
Cidade atinge a menor taxa de 
letalidade do covid-19 com 7%
Segundo o boletim epidemiológico divulgado ontem pela Secretaria da Saúde, em 14 de maio o percentual 
era de 12,9%; Guarulhos registra atualmente 12.524 casos confirmados e 883 óbitos pela doença Pág. 4
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Cotações Selic (ano)
2,25% R$  1.045

Salário Mínimo 181
Disque-Denúncia Nos últimos anos Guarulhos se destacou com os espaços 

gastronômicos variados e posso afi rmar que o Turismo Gastronômico 
é um dos que mais cresceu”, Ricardo Balcone, diretor de TurismoEuroBovespa Dólar
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100.553

-1,04%
R$ 5,32

-1,04%
R$ 6,06

Vacinação contra gripe e sarampo no Bosque Maia vai até o dia 24 Pág. 4

Imunização contra a gripe está disponível para toda a população, já a dose contra o sarampo é destinada a pessoas de seis meses a 29 anos
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‘Máscaras pela Vida’ já ‘Máscaras pela Vida’ já 
entregou 60 mil acessóriosentregou 60 mil acessórios
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CÉU - Aviões da Defesa americana interceptam quatro aeronaves russas que entram no ADIZ do Alasca

Os artesãos comemoraram o retorno das 
vendas presenciais. Andreia de Oliveira Pinto, 
artesã há mais de cinco anos e na economia 
solidária há dois e meio, viu suas vendas ca-
írem durante a pandemia. “Até tentei fazer 
vendas online, mas os clientes sempre que-
rem ver os produtos pessoalmente e isso di-
fi cultava muito. Voltar a ter um espaço físico é 
um respiro, um alívio muito grande”, afi rma. O 
espaço está equipado com álcool em gel 70% 
e os artesãos que atendem o público estarão 
fazendo uso de máscara protetora. Os produ-
tos expostos também são limpos frequente-
mente com solução desinfetante. 

Foram 1.243 casos atendidos pelas equipes 
da EDP, ante 516 em 2019. Com isso, o impacto 
à população também foi muito mais signifi ca-
tivo, já que mais de 162 mil clientes (casas/co-
mércios/indústrias) tiveram o fornecimento de 
energia elétrica interrompido. No mesmo perí-
odo do ano anterior as pipas na rede afetaram 
o fornecimento para 28 mil consumidores.

A loja da Feira da Economia Solidária vol-
tou a funcionar nesta quinta-feira (16) no 1º 
piso do Internacional Shopping. O local este-
ve fechado desde março por conta da pan-
demia do novo coronavírus. Em um espaço 
de 62 m2 estão expostas as artes de mais de 
60 artesões guarulhenses. No local a popu-
lação encontra acessórios diversos, enfeites e 
utilidades para a casa como panos de prato 
e mochilas, entre outros produtos confeccio-
nados em crochê e tricô e ainda peças feitas 
com madeira e até pneus, todos a preços po-
pulares. O atendimento é de segunda-feira a 
domingo, das 15h às 21h.

A prefeitura, por meio da Guarda Civil 
Municipal (GCM) e da Secretaria de Serviços 
Públicos, realizou ontem a triagem de milha-
res de produtos que foram apreendidos nas 
operações de fi scalização feitas em fábricas, 
estabelecimentos e nas ruas contra o uso e 
comercialização de cortantes como cerol e 
linha chilena. Os materiais foram separados 
para que os recicláveis fossem encaminha-
dos às cooperativas de catadores e os demais 
descartados. Cerca de 500 carretéis de linha 
chilena foram destruídos na ação.

O aumento expressivo de ocorrências rela-
cionadas a pipas na rede elétrica da EDP du-
rante os meses de março e junho acende um 
alerta vermelho. Entre março e junho desse 
ano foi registrada elevação de 140% na quan-
tidade de ocorrências relacionadas a pipa na 
rede elétrica de Guarulhos, comparando ao 
mesmo período do ano anterior. 

Feira da Economia Solidária volta com a loja do Internacional Shopping

GCM destrói carretéis de linha chilena apreendidos na ‘Operação Vem Buscar’

Ocorrências com pipas deixam mais de 162 mil consumidores sem energia

Entre os materiais apreendidos estão car-
retéis de linha, carretilhas, sacos de vidro moí-
do, tubos de cola, cortante e maquinário para 
enrolar linha e passar cola, entre outros itens. 
Desde maio, quando teve início a Operação 
Vem buscar, os agentes da GCM têm orienta-
do a população sobre os riscos do uso de cor-
tantes para empinar pipas. O objetivo é acabar 
com o uso de materiais perigosos e proibidos, 
que podem causar ferimentos graves e até a 
morte, principalmente em motociclistas e ci-
clistas, assim como animais e pássaros.

Abre-te Sésamo!

Na BrasaNa Brasa
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SERGINHO FREITAS - SERGINHO FREITAS - Fala galera! 
No último dia 13, segunda-feira 
passada, os bares e restaurantes 
da nossa cidade puderam abrir 
as portas para atender os clien-
tes em seus espaços internos e 
externos.

Algumas restrições na 
quantidade e no espaçamento 
entre mesas fi caram determi-
nadas pelo governo municipal, 
que brigou muito para que esta 
liberação acontecesse, para que 
o nosso “roteiro gastronômico” 
retome o fôlego.

“É muito importante esta 
liberação para o setor. Nos últi-
mos anos Guarulhos se desta-
cou com os espaços gastronô-
micos variados e posso afi rmar 
que o Turismo Gastronômico é 
um dos que mais cresceu”, ex-
plicou Ricardo Balcone, diretor 
de Turismo da cidade.

Os bares e restaurantes es-
tão liberados para atender so-
mente ao ar livre ou em áreas 
arejadas, com capacidade redu-
zida a 40% e o funcionamento 
diário de 6 horas.

“Só de poder abrir as portas 
para receber nossos clientes e 
amigos já é um alívio. Sabemos 
que a pandemia ainda não está 
totalmente controlada mas tra-
balhando certinho e atendendo 
as restrições que a prefeitura 
nos passou podemos respirar. 
Não estava fácil manter nosso 
espaço apenas com o delivery”, 
contou Dalton Horikava do Ma-
rechal Botequim

E junto a retomada econô-
mica no setor, o departamento 
de turismo disponibilizou no 
site turismo.guarulhos.sp.gov.
br uma aba chamada DELI-
VERY GRU onde os comércios 
locais podem divulgar seus 
endereços e serviços sem custo 
algum.

“Esta ação da prefeitura vai 
nos ajudar muito. Com ela os 
clientes poderão acompanhar 
quem estará atendendo pre-
sencialmente além do delivery. 
Não está sendo nada fácil, mas 
tenho certeza que iremos ven-
cer tudo isso”, falou Carlos Pla-
ça do Clube da Carne.

Ah! Os shows ao vivo ainda 
não estão liberados e o horário 
para bares, restaurantes e si-
milares atenderem presencial-
mente é até às 22h. 

Agora, se todos continu-
armos nos cuidando, usando 
máscara, lavando as mãos, uti-
lizando o álcool gel e quando 
possível fi car em isolamento 
social, tenho certeza que em 
breve as coisas voltam ao nor-
mal.

Um abração e até semana 
que vem!

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

Karnivoro’s Churrasco Raiz
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Bardella S.A. Indústrias Mecânicas - Em Recuperação Judicial
CNPJ 60.851.615/0001-53 - Sociedade Anônima de Capital Aberto

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Submetemos à apreciação dos Senhores Acionistas, Clientes, Fornecedores, Mercado de Capitais e à So-
ciedade em Geral, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Bardella S/A Indústrias 
Mecânicas referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019. Conjuntura: Em 2019, o 
PIB (Produto Interno Bruto) cresceu 1,1% em relação a 2018 após alta de 1,1% em 2017 e retrações de 
3,3% em 2016 e 3,5% em 2015. Nessa comparação, houve crescimento na Agropecuária (1,3%), discreto 
crescimento na indústria (0,5%) e crescimento nos Serviços (1,3%). A produção da indústria nacional cres-
ceu 0,5% em 2019, demonstrando a sequencial queda do setor que cresceu apenas 0,6% em 2018 e retra-
ção de 0,5% em 2017. Em 2016 o recuo foi de 6,4%, 8,3% em 2015 e de 3% em 2014 (IBGE). A categoria 
de bens de capital para fins industriais teve perda de 0,4% na produção física em 2019. As áreas de equipa-
mentos para mineração, usinas hidrelétricas e usinas nucleares continuaram estagnadas, com a ausência de 
novos projetos de investimentos em novas unidades. O crédito bancário continua altamente seletivo. Cartei-
ra de Encomendas: O total da carteira de encomendas da Controladora e das Controladas, representada 
pela receita líquida de contratos a executar, encerrou o ano de 2019 com R$ 172 milhões. Em 2018 era R$ 
259 milhões. A Controladora registrou R$ 113 milhões ao final de 2019 e R$ 176 milhões em 2018, com a 
seguinte composição:

2019

Carteira de Encomendas

2018

Óleo e Gás Serviços

Geração de Energia Metalurgia Mineração e Portos

10,95%

35,75%

0,60%

13,13%

39,57%

0,93%

61,47%
15,58%

8,92%

13,10%

Receita Operacional: A receita líquida operacional consolidada atingiu R$ 38,0 milhões em 2019 com de-
créscimo de 58,6% em relação a 2018, quando registrou R$ 93,7 milhões. Em 2019, a receita líquida de 
vendas de aços laminados foi de R$ 3,5 milhões (R$ 16,0 milhões em 2018). Mercados interno e externo: 
Além dos produtos seriados, contribuíram para a realização da receita operacional do ano, os seguintes 
fornecimentos: • Pontes rolantes para indústrias em geral; • Equipamentos hidromecânicos e de levantamen-
to, além de servomotores e unidades hidráulicas para as usinas hidrelétricas; Equipamentos para movimen-

tação de minérios. Margens: A margem bruta consolidada de -27% em 2018 passou para -58% em 2019. 
Continuidade Operacional: A Companhia continua com suas atividades operacionais em suas diversas 
unidades, embora em níveis baixos. A redução do número de colaboradores visa adequar os custos e de-
mais despesas operacionais de cada unidade. O mercado de bens de capital continua estagnado, com 
poucas encomendas de equipamentos, serviços e reformas de equipamentos. A Administração mantém-se 
focada na redução de custos e despesas operacionais, realização de valores a receber de clientes. Ao final 
de 2017 a Companhia concluiu a operação de alongamento do prazo de sua dívida junto ao Banco do Brasil 
S/A, no montante de R$ 129 milhões, deslocando vencimentos de 2018 nesse montante para pagamentos 
parcelados de 2019 a 2025. Da mesma forma, em 2018 concluiu a operação de alongamento da dívida 
junto ao Bradesco S/A, no montante de R$ 23 milhões, de 2018 para pagamentos parcelados de 2019 a 
2024. Em 26 de julho de 2019 as empresas BARDELLA S.A. Indústrias Mecânicas, BARDELLA Administra-
dora de Bens e Empresas e Corretora de Seguros Ltda, BAREFAME Instalações Industriais Ltda. e DURA-
FERRO Indústria e Comércio Ltda. entraram com pedido de Recuperação Judicial, deferido pelo juízo com-
petente. Sistema de gestão: A Companhia possui um Sistema de Gestão Integrada estruturado em 
processos, e tendo seu desempenho monitorado por meio de programas de gestão, os quais estabelecem 
os respectivos objetivos, indicadores e metas. O Sistema de Gestão Integrada obedece às seguintes nor-
mas: ISO 9001:2008 (Sistema de Gestão da Qualidade), certificada em abril de 1993 / validade do certifica-
do: setembro de 2018; ISO 14001:2004 (Sistema de Gestão do Meio Ambiente). Recursos Humanos: O 
quadro de colaboradores da Controladora em 31/12/2019 era de 175 (362 em 31/12/2018); O Programa de 
Participação nos Resultados da Bardella S.A. Indústrias Mecânicas, estabelece a distribuição de até um 
salário e meio por colaborador. Em 2018 e 2019 não houve distribuição; A remuneração de todos os colabo-
radores acrescida dos encargos sociais e indenizações atingiu em 2019 o montante de R$ 45,8 milhões (R$ 
78,8 milhões em 2018). Empresas controladas: BAREFAME Instalações Industriais Ltda. - No exercício 
findo em 31/12/2019, a receita operacional líquida da empresa atingiu o montante de R$ 3,3 milhões (R$ 4,7 
milhões em 2018) e realizou um prejuízo líquido de R$ 11,9 milhões (prejuízo de R$ 2,7 milhões em 2018). 
A receita líquida a apropriar em 31/12/2019 foi de R$ 28,4 milhões (R$ 36,4 milhões em 2018), concentrada 
principalmente na área de mineração. O quadro de colaboradores em 31/12/2019 era de 70 (191 em 
31/12/2018). A remuneração de todos os colaboradores acrescida dos encargos sociais atingiu em 2019 o 
montante de R$ 3,6 milhões (R$ 8,8 milhões em 2018). Bardella Administradora de Bens e Empresas e 
Corretora de Seguros Ltda. - A Empresa tem como atividade principal o agenciamento de seguros para a 
Bardella S.A., suas controladas, aos colaboradores das mesmas e ao mercado, bem como administra seus 
imóveis. Trabalha também em sinergia com a empresa controladora e suas empresas controladas para ob-
tenção de seguros necessários à participação em concorrências. IMMA - Indústria Metalúrgica e Mecânica 
da Amazônia Ltda. - Empresa constituída em 2008 a partir de uma joint venture entre a Bardella S.A. Indús-
trias Mecânicas (50%) e GE Energias Renováveis Ltda. (50%), instalada no Estado de Rondônia tem como 
objetivo principal, o fornecimento de equipamentos hidromecânicos e de levantamento para usinas hidroelé-

tricas. Em 2019 a Empresa obteve a receita líquida de R$ 13,5 milhões (R$ 11,1 milhões em 2019) e lucro 
líquido de R$ 0,6 milhões (prejuízo líquido de R$ -4,1 milhões em 2018). Em 31/12/2019 não havia receita 
líquida a apropriar (R$ 4,7 milhões em 2018). O quadro de colaboradores em 31/12/2019 era de 19 (67 em 
31/12/2018). A remuneração de todos os colaboradores acrescida dos encargos sociais e indenizações 
atingiu em 2019 o montante de R$ 7,7 milhões (R$ 7,4 milhões em 2018). DURAFERRO Indústria e Comér-
cio Ltda. - A empresa está situada em Araras – SP e atua na fabricação de pontes rolantes e equipamentos 
metalúrgicos. A Bardella S.A. Indústrias Mecânicas e a Bardella Administradora de Bens e Empresas e 
Corretora de Seguros Ltda. detêm 100% do capital social. Em 2019, a receita operacional líquida atingiu o 
total de R$ 19,9 milhões (R$ 14,5 milhões em 2018) e o prejuízo líquido de R$ -2,9 milhões (R$ -7,1 milhões 
em 2018). O total da receita líquida a apropriar em 31/12/2019 era de R$ 29,9 milhões (R$ 46,3 milhões em 
2018). O quadro de colaboradores em 31/12/2019 era de 141 (158 em 2018). A remuneração de todos os 
colaboradores acrescida dos encargos sociais atingiu em 2019 o montante de R$ 9,2 milhões (R$ 13,3 mi-
lhões em 2018). Mercado de Capitais: Participação no mercado de capitais. Principais indicadores de de-
sempenho:
Mercado de Capitais 2019 2018 2017
Participações nos pregões - 
  Mercado à Vista (*1) 67% 40% 40%
Ações negociadas 581.865 83.699 103.673
Valores transacionados (R$ milhões) 5,11 1,88 3,52
Valor de mercado (*2) (R$ milhões) 13,1 28,6 50,1
Ações emitidas (*3) 1.600.000 1.600.000 1.600.000
Notas: (*1) Nº pregões com negociação / Nº total de pregões mensais no mercado à vista; (*2) Para determi-
nar o valor de mercado utilizou-se a cotação média das ações preferenciais do último dia do mês de dezem-
bro de cada exercício (mercado à vista), multiplicado pelo número total de ações emitidas; (*3) Total de ações 
da Companhia no final do exercício.  A Companhia mantém no site www.bardella.com.br, página de relação 
com os investidores, disponibilizando as informações trimestrais e anuais, além de realizar reuniões com 
acionistas e analistas de mercado, tratando de assuntos relativos ao mercado em que atua, bem como sobre 
o desempenho operacional da Empresa. Relacionamento com auditores independentes: Em atendimen-
to à instrução CVM nº 381/03, informamos que a Companhia não contrata os auditores independentes para 
serviços de consultoria que possam gerar conflitos de interesses. Declaração da Diretoria: Em atendimen-
to ao disposto no artigo 25 da Instrução CVM nº 480 de 07/12/2009, os diretores declaram que reviram, 
discutiram e concordam com as demonstrações financeiras e as opiniões expressas no relatório dos audito-
res independentes, relativas ao exercício encerrado em 31/12/2019. Agradecimentos: Agradecemos aos 
clientes, acionistas, representantes comerciais, órgãos governamentais, fornecedores e, em especial, aos 
nossos colaboradores pela dedicação e participação nos planos e programas desenvolvidos.

A Diretoria.
Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de Reais)

Ativo Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

Circulante 285.728 276.708 286.801 282.209
  Caixa e equivalentes de caixa 1.758 19 2.083 2.232
  Contas a receber de clientes 85.349 88.672 114.063 106.338
  Estoques 49.783 63.649 92.664 103.722
  Tributos a recuperar 3.660 5.527 6.165 9.314
  Despesas antecipadas 2.136 1.868 2.149 1.810
  Outros créditos 143.042 116.973 69.677 58.793
Não circulante 463.647 583.899 441.420 566.061
Realizável a longo prazo
  Contas a receber de clientes 37.398 37.398 37.398 37.398
  Mútuo com partes relacionadas 43.730 38.913 - -
  Títulos e valores mobiliários 99 3.940 112 3.940
  IR e contribuição social diferidos - - 2.573 1.727
  Tributos a recuperar 4.136 4.079 4.136 4.080
  Outros créditos 3.827 8.144 6.265 10.104
Total do realizável não circulante 89.190 92.474 50.484 57.249
Investimentos 129.077 131.996 99.992 99.589
Propriedades para investimento 98.500 202.199 109.611 213.310
Imobilizado 122.363 129.928 156.806 166.936
Intangível 24.517 27.302 24.527 28.977

374.457 491.425 390.936 508.812
Total do ativo 749.375 860.607 728.221 848.270

Passivo Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

Circulante 422.495 293.533 476.465 346.865
  Empréstimos e financiamentos 86.432 24.868 86.432 24.868
  Fornecedores 121.081 115.599 121.777 115.270
  Obrigações fiscais 21.431 21.677 34.479 31.721
  IR e contribuição social - - 4.882 3.541
  Obrigações sociais e trabalhistas 116.581 78.460 142.464 101.170
  Adiantamentos de clientes 59.304 34.503 65.982 44.603
  Dividendos e juros sobre o
    capital próprio - 65 - 65
  Outras contas a pagar 17.666 18.361 20.449 25.627
Não circulante 424.570 460.344 349.446 394.675
  Adiantamento de clientes 14.053 14.053 14.053 14.053
  Mútuo com partes relacionadas 120.330 90.062 86.272 58.119
  Empréstimos e financiamentos 146.592 188.746 146.592 188.746
  Fornecedores 5.015 5.015 5.015 5.015
  Obrigações sociais e trabalhistas 6.162 6.162 6.162 6.162
  Provisão para demandas judiciais 19.540 8.791 25.838 10.981
  Provisão para perdas investimento
    empresas controladas 59.610 45.382 - -
  IR e contribuição social diferidos 28.182 75.995 34.326 78.273
  Obrigações fiscais 25.086 26.128 31.178 33.306
  Outras contas a pagar - 10 10 20
  Capital social 116.800 116.800 116.800 116.800
  Reservas de capital 2.964 111.335 2.964 111.335
  Outros Resultados Abrangentes 175.362 179.509 175.362 179.509
  Prejuízos acumulados (392.816) (300.914) (392.816) (300.914)
Patrimônio líquido atribuível aos 
  acionistas controladores (97.690) 106.730 (97.690) 106.730
Total do patrimônio líquido (97.690) 106.730 (97.690) 106.730
Total do passivo e 
  patrimônio líquido 749.375 860.607 728.221 848.270

Demonstrações do resultado
Exercícios findos em 31/12/2019 e 2018 (Em milhares de Reais)

Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

Receita líquida 16.625 79.945 38.038 93.699
Custos dos produtos vendidos
   e/ou dos serviços prestados (39.956) (101.076) (60.278) (118.994)
Lucro bruto (23.331) (21.131) (22.240) (25.295)
Receitas (despesas) operacionais
Despesas com vendas (7.887) (7.264) (8.239) (7.660)
Despesas gerais e administrativas (11.189) (13.464) (14.805) (16.941)
Honorários e participação da 
  administração (3.212) (4.315) (3.225) (4.336)
Resultado da equivalência patrimonial (17.147) (12.748) 396 (2.232)
Outras (despesas) e receitas 
  operacionais, líquidos (161.585) (19.840) (168.767) (21.738)
Resultado antes das receitas (despesas) 
  financeiras líquidas e impostos (224.351) (78.762) (216.880) (78.202)
Receitas financeiras 7.991 4.401 6.112 2.491
Despesas financeiras (35.905) (22.504) (38.477) (22.456)
Despesas financeiras líquidas (27.914) (18.103) (32.365) (19.965)
Prejuízo antes do IR e da CS (252.265) (96.865) (249.245) (98.167)
IR e contribuição social 47.845 1.003 44.825 2.305
Corrente - - - (1.719)
Diferido 47.845 1.003 44.825 4.024
Prejuízo do exercício - Atribuído
  aos acionistas controladores (204.420) (95.862) (204.420) (95.862)
Prejuízo por ações por lote de mil ações (em reais):
Básico (127,76) (59,91)
Diluído (127,76) (59,91)

Demonstrações do resultado abrangente
Exercícios findos em 31/12/2019 e 2018 (Em milhares de Reais)

Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

Prejuízo do exercício (204.420) (95.862) (204.420) (97.755)
Outros resultados abrangentes - - - -
Total do resultado abrangente (204.420) (95.862) (204.420) (95.862)
Atribuído aos acionistas
  controladores (204.420) (95.862) (204.420) (95.862)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de Reais)
Controladora e Consolidado

Reservas de capital
Reservas 
de lucros

Outros 
Resultados 

Abrangentes
Capital 
social

Reservas de 
incentivos 

fiscais
Reservas 
de capital

Lucros/ 
prejuízos 

acumulados Total
Saldos em 31 de dezembro de 2017 116.800 108.371 2.964 (197.766) 181.597 211.966
Ajuste mudança de práticas contábeis - - - (9.374) - (9.374)
Prejuízo do exercício - - - (95.862) - (95.862)
Baixa propriedade para investimento - - - - - -
Variação do valor justo dos ativos mantidos para venda - - - - - -
Realização da depreciação custo atribuído - ativo de controladas - - - 1.849 (1.849) -
Realização da depreciação custo atribuído - ativos próprios - - - 2.090 (2.090) -
Reserva para incentivos fiscais - controladas - 1.134 - (1.134) - -
Compensação de prejuízo com reservas - (109.505) - 109.505 - -
Saldos em 31 de dezembro de 2018 116.800 - 2.964 (190.692) 177.658 106.730
Prejuízo do exercício - - - (204.420) - (204.420)
Realização da depreciação custo atribuído - ativo de controladas - - - 526 (526) -
Realização da depreciação custo atribuído - ativos próprios - - - 1.770 (1.770) -
Saldos em 31 de dezembro de 2019 116.800 - 2.964 (392.816) 175.362 (97.690)

Demonstrações do valor adicionado
Exercícios findos em 31/12/2019 e 2018 (Em milhares de Reais)

Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

1 - Receitas 5.879 92.293 37.367 110.641
1.1) Vendas de mercadorias, 
  produtos e serviços 18.487 92.679 47.890 110.173
1.2) Outras receitas 1.837 823 5.152 1.890
1.4) Provisão para Crédito de Liquidação 
  Duvidosa (Rever/Const) (14.445) (1.209) (15.675) (1.422)
2 - Insumos adquiridos de terceiros
  (inclui os valores dos impostos -
  (Inclui ICMS, IPI, PIS e COFINS) (142.026) 94.597 (153.003) 102.648
2.1) Custos dos produtos, das mercadorias
  e dos serviços vendidos (6.063) 68.040 (12.944) 74.300
2.2) Materiais, serviços de terceiros
   e outros (23.098) 26.415 (24.845) 26.783
2.3) Perda / Recuperação 
  de valores ativos (112.865) 142 (115.214) 1.565
3 - Valor Adicionado Bruto (1 - 2) (136.147) (2.304) (115.636) 7.993
4 - Depreciação, Amortização 
  e Exaustão (5.386) 7.403 7.491 9.638
5 - Valor Adicionado Líquido
   Produzido pela Entidade (3-4) (141.533) (9.707) (123.127) (1.645)
6 - Valor adicionado recebido 
  em transferência (20.865) (8.214) (5.547) 2.780
6.1) Receitas financeiras 7.370 4.401 9.552 2.491
6.2) Resultado de equivalência
   patrimonial (17.147) (12.748) 396 (2.232)
6.3) Outras (11.088) 133 (15.495) 2.521
7 - Valor Adicionado Total 
  a Distribuir (5 + 6) (162.398) (17.921) (128.674) 1.135
8 - Distribuição do Valor 
  Adicionado (*) (162.398) (17.921) (128.674) 1.135
8.1) Pessoal 40.890 46.774 54.935 62.186
8.1.1 - Remuneração Direta 28.508 42.811 40.893 56.600
8.1.2 - Benefícios 257 481 345 1.386
8.1.3 - FGTS 12.125 3.482 13.697 4.200
8.2) Impostos, taxas e contribuições (40.269) 9.944 (28.227) 15.315
8.2.1 - Federais (42.485) 9.386 (33.627) 13.296
8.2.2 - Estaduais 1.962 52 5.054 1.168
8.2.3 - Municipais 254 506 346 851
8.3) Remuneração de capitais 
  de terceiros 41.401 21.223 49.074 19.495
8.3.1 - Juros pagos 40.657 20.649 48.015 18.489
8.3.2 - Aluguéis 371 574 675 1.006
8.3.3 - Outras 373 - 384 -
8.4) Remuneração de capitais 
  próprios (204.420) (95.862) (204.456) (95.861)
8.4.1 - Juros sobre Capital Proprio - - (36) -
8.4.3 - Lucros retidos / Prejuízo 
  do Exercício (204.420) (95.862) (204.420) (95.861)

Fluxos de caixa das atividades
  operacionais

Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

Prejuízo antes dos impostos (252.265) (96.865) (249.245) (98.167)
Ajustes por:
Depreciação e amortização 6.390 7.711 7.841 11.455
Juros sobre mútuos 3.838 5.193 4.393 3.231
Provisões (constituições e reversões) 23.852 1.209 30.453 2.093
Encargos financeiros sobre 
  financiamentos 19.228 15.457 19.228 15.457
Resultado na venda imobilizado (186) (681) (312) (61)
Perda com ágio aquisição investimento
  participação minoritários 3.337 - 5.004 -
Ajuste valor justo propriedades 
  para investimento 103.700 - 103.700 -
Equivalência patrimonial 17.147 12.748 (396) 2.232

(74.959) (55.228) (79.334) (63.760)
(Aumento) Redução dos ativos
Contas a receber (11.122) (11.327) (23.497) (20.554)
Estoques 13.866 9.141 11.058 3.177
Impostos a recuperar 1.810 7.550 3.093 11.490
Despesas antecipadas (268) 1.765 (339) 1.761
Outros créditos (30.287) (13.508) (14.614) (10.486)
Aumento (Redução) dos passivos
Fornecedores 5.482 17.882 6.507 18.591
Obrigações fiscais (1.288) 933 630 3.428
Obrigações sociais e trabalhistas 38.120 13.558 41.294 22.579
Adiantamentos de clientes 24.801 (2.440) 21.379 (8.868)
Outras contas a pagar 14.617 23.592 12.151 24.379

55.731 47.146 57.662 45.497
Caixa líquido proveniente das (usado nas) 
 atividades operacionais (19.228) (8.082) (21.672) (18.263)
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Aquisição de imobilizado (57) (417) (67) (798)
Aquisição de ativo intangível (589) (919) (589) (919)
Recebimento operações de mútuo 15.221 30.055 52.337 -
Mútuo concedido (17.897) (38.127) (55.483) -
Recebimento venda imobilizado - 823 - 5.832
Caixa líquido (usado nas) proveniente
  das atividades de investimento (3.322) (8.585) (3.802) 4.115
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Empréstimos tomados - 296 - 296
Pagamentos de empréstimos - (169) - (169)
Mútuo tomados 61.678 93.376 79.038 11.490
Pagamento de mútuos (37.389) (77.044) (53.713) -
Caixa líquido (usado nas) proveniente
  das atividades de financiamento 24.289 16.459 25.325 11.617
Aumento (redução) do caixa
  e equivalentes de caixa 1.739 (208) (149) (2.531)
Demonstração do aumento/redução
  do caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício 19 227 2.232 4.763
No fim do exercício 1.758 19 2.083 2.232

1.739 (208) (149) (2.531)

Demonstrações dos fluxos de caixa - Método indireto - Exercícios
 findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de Reais)

Conselho de Administração
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Diretoria
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Relatório dos Auditores Independentes Sobre as Demonstrações Financeiras
Ao Conselho de Administração e aos Acionistas da Bardella S.A. Indústrias Mecanicas - (Em Recuperação Judicial). 
Abstenção de Opinião: Fomos contratados para examinar as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da 
Bardella S.A. Indústrias Mecanicas - (Em Recuperação Judicial) (Companhia) e suas controladas, identificadas como 
controladora e consolidado, respectivamente, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as 
respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de 
caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das princi-
pais políticas contábeis. Não expressamos uma opinião sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da 
Companhia pois, devido à relevância do assunto descrito na seção a seguir intitulada “Base para abstenção de opinião”, 
não nos foi possível obter evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião de auditoria sobre 
essas demonstrações contábeis. Base para Abstenção de Opinião sobre as demonstrações financeiras individuais 
- Conforme determinado pela NBC TA 510 (R1), somos responsáveis pelos saldos iniciais apresentados comparativamen-
te às demonstrações financeiras intermediárias de 31 de dezembro de 2019. Saldos iniciais incluem assuntos que preci-
sam ser divulgados e que existiam no início do período, tais como contingências e compromissos. As demonstrações fi-
nanceiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2018 foram auditadas por outros auditores independentes que 
emitiram opinião sem modificação em 29 de março de 2019. Até a data de emissão de nosso relatório não obtivemos 
evidência de auditoria apropriada e suficiente sobre se os saldos iniciais contêm distorções que afetam de forma relevante 
as demonstrações financeiras intermediárias de 31 de dezembro de 2019 e se as políticas contábeis apropriadas refletidas 
nos saldos iniciais foram aplicadas de maneira uniforme nas demonstrações financeiras do período corrente, ou as mudan-
ças nessas políticas contábeis estão devidamente registradas e adequadamente apresentadas e divulgadas de acordo 
com a estrutura de relatório financeiro aplicável. Consequentemente não foi possível concluir sobre os possíveis efeitos de 
distorções não detectadas sobre as demonstrações financeiras, se houver, poderiam ser relevantes e generalizadas. Base 
para Abstenção de Opinião sobre as demonstrações financeiras consolidadas - Conforme determinado pela NBC TA 
510 (R1), somos responsáveis pelos saldos iniciais apresentados comparativamente às demonstrações financeiras inter-

mediárias de 31 de dezembro de 2019. Saldos iniciais incluem assuntos que precisam ser divulgados e que existiam no 
início do período, tais como contingências e compromissos. As demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de 
dezembro de 2018 foram auditadas por outros auditores independentes que emitiram opinião sem modificação em 29 de 
março de 2019. Até a data de emissão de nosso relatório não obtivemos evidência de auditoria apropriada e suficiente 
sobre se os saldos iniciais contêm distorções que afetam de forma relevante as demonstrações financeiras intermediárias 
de 31 de dezembro de 2019 e se as políticas contábeis apropriadas refletidas nos saldos iniciais foram aplicadas de ma-
neira uniforme nas demonstrações financeiras do período corrente, ou as mudanças nessas políticas contábeis estão de-
vidamente registradas e adequadamente apresentadas e divulgadas de acordo com a estrutura de relatório financeiro 
aplicável. Consequentemente não foi possível concluir sobre os possíveis efeitos de distorções não detectadas sobre as 
demonstrações financeiras, se houver, poderiam ser relevantes e generalizadas. Incerteza relevante relacionada com a 
continuidade operacional - Chamamos a atenção para a Nota 1 às demonstrações financeiras, que indica que a admi-
nistração da Companhia ajuizou em 26 de julho de 2019, pedido de recuperação judicial junto a 9ª Vara Cível de Guaru-
lhos, Estado de São Paulo, sob o nº 1026974-06.2019.8.26.0224 (“Recuperação Judicial”), a fim de reorganizar suas 
obrigações junto aos seus credores. Até a emissão do nosso relatório, o plano de recuperação judicial da Companhia 
(“plano”) e de suas controladas não havia sido apreciado e aprovado pelos credores em Assembleia Geral de Credores 
(AGC). Considerando a atual situação patrimonial e financeira da Companhia e de suas controladas, que, no exercício 
findo em 31 de dezembro de 2019, incorreu em prejuízo de R$ 204.420 mil (R$ 95.862 mil no exercício findo em 31 de 
dezembro de 2018) na Controladora e R$ 204.420 mil (R$ 95.862 mil no exercício findo em 31 de dezembro de 2018) no 
Consolidado, além de apresentarem capital circulante líquido negativo de R$ 141.211 mil (R$ 23.856 mil em 31 de dezem-
bro de 2018) na Controladora e R$ 194.108 mil (R$ 66.565 em 31 de dezembro de 2018) no Consolidado. Uma incerteza 
significativa existe quando a magnitude potencial de seu impacto e a probabilidade de sua ocorrência são tais que, no 
julgamento do auditor independente, a adequada divulgação da natureza e das implicações da incerteza é necessária para 
apresentação adequada das demonstrações financeiras. A ausência da aprovação do Plano de Recuperação Judicial e a 
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outros eventos acima descritos indicam a existência de incerteza relevante que pode levantar dúvida significativa quanto à capacidade operacional da Companhia 
e suas controladas, não sendo possível concluir se o uso do pressuposto de continuidade operacional é apropriado nas circunstâncias atuais. Outros Assuntos - 
Demonstrações do valor adicionado - As demonstrações individual e consolidada do valor adicionado (DVA) referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 
2019, elaboradas sob a responsabilidade da administração da Companhia e sua controlada, e apresentadas como informação suplementar para fins de IFRS, foram 
submetidas a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia e sua 
controlada. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essas demonstrações estão conciliadas com as demonstrações financeiras individuais e consolidadas 
e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - Demons-
tração do Valor Adicionado. Devido à relevância dos assuntos descritos na seção “Base para abstenção de opinião”, não nos foi possível obter evidência apropriada 
e suficiente para fundamentar nossa opinião de auditoria sobre essas demonstrações do valor adicionado. Consequentemente, não expressamos uma opinião/
conclusão sobre as demonstrações do valor adicionado individuais e consolidadas acima referidas. Responsabilidade da administração e da governança pelas 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas - A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações finan-
ceiras individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas 
pelo International Accounting Standards Board (IASB), e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstra-
ções financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras individuais e con-

solidadas, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia e suas controladas continuar operando, divulgando, quando aplicável, os 
assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, 
a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia e suas controladas ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar 
o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Companhia e suas controladas são aqueles com responsabilidade pela supervisão do proces-
so de elaboração das demonstrações financeiras. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas 
- Nossa responsabilidade é a de conduzir uma auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas da companhia e suas controladas de acordo com 
as normas brasileiras e internacionais de auditoria e emitir um relatório de auditoria. Contudo, devido ao assunto descrito na seção intitulada “Base para abstenção 
de opinião”, não nos foi possível obter evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião de auditoria sobre essas demonstrações 
contábeis consolidadas. Somos independentes em relação à Companhia e suas controladas, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de 
Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas 
de acordo com essas normas. 

Rio de Janeiro, 06 de julho de 2020.
UHY BENDORAYTES & CIA. - Auditores Independentes - CRC 2RJ 0081/O-8

GEYSA BENDORAYTES E SILVA - Contadora - CRC 1RJ 091330/O-5

Taxa de letalidade da covid-19 em 
Guarulhos é a menor já registrada: 7%

Vacinação contra gripe e sarampo no 
drive-thru do Bosque Maia vai até o dia 24

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Guarulhos man-
teve nesta quinta-feira (16) a 
menor taxa de letalidade da 
covid-19 já registrada no muni-
cípio desde o início da pande-
mia: 7%. Em 14 de maio o per-
centual era de 12,9%. Segundo 
informações do Boletim Epi-
demiológico Semanal divulga-
do pela Secretaria da Saúde, a 
cidade tem atualmente 12.524 
casos confirmados do novo co-
ronavírus e 883 óbitos.

São oito mortes a mais 
do que o divulgado no bole-
tim anterior, sendo três mu-
lheres e cinco homens. Elas 

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A tenda que foi 
instalada em frente ao Bosque 
Maia em março pela prefeitu-
ra para a vacinação contra a 
gripe pelo sistema drive-thru, 
de segunda a sexta-feira, das 
8h às 16h, também será apro-
veitada para aplicar doses 
contra o sarampo até o dia 24 
de julho. Nesta data será en-
cerrada a Campanha Nacio-
nal de Vacinação contra a Gri-
pe e a tenda será desmontada. 
No entanto, a segunda fase da 
Campanha Nacional de Vaci-
nação contra o Sarampo, que 
teve início nesta quarta-feira 
(15), seguirá até o dia 31 de 
agosto em todas as Unidades 
Básicas de Saúde (UBS).

A vacina contra a gripe está 
disponível para toda a popu-
lação, mas é extremamente 
necessário que as pessoas que 
fazem parte dos grupos de ris-
co, como crianças de seis meses 
a menores de seis anos, gestan-
tes, puérperas e adultos de 55 
a 59 anos que ainda não se va-
cinaram procurem uma UBS 
ou se dirijam ao drive-thru do 

Letalidade da Região Centro é ainda menor

estavam sob investigação e 
tiveram confirmação para 
covid-19 nesta quinta-feira. 
Um dos óbitos aconteceu 
em maio, outro em junho e 
os demais neste mês, sendo 
dois na faixa etária de 30 a 
39 anos, dois entre adultos de 
50 a 59 anos e outros quatros 
na população idosa: dois en-
tre 60 e 69 anos, um entre 70 
e 79 anos e outro em pessoas 
com 80 anos ou mais.

Em contrapartida, mais 
seis altas hospitalares foram 
comemoradas nesta quinta-
-feira no hospital de campa-

Embora a Região de Saúde Centro reúna o maior número de pessoas infectadas pelo 
novo coronavírus – 3.981 registros e 253 mortes –, a letalidade nessa área é ainda menor 
do que a média do município: 6,36%. A Região Cantareira tem 3.346 notificações positi-
vas de covid-19, com 239 óbitos (letalidade de 7,1%). Em seguida está a Região São João/
Bonsucesso, onde o percentual é de 7,2%. Nesse território são 2.456 casos confirmados e 
176 vítimas fatais da doença.

Já a Região de Saúde Pimentas/Cumbica tem a maior taxa de letalidade do municí-
pio: 8,3%. Nessa localidade são 2.275 pessoas infectadas pela covid-19 e 190 mortes. No 
município os maiores percentuais de óbitos são registrados nas faixas etárias de 60 a 69 
anos (24,92%), 70 a 79 anos (21,52%) e 80 anos ou mais (23,44%). Por outro lado, a maioria 
dos casos confirmados está concentrada na população mais jovem, sendo 23,63% entre 
pessoas 30 e 39 anos e 23,49% entre adultos de 40 a 49 anos.

nha do Centro de Combate 
ao Coronavírus (3C-GRU), 
onde permanecem interna-
dos 76 pacientes, sendo 20 
em UTIs, 51 nas enfermarias 
e cinco em observação.

Do Boletim Epidemioló-
gico desta semana constam 
ainda 466 casos confirmados 
de covid-19 sem informações 
sobre o local de endereço do 
paciente. Nesta quinta-feira a 
taxa de ocupação de leitos de 
UTI destinados ao tratamen-
to da doença no município é 
de 73%, enquanto a de enfer-
maria está em 82,4%.

Bosque Maia.
Já a dose contra o sarampo 

é destinada a pessoas de seis 
meses a 29 anos, mediante 
avaliação da carteirinha, e a to-
das as pessoas de 30 a 49 anos, 
mesmo que já tenham toma-
do as doses anteriormente. A 
vacina é contraindicada a ges-
tantes. O Ministério da Saúde 
recomenda que a mulher que 
planeja engravidar tome todas 
as doses da vacina antes, inclu-
sive a SCR, contra sarampo, ca-
xumba e rubéola para proteger 
a si mesma e a seu bebê.

Casos de sarampo em Guarulhos 
Desde o início de 2020 até 

o momento foram confirma-
dos 34 casos de sarampo em 
Guarulhos, sendo que as três 
faixas etárias mais atingidas 
pela doença são as de 20 a 29 
anos (com 13 casos), menores 
de um ano (10) e dos dez aos 
19 anos (5). A transmissão do 
vírus ocorre de pessoa para 
pessoa, por via aérea, ao tos-
sir, espirrar, falar ou respirar. 
De acordo com o Ministério 
da Saúde a doença é tão con-
tagiosa que uma pessoa infec-
tada pode transmitir para 90% 
das pessoas próximas que não 

estejam imunes. A vacina é a 
única forma de prevenção.

A dose contra o sarampo 
está disponível no Ambula-
tório da Criança e em todas 
as 69 Unidades Básicas de 
Saúde. Inclusive, três UBS 
da Região de Saúde III (São 
João/Bonsucesso) vacinarão 
pelo sistema drive-thru até 
o final da campanha, em 31 
de agosto. São elas: Inocoop 
(rua Elias Dabarian, 278 - 
Parque Cumbica), Ponte Alta 
(rua São Paulo, s/n°) e Sobe-
rana (rua Jaboticabal, 393 - 
Cidade Soberana).

FOTO: MÁRCIO LINO
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Prefeitura entrega mais de 60 mil 
máscaras de pano desde abril

Guarulhos amplia oferta de 
testes rápidos para covid-19

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A prefeitura, des-
de abril, já distribuiu 60.620 
máscaras de tecido às famí-
lias em extrema vulnerabili-
dade social que vivem em 54 
localidades carentes do muni-
cípio. Trata-se do programa 
Máscaras pela Vida, implan-
tado para divulgar e estimu-
lar o uso de máscaras caseiras 
como forma de prevenção à 
covid-19. Somente nesta se-
mana o programa entregou 

4.920 máscaras de tecido em 
quatro comunidades.

Nesta quinta-feira (16) 
famílias da comunidade Ro-
cinha, no Jardim Fortaleza, 
foram contempladas com 
1.520 máscaras, ou seja, 380 
kits com quatro máscaras 
de pano, um sabonete, álco-
ol em gel 70% e um folheto 
sobre a prevenção à covid-19.

Já na quarta-feira (15) o 
programa beneficiou as co-

munidades Vila Carmela, 
com 800 máscaras (200 kits), 
e Posse, com 1.200 (300 kits). 
Outras 1.400 máscaras (350 
kits) foram distribuídas na 
comunidade Nova Bonsuces-
so na segunda-feira (13).

O programa Máscaras 
pela Vida conta com a ação 
conjunta entre funcionários 
das secretarias de Desenvol-
vimento e Assistência Social 
(SDAS), de Habitação e da 
Defesa Civil para a distribui-
ção. Os kits são montados por 
funcionários da SDAS com 
itens doados por costureiras 
voluntárias e empresários.

Doações de sabonetes, 
máscaras de tecido e álcool 
em gel 70% para a montagem 
de kits podem ser entregues 
à SDAS (avenida Guarulhos, 
2.200, Vila Augusta, tele-
fones: 2087-7400 e 99918-
9310), de segunda a sexta-
-feira, das 8h às 17h. 

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Depois de 
testar para covid-19 os 
profissionais de saúde e 
idosos que residem em 
Instituições de Longa Per-
manência, a Secretaria 
da Saúde de Guarulhos 
inicia a partir da próxi-
ma segunda-feira (20) a 
testagem de motoristas 
de transporte público, 
entregadores de compras 
por aplicativo ou deli-
very, pessoas que tiveram 
contato com pacientes 
infectados pelo novo co-
ronavírus e trabalhado-
res da área de segurança 
pública. Os cidadãos que 
integram esses grupos de-
vem procurar uma Unida-
de Básica de Saúde (UBS) 
para agendar a realização 
do teste.

Os 29 mil testes rápi-
dos para covid-19 que se-
rão utilizados nessa ação 

foram repassados ao mu-
nicípio pelo Ministério da 
Saúde e a ampliação da 
testagem segue as orien-
tações da nota técnica da 
Comissão Intergestores 
Bipartite do Estado de São 
Paulo (CIB), que definiu 
o público a ser contem-
plado. Além dos grupos 
elencados acima, a CIB 
também recomenda testar 
a população privada de li-
berdade.

A testagem será feita 
por meio de uma picada 
no dedo e o resultado fica 
pronto em 15 minutos. O 
objetivo da ampliação é 
pesquisar casos suspeitos 
e fazer diagnóstico, ras-
trear e monitorar conta-
tos de pessoas infectadas 
e investigar grupos mais 
vulneráveis para a infec-
ção e para desenvolver a 
doença com gravidade.
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O Comitê Olímpico Internacional (COI) 
oficializou a idade limite de 24 anos para 
atletas do futebol masculino na Olimpíada de 
Tóquio. O adiamento dos Jogos para 2021, 
devido à pandemia do novo coronavírus 
(covid-19), levou a entidade a rever o limite, 
que era de 23 anos, de forma extraordinária 
para a edição na capital japonesa.  Dos 
23 brasileiros que conquistaram a vaga no 
pré-olímpico da Colômbia, realizado entre 
janeiro e fevereiro, 12 são nascidos em 1997 
e, portanto, farão 24 anos no ano que vem. 
Caso não houvesse mudança na idade limite, 
eles não poderiam disputar a Olimpíada, a 
menos que fossem chamados como atletas 
acima da idade (essa cota, que é de três 
jogadores, está mantida).

Após ter alcançado o menor patamar 
da série histórica no mês passado, 
o Índice de Confiança do Empresário 
do Comércio (Icec), medido pela 
Confederação Nacional do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo (CNC), registrou 
crescimento de 6,6% em julho, passando 
de 66,7 pontos para 69,3 pontos.  Foi 
o primeiro avanço mensal do indicador 
em quatro meses, desde o início da 
pandemia do novo coronavírus. Por outro 
lado, no comparativo anual, houve queda 
de 39,5%, segundo a CNC. Mesmo com 
o resultado positivo em julho, o índice 
continua abaixo dos 100 pontos, na zona 
de avaliação pessimista, e 59 pontos 
abaixo do nível pré-crise.

ANOTE

Essa promoção é uma forma 
de retribuir todo o apoio que 
recebemos da classe empresarial

Este mês de julho é bastante espe-
cial. É o primeiro aniversário da ACE-
-Guarulhos e o primeiro Dia do Co-
merciante que celebro à frente dessa 
entidade tão importante para o nosso 
município.

São quase seis décadas de muita 
dedicação ao empreendedorismo gua-
rulhense. Desde a fundação, no dia 16 
de julho de 1963, nossa associação 

sempre deu voz aos empresários da 
região e levou suas demandas às au-
toridades competentes.

Coincidentemente ou não, justa-
mente numa data tão simbólica para 
mim e para a ACE-Guarulhos, esta-
mos em meio a uma das crises sani-
tárias e econômicas mais graves de 
todos os tempos.

Não vou mentir e dizer que tem 
sido fácil. Estamos nos desdobrando, 
diariamente, para encontrar soluções 
que amenizem os problemas fi nan-
ceiros enfrentados por vários de nos-
sos associados.

Mantemos diálogos constantes 

com a administração pública, insti-
tuições fi nanceiras e outros órgãos 
para que as empresas se mantenham 
ativas, mesmo com todo esse cená-
rio. Tem sido um grande desafi o para 
nossa associação. Afi nal, nunca em 
nossa história vivemos uma situação 
sequer parecida com a imposta pela 
pandemia de coronavírus.

Porém, no mês em que a ACE-Gua-
rulhos completa 57 anos, não vou 
usar esse espaço para lamentar. Na 
verdade, venho aqui dar uma ótima 
notícia, principalmente, para aqueles 
que ainda não são fi liados à nossa en-
tidade.

No mês do aniversário da associa-
ção, estamos oferecendo até 60% de 
desconto na fi liação. É uma grande 
oportunidade para mais empreende-
dores terem acesso aos nossos produ-
tos e serviços.

Afi nal, em um momento econômi-
co tão complicado como o atual, as so-
luções oferecidas pela ACE-Guarulhos 
amenizam os impactos negativos pro-
vocados pela COVID-19 nas fi nanças 
das empresas associadas.

Essa promoção é uma forma de re-
tribuir todo o apoio que recebemos da 
classe empresarial e dos guarulhenses 
em geral. Temos uma relação de en-
trega e cumplicidade com o municí-
pio, segundo maior do Estado mais 
rico da União. Crescemos, ao longo 
desses 57 anos, junto com a cidade.

Sabemos qual é o tamanho da nos-
sa responsabilidade e, por isso, convi-
do os empresários da região para se 
juntarem a nós nesse grande desafi o: 
superar as difi culdades econômicas 
com representatividade e o ofereci-
mento de produtos e serviços que vão 
ajuda-los no dia a dia.

Venha fazer parte do nosso time! 
Ajude-se e ajude o próximo! Pois, 
como diz o nosso lema: “Juntos, so-
mos muito mais fortes!”.

Nosso associado 
é o presenteado 
no aniversário da 
ACE-Guarulhos

PONTO
DE VISTA

Presidente da ACE-Guarulhos

SILVIO ALVES
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ÁRIES: Estará mais prazeroso através deste dia. Possuirá 
grandes obstáculos para atingir os indivíduos que são 
diferentes de você principalmente pelo gênero. 

TOURO: É recomendado afastar-se do soberbo desejo 
material para que evolua no campo emocional e centre-
-se nos aspectos emocionais. 

GÊMEOS: A potência que carrega estará mais vívida 
e com isso você expuserá um maior know-how para 
desenvolver-se.

CÂNCER: Cintilará uma forte chama da afeição no de-
curso de hoje, este envolvimento irá aparentar bem mais 
aos que estão perto de você. 

LEÃO: Você terá uma generosa ação advinda do nosso 
astro rei para com este seu signo. Evidenciará o seu 
genuíno predomínio do bom humor.

VIRGEM: O nosso grande satélite Lua restituirá a infl uir 
na sua feição mais disciplinada. Mercúrio irá constituir a 
sua capacidade de modifi car-se.

LIBRA: O nosso quarto planeta fará com que meditar lhe 
deixe menos vulnerável. Já sem Saturno as coisas podem 
favorecer um lado mais benévolo e humanitário. 

ESCORPIÃO: Existirá muitas disfunções para você emitir 
muito do seu entusiasmo. A fadiga irá gerar uma potente 
exaustão das suas forças. 

SAGITÁRIO: Você estará mais amparado no momento 
para operar fortemente diante das pedras que aparece-
rão no seu caminho. 

CAPRICÓRNIO: A autenticidade no sentido astrológico 
irá valorizar o seu lado mais despojado. Não receberá 
ajuda do seu planeta em exaltação nesta jornada.

AQUÁRIO: As agradáveis ponderações que você faz e as 
concatenações refl exivas serão pontos chave do seu dia. 
Seja uma pessoa melhor hoje.

PEIXES: Condutas desacertadas dirigem-se para macular 
uma proba trajetória. Não pronuncie qualquer coisa sem 
ao menos realizar alguma profunda cogitação. 

HORÓSCOPO

SATICO JAPA
22a.,  Linda e fi tness. F.: 
95340-8200 what (aceito 
picpay)
CASA DE MASSAGEM
Relaxe c/prazer  R. Diogo 
Farias 230  Centro Gru.  
2408-8532/  94133-9823  

CLASSIFICADOS

99986-8823
3255-2272

espinely@espinely.com.br

Compra
Vende

Conserta
Moedas,
Cédulas,

Ouro, Prata.

Oportunidade

Inauguração

NEGÓCIOS

MOTORISTA CAT. D/ MOOP
Veiculo Iveco Daily. Guarulhos 
Idade de 20 a 45 anos. F.: 
99657-4599 c/ Cristiane

Precisa-se

EMPREGOS

Relax

SERVIÇOS

Vende-se

Sítios e Chácaras

IMÓVEIS

COTA CONTEMPLADA
Crédito Imobiliario R$ 400 Mil 
, Quero R$ 48 Mil  + Divida 
(11) 94372-6658

REPRESA NAZARÉ PTA.
Terreno de 1.000Mts², entr. 
10. Mil  e 50x R$ 1.200, 
e terreno c casa,preço a 
combinar.F: 99935-6619/ 
97589-1682

Em Frente Carrefour e 
Shopping Maia

Condomínio residencial 
vila plena – Av. 

Benjamim Harris 
Hunnicutt, 430 – 11º. 

Andar – bl 5 – Vila rio de 
Janeiro – com 47,60m² – 
02 dorms., 01 WC, sala, 

coz., lavanderia, 01 vaga  
– segurança 24h

Direto com proprietario 
(11)972072415 

R$250.000,00 (QUITADO)R$250.000,00 (QUITADO)R$250.000,00 (QUITADO)R$250.000,00 (QUITADO)R$250.000,00 (QUITADO)R$250.000,00 (QUITADO)R$250.000,00 (QUITADO)R$250.000,00 (QUITADO)

APARTAMENTO 
 2 DORMITÓRIOS 

(OPORTUNIDADE)

Imóvel à venda com 67,42m² 
- 3 dorm. (1 suíte + 2 dorms), 

varanda, 1 wc, sala com 2 
amb., sacada, coz., 

lavanderia, 1 vaga rotativa. 
Móveis embutidos. ESTE É O 

APTO IDEAL PARA SUA 
FAMÍLIA!  Piscina, academia, 

salão de festas e jogos, 
quadra de esportes, 

playground, brinquedoteca e 
segurança 24h.

Residencial jardim das flores 
- Rua Claudino Barbosa, 665 
–bl 4– 9º andar –Macedo/GRS

direto c/ proprietário 
(11)972072415

Imóvel à venda com 67,42m² Imóvel à venda com 67,42m² 
R$270.000,00 (QUITADO)

Imóvel à venda com 67,42m² 
R$270.000,00 (QUITADO)R$270.000,00 (QUITADO)R$270.000,00 (QUITADO)

Imóvel à venda com 67,42m² 
R$270.000,00 (QUITADO)

APARTAMENTO 
 3 DORMITÓRIOS 

(OPORTUNIDADE)

PRODUTOS:

Velas, Incensos, Banhos de Ervas, 
Ervas Secas ou Frescas, Alguidar, 

Imagens, Pedras, Cristais, Roupas, 
entre outros...

@Ojuodara @OjuOdara Mistico

(11) 9.9019-1201

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1586-Jd. Cocaia

5% de desconto para leitor
FOLHA METROPOLITANA

INAUGURAÇÃO
18 de julho

PUBLICIDADE LEGAL
Faça sua Publicações 

Legais Conosco

PALAVRAS CRUZADAS DIRETASPALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 60

FC
LUIZAP

OSSI
LENTO

RAV
GESSOARI
ARLOCAL
DAPA

DMMI
FORÇASDEPA

Z

JOI
ATREOÇ

LPROLEÕ
RITMIC

ACAS
E

MRASSOLA
PAISEBN
ITAMERIT

I

CORPOING
A

FORAST
EIROS

A

(?) viário,
tipo de
rodovia
circular

Empresa 
fictícia dos
"Looney
Tunes"

Almofada,
em inglês

Órgão
emissor
do título

de eleitor

Fenômeno 
acústico

do cânion

Soma pa-
ga ao se

associar a
um clube

(?)
Luciani: o
Papa João

Paulo I

Frase-
tema de
um obra
literária

"(?) é o
melhor

remédio'' 
(dito)

São João
de (?),

município 
fluminense

Vagem 
de polpa

doce
(bras.)

Regina 
(?), atriz
Ver, em
inglês

2.001, em
romanos
Comando
de micros

Seus vestígios são examinados
pelos arqueólogos (pl.)

Contrastar Doença prevenida pe-
la vacina tríplice viral

Descen-
dência
Veículo
agrícola

Pedra, 
em tupi

A música
africana,
por seu 

traço mais
marcante
Genitores

Estran-
geiros

"(?) de
Baile",
livro de 

Guimarães
Rosa

Devasta

"Sereia" 
amazônica

Divindade
egípcia Nações

Material
de talas 

usadas em
fraturas

Papel dos
capacetes
azuis da
ONU em
regiões 
confla-
gradas

Roteiro
(abrev.)

(?) Aguiar,
repórter 

Lançou em
2009 o CD
"Bons Ven-
tos Sempre
Chegam"

Melhoria na
infraestrutura carioca 

que adveio da 
Rio-2016

A agência que organiza enterros

Ausenta-se Regional

Reserva biológica situada 
148 km a oeste de Fernando 

de Noronha

3/itá — pad — see. 4/acme — ingá. 6/meriti. 7/rítmica.

APTO. VILA RIO DE 
JANEIRO
2 Dorms., Quitado c/ escritura 
135 Mil, particular. F.: 97959-
4649
APTO MORADA DO SOL
2 Dorms., 1 vga., R$ 150 Mil 
ac. auto parte de pgto. F.: 
96755-1166
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Combo 29,90
Lanche + fritas +

refrigerante ou chopp Brahma

Lanches
,9019

PEÇA PELO


