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Em desabafo, a atriz 
Kéfera Buchmann disse 
teve problemas para
aceitar a sua aparência
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IMS Paulista expõe a arte 
de Millôr Fernandes 
até o dia 27 de janeiro
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Guti envia projeto à Câmara com PDV para funcionários do Saae
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Skaf omite que Sesi é pago 
e que tem o apoio de Temer
O candidato ao governo do Estado, Paulo Skaf (MDB) omite em sua propaganda eleitoral que tem o apoio do 
presidente Michel Temer, seu correligionário, e que as escolas do Sesi são pagas. O ESTAÇÃO foi conferir  Pág. 08

Alunos pagam até R$ 7 mil
por ano para estudar nas
unidades escolares do SesiD
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DESABAFO: A atriz Kéfera Buchmann, em entrevista ao programa “Conversa 
com Bial” (Globo), revelou que teve problemas para aceitar a sua aparência
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Nilton Cesar Tristão
Nilton Tristão é cientista político, diretor do 
Instituto Opinião Pesquisa e da GovNet Pes-
quisa e Tecnologia da Informação

LOTERIAS:
Deu sorte hoje? Eterno Machado

Dezenas de primeiras edições de livros de Machado de Assis - muitas delas assinadas 
pelo autor - estão na exposição Machado de Assis na BBM - Primeiras Edições e Rari-
dades, com abertura nesta quinta-feira, 27, na Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin, 
na USP. A visitação é imperdível.

Mega Sena
Concurso n° 2082
26/09/2018
06 - 25 - 33 - 42 - 48 - 49

Lotofácil
Concurso n° 1716
26/09/2018 
01 - 03 - 04 - 05 - 07
10 - 11 - 12 - 13 - 16
17 - 22 - 23 - 24 - 25

Lotomania
Concurso n° 1904 
25/09/2018
03 - 04 - 05 - 08 - 09
19 - 23 - 24 - 31 - 33
48 - 52 - 53 - 54 - 65
76 - 84 - 87 - 94 - 97

Dupla Sena
Concurso n° 1845
27/09/2018
Primeiro sorteio 
19 - 22 - 26 - 32 - 36 - 42
Segundo sorteio
11 - 15 - 24 - 26 - 27 - 28

Federal
Extração n° 05322
26/09/2018

Prêmios Principais
Prêmio Bilhete  Valor (R$)
1º   62021         350.000,00
2º  28829           18.000,00 
3º  81208            15.000,00
4º  84287            12.000,00
5º  62599           10.023,00

Nilton Fukuda/AE

“Nunca antes na 
história desse país” um 
candidato presidencial 
sofreu tantos ataques 
desferidos pelo esta-
blishment político e 
grandes veículos de 
comunicação. Talvez a 
única similaridade seja 
a campanha de Lula em 
1989, quando naquele 
ano o petista sucumbiu 
às ações coordenadas 
pela grande mídia, que 
haviam encampado a 
postulação de Fernando 
Collor de Mello. Contudo, 
nesse momento, como 
alguém desprovido de 
força partidária, estrutura 
política e tempo de TV 
e rádio nos espaços da 
propaganda eleitoral 
gratuita poderia resistir a 
tamanho massacre?  

Pois bem, Bolsonaro 
transformou-se em uma 
verdadeira massa de 
pão, que quanto mais 
apanha, mais cresce. Le-
vado à condição de pária 
socialmente desajustado, 
principalmente pela cam-
panha de Alckmin, Jair 
não apenas se consolida 
na liderança do pleito, 
como adquire viés de 
alta. Ou seja, tudo indica 
que chegará ao dia sete 
de outubro contando 
com um contingente 
de eleitores dispostos 
a sufragar o seu nome 
na urna maior do que o 
previsto pelos levanta-
mentos quantitativos.  

Analistas de conjuntu-
ra, marqueteiros e lide-
ranças partidárias foram 
incapazes de perceber 
que estamos vivendo 
em tempos de infle-
xão, onde a sociedade 
obrigará novos nexos 
causais nas relações 
entre cidadania e repre-
sentação política. Os 
Indicativos de condutas 
atípicas, portadores de 
exigências por mudan-

ças estruturais, estavam 
por todos os lugares. 
Portanto, o infortúnio 
aflitivo de Geraldo não 
deriva somente da 
estratégia caótica de 
sua campanha, mas dos 
passos dados pelo en-
tão governador, que vão 
desde as desavenças 
com o grupo serrista até 
a construção da candi-
datura de João Doria à 
prefeitura de São Paulo.

 O PSDB não chegará 
ao segundo turno da 
eleição presidencial e 
perderá o comando do 
Governo do Estado de 
São Paulo por uma série 
de erros cometidos por 
aqueles que estavam 
com a visão turvada pela 
arrogância do exercício 
continuado do poder. 
Como consequência, GA 
terá que suportar o fato 
de que não vencerá em 
nenhum ente federativo, 
podendo até mesmo 
terminar o pleito em 
terceiro lugar entre os 
paulistas. 

Esse caminho também 
poderá ser comungado 
por João Doria na dis-
puta pelo comando do 
executivo estadual. Ou 
seja, uma votação que 
deixaria Mário Covas 
corado de vergonha. 
Fernando Henrique 
Cardoso foi o único que 
anteviu as intempéries 
que se avizinhavam, 
advindas do carcomido 
tecido social. O tuca-
nato pagará o preço 
daqueles que estão 
mais preocupados em 
ganhar eleições do que 
representar princípios 
e edificar convicções. 
Chega-se ao momento 
onde as incoerências 
comportamentais, ideo-
lógicas e programáticas 
tornam-se insustentá-
veis. 2019 será o ano da 
autocrítica.

No mito à mística

Eduardo Nogueira
Demorou muito para que a 
Sabesp assumisse a ges-
tão do Serviço Autônomo 
de Água e Esgoto (Saae) 
de Guarulhos. A situação 
do abastecimento de água 
da cidade e o tratamen-
to de esgoto tendem a 
melhorar. Não dá para, 
em pleno século XXI, uma 
cidade do porte de Guaru-
lhos ainda sofrer com des-
mandos de abastecimento 
e não tratar seu esgoto por 
conta de irresponsabilida-
de administrativa.

Cleyton Dias de Morais
Faz tempo que o Saae de 
Guarulhos não respeita a 
sua população e isso por 
conta dos ex-governantes 
que já passaram por esta 
cidade. Agora o prefei-
to Guti e o governador 
Márcio França deram um 
passo bem adiante para 
melhorar a qualidade de 
vida da população. Espero 

que agora, realmente, o 
rodízio de água que tanto 
castiga os seus morado-
res, de fato tenha fi m.

Isaura de Azevedo
Muito boa a iniciativa da 
Prefeitura de Guarulhos 
de passar a gestão do 
Saae para a Sabesp, uma 
empresa respeitada mun-
dialmente. A população 
só tem a ganhar com a 
mudança. Agora, fi cará 
sob responsabilidade dos 
vereadores de bater o 
martelo sobre a mudança. 
E uma pergunta: será 
que tem algum vereador 
na Câmara que vai votar 
contra o fi m do rodízio de 
água e o tratamento de 
esgoto na cidade? É ver 
para crê.
 

Wilson Gonçalves
O governador Márcio 
França e o prefeito Guti 
mostraram que governam 
independente de partidos 

políticos e em prol da 
população de Guarulhos. 
Espero que os nossos 
vereadores também ajam 
desta forma.

Cristiano Carvalho
A praça Getúlio Vargas, a 
principal da região central 
da cidade, nos dá a sen-
sação de abandono. Vejo 
muita sujeira e um grande 
número de pessoas em 
situação de rua ‘habitan-
do’ naquele local. São ne-
cessárias ações do poder 
público para melhorar a 
situação.

Zuleide Drica da Silva
Espero que o prefeito Guti 
consiga, mesmo, pagar 
as verbas rescisórias para 
os ex-comissionados exo-
nerados no início do seu 
governo. Minha sobrinha 
é um deles. Acompanhei 
as difi culdades dela e se 
não fosse a família, teria 
até passado fome.
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Eymael defende investimentos no 
turismo e centro de convenções 
Antônio Boaventura

Representante do Demo-
cracia Cristã na disputa pelo 
Palácio do Planalto, Eymael 
visitou nesta quinta-feira 
(27) a cidade de Guarulhos 
e defendeu investimentos 
para o turismo e também a 
implantação do centro de 
convenções no município. 
Além destas propostas 
específicas para a cidade, o 
candidato à presidência da 
República revelou que tem 
como prioridade facilitar a 
compra da casa própria para 
famílias com baixa renda.  

“O turismo no mundo 
inteiro é o maior fator de 
geração de empregos 
e desenvolvimento. E 
dentro desta área está o 
turismo de negócios, o que 
pressupõe a construção de 
um centro de convenções. 
É fundamental Guarulhos 
ser dotado de um centro 
de convenções por estar 
próximo do Aeroporto Inter-

nacional”, observou Eymael 
em entrevista ao HOJE. 

Ele foi o quinto presiden-
ciável a visitar Guarulhos 
nesta campanha – antes 
estiveram na cidade os 
presidenciáveis Ciro Gomes 
(PDT), João Goulart Filho 
(PPL), Fernando Haddad 
(PT) e Geraldo Alckmin 

(PSDB). 
Eymael prometeu facilitar 

o processo para aquisição 
da casa própria para famílias 
com baixa renda. “Como 
presidente da Repúbli-
ca terei uma obsessão: 
fazer do Brasil uma grande 
potência, respeitada pelo 
mundo e navegando pelas 

rotas do desenvolvimento 
para gerar renda. E com 
isso fazer investimentos na 
saúde, segurança, educação 
e habitação. Tenho apresen-
tado uma proposta que vai 
ter uma repercussão imensa 
que é a compra da casa 
com 100% de financiamento 
e zero de entrada”, disse.

Carreira de Inspetores Fiscais de 
Rendas é reestruturada no município

O prefeito Guti (PSB) 
assinou a Lei 7654/2018, 
que reestrutura a carreira, 
reclassifica o salário, cria e 
extingue cargos de inspe-
tor fiscal de rendas após 
25 anos de reivindicações 
da categoria no municí-
pio – seu último concurso 
ocorreu em 1994. A sanção 
garante a criação de 50 
novos cargos concursados 
para técnicos da área, que 
atualmente conta com 18 
funcionários em exercício.

Há 18 anos, a Lei 
5.550/2000 reestruturou 
todas carreiras, exceto de 
inspetores fiscais. Com a 
nova legislação, o plano 
de cargos passa a ter seis 
classificações de acordo 
com as atividades exerci-
das, passando a existir o 
Inspetor Fiscal de Renda 
IV, V e VI, que terão ingres-
so por meio de concurso 
público. Além disso, os 
vencimentos foram reclas-
sificados, inclusive para 
os cargos já ocupados 
anteriormente à Lei.

Segundo Guti, o projeto 

foi constituído em conjunto 
com os inspetores que 
pleitearam esta mudança. 
“Esta é a única carreira 
tributária do município, o 
que fizemos é apenas uma 
questão de justiça diante a 
importância imensa desta 
categoria para a legalidade 
que prezamos no municí-
pio. Nós entendemos os 
lados, as decisões judiciais 
e, após tantos anos de 
reivindicações, Guaru-
lhos tinha que avançar”, 
concluiu.

O secretário da Fazenda, 
Peterson Ruan, enfatizou 
que a próxima missão é 
a portaria para abertura 
do concurso público e 
criação de comissão para 
o processo. “Mais uma 
vez avançamos na busca 
por eficiência do serviço 
público, visando pessoas 
qualificadas e preparadas 
para defender a arreca-
dação e justiça fiscal com 
as ferramentas que são 
justas, e não impondo mul-
tas e autuações”, explicou 
Ruan.

GUARULHOS      (11) 2461-8080      (11) 94354-6437 • Av. Salgado Filho, 1.883 • Centro
w w w. p o r t o b e l l o s h o p . c o m . b rw w w. p o r t o b e l l o s h o p . c o m . b r
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Guti envia projeto de lei à Câmara e prevê
um PDV na transição do Saae para Sabesp

Prefeitura solicita retirada de 
obstáculos do acesso ao aeroporto 
pela ponte do rio Baquirivu

Antônio Boaventura

O prefeito Guti (PSB) 
enviou nesta quinta-feira 
(27) o projeto de lei que 
autoriza a Prefeitura de 
Guarulhos a iniciar o 
processo de transição da 
gestão do Serviço Autô-
nomo de Água e Esgoto 
(Saae) para a Sabesp, 
do governo do estado. 
Dentro da proposta está, 
no seu artigo 7º, a auto-
rização para implantação 
do Programa de Desliga-
mento Voluntário (PDV) 
da autarquia. 

O PDV estará disponí-
veis aos funcionários do 
Saae Guarulhos e terá 
suas diretrizes esta-

belecidas por decreto. 
Os servidores que não 
optarem pelo programa 
proposto serão absorvi-
dos pela empresa de ca-
pital misto e outra parte 
pela prefeitura, segundo 
o projeto apresentado 
ao Legislativo. De acordo 
com o superintendente 
Ibrahim Faouzi El Kadi, 
a autarquia conta com 
1.050 funcionários.

“Alguns são estatutá-
rios. Temos 300, mais 
ou menos, com idade de 
aposentar e a gente vai 
ter que aposentar, e ou-
tros 400 celetistas que 
são o problema. A gente 
está tentando jogar al-

guns no Regime Jurídico 
Único, por que lá tem a 
questão da Responsabi-
lidade Fiscal. Sessenta 
por cento do orçamen-
to não pode ser com 
funcionário. Só que lá já 
estava dando o limite e 
não pode absorver tudo”, 
disse Kadi no áudio em 
que o HOJE teve acesso. 

O projeto de lei ainda 
prevê a criação do “Fun-
do Municipal de Sane-
amento Ambiental e de 
Infraestrutura, vinculado 
à Secretaria de Governo 
Municipal, destinado a 
apoiar e suportar ações 
de saneamento básico, 
ambiental e de infraes-

trutura do Município”. Os 
recursos deste fundo, 
segundo a proposta, 
deverão ser aplicados 
no custeio de obras e 
serviços.

Ao justificar a gestão 
da Sabesp, o prefeito 
destacou, entre outros 
motivos, os investimen-
tos na cidade, o fim do 
rodízio de água, a sus-
pensão dos pagamentos 
da dívida bilionária do 
Saae perante a compa-
nhia estadual e observou 
que irá gerar empregos 
diretos e indiretos para a 
população. Guti solicitou 
a votação do projeto em 
regime de urgência.

Antônio Boaventura

A prefeitura exigiu que 
o GRU Airport, conces-
sionária responsável 
pela gestão do Aero-
porto Internacional de 
São Paulo – Guarulhos, 
em Cumbica, retire os 
obstáculos instalados nas 
laterais da ponte do rio 
Baquirivu – Guaçu, que 
dá acesso ao aeroporto 
pela avenida Jamil João 
Zarif. A Câmara Municipal 
investiga a conduta e 
postura da administra-
dora em relação às leis 
vigentes do município.

“Tive acesso a uma car-
ta que a prefeitura enviou 
depois da nossa reunião 
cobrando que eles [GRU 
Airport] retirem aqueles 
obstáculos imediatamen-
te por conta dos defi cien-
tes físicos. E nesta carta, 
a prefeitura exige a retira-
da”, revelou o vereador 
Marcelo Seminaldo (PT), 
presidente da Comissão 
Especial de Inquérito 
(CEI), que investiga o 
GRU Airport.

Em encontros anterio-
res, representantes da 
gestora do aeroporto 
e também da Polícia 
Rodoviária Federal (PRF) 
informaram que a instala-
ção daqueles obstáculos 

tinha como propósito 
impedir o tráfego de 
motocicletas e bicicletas 
naquele local para que a 
segurança dos pedestres, 
que utilizam aquele aces-
so, pudesse ser ampliada 
e garantida. 

Prevista para encerrar 
suas atividades no co-
meço do mês de agosto 
deste ano, a respectiva 
comissão foi prorrogada 
para o mês seguinte e, 
segundo Seminaldo, não 
tem prazo para terminar. 
“Não tenho pressa para 
terminar. Vai até onde a 
gente acreditar que preci-
sa ir e dentro da normali-
dade. Eu entendo que ela 
termina quando o nosso 
objetivo de investigar que 
nos propusemos a fazer”, 
explicou. 

O Legislativo enten-
de que o trabalho dos 
vereadores que com-
põe aquela comissão 
está proporcionando 
resultados relevantes ao 
município em relação ao 
tema aprofundado por 
eles. De acordo com o 
petista, o próximo passo 
da CEI está voltado para 
a análise do cumprimento 
de fato ou não da legisla-
ção municipal pelo GRU 
Airport.

Agenda
Na terça-feira, dia 

1º, o secretário Air-
ton Trevisan (Justiça) 
será entrevistado no 
“Radar”. Entre outros 
assuntos, vamos falar 
de OAB e Prefeitura…

 Éminence grise
Em recente entre-

vista no “Radar”, o 
advogado Edson Belo 
- candidato à presi-

dente da OAB - acusou o ex-presidente Airton 
Trevisan de ser eminência parda na entidade ...

Decoro
Impressionante como o Regimento Interno da 

Câmara vem sendo desrespeitado. Vereadores 
trajando camisetas e tênis, ou seja, o casual 
virando usual...

Pergunta no ar
A votação do governador Márcio França (PSB) 

em Guarulhos será - proporcionalmente, claro! - 
menor, igual ou maior que a media do Estado?...

Na marca 
do pênalti?

Crescem rumores que o 
subsecretário Tom Roque 
estaria correndo risco 
de perder o controle da 
Secretaria de Esportes…

No páreo
Perceptível: inde-

pendentemente se 
será ou não eleito 
deputado federal, o 
ex-prefeito Elói Pietá 
(PT) aparece no radar 
para a sucessão 
municipal em 2020. 
Detalhe: ele sempre 
foi muito ligado ao 
presidenciável Fernando Haddad (PT)...

Esgarçou?
Impressão minha ou a REDE guaru não está se 

esforçando na cidade pela presidenciável Mari-
na? Talvez nem pelo partido...

Bússola
Hoje deverá ser divulgada nova pesquisa presi-

dencial Datafolha...

Reticências...

Pedro Notaro
pedronotaro@gmail.com
whatsapp: 99 507 6900
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Márcio Lino

400 famílias da CIS Cumbica 
saem de áreas irregulares 
para moradias populares

Modelo de convênio com o Hospital 
Stella Maris deverá sofrer alterações

Um total de 400 famílias 
de áreas irregulares da 
Cidade Industrial Satélite 
(CIS) Cumbica assinou 
nesta quinta-feira, dia 27, 
no Adamastor Centro, os 
contratos com a Caixa Eco-
nômica Federal (CEF) para 
os conjuntos habitacionais 
Centenário (300 famílias) 
e Triunfo (100 famílias), do 
Programa Minha Casa, 
Minha Vida (MCMV). A ex-
pectativa é que a entrega 
das chaves ocorra até o fi m 
do próximo mês.

A Secretaria de Habita-
ção realizou em Cumbica 
todo acompanhamento 
das famílias, com reuni-
ões e orientações sobre 
o programa, através do 
Departamento de Ação 
Comunitária. Somadas às 

520 famílias que já passa-
ram a morar nos conjuntos 
São Judas III e IV, a ação 
da Prefeitura benefi cia 920 
famílias do bairro.

Aguardando a vez para 
assinar o contrato para 
o Conjunto Centenário, 
a vendedora ambulante 
Erivanete Barbosa de 
Oliveira, 41 anos, separada 
e mãe de três fi lhos gostou 
muito do empreendimento. 
“Já estive lá e fi z a vistoria. 
Amei! Estou feliz demais. 
A vida vai mudar muito, 
porque lá é maior”, afi rmou 
a vendedora ambulante.

Já o casal Elisângela Silva 
de Alcântara, 26 anos, e 
Michael Junior Teixeira, 31 
anos, vive no CIS Cumbica 
desde 2008 e acompanha-
do da fi lha de cinco anos, 

Alice, foi assinar o contrato 
do Conjunto Habitacional 
Triunfo. “Agora é casa 
nova, vida nova, tudo novo. 
Graças a Deus”, declarou a 
auxiliar administrativa.

O marido, que está 
desempregado e faz bicos, 
contou que a mudança vai 
ser benéfi ca para a criança. 
“Vai ser muito melhor mo-
rar no Triunfo porque vive-
mos com muito pó quando 
está seco, e quando chove, 
há lama. Passa muito 
caminhão e joga o pó pra 
dentro de casa. A gente 
limpa, mas logo depois 
está sujo novamente. As 
crianças brincam na rua e 
é perigoso porque não tem 
calçada e elas passam por 
cima do esgoto”, contou 
Michael.

Na manhã de quarta (26), a 
Câmara de Guarulhos sediou 
a audiência pública de 
prestação de contas da Se-
cretaria Municipal de Saúde. 
Os números apresentados 
referem-se à execução fi nan-
ceira no período de janeiro a 
agosto deste ano, bem como 
à produção ambulatorial e 
hospitalar de janeiro a julho.

O relatório apresentado 
aponta que a receita des-
tinada às ações e serviços 
públicos ao longo dos oito 
primeiros meses de 2018 
somaram pouco mais de 
2 bilhões de reais, dividi-

dos entre arrecadação de 
impostos e transferências 
constitucionais e legais. De 
acordo com o secretário-
-adjunto, Shigueo Sakamoto, 
quase metade das despesas 
da pasta (pouco mais de 300 
milhões de reais) foi destina-
da ao pagamento de salários 
e encargos do órgão.

A secretária da Saúde, Ana 
Cristina Kantzos da Silva, 
falou sobre a reabertura do 
serviço de pronto-atendi-
mento Paraíso, que passará 
por reformas e será transfor-
mado em UPA porte III. Pelos 
critérios do Ministério da Saú-

de, essa categoria de unida-
de de pronto-atendimento 
deve ter pelo menos 15 leitos 
de observação e capacidade 
para atender, em média, 350 
pacientes por dia. “Nós já 
abrimos a licitação e estamos 
contando que esse processo 
acabe em fevereiro do ano 
que vem. Aí a gente contrata 
a empresa, porque o dinhei-
ro já está em conta, e o prazo 
de execução da obra será 
de oito a dez meses. Até o 
fi nal do ano, o PA Paraíso 
está entregue de novo para 
atendimento da população”, 
garantiu a secretária.

O idealizador
do Projeto
UTI Guarulhos
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[ bloco de notas ]

Outubro Rosa terá saúde, 
autoestima e atividades físicas

Desde que foi criado no 
início da década de 1990, 
para sensibilizar a socieda-
de sobre a importância da 
prevenção do câncer de 
mama, o “Outubro Rosa” 
vem ganhando cada vez 
mais espaço e notoriedade.  
Isso mostra a dimensão da 
preocupação com a saúde 
da mulher, com ênfase 
neste tipo de câncer, que 
é o segundo de maior 
incidência no mundo e o 
mais frequente no sexo 
feminino. Guarulhos contará, 
durante o mês todo, com 

uma programação especial 
alusiva ao tema e aberta à 
população.

A abertura ofi cial do Outu-
bro Rosa será na quinta-feira 
(4), às 9h, no Adamastor 
Centro, onde haverá um 
café de boas vindas, a partir 
das 8h, palestra com o mé-
dico mastologista, Eurípedes 
Carlos de Carvalho Filho, às 
10 h, e atividades voltadas 
para o bem-estar e qualida-
de de vida, às 11 h. Dentre 
elas, o show de humor com 
Anderson Justus, humorista 
campeão do Show do Tom.

[ bloco de notas ]

No próximo dia 5 (sexta-
-feira), das 9h às 11h e das 
14h30 às 17h, a EPG Ama-
dor Bueno, no Taboão, 
recebe a campanha de 
conscientização e preven-
ção ao câncer de mama. 
A ação social alerta 
sobre a importância das 
mulheres fazerem exames 
periódicos, facilitando o 
diagnóstico precoce da 
doença, a fi m de aumen-
tar as chances de cura.

A programação conta 
com a parceria da UBS 
Taboão, com palestras so-

bre prevenção ao câncer 
de mama; corte de cabelo 
realizado pelos alunos 
do curso de cabeleireiro 
do Instituto Embelleze e 
do salão de cabeleireiro 
Stilo F - By Fernanda; 
e doação de cabelos e 
lenços de cabeça que 
serão doados à ONG On-
coamigo de Guarulhos. O 
evento aberto à comuni-
dade tem como objetivo 
desenvolver a empatia e a 
solidariedade nos alunos, 
aproximando a comunida-
de da escola.

No próximo dia 4 de 
outubro, quinta-feira, às 
19h, o Teatro do Adamastor 
Centro apresenta Gramati-
canto, espetáculo gratuito 
com canções originais e 
inéditas, que de forma mui-
to simples, clara e divertida 
comenta algumas das prin-
cipais regras da gramática 
da Língua Portuguesa. O 
espetáculo tem classifi ca-
ção livre.

Uso da crase, vírgula, plu-
ral, concordância verbo-no-
minal. Em tempos de Novo 
Acordo Ortográfi co, muitas 
pessoas têm dúvidas sobre 
a forma correta de se escre-
ver algumas palavras e de 
acentuá-las. Foi pensando 
nisso que um grupo de pro-
fessores e músicos se uniu 
para apresentar a gramática 
de um jeito bastante lúdico 
e didático.

A prefeitura conta atual-
mente com mais um canal 
de atendimento à popula-
ção: Prefeitura até Você. 
A iniciativa mobiliza uma 
espécie de gabinete móvel, 
que durante uma semana 
percorre um determinado 
bairro, com os represen-
tantes de vários órgãos 
municipais, levantando as 
necessidades prioritárias 
de moradores e pessoas 
que trabalham ou estudam 

nesses locais.
A região de Bonsucesso 

foi a primeira a ser esco-
lhida. O serviço já passou 
pelos bairros de Vila Nova 
Bonsucesso, Carmela I e II, 
Jardim Campestre, Jardim 
Triunfo, Vila Nilo Ma� ei, Jar-
dim Nossa Senhora Apareci-
da, Ponte Alta, Jardim Santa 
Paula e Lavras. Mais de 2,5 
mil pessoas já foram ouvidas 
e quase 400 solicitações 
foram encaminhadas.

EPG Amador Bueno promove ação 
Sobre prevenção ao câncer de mama

Espetáculo “Gramaticando” 
apresenta a gramática de forma 
lúdica e didática no Adamastor

População tem mais um canal 
de atendimento com a prefeitura

Fotos: divulgação

Escolas recebem mais uma 
edição da Hamburgada do Bem

Neste sábado (29), das 
10h às 15h, as escolas da 
Rede Municipal Glorinha 
Pimentel e Rogério Damião 
de Freitas, em Cumbica, 
recebem o projeto social 
“Hamburgada do Bem”. A 
iniciativa, que conta com 
o apoio da Prefeitura de 
Guarulhos e da Escola 
360, foi idealizada amigos 
que levam hambúrgueres, 
informação, recreação e 
carinho a crianças e jovens 
de escolas e instituições 

de comunidades carentes 
de todo Brasil.

Nesta edição, o evento 
contará com cerca de 800 
voluntários inscritos e tem 
estimativa de distribuir 
hambúrgueres para 1.400 
alunos guarulhenses. Além 
do tradicional sanduí-
che, os alunos também 
recebem batatas fritas, 
refrigerante, com direito a 
um delicioso milk-shake, 
brindes, doces e muito 
amor.

Quem é de 
verdade sabe 
quem é de mentira

Na equação principal da vida o que nos garante o 
resultado seguro é a nossa consciência de pensa-
mento livre, identidade a partir daquilo que se diz e 
sobretudo daquilo que se faz. Um triângulo que nos 
permite ser quem somos.

Na educação de nossos filhos é comum, principal-
mente na infância, aquelas chamadas “mentirinhas” 
para não frustrar as crianças; coisas que os mais 
velhos tem medo de judiar dos pequenos, mas mal 
sabem que o melhor é a dureza da verdade, por 
mais difícil que seja... Recentemente conversando 
com um amigo psicólogo ele dizia da importância 
de permitir que as crianças passem por frustrações, 
por limites diante da realidade, pois isso forma pou-
co a pouco seu caráter... 

Por que dizer que a injeção não dói? Se podemos 
ser francos e dizer “Dói sim, mas é tão rápido, que 
mal dará tempo de você sentir tanta dor”...

Por que dizer que a mamãe foi ali fora e já vem? 
Se podemos ser verdadeiros e explicar que “A ma-
mãe precisou ir trabalhar, mas retorna pra ficar com 
você assim que anoitecer.

Evidentemente que os pais falam essas mentirinhas 
na tentativa de proteger seus fi lhos, mas cabe uma 
refl exão sobre o que queremos dos nossos fi lhos...

Saindo desse contexto mais familiar e caminhando 
para o contexto mais global, a mentira não só tem 
pernas curtas como caráter mais curto ainda...

Quando qualquer pessoa tenta ser aquilo que não 
é as mentiras só se sustentam com outras mentiras 
e no final das contas viver uma fantasia o tempo 
todo é problema de saúde mental ou de índole 
mesmo.

Sabe aquele castelo de areia que a onda leva? 
Nesse caso a onda é o tempo, pois o tempo é o se-
nhor da razão, ele tudo mostra, tudo revela, tudo ex-
põe. Esse castelo por mais belo que seja, não dura, 
é temporário... Logo as circunstâncias da vida nos 
apresenta a conta daquela equação que iniciaram...

Tem um ditado antigo que diz “Você prefere ter 
razão ou ter paz?” há momentos da nossa vida que 
o melhor a fazer é acompanhar de camarote as 
consequências das mentiras alheias, assistir injú-
rias, tudo que é forjado precisa ficar o tempo todo 
mandando recado pra aparar as arestas que pulsam 
sem aviso prévio.

Tem gente que é tão sagaz na fronteira da mentira 
que acredita na própria mentira que diz e fala 
milhões de vezes pra vê se vira verdade. Ah, a 
mentira, pecado de estimação de tantos crentes e 
incrédulos, de tantos rostos de quem muitas vezes 
não se duvida...

Sim, todo mundo já mentiu um dia, seja uma men-
tira pequena ou uma mentira de grandes propor-
ções, mas vigiar essa atitude pra não virar autope-
nitencia é uma alternativa bastante sensata.

[ artigo ]

Tiago Ortaet
É arte/educador, artista e ativista social, atual-
mente está professor universitário e diretor de 
cultura da cidade de Guarulhos
www.tiagoortaet.com

11 95995-8000

Envie sugestões de pautas 
para o nosso WhatsApp:
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Sorteio define que Corinthians 
decidirá a Copa do Brasil 
em casa contra o Cruzeiro

Governo de SP amplia porte de fuzil para PMs

O Corinthians fará o 
segundo jogo da fi nal da 
Copa do Brasil contra o 
Cruzeiro em casa. A defi ni-
ção aconteceu por sorteio, 
realizado na sede da CBF, 
na tarde desta quinta-feira. 
A primeira partida será em 
10 de outubro, no Minei-
rão, e a volta está marcada 
para o dia 17. 

O sorteio contou com a 
presença dos dois técni-
cos fi nalistas, Jair Ventura, 
do Corinthians, e Mano 
Menezes, do Cruzeiro. O 
treinador corintiano, inclu-
sive, brincou com o adver-
sário antes do sorteio. “Ele 
já tem duas, disputou qua-
tro fi nais. Poderia deixar 
essa para mim”, afi rmou 
Jair ao SporTV. 

O Cruzeiro é o atual cam-
peão do torneio. No ano 
passado, com Mano como 
treinador, decidiu em casa 
contra o Flamengo. Após 
dois empates por 1 a 1 e 0 
a 0, o time mineiro faturou 

o penta nos pênaltis. A 
outra conquista de Mano 
Menezes foi justamente 
pelo Corinthians em 2009, 
quando o time paulista 
chegou ao tricampeonato. 
Agora, nove anos depois, 
buscará o tetra.

A equipe mineira vem 
com uma campanha de 
100% de aproveitamen-
to fora de casa na atual 
edição na Copa do Brasil. 
O Cruzeiro, assim como 
o Corinthians, entrou nas 
oitavas de fi nal, e até 
então havia defi nido todos 
os confrontos em casa. 
Na semifi nal, conquistou a 
vaga ao vencer o Pal-
meiras por 1 a 0 no jogo 
de ida em São Paulo. Na 
volta empatou por 1 a 1 
no Mineirão em jogo que 
terminou com briga gene-
ralizada. 

“Fizemos o resultado 
fora de casa, contrariando 
a lógica. Fomos compe-
tentes. Saímos na frente 

do primeiro jogo. Depois 
o Palmeiras empatou e 
pressionou no fi nal, mas 
conseguimos nos segurar 
bem”, disse Mano Mene-
zes. 

O Corinthians só não de-
fi niu em casa nas quartas 
de fi nal contra a Chapeco-
ense, sendo que no res-
tante dos jogos também 
confi rmou a classifi cação 
diante de seus torcedores. 
Contra o Flamengo, na se-
mifi nal, empatou sem gols 
no Maracanã e venceu por 
2 a 1 na noite de quarta-
-feira em sua arena.

A decisão da Copa do 
Brasil entre Corinthians e 
Cruzeiro é inédita. E, além 
da conquista e de uma 
vaga na próxima edição 
da Copa Libertadores, 
estará em jogo uma pre-
miação milionária, de R$ 
50 milhões, o campeão. O 
vice, por sua vez, receberá 
R$ 20 milhões dos cofres 
da CBF.

O Governo do Estado de 
São Paulo autorizou nesta 
quinta, 27, a ampliação do 
uso de fuzis com maior 
precisão e alcance, modelos 
.556 e .762, pela Polícia 
Militar em todas as regiões 
do Estado. O armamento, 
que era de uso permanente 
da instituição em operações 
específi cas, será utilizado 
no policiamento ostensivo e 
preventivo.

O treinamento e o número 
de PMs do Estado com ha-

bilitação para usar fuzil têm 
aumentado na corporação. 
O objetivo é ampliar ainda 
mais o poder de reação da 
polícia e também a per-
cepção de segurança da 
população.

“O policial que está nas 
ruas, atendendo a uma ocor-
rência em que o bandido 
possui uma arma pesada, 
precisa ter o mesmo poder 
de reação. E isso será pos-
sível com a ampliação do 
número de fuzis. Estamos 

equipando a polícia cada 
vez mais e com as melhores 
armas para enfrentar a vio-
lência”, disse o governador 
Márcio França.

Na manhã desta quinta, o 
Comando de Policiamento 
de Choque (CPChq) promo-
veu curso de habilitação e 
reciclagem de uso de fuzis 
para 20 sargentos. 

A atividade aconteceu na 
Academia do Barro Branco 
(APMBB), na zona norte da 
capital.

O DEPUTADO FEDERAL QUE LIMPOU O NOME

DEGUARULHOS

CNPJ 31.182.839/0001-11|COLIGAÇÃO ACELERA SP - PSDB-PSD-DEM-PP|PROPAGANDA ELEITORAL|VALOR PAGO R$ 882,00

E CONQUISTOU INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE:

Lucas Figueiredo/CBF



www.guarulhoshoje.com.brgeral sexta-feira, 28 de setembro de 20188

Metrô confirma inauguração de 
três estações nesta sexta-feira

Pais que não são industriais irão desembolsar R$ 548/mês

Proposta de levar modelo ao estado esbarra na realidade

Alunos do Sesi SP podem gastar 
até R$ 7 mil por ano para estudar

Mais três novas estações 
da Linha 5-Lilás do Metrô, 
que fará a ligação do 
ramal que vem do Capão 
Redondo, no extremo sul 
à região central de São 
Paulo, serão inauguradas 
nesta sexta, 28, às 10h. 
São elas: Hospital São 
Paulo, Santa Cruz e Chá-
cara Klabin.

O evento incluirá uma 
viagem pelo novo trecho 
de 2,5 km e terá início na 
estação Hospital São Pau-
lo (rua Pedro de Toledo, 
937).

As estações Santa Cruz 
e Chácara Klabin farão 
integração, respectiva-
mente, com as estações 
de mesmo nome das 
linhas 1-Azul e 2-Verde. 
Com as novas estações, o 
ramal da Linha 5-Lilás será 
ampliado em mais 2,8 km 
(a partir da estação AACD-
-Servidor, inaugurada no 
fim de agosto), totalizan-
do 20 quilômetros de 
extensão, desde a estação 
Capão Redondo. 

Para que a Linha 5 fique 
completa, faltará a estação 

Campo Belo, no meio do 
ramal, prevista para ser 
entregue em dezembro.

Segundo a Companhia 
do Metropolitano, a partir 
das interligações com as 
linhas 1-Azul e 2-Verde, a 
linha 5-Lilás deverá trans-
portar 855 mil passageiros 
por dia. Inicialmente, as 
três novas estações vão 
funcionar em “operação 
reduzida” todos os dias, 
das 10h às 15h, com 
cobrança de tarifa de R$ 4.

O horário de atendimen-
to dessas estações será 
ampliado gradativamente 
até chegar à operação 
plena, de domingo a 
sexta-feira das 4h40 à 0h, 
e aos sábados das 4h40 
à 1h, como nas demais 
estações da rede.

O investimento total 
do Governo do Estado 
na ampliação da linha 
5-Lilás, que compreende 
a construção de 11 km e 11 
estações no trecho entre 
Adolfo Pinheiro (entregue 
em fevereiro de 2014) e 
Chácara Klabin, é de R$ 10 
bilhões. 

O valor da mensalidade 
para alunos cujos pais pos-
suem vínculo com empresas 
do segmento industrial e 
estejam na faixa etária entre 
6 e 10 anos é de R$ 263,40, 
para permanência nas 
instalações da entidade das 

7h ás 16h. Para os que não 
têm este perfil, a taxa é de R$ 
548. Ou seja, um custo anual 
de aproximadamente R$ 7 
mil. A partir do 6º ano, o custo 
mensal é de R$ 134,05 para 
os considerados industriais 
e R$ 187,15 para os que não 

possuem vínculo com a 
indústria. 

Skaf assumiu a gestão em 
2004 do Sesi, que oferece 
os cursos Educação Básica: 
Educação Infantil, Ensino 
Fundamental, Ensino Médio. 
Além desses, há cursos de 

Educação de Jovens e Adul-
tos, Cursos Técnicos, Educa-
ção Continuada, Curso Livre 
de Idiomas, Pós-Graduação 
de Gestores do Ensino (MBA), 
graduação e pós-graduação 
na Faculdade Sesi-SP de 
Educação. 

Apesar da incompatibili-
dade financeira, Paulo Skaf 
(MDB) prometeu levar o 
padrão Sesi à rede pública 
de ensino do estado, caso 
seja eleito governador. No 
entanto, a proposta esbarra 
na realidade distinta que 
existe entre as proposta, 
tendo em vista que o custo 
anual de cada aluno é de R$ 
9.900 na entidade privada, 
enquanto no ensino público 
o gasto é de R$ 8.555.

Contudo, a estrutura ofer-
tada pelo Sesi é projetada 
para no máximo 32 alunos 
por sala. A entidade possui 
160 escolas no estado de 
São Paulo e atendem 93.475 
alunos nestas unidades. Já 
na rede estadual de ensino a 
realidade é outra totalmente 
diferente. Com orçamento 
aproximado de R$ 31 bilhões, 

o governo estadual quase 4 
milhões de estudantes ma-
triculados, que comportam 
em média pouco mais de 40 
alunos por sala de aula.

Nesta quarta (26), em Bau-
ru, o emedebista afirmou que 
este padrão ao qual consta 
em seu plano de governo 
pode levar até dez anos 
para ser implantado na rede 
pública. Atualmente o custo 
mensal de cada estudante 
matriculado nas unidades 
escolares do governo do 
estado é de cerca de R$ 712 
[sem contar outras despe-
sas como pagamento de 
funcionários], contra R$ 827 
no Sesi.

“Em dez anos, as escolas 
públicas podem chegar ao 
mesmo padrão do Sesi, o 
tempo é pequeno, e em uma 
gestão, ou seja, em quatro 

anos, é possível já fazer de 
40% a 50% dessa mudança, 
que deve ser um programa 
de Estado e não de gover-
no”, disse Skaf sem revelar 
de que forma será implanta-
do este modelo. 

Atualmente, 30% dos 
alunos não pagam nada. Os 
demais pagam mensalidades 

que variam entre R$ 134,03 e 
R$ 359,25, do Ensino Funda-
mental ao Médio. Os alunos 
que não são filhos de fun-
cionários da indústria pagam 
mensalidades entre R$ 187,15 
a R$ 548,25 no Ensino Fun-
damental e Ensino Médio. Os 
valores são os mesmos em 
todas as unidades.

Antônio Boaventura

É pago ou não? Eis a ques-
tão. Alunos que atualmente 
estudam em uma das uni-
dades do Serviço Social da 
Indústria (Sesi) em São Paulo 
podem ter que desembolsar 
a quantia anual de aproxima-
damente R$ 7 mil, caso este-
jam matriculado entre o pri-
meiro e quinto ano estudantil 
e não sejam contemplados 
pelos benefícios oferecidos 
pela entidade aos filhos de 
pais que estejam vinculados 
a empresas industriais con-
veniadas. A mensalidade tem 
um custo de R$ 548.

Ainda assim, na campanha 
publicitária do presidente li-
cenciado do Sesi, Paulo Skaf 
(MDB), candidato ao governo 
de São Paulo, ele apresenta 
as unidades do Sesi como a 

salvação da educação no es-
tado, porém omite a informa-
ção de que o Sesi é pago, as-
sim como a que o presidente 
Michel Temer, do mesmo par-
tido, é o seu apoiador. 

No início deste mês, Skaf 
esteve na unidade do bairro 
AE Carvalho, na zona leste da 
capital, fazendo campanha 
política. Os adversários o acu-
sam de usar o chamado siste-
ma S, que inclui o Sesi e o Se-
nai, politicamente. Também 
criticam a não gratuidade dos 
serviços, que são financiados 
pela indústria.

O HOJE consultou, sem 
se identificar, o Centro de 
Atividades Antônio Devisa-
te, no Belezinho, também 
na zona leste, em busca de 
informações sobre o proce-
dimento a ser adotado para 

a realização de matrícula. 
Prestativa, a atendente re-
velou que o primeiro passo 
é acompanhar o edital, que 
será publicado nos próxi-
mos dias, e caso haja com-
patibilidade com as exigên-
cias formalizadas proceder 
com o processo. 

No entanto, também ressal-
tou que existe uma taxa men-
sal cobrada pela entidade e 
explicou que esta mensalida-
de é aplicada por que o Sesi é 
uma unidade escolar privada. 
Além do valor mensal, os alu-
nos são induzidos a adquirir 
o material didático confeccio-
nado pela editora do próprio 
Sesi, sem contar que os valo-
res pela aquisição de outros 
itens que compõe a lista de 
material para aquele ano leti-
vo é de responsabilidade dos 

responsáveis pelo aluno. 
“Meu filho apenas faz ati-

vidade física aqui no Sesi 
[unidade do Jardim Adriana, 

em Guarulhos, na Grande S. 
Paulo]. Mas, já estou atenta 
quanto à abertura das ma-
triculas, que são bastante 

concorridas. E tenho ciência 
de que temos de pagar uma 
taxa”, disse a dona de casa 
Caroline Ferreira, de 46 anos.
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Millôr Fernandes ‘desembarca’ no 
IMS Paulista até o dia 27 de janeiro

A exposição Millôr: 
obra gráfica chegou no 
último dia 18 ao Instituto 
Moreira Salles de São 
Paulo e trata-se da pri-
meira retrospectiva de-
dicada aos desenhos do 
humorista, dramaturgo e 
tradutor, que morreu no 
Rio de janeiro em março 
de 2012, aos 88 anos. 

Em 500 originais, os 
curadores Cássio Lo-
redano, Julia Kovensky 
e Paulo Roberto Pires 
mapeiam os principais 
temas que estiveram 
presentes ao longo de 
70 anos de produção do 
artista. 

No dia da abertura (18), 
a atriz Maria Manoella e 
o escritor Antonio Prata 
lerãamuma antologia 
dos temas mais caros ao 
humorista: vida, morte, 
escrita, sexo e a paixão 
ambígua pelo Brasil e 
suas misérias. 

Por ocasião da expo-
sição, o IMS Paulista 
também oferece um 
curso sobre a produção 
gráfica de Millôr. Minis-
tradas pelo ilustrador 
Daniel Bueno, as aulas 
acontecem nos dias 4, 
11, 18 e 25 de outubro.

Ao ganhar as galerias, 
os desenhos de Millôr, 
feitos principalmente 
para serem publicados 
na imprensa, revelam a 

força e a complexidade 
de uma obra fundamen-
tal para a arte brasileira. 

Acompanha a mostra 
um livro que, além de 
reproduzir os originais, 
traz ensaios crítÅicos e 
uma cronologia de vida 
e obra do artista,.

A mostra divide em 
cinco grandes conjun-
tos a obra gráfica de 
Millôr, dos autorretratos 
à crítica implacável da 
vida brasileira, passando 

pelas relações humanas, 
o prazer de desenhar e 
a imensa e importante 
produção do “Pif-Paf”, 
seção que manteve na 
revista O Cruzeiro entre 
1945 e 1963. 

O acervo de Millôr, que 
reúne mais de seis mil 
desenhos e seu arqui-
vo pessoal, está sob a 
guarda do IMS desde 
2013. A exposição fica 
em cartaz até 27 de 
janeiro.

EDITAL

O Segundo Ofi cial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica 
da Comarca de Guarulhos, Estado de São Paulo, considerando o disposto no § 4º, do Artigo 
26, da Lei 9.514/97, em atendimento ao requerimento prenotado sob nº 404.270, de CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL - CEF, credora fi duciária, nos termos do registro número 04, da 
matrícula 144.112, relativa ao Imóvel situado na Rua Vicenzo Paciullo, 277, Apartamento 
57, Torre Cantareira, Condomínio Residencial Fatto Reserva Vila Rio, Picanço, 
Guarulhos - SP, serve-se do presente para promover a Intimação por Edital do devedor 
fi duciante RODOLFO DE ARO DA ROCHA, CPF 201.014.978-57, para fi ns de cumprimento 
das obrigações contratuais, decorrente das prestações e encargos em atraso, tendo em vista 
que o devedor fi duciante RODOLFO DE ARO DA ROCHA encontra-se em local incerto ou 
não sabido.   

O valor das prestações e encargos em atraso, atualizado até 05/09/2018, corresponde 
a R$ 49.087,64 (quarenta e nove mil, oitenta e sete reais e sessenta e quatro centavos), 
conforme demonstrativo de débito apresentado pela credora, disponível para conhecimento, 
estando o valor sujeito a atualização monetária, juros convencionais e demais encargos 
contratuais até a data do efetivo pagamento, além das demais prestações que se vencerem 
neste período, mais emolumentos e despesas de cobrança e de intimação no valor de R$ 
2.732,10. O pagamento deverá ser efetuado preferencialmente em cheque administrativo, 
nominal ao Segundo Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Guarulhos / SP, CNPJ 
14.677.911/0001-62.

Assim, procede-se à Intimação por Edital de Vossa Senhoria, para que se dirija ao Registro 
de Imóveis, situado na Rua Guaíra, nº 91, Jardim Barbosa, Guarulhos - SP, de Segunda 
a Sexta-feira das 09h00min às 16h00min, onde devera efetuar o pagamento atualizado do 
débito acima discriminado, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, contados da data da 
terceira publicação.

Por oportuno, fi ca Vossa Senhoria ciente de que o não pagamento do débito no prazo 
estipulado garante o direito de consolidação da propriedade plena do imóvel, situado neste 
Município, na Rua Vicenzo Paciullo, 277, Apartamento 57, Torre Cantareira, Condomínio 
Residencial Fatto Reserva Vila Rio, Picanço, Guarulhos - SP, em favor da credora fi duciária 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, nos termos do § 7º, do artigo 26, da Lei n.° 9.514/97.   

Guarulhos, 28 de setembro de 2018.  
Segunda Publicação 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

DUTRAPEL COOPERATIVA DE RECICLAGEM DE RESIDUOS DE APARAS 
PAPEL PAPELÃO E PLASTICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO, inscrita sob CNPJ 
12.635.136/0001-57, representado pelo seu presidente convoca seus cooperados 
para reunião para a Assembleia Geral  Extraordinária, a ser realizada em sua sede à 
Rua PAULO STEOLA  nº 215, Jardim Santa Francisca, CEP: 07034-040, Município 
de Guarulhos/SP, no dia 11 de Outubro de 2018 em primeira chamada as 09:00 hs, 
segunda chamada as 10:00 hs  e terceira e ultima chamada as 11:00, onde serão 
discutidos os seguintes itens da ordem do dia;

• ADMISSÃO DE COOPERADOS;
• DEMISSÃO DE COOPERADOS;
• ELEIÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA;
• ELEIÇÃO DO CONSELHO FISCAL E SUPLENTE; 
• E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DE TODOS;

Guarulhos, 28 de Setembro de 2018.
MARIA CELIA DO NASCIMENTO SILVA

PRESIDENTE 
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Termina prazo para inscrição gratuita 
no Prêmio Destaque Empresarial 2018

TÉRMINO: A inscrição termina nesta sexta (28); solenidade de entrega de premiação será dia 25, com show de Paulo Ricardo 

As empresas que ainda 
não garantiram partici-
pação no Prêmio Des-
taque Empresarial (PDE) 
precisam correr. Termina 
nesta sexta-feira, 28/09, 
o prazo de inscrição 
gratuita, que deve ser 
feita pela internet, no site 
da ACE-Guarulhos (www.
aceguarulhos.com.br).

A premiação está dividi-
da em quatro categorias: 
micro, pequena, média e 
grande empresa. O PDE, 

assim como no ano pas-
sado, tem a chancela da 
revista Pequenas Empre-
sas Grandes Negócios, 
devido ao reconhecimen-
to às boas práticas da 
classe empresarial gua-
rulhense. Além disso, o 
PDE terá uma premiação 
especial: o voto popular, 
que vai eleger os bares, 
restaurantes e empresas 
de entretenimento que 
fi zeram a diferença em 
Guarulhos.

Este ano, o Prêmio Des-
taque Empresarial traz o 
cantor Paulo Ricardo, que 
liderou a famosa banda 
RPM. Ele apresenta o 
show “On the Rock”. Em 
vídeo, o artista fala do 
show e convida o público. 
“Então já sabem, dia 25 
temos um encontro mar-
cado”, diz ele.

William Paneque, presi-
dente da ACE-Guarulhos, 
entidade organizadora 
e realizadora do PDE, 

ressalta a importância 
da participação das 
empresas. “O PDE é o 
auge da valorização das 
empresas participantes, 
porque entendemos que 
o empreendedor batalha 
muito para entregar valor 
ao seu consumidor, para 
produzir com qualidade 
e, principalmente, para 
fortalecer a economia. Por 
isso, convidamos toda a 
classe empresarial para 
participar”, conclui.
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‘Me olhava no espelho e sentia nojo 
de mim’, diz Kéfera sobre a aparência

Daniela Mercury cogita aumentar a 
família com a esposa Malu Verçosa

Kéfera Buchmann teve 
momentos de desabafo no 
sofá do programa “Conversa 
com Bial” desta quarta-feira, 
26. Ao lado da youtuber 
Mariana Xavier, a atriz con-
fessou que teve problemas 
para aceitar sua aparência. 
“Tive distúrbios de autoi-
magem, anorexia, bulimia, 
fazia as dietas mais loucas 
possíveis. Eu me enfiei em 
sites que estimulavam e 
indicavam que a gente con-
tinuasse tendo os distúrbios, 
é horrível”, revelou. 

Ela ficou famosa no YouTu-
be, em 2010, antes de viver 
a personagem Mariane na 
novela “Espelho da Vida”, 
da TV Globo. Kéfera disse 
também que se olhava no 
espelho e sentia nojo. “Eu 
me pegava dizendo: ‘meu 
Deus, não mereço estar 

viva’. Eu tinha sete, oito 
anos”, relembra.

Sobre a vida de influencia-
dora digital, Kéfera afirmou 
que não gostava mais dos 
vídeos que fazia. “Era meu 
trabalho, mas me tornou 
prisioneira. Criava conteú-
do por criar. Hoje estou no 
caminho certo, não produzo 
conteúdo só para meu 

ganho pessoal, penso no 
coletivo também”, ressaltou.

Na página no Instagram, 
Kéfera compartilhou a foto 
que tirou com o apresenta-
dor Pedro Bial e a youtuber 
Mariana Xavier. “Conversa-
mos sobre corpo, autoacei-
tação, sofrimento coletivo e 
individual, resumindo ficou 
muito legal”, escreveu.

“O mais importante é que, 
além de estar com a pessoa 
que eu amo, poder beijar, 
abraçar... é trazer amor à 
sociedade”. A declaração foi 
feita por Daniela Mercury no 
Programa do Porchat desta 
quarta-feira, 26. A cantora 
assumiu o romance com 
Malu Verçosa há cinco anos 
e lembra o que sentiu quan-
do anunciou para o mundo 
que é homossexual.

“Quem está preparado? A 

gente não. Eu disse que ia 
chamar atenção, mas não 
sabia o que ia acontecer. Foi 
impactante, forte A gente sai 
na rua juntas e as pessoas 
nos agradecem”, conta 
Daniela.

Na entrevista ao apre-
sentador Fábio Porchat, a 
cantora falou sobre o amor 
que sente pelas netas e que 
têm todos os bisavós vivos. 
“A gente não quer fazer 
mais nada da vida. Não quer 

mais trabalhar”, brinca. 
Por ser avó muito cedo, 

Daniela Mercury não des-
carta a possibilidade de ter 
mais filhos. “Eu tenho mais 
três filhas com Malu. A mais 
velha está com 20, a do 
meio 17 e tem uma peque-
nininha. O fato de ser avó 
cedo deu vontade de ter 
mais filho. E é muito capaz 
que a gente arrume mais 
gente para povoar o plane-
ta”, revelou a cantora.

DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S/A
C.N.P.J. Nº 62.464.904/0001-25

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS – PRAZO 15 DIAS – PROCESSO N° 
1047407.36.2016.8.26.0224 (EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR RODRIGO TELLINI DE AGUIRRE 
CAMARGO), JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE GUARULHOS/
SP FAZ SABER QUE O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER MOVE UMA AÇÃO 
DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA, COM PEDIDO DE LIMINAR, EM FACE DE MANUEL 
DE JESUS FERREIRA E OUTROS, OBJETIVANDO A ÁREA DE 250,00 M² (DUZENTOS E CINQUENTA 
METROS QUADRADOS) QUE CORRESPONDE AO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CARMO DO CAJURU, 
S/N°, BAIRRO CIDADE SERODIO, CEP: 07155-100, CIDADE DE GUARULHOS-SP, (ESTACA 7163+6,86 
E 7164+9,07). TAL IMÓVEL É OBJETO DA MATRÍCULA, N° 135.713 DO 2° OFÍCIO DE REGISTRO DE 
IMÓVEIS DE GUARULHOS-SP, NOS TERMOS DA LEI N° 3.365/41, CONTANDO O PRAZO A PARTIR DA 
PRIMEIRA PUBLICAÇÃO DO D.J.E., SERÁ O EDITAL AFIXADO E PUBLICADO NA FORMA DA LEI.
GUARULHOS, 04/10/2017

EDITAL

O Segundo Ofi cial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica 
da Comarca de Guarulhos, Estado de São Paulo, considerando o disposto no § 4º, do 
Artigo 26, da Lei 9.514/97, em atendimento ao requerimento prenotado sob nº 408.665, 
de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, credora fi duciária, nos termos do registro 
número 14, da matrícula 90.151, relativa ao Imóvel situado na Rua Floro de Oliveira, 
245, casa 41, tipo B-3, Residencial Recanto do Lua, Bairro dos Morros, Guarulhos 
- SP, serve-se do presente para promover a Intimação por Edital do devedor fi duciante 
MARCIO FERREIRA DO NASCIMENTO, CPF 328.044.568-03, para fi ns de cumprimento 
das obrigações contratuais, decorrente das prestações e encargos em atraso, tendo em 
vista que o devedor fi duciante MARCIO FERREIRA DO NASCIMENTO encontra-se em 
local incerto ou não sabido.    

O valor das prestações e encargos em atraso, atualizado até 05/09/2018, corresponde a 
R$ 58.509,74 (cinquenta e oito mil, quinhentos e nove reais e setenta e quatro centavos), 
conforme demonstrativo de débito apresentado pela credora, disponível para conhecimento, 
estando o valor sujeito a atualização monetária, juros convencionais e demais encargos 
contratuais até a data do efetivo pagamento, além das demais prestações que se vencerem 
neste período, mais emolumentos e despesas de cobrança e de intimação no valor de R$ 
1.992,14. O pagamento deverá ser efetuado preferencialmente em cheque administrativo, 
nominal ao Segundo Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Guarulhos / SP, CNPJ 
14.677.911/0001-62.

Assim, procede-se à Intimação por Edital de Vossa Senhoria, para que se dirija ao 
Registro de Imóveis, situado na Rua Guaíra, nº 91, Jardim Barbosa, Guarulhos - SP, 
de Segunda a Sexta-feira das 09h00min às 16h00min, onde devera efetuar o pagamento 
atualizado do débito acima discriminado, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, 
contados da data da terceira publicação.

Por oportuno, fi ca Vossa Senhoria ciente de que o não pagamento do débito no prazo 
estipulado garante o direito de consolidação da propriedade plena do imóvel, situado neste 
Município, na Rua Floro de Oliveira, 245, casa 41, tipo B-3, Residencial Recanto do Lua, 
Bairro dos Morros, Guarulhos - SP, em favor da credora fi duciária CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL - CEF, nos termos do § 7º, do artigo 26, da Lei n.° 9.514/97.   

Guarulhos, 28 de setembro de 2018.  
Segunda Publicação 

Direto da Fábrica com garantia
Consulte outras Medidas

MONTAGEM
GRÁTIS!

Rua Cabo Antonio Pereira da Silva, 681
Jd. Tranquilidade- Guarulhos- SP

Fone: 2422-6851

*Imagens meramente ilustrativas. Preços enquanto durar os estoques.

SAUCER
CENTRO AUTOMOTIVO

Horários de funcionamento: Segunda a sexta das 8h às 18h  - Sábado das 8h às 14h.

PNEUS NOVOS 
10X R$ 20,00      **pneu 175/70/13

PNEUS REMOLD 
10X R$ 12,50      *pneu 175/70/13

A PARTIR DE 

R$ 99,90*
 

À BASE DE TROCA

IMPORTADOS

Temos várias medidas. Consulte! * Parcelamento no cartão de crédito

AMORTECEDOR RECONDICIONADO

A PARTIR DE 4 x R$ 89,90 NO CARTÃO 

A PARTIR DE 

R$ 159,90** 

À VISTA

À VISTA
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[ horóscopo ]

Segurança De Shopping

Ela e os Caras

Globo, 15h01 Paul 
Blart: Mall Cop. EUA. 
Comédia. Direção: Ste-
ve Carr. Com Kevin Ja-
mes, Keir O’donnell,. 
Paul Blart é um cara 
gentil que sonha em vi-
rar um policial de ver-
dade, mas que, por 
enquanto, patrulha o 
shopping local como 

segurança. Com seu 
bigode bem aparado 
e zelo exagerado, só 
Blart parece levar seu 
trabalho a sério. Mas 
tudo isso muda quando 
uma gangue invade o 
shopping e faz reféns. 
Destreinado, desarma-
do e sendo ele mesmo 
um enorme alvo.

SBT, 23h15 
Sydney White. 
EUA, 2007. Co-
média. Direção: 
Joe Nussbaum. 
Com Amanda By-
nes, Sara Paxton. 
Sydney White, órfã 
de mãe desde os 
nove anos, foi cria-
da pelo pai e seus 
amigos que, agora, 
se orgulham em vê-
-la partir para uni-
versidade. Embo-
ra sonhasse entrar 

para mesma fra-
ternidade que sua 
mãe, Sydney não 
se identifica com 
o mundo das patri-
cinhas e acaba ex-
pulsa. Acolhida por 
um grupo de ner-
ds que mora numa 
casa prestes a ser 
demolida, Sydnei 
se torna líder des-
ses estudantes e 
promete dar voz e 
vez a todos da uni-
versidade.

Fotos: Divulgação

[ filmes ] 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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MA
PROPAGADO

INEGAVEL
ATLETICA
DRNHOV

AJEITARO
IATEOB
DLIAURI
APSICL

RECAMAPA
MACIOAC
ERARAL
CIOERMA
AEROSSOL

Patrono 
do Serviço

Militar
Brasileiro

Pôr de
acordo
(bras.)

Dígrafo pre-
sente em
"galinha"
(Gram.)

A fala do
Pato

Donald
(HQ)

Oduvaldo
Viana,

teatrólogo

Indígenas
da Bahia
e Espírito

Santo

(?)
negativo,
tipo raro

de sangue

Botão de
gravação

de
câmeras

Medida da
mão

estendida

Tipo de
textura do

cabelo
sedoso

(?) nova, 
movimen-
to musical

francês
Mar de

(?), lago
do Caza-
quistão

(?) Pacino,
premiado

ator e
produtor

A rua
mais

propensa
a assaltosTipo de 

embala-
gem de 
desodo-

rante

Ellen Ro-
che, atriz
paulista
Época de 
acasala-

mento dos
animais

Ataque his-
térico (pop.)

Estado
nortista

Psicologia
(abrev.)

Problema
dentário

"Ouro", em
"áurico"
Peça co-

mo o "kilt"
551, em
romanos

Embarca-
ção

luxuosa
de origem
holandesa

Que não
se pode

contestar
Marcha

(?), espor-
te olímpi-
co desde

1908

O vírus
que já foi
alastrado 

Três das principais
cidades

da Arábia
Saudita

Sílaba de
"pelve"

(?) secreto:
espião

A segunda maior
cidade do Canadá Art (?), es-

tilo arqui-
tetônico

Extensão
de vídeos

Prenome da Dama do
Crime

3/ars — avi — rec. 4/déco. 5/cárie.

[ novelas ] 

virgem

Você sente que está 
chegando perto da 
verdade. Declare sua 
posição sem hesitação, 
mas sem ser agressivo. 
Você está definitiva-
mente em boa forma e 
seus níveis de energia 
são estáveis.

É hora de suavizar 
um desentendimento. 
Você vai ser capaz de 
encontrar as palavras 
certas, sem torcer nada. 
Seu corpo não está 
recebendo bastante 
vitaminas ou minerais - 
não é nada grave, mas 
você deve resolver o 
problema.

Você está se sen-
tindo mais sociável e 
aberto às ideias de 
outras pessoas, com 
uma perspectiva mais 
otimista. No entanto, 
não imponha as 
suas ideias sobre os 
outros. 

Haverá muita 
agitação em torno de 
você, tome cuidado 
para não se disper-
sar também! Existe 
um equilíbrio entre 
os seus sonhos e a 
realidade. Há um bom 
equilíbrio geral, você 
só precisa praticar um 
pouco de esporte.

Não se deixe intimidar 
por pessoas que duvi-
dam de você. Você só 
precisa de uma coisa: 
seguir em frente! Con-
suma mais vitaminas e 
minerais.

Você não terá pro-
blemas ao argumentar 
seu ponto de vista. 
Não exagere, é tudo 
a mesma coisa. Seja 
diplomático. Sua 
atividade cerebral 
efervescente poderia 
levá-lo a fazer coisas 
demais fisicamente.

Use suas conexões 
para que você tenha a 
chance de ver as mu-
danças que pretende 
fazer. Ajude os outros. 
Não seja orgulhoso 
demais para ouvir as 
necessidades básicas 
do seu corpo, você tem 
razão em pensar que 
precisa relaxar.

Não se deixe ser 
pego com detalhes 
materiais - você não vai 
se preocupar com eles 
no final do dia! Você 
precisa deixar de lado 
a tensão que tem cons-
truído recentemente. A 
melhor maneira de fazer 
isso seria fazendo algo 
artístico ou criativo.

Sua intuição vai 
ajudá-lo a superar 
uma preocupação 
considerável. Você 
está determinado a 
lutar na direção certa. 
Se conseguir tirar as 
suas dúvidas, você 
será capaz de manter 
sua energia mental em 
um nível elevado.

Seu senso de humor 
o torna mais popular do 
que nunca e será muito 
bom para os relaciona-
mentos. Respire fundo 
e isso vai ajudá-lo a 
encontrar a calma que 
você precisa para as 
reorganizações que 
está fazendo

Pense com calma 
e pese os prós e os 
contras. Não se deixe 
levar inutilmente por 
qualquer coisa que 
faça. Reserve algum 
ânimo para o fim do 
dia e relaxe em uma 
de suas atividades de 
lazer favoritas.

Com sua aborda-
gem insistente, mas 
flexível, você é bom 
em persuadir, reunin-
do e motivando aque-
les que o rodeiam. 
Apesar dos sentimen-
tos de fadiga, que 
são de curta duração, 
você está em boa for-
ma hoje. 

áries libra

escorpião

sagitário

capricórnio

aquário

peixes

touro

gêmeos

câncer

leão

Malhação - Vi-
das Brasileiras

Michael se acon-
selha com Jade e 
Pérola e decide se 
revelar para Santia-
go. Rafael conver-
sa com Márcio e 
incentiva o filho a 
desfazer a confu-
são com Álvaro e 
Pérola. Márcio pede 
desculpas a Álvaro 
e Verena, que rea-
tam o namoro. 

Espelho da Vida
Margot convida 

Cris para ir à antiga 
casa de Júlia. 
Lenita repreende o 
comportamento de 
Isabel, que afirma 
que vai separar 
Alain de Cris. Ana 
tem um mau pres-
sentimento sobre 
Cris, contudo sofre 
por não conseguir 
falar com a filha. 
Além disso, Cris 
sofre um acidente 
na casa de Júlia, e 
Margot se deses-
pera.

O Tempo 
Não Para

Cecílio observa 
Cairu e Dom Sabi-
no, sem se revelar. 
Teófilo presenteia 
Dom Sabino e sua 
família com roupas 
novas. Vera Lúcia 
fica intrigada ao 

ver Betina saindo 
do cortiço. Bento 
promete ficar ao 
lado de Samuca em 
seu novo projeto. 
Carmen e Dom Sa-
bino se aproximam. 
Marino sofre um 
acidente e desmaia 
do outro lado da 
ilha.  

Segundo Sol
Valentim afirma a 

Beto que Luzia só 
pode estar mentin-
do sobre o roubo 
do bebê. Naná e 
Dodô armam contra 
Karola, que é 
ofendida por todos 
os seus vizinhos. 
Galdino incita Lau-
reta contra Rosa, e 
revela a Luzia que 
planeja acabar com 
a vida da cafeti-
na. Rosa se sente 
culpada quando 
Valentim desabafa 
sobre Karola. 

Jesus
Caifás fica furioso 

diante da serenida-
de de Jesus. Marta, 
Lázaro e Maria de 
Betânia ajudam 
Maria Madalena. 
Herodíade humilha 
Antipas. Jesus en-
frenta Caifás, que 
ufa de ódio. Tiago 
Justo se emociona 
ao rever Deborah. 
Maria Madalena se-
gue recebendo os 

cuidados da família 
de Lázaro. Judite 
descobre a barriga 
falsa de Livona e 
a expulsa de casa, 
mas a serva revela 
saber do assassina-
to da viúva de Levi.  

Chiquititas
Mili diz para 

Gabriela que está 
preocupada com 
Maria, se ela ficará 
bem com Marian. 
Eduarda chega 
com Paçoca em 
sua casa. Na ilha 
deserta, Tobias faz 
uma lança com um 
galho velho. Maria 
Cecília sente falta 
de comer hambúr-
guer.    

As Aventuras 
de Poliana

Claudia devolve 
o celular de Yasmin 
por ela ter se com-
portado bem nos 
últimos dias. Mário 
e Luigi se escon-
dem no carro da 
mãe para tentarem 
descobrir o lugar 
que ela e Sérgio 
trabalham.  

O resumo dos 
capítulos de todas 
as novelas é de res-
ponsabilidade das 
emissoras.
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de linhaClassifi cados

EDITAL

O Segundo Ofi cial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica 
da Comarca de Guarulhos, Estado de São Paulo, considerando o disposto no § 4º, do 
Artigo 26, da Lei 9.514/97, em atendimento ao requerimento prenotado sob nº 421.328, de 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, credora fi duciária, nos termos do registro número 
15, da matrícula 40.606, relativa ao Imóvel situado na Rua David Nasser, nº 181 (atual 
195 do cadastro municipal), Residencial Parque Cumbica, Guarulhos / SP, serve-se 
do presente para promover a Intimação por Edital dos devedores fi duciantes ALDO DA 
SILVA SOUSA, CPF 008.293.517-36 e ANDREIA LEANDRA DA SILVA SOUSA, CPF 
277.877.588-99, para fi ns de cumprimento das obrigações contratuais, decorrente das 
prestações e encargos em atraso, tendo em vista que os devedores fi duciantes ALDO DA 
SILVA SOUSA e ANDREIA LEANDRA DA SILVA SOUSA encontram-se em local incerto 
ou não sabido. 

O valor das prestações e encargos em atraso, atualizado até 05/09/2018, corresponde a 
R$ 29.762,90 (vinte e nove mil, setecentos e sessenta e dois reais e noventa centavos), 
conforme demonstrativo de débito apresentado pela credora, disponível para conhecimento, 
estando o valor sujeito a atualização monetária, juros convencionais e demais encargos 
contratuais até a data do efetivo pagamento, além das demais prestações que se vencerem 
neste período, mais emolumentos e despesas de cobrança e de intimação no valor de R$ 
2.274,64. O pagamento deverá ser efetuado preferencialmente em cheque administrativo, 
nominal ao Segundo Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Guarulhos / SP, CNPJ 
14.677.911/0001-62.

Assim, procede-se à Intimação por Edital de Vossas Senhorias, para que se dirijam ao 
Registro de Imóveis, situado na Rua Guaíra, 91, Jardim Barbosa, Guarulhos/SP, de 
Segunda a Sexta-feira das 09h00min às 16h00min, onde deverão efetuar o pagamento 
atualizado do débito acima discriminado, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, 
contados da data da terceira publicação.

Por oportuno, fi cam Vossas Senhorias cientes de que o não pagamento do débito no prazo 
estipulado garante o direito de consolidação da propriedade plena do imóvel, situado neste 
Município, na Rua David Nasser, nº 181 (atual 195 do cadastro municipal), Residencial 
Parque Cumbica, Guarulhos / SP, em favor da credora fi duciária CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL - CEF, nos termos do § 7º, do artigo 26, da Lei n.° 9.514/97.  

Guarulhos, 28 de setembro de 2018.  
Segunda Publicação 

   EMPREGOS 
 PRECISA-SE 

 GIGA SOM CONTRATA 
 Motorista categoria B/C/D p/ 
bico. Locutores, animadores e 
bandeiradoras. Vendedora in-
terna c/ disp p/ trab de terça 
a dom (fi xo). Cozinheira (fi xo). 
Whats:94015-4662 

 IMÓVEIS 
 ALUGA-SE 

 CASA ASSOBRADADA 
 3qrts sendo 2 suítes, sl, coz, wc, 
a sv, quintal, 1vg c/ p automático 
R$1.600,00 c/ dep. Jd Paraventi. 
F:99210-7310/3456-5355 

 CASA VILA SÃO JORGE 
 Quarto, sala, cozinha, banheiro e 
área de serviço. R$750,00 c/ de-
pósito. F:99210-7310/3456-5355 

 KIT/ CENTRO 
 Próx. ao Shopping Poli R$ 500,00  
F: 2468-9271/ 99976-9738 

 SALÃO 152 METROS 
 Proximo a praça 8, taboão R$ 
1.500,00 F:2468-9271/ 99976-
9738  

 SALÃO 152 METROS 
 Proximo a praça 8, taboão R$ 
1.500,00 F:2468-9271/ 99976-
9738  

 APTO CECAP 
 2 Dorms, garagem, R$1.200,00 
incluso condomínio. F:99912-
0368. 

 APTO CENTRO 
 2 Dorms, garagem. R$1.500,00 
incluso condomínio. F:99912-
0368. 

 APTO CENTRO 
 3 Dorms, 3 vagas. R$3.500,00. 
F:99912-0368. 

 GALPÃO EM CUMBICA 
 600 Metros. 75kva. R$ 6.500,00. 
F:99912-0368. 

 GALPÃO EM CUMBICA 
 600 Mts de aréa construída e 
aréa total 1.500 mts. F:99912-
0368 

 VILA PROGRESSO 
 Próx. super. Lopes. Apto mob. p/ 
moças ou rapazes, c/ referência. 
F:96095-1741- Luiz 

 VENDE-SE 

 TERRENOS GUARULHOS 
 Ótimo localização há apenas 2 
km da praça 8 de dezembro. peq. 
entr. e mensais de R$ 650,00 Úl-
timas unid. não percam. F:4969-
4226/ 4969-0884 www.cooper-
terrahabitacional.com.br 

 CASA R$200MIL 
 3 dorms, 3 vagas. R$120Mil de 
entrada. Ac. auto como parte de 
pagamento. Direto c/ proprietário 
F:97572-3897 

 URGENTE! SOBRADO COND. FE-
CHADO 
 90mts², 3dorms. 1 suíte, 1wc, 1 la-
vabo, gar 2 autos, pisc, área lazer 
completa, port. 24hrs. R$380mil. 
Cocaia  F:96205-4173    

 NEGÓCIOS 
 OPORTUNIDADE 

 ÁREA INDUSTRIAL ZUP- 1 GUA-
RAREMA 
 C/ 41.629 m², 60km de SP, c/ en-
trada ofi cial p/ Dutra 200 metros 
de distância. R$62,00 o metro. 
F:(11)4693-1939/ (11)99965-6093/ 
(11)97337-3304. Creci 18.499 J. 
Email: contato@guararemaimo-
veis.com.br 

 VENDA ESTACIONAMENTO/ LAVA 
RAPIDO 
 Centro de Guarulhos. 670m². 
Média de 400 carros no mês. 
R$180Mil. F:2094-2503/ 99586-
3136 

 SERVIÇOS 
 INFORMÁTICA 

 ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
 Manutenção de computadores, 
notbooks em geral. TX R$55,00 
Ac cartão. F:94672-8044whatsa-
pp/2026-1845 

 SAÚDE 

 PRÓTESES DENTÁRIAS 
 Atendimento Clinica Dentária. 
F:98955-2296 

     

   Ligue para 
anunciar nos 
classifi cados

APTO CENTRO DE GUA
3dorms, c/ armários, 

sl 2 amb, coz, a.s., wc, wc 
emp, 1vg coberta, 2 elev. 

R. Caraguatatuba, 07 - 
9º and, apto 92, frente, vago, 
doc 100% R$250mil, ac veíc 

SUV ou sedan até 100mil, 
tabela fipe, saldo em 

espécie, chaves na portaria.
Negociação 

c/ proprietário.

Av. Suplicy
10 salas, 4 wc, 

cozinha, 
ampla recepção.

Frente 10 m 
c/ 4 vagas.

SOBRADO COMERCIAL

F:2422-4005

Para uma mente saudável, com 
maior capacidade de raciocínio,

concentração, memória, 
criatividade e autoestima.
BREVE EM GUARULHOS 

Para todas as idades
RESERVAS E INFORMAÇÕES:

F: 4970-8932 
97450-9773

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - PRESENCIAL E ONLINE
 1º LEILÃO: 11 de outubro 2018 às 14h30min *. 2º LEILÃO: 23 de outubro 2018 às 14h30min *. - *(horário de Brasília)
Ana Claudia Carolina Campos Frazão, Leiloeira Oficial, JUCESP nº 836, podendo se fazer substituir por Carlos 
Alberto Fernando Santos Frazão, Leiloeiro Oficial, JUCESP nº 203, ambos escritório na Rua da Mooca, 3.547, Mooca,  
São Paulo/SP, FAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiver, que levará a  
PÚBLICO LEILÃO de modo PRESENCIAL E ON-LINE, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, 
autorizada pelo Credor Fiduciário BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A - CNPJ nº 90.400.888/0001-42, nos termos 
do instrumento particular com força de escritura pública de 18/10/2012, cujos Fiduciantes são CÉLIA ANTONIA 
CAMARGO GONÇALVES, CPF/MF sob nº 104.834.908-06; e seu marido SERGIO GONÇALVES, CPF/MF sob  
nº 028.921.098-41, em PRIMEIRO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a  
R$ 1.848.653,00 (Um Milhão Oitocentos e Quarenta e Oito Mil e Seiscentos e Cinquenta e Três Reais - atualizado 
conforme disposições contratuais), o imóvel constituído pelo “Prédio Residencial com área de 358,00m², e seu 
respectivo terreno com área de 500,00m², situado na Rua Jacareí, nº 72, Vila Galvão, Guarulhos/SP”, melhor descrito 
na matrícula nº 41.697 do 2º Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica 
da Comarca de Guarulhos/SP. Imóvel ocupado. Venda em caráter “ad corpus” e no estado de conservação 
em que se encontra. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já designado o SEGUNDO LEILÃO  
(data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 1.401.585,48 (Um Milhão Quatrocentos e Um Mil 
Quinhentos e Oitenta e Cinco Reais e Quarenta e Oito Centavos - nos termos do art. 27, §2º da Lei 9.514/97).  
O leilão presencial ocorrerá no escritório da Leiloeira. Os interessados em participar do leilão de modo on-line, 
deverão se cadastrar no site www.FrazaoLeiloes.com.br, encaminhar a documentação necessária para liberação 
do cadastro 24 horas do início do leilão. Forma de pagamento e demais condições de venda, VEJA A INTEGRA 
DESTE EDITAL NO SITE: www.FrazaoLeiloes.com.br. Informações pelo tel. 11-3550-4066 (4433_20 Ml).

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - PRESENCIAL E ONLINE
1º LEILÃO: 18 de outubro 2018 às 14h30min *. 2º LEILÃO: 30 de outubro 2018 às 14h30min *. - *(horário de Brasília)
Ana Claudia Carolina Campos Frazão, Leiloeira Oficial, JUCESP nº 836, podendo se fazer substituir por Carlos 
Alberto Fernando Santos Frazão, Leiloeiro Oficial, JUCESP nº 203, ambos escritório na Rua da Mooca, 3.547, Mooca,  
São Paulo/SP, FAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiver, que levará a  
PÚBLICO LEILÃO de modo PRESENCIAL E ON-LINE, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, autorizada 
pelo Credor Fiduciário BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A - CNPJ nº 90.400.888/0001-42, nos termos do instrumento 
particular com força de escritura pública de 28/04/2016, cujos Fiduciantes são JOSÉ DA ANUNCIAÇÃO ARAUJO, 
CPF/MF 393.395.488-68, e sua mulher SILVIA APARECIDA ARAUJO, CPF/MF 145.348.618-69, em PRIMEIRO LEILÃO 
(data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 457.307,13 (Quatrocentos e Cinquenta e Sete Mil Trezentos 
e Sete Reais e Treze Centavos - atualizado conforme disposições contratuais), o imóvel constituído pelo “Apartamento  
nº 145, Torre 05, com a área privativa de 77,0600m², e área total de 147,8489m², com direito a 02 vagas de garagem, 
do empreendimento denominado Parque Guarulhos - Subcondomínio Residencial ‘’Parque Residence’’, situado na 
Avenida Bartholomeu de Carlos nº 230, no bairro do Picanço, Guarulhos/SP”, melhor descrito na matrícula nº 141.535  
do 2º Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de  
Guarulhos/SP. Imóvel ocupado. Venda em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra. 
Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já designado o SEGUNDO LEILÃO (data/horário acima), com lance 
mínimo igual ou superior a R$ 197.500,00 (Cento e Noventa e Sete Mil e Quinhentos Reais). O leilão presencial ocorrerá 
no escritório dos Leiloeiros. Os interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar no  
site www.FrazaoLeiloes.com.br, encaminhar a documentação necessária para liberação do cadastro 24 horas do 
início do leilão. Forma de pagamento e demais condições de venda, VEJA A INTEGRA DESTE EDITAL NO SITE: 
www.FrazaoLeiloes.com.br. Informações pelo tel. 11-3550-4066 (4436_03 Ml).

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - PRESENCIAL E ONLINE
1º LEILÃO: 11 de outubro 2018 às 14h30min *. 2º LEILÃO: 23 de outubro 2018 às 14h30min *. *(horário de Brasília)
Ana Claudia Carolina Campos Frazão, Leiloeira Oficial, JUCESP nº 836, podendo se fazer substituir por Carlos Alberto 
Fernando Santos Frazão, Leiloeiro Oficial, JUCESP nº 203, ambos escritório na Rua da Mooca, 3.547, Mooca, São Paulo/
SP, FAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiver, que levará a PÚBLICO LEILÃO de 
modo PRESENCIAL E ON-LINE, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, autorizada pelo Credor Fiduciário 
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A - CNPJ nº 90.400.888/0001-42, nos termos do instrumento particular com força de 
escritura pública de 05/01/2017, cujos Fiduciantes são JULIANA FERNANDES BONIFÁCIO, CPF/MF 299.674.378-47, 
e seu marido ALESSANDRO MARIANO BARBOSA, CPF/MF 247.976.358-78, em  PRIMEIRO LEILÃO (data/horário 
acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 1.273.299,36 (Um Milhão Duzentos e Setenta e Três Mil Duzentos 
e Noventa e Nove Reais e Trinta e Seis Centavos - atualizado conforme disposições contratuais), o imóvel constituído 
pelo “Apartamento, nº 224, 22º andar, área privativa total de 165,44m² e área total de 258,698m², com direito a 03 vagas 
de garagem, comuns indeterminadas, situadas no subsolo, do Terrazzo Condomínio Clube, situado na Rua do Saboó e  
Rua Nicola de Risio, Vila Camargos, Guarulhos/SP”, melhor descrito na matrícula nº 139.665 do 2º Oficial de Registro 
de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de Guarulhos/SP. Imóvel ocupado.  
Venda em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra. Caso não haja licitante em primeiro 
leilão, fica desde já designado o SEGUNDO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a  
R$ 1.037.097,80 (Um Milhão Trinta e Sete Mil Noventa e Sete Reais e Oitenta Centavos - nos termos do art. 27, §2º da  
Lei 9.514/97). O leilão presencial ocorrerá no escritório da Leiloeira. Os interessados em participar do leilão de modo 
on-line, deverão se cadastrar no site www.FrazaoLeiloes.com.br, encaminhar a documentação necessária para liberação 
do cadastro 24 horas do início do leilão. Forma de pagamento e demais condições de venda, VEJA A INTEGRA 
DESTE EDITAL NO SITE: www.FrazaoLeiloes.com.br. Informações pelo tel. 11-3550-4066 (4433_26 Sc).
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BV apresenta

Acesse o site meucarronovo.com.br/hipersaldao
ou procure uma loja identificada

 

Sujeito à aprovação do crédito e demais condições dos produtos vigentes no ato da contratação. Ofertas válidas para �nanciamento de veículos usados/0km comercializados por intermédio de lojistas correspondentes da BV e participantes do Hipersaldão MeuCarroNovo. O prazo de vigência da oferta é de 
20/09/2018 a 07/10/2018 ou enquanto durar o estoque. A BV e o MeuCarroNovo não se responsabilizam por quaisquer defeitos, vícios ou problemas existentes nos veículos ou decorrentes dos negócios realizados no Hipersaldão MeuCarroNovo relativos aos veículos, os quais são de exclusiva responsabilidade 
dos lojistas participantes do evento. 1. Taxa 0,89% a.m. para veículos ano/modelo a partir de 2015, com 50% de entrada e saldo remanescente em 12 meses/parcelas. 2. A primeira parcela com vencimento para Novembro/18, para veículos de 0 km a 5 anos de uso, com 30% de entrada e plano de �nanciamento 
em até 36 meses.  3. Seguro Garantia Mecânica Mapfre garantido pela MAPFRE Seguros Gerais S.A., CNPJ 61.074.175/0001-38, Processo SUSEP – 15414.004464/2005-13. Estipulante: BV Financeira, CNPJ 01.149.953/0001-89. Seguro de até 12 meses, poderá ser contratado somente para automóveis �nanciados 
pela BV (exceto utilitários) com até 10 anos de uso e quilometragem inferior a 120.000 (cento e vinte mil) quilômetros. Valor máximo indenizável R$ 10.000,00. Consulte as condições gerais em bv.com.br. O segurado poderá consultar a situação cadastral da Votorantim Corretora de Seguros, no site 
www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na SUSEP 0508261.1.059193-9, nome completo, ou CNPJ 09.023.931/0001-80. A comercialização de seguro é �scalizada pela Susep - 0800 021 8484 (dias úteis, das 9h30 às 17h). O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, 
incentivo ou recomendação à sua comercialização. Seguro opcional, a adesão, após aceitação do cliente, ocorrerá de forma apartada. Para mais informações, consulte as lojas participantes. Imagens meramente ilustrativas. O Custo efetivo total (CET), taxas, tarifas, pagamentos a terceiros, seguros, impostos, 
podem variar de acordo com ano do veículo, marca, valores, prazos e demais condições escolhidas pelo cliente, consulte-os antes de contratar seu empréstimo/�nanciamento. Aprovação de crédito diferenciada para lojas participantes. Use o crédito de forma consciente. SE BEBER NÃO DIRIJA.

A oportunidade do ano para o seu próximo carro!

Apoio:
Realização:

%
a.m.

Taxas a partir de

0,89 1

Financie com
parcelas fixas

3
Carro protegido

por  1 ano
                                  opcional

2
Primeira parcela para

Novembro

20/Set
a

07/Out
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