enviado pelo acionista até 7 dias antes da data da assembleia, por meio da instituição finan-
ceira contratada pela companhia para prestação dos serviços de escrituração das ações ou diretamente à companhia. Os documentos e informações 
relativos às matérias a serem deliberadas, o boletim de voto à distância e as instruções para o exercício do voto à distância, encontram-se à disposição  
na sede social da Companhia, no site da CVM (www.cvm.gov.br) e no site da B3 - Brasil, Bolsa e Balcão (www.b3.com.br). Guarulhos, 30/06/2020.

Claudio Bardella - Presidente do Conselho de Administração.
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Na BrasaNa Brasa

Colunista gastronômico da Folha Metropolitana 
e assina os cardápios da Lancheteria Guarulhos 

e do Karnivoro’s Churrasco Raiz
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAODINÁRIA

Nos termos do Artigo 1.355 do Código Civil, os condôminos do CONDOMÍNIO RESI-
DENCIAL ALTAVISTA (Guarulhos), convocam Assembleia Geral Extraordiná-
ria, a ser realizada na quadra esportiva do condomínio Altavista,  no dia 15 de 
julho de 2020, às 19:00h, em primeira convocação, contando com a presença da 
metade das unidades autônomas,  e às 19:30h, em segunda convocação, no 
mesmo dia e local, por maioria dos votos dos presentes, para a pauta deliberativa 
dos seguintes assuntos:
1- Deliberação sobre a destituição do Síndico em razão de agressões pratica-
das contra condôminos;  irregularidades administrativas e de gestão, consis-
tentes, dentre outros, em dispor,  de forma reiterada,  do caixa ordinário do 
condomínio sem aprovação de Assembleia,  inclusive para doações; execução 
de obras e aquisição de equipamentos, mobiliário e eletrodomésticos sem 
autorização especifica de Assembleia;  falta de tomada de preços e/ou 
concorrência, bem como ausência de documentação fiscal para ordenança de 
pagamentos;
2- Na eventual destituição ou renúncia do Síndico, consulta ao Presidente do 
Conselho sobre imediata eleição para sucessão em mandato complementar, 
hipótese em que se dará a votação entre os candidatados interessados;
3- Deliberação sobre eventual reembolso das despesas com a realização da 
Assembleia que se convoca.

Guarulhos, 03 de julho de 2020.

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ALTAVISTA
(Assembleia convocada por assinatura de um quarto dos condôminos).

Observações:
- Para a realização da Assembleia na quadra do condomínio, serão adotadas medidas 
de distanciamento de segurança sugerida pelos órgãos de saúde (2 metros entre cada 
cadeira), bem ainda uso obrigatório de máscara de proteção facial e aferição de tempe-
ratura. 
- É direito dos senhores condôminos impedidos de comparecer se fazerem representar 
na Assembleia por procuradores munidos de instrumento de procuração, com poderes 
específicos e reconhecimento de firma.
- A ausência do condômino implicará em aceitação tácita e concordância em relação 
aos assuntos ora deliberados.
- Os condôminos inadimplentes não terão direito a votar nas deliberações da Assem-
bleia e delas participar (Artigo 1.335, III, do Código Civil).
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SATIKO JAPA 22A.
Legítima, fi tness e linda. 
F.: 93476-1358 whats.

CLASSIFICADOS
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99986-8823
3255-2272

espinely@espinely.com.br

Compra
Vende

Conserta
Moedas,
Cédulas,

Ouro, Prata.

Oportunidade

NEGÓCIOS

Festas

S.D.LOCAÇÃO
Cama elástica+ Pisc. 
bolinhas+ escorreg. e 
gangorra R$ 140, s/ limite de 
horário  96916-8335/96169-
0875

SERRALHEIRO
P/serviços em chaparia, 
solda mig, furacão. Enviar 
currículo c/pretensão de 
salário. Somente com 
experiência comprovada.
mcnelsoneletrometalurgica@
gmail.com
TAPECEIRO
com experiência em sofás. F.: 
99885-4535  c/ Eliane
VENDEDOR (A) EXTERNO
Para produto de Mdf. 
Pagamento diário. CV para 
WhatsApp (11) 93454-8900

Precisa-se

EMPREGOS RelaxSERVIÇOS

PUBLICIDADE LEGAL

Liberal, bonita e sensual

Completa, Anl na faixa

Dot. atv/pass Orl c/mel

Topo tudo, frente e verso
  

F:98045-6896 M.Rep

 F:4114-9049 Centro

F:97754-8017 M.Rep

 F:4114-9049 Centro

Vende-se

IMÓVEIS

APTO MORADA DO SOL
2 Dorms., 1 vga., R$ 150 Mil 
ac. auto parte de pgto. F.: 
96755-1166

COTA CONTEMPLADA
Crédito Imobiliario R$ 400 Mil 
, Quero R$ 48 Mil  + Divida 
(11) 94372-6658
APTO. CENTRO
Edifício Rachid, grande/
reformado 145m, 3 dorm/2 
suit, 1 vaga 370 mil/ 94812-
2445/ 98263-3268

ÁRIES: Algumas coisas peculiares sobre aquilo que você 
acredita ser a sua força irão complicar você. Encontrará 
no astro rei a sua melhor opção para o dia.

TOURO: Poderá encontrar na beleza uma solução. O 
planeta Vênus será um grande suporte para você agora. 
Deixe que a vontade de trabalhar supere.

GÊMEOS: Com um virginiano encontrará a melhor opção. 
Alimente coisas que proporcionem um melhor desempe-
nho para você.

CÂNCER: Necessitará fazer uma higienização mental, eli-
minando tudo que for negativo e improdutivo para você. 
Canalize o bem.

LEÃO: O planeta Mercúrio modifi cará essa situação para 
um momento diferenciado na sua vida. Precisará fi car 
agarrada a tudo que pode lhe trazer evolução.

VIRGEM: Você apresentará também uma característica 
mais triste. Quando estiver pensando em possíveis ações 
para o trabalho necessitará agir.

LIBRA: Aquilo que está em uma outra perspectiva da sua 
vida precisará da força que vem do amor. O planeta de 
Saturno ajudará você nesse sentido.

ESCORPIÃO: Muitas coisas poderão transformar a sua 
vida para melhor agora. Permita que coisas boas inva-
dam o seu coração da melhor forma possível.

SAGITÁRIO: O planeta Mercúrio poderá ter a resposta 
correta, para que assim encontre uma grande resposta 
para resolver determinadas situações. 

CAPRICÓRNIO: Uma forte excelente capacidade de tra-
zer benefícios para alguns lhe ajudará. O que está vindo 
do elemento Terra lhe ajudará muito.

AQUÁRIO: Procure modifi car as suas atitudes diante as 
necessidades que o cercam nesta sua fase. No planeta de 
Saturno algumas coisas mais incômodas virão.

PEIXES: No planeta Saturno pode estar com sua autoes-
tima mais defi ciente neste momento em que se encontra. 
Um sentimento afetivo fará você mais feliz.

HORÓSCOPO

PALAVRAS CRUZADAS DIRETASPALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 62

CMGU
RESILIENTE

LBAGER
LIBERTADOR

ZEROMIRA
RAMIBISD

BCRUTAPE

REMOERRR
TSARAMPO

HIPOCRITA
SIMBOLODG
DIUVCOPA

LIMAIN
PIADAGOD

DERRADEIRA

O traje re-
comenda-

do no
verão

O (?):
epíteto de

Simón
Bolívar

Item
descrito
no testa-

mento

Tipo
sanguíneo

raro no
Brasil

Que perde
a atenção
com fre-
quência

A menor
avaliação
escolar 

Vitamina
essencial
à fixação
do cálcio

Como é
servido o
peixe no
ceviche

Estado na-
tal de Gas-
par Dutra

(sigla)
Aquele

que finge
ser o que

não é
(?) da
Paz: a
pomba
branca

Evento
esportivo
de 2018

na Rússia 

"O (?) cego
é o que

não quer
ver" (dito)

Cenário
de comer-
ciais de

alimentos

Louco, em 
inglês

(?) loco:
no próprio

local
(latim)

A pessoa
que está
no final
da fila

Visa controlar a
opinião pública

durante conflitos
Conteúdo textual

A soberana mais
longeva da Inglaterra

Tecido de
cortinas
Pensar

muito em 

Anedota

Contra-
ceptivo de
barreira

Olha
Destino 
da bola, 
no golfe

De novo!
Disposta
a tudo
(pop.)

Doença prevenida
pela tríplice viral
A Árvore Sagrada 

do Sertão

Única capital sul-
americana banhada
pelo oceano Pacífico

Medida de barcos
Apelido de
"Gisele"
Deus, 

em inglês

Forma-se
antes da
retina, na

miopia
Feche 

com rolha
Dígrafo de

"urro"

O indivíduo que se recobra facil-
mente ou se adapta à má sorte 

ou às
mudanças

O maior
rio (?): 
o Tejo

2/in. 3/diu — god — mad. 4/imbu. 10/resiliente.

ANUNCIE 

AQUI  

97380-

7685

PUBLICIDADE LEGAL
Faça sua Publicações 

Legais Conosco


