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Paula Fernandes chega 
a Guarulhos no próximo 
dia 4 com a turnê 
‘Acústico - Voz e Violão’
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Transferência de título de eleitor 
tem alta de 200% em relação
às eleições ocorridas em 2014
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Serviço Connect da CPTM entre 
Guarulhos e o Brás começa a 
operar na próxima quarta-feira
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Proguaru abre concurso público 
para preenchimento de vagas 
em 17 áreas a partir do dia 4
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Pesquisa Datafolha divulgada na noite desta sexta-feira (28) mostra que o governador de São Paulo, Márcio França (PSB), 
candidato à reeleição, passou de 11% para 14% e se aproximou de Doria (PSDB) e Skaf (MDB), que se mantêm empatados

Márcio França cresce para 14% 
e se aproxima de Skaf e Doria
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SHOW: A cantora Paula Fernandes estará no Hotel Mônaco, em 
Guarulhos, no próximo dia 4, com a turnê ‘Acústico - Voz e Violão’
SHOW:
Guarulhos, no próximo dia 4, com a turnê ‘Acústico - Voz e Violão’
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Mutirão do emprego da prefeitura
atrai uma multidão ao Adamastor
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Expediente

[ cena do dia ]

27º

25º

19º

18º

50%

20%

Amanhã

Hoje

30. Set

29. Set

Máxima

Máxima

Mínima

Mínima

POSSIBILIDADE 
DE CHUVA

POSSIBILIDADE 
DE CHUVA

[ tempo ]

LOTERIAS:
Deu sorte hoje? xxxx

Um cachorro sendo transportado na parte traseira de um Fiat Strada, pela rodovia Hélio 
Smidt, acompanhava o fluxo com naturalidade, mas conforme prevê o artigo 235 do 
Código de Trânsito Brasileiro, é proibida a condução de animais na parte externa do 
veículo, sendo a maneira mais correta para transportá-los em caixas no seu interior.

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

Ivanildo Porto

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 fim.

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, ficará 
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 fim 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 dificuldades dela e se 
não fosse a família, teria 
até passado fome.

Sensível, intensa e original. 
Assim é a turnê “Acústico 
- Voz e Violão” que Paula 
Fernandes apresenta esse 
ano em paralelo a “Jeans”. 
A cantora se apresentará no 
próximo dia 4 de outubro em 
Guarulhos, no Hotel Mônaco.

A tour acústica é mais 
intimista; está repleta de 
grandes sucessos tanto 
autorais quanto canções que 
fazem parte da playlist da 
artista. No repertório apare-
cem novidades Nando Reis, 
Kansas, Skank, Victor e Léo, 
Almir Sater entre outros.

“Minha voz e violão serão 
os grandes protagonis-
tas desse espetáculo em 
um cenário marcado por 
sutilezas. Pensei em um 
repertório em que o público 
pudesse cantar do começo 

ao fim todos meus grandes 
sucessos, além de canções 
que eu gostaria de ter com-
posto e/ou gravado. Creio 
que será uma experiência 
deliciosa, relembrando meus 
tempos de voz e violão em 
bares e casas de show, que 
podia me realizar cantando 
canções que sempre me 
emocionaram. Voltarei ao 
tempo em que meu violão e 
eu éramos um só!”, come-
mora a cantora.

“Acústico - Voz e Violão” 
privilegia a essência vocal da 
cantora. Iluminação, cenário 
e músicos levam o público 
a despertar memórias e 
emoções. A direção do es-
petáculo é da própria Paula 
Fernandes e de Marcio Mon-
teiro, produtor e amigo que a 
acompanha desde sempre.

Serviço:
Local: Hotel Mônaco - Rua Diogo de Farias, 181 – 
Centro
Horário: a partir das 19h30
Ingressos e maiores informações: https://pixelticket.
com.br/eventos/2544/paula-fernandes-acustico-em-
guarulhos

Paula Fernandes se 
apresenta em Guarulhos 
com turnê ‘Acústico - 
Voz e Violão’ no dia 4

Reprodução/Facebook
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Serviço Connect entre as estações 
de Guarulhos até o Brás deve 
começar na próxima quarta-feira
Ulisses Carvalho 

O serviço Connect entre 
as estações de Guarulhos 
(Aeroporto e Guarulhos-
-Cecap) deve começar a 
operar na quarta-feira (3), 
de acordo com informa-
ções da Companhia Paulis-
ta de Trens Metropolitanos 
(CPTM), que não revelou 
maiores detalhes e apenas 
afirmou que o anúncio 
oficial será feito nesta 
segunda-feira (1º). 

Já o serviço Airport-Ex-
press, que ligará a estação 
Aeroporto até a estação 
da Luz, no centro de São 
Paulo, em 35 minutos, 
sem paradas em outras 
estações, ainda não tem 
uma data oficial, porém, a 
CPTM alega que o serviço 
deve começar também em 
outubro. 

Previsto para iniciar no 

mês de julho, o serviço 
Connect foi adiado primei-
ro para o mês de agosto, 
depois para o final de 
setembro e agora a nova 
previsão é que se inicie 
neste próximo mês. As 
viagens até a estação Brás 
terão paradas normalmen-
te na estação Engenheiro 
Goulart, a primeira da 
Linha-13 Jade, porém, o 

diferencial é que o usuário 
não precisará realizar mais 
baldeação. 

O novo serviço deve ope-
rar somente em horários 
de pico durante a semana. 
A Linha-13 Jade foi inau-
gurada no dia 31 de março 
deste ano, sendo compos-
ta por três estações, Aero-
porto, Guarulhos-Cecap e 
Engenheiro Goulart. 

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

Proguaru abre concurso para 17 cargos
A Proguaru publicou no 

Diário Oficial desta sexta, 28, 
o edital para abertura das ins-
crições de concurso público 
em 17 áreas. As vagas são 
voltadas para candidatos com 
ensino fundamental incom-
pleto até o ensino superior 
completo.

O edital, que também está 
disponível no site www.pro-
guaru.com.br. O concurso pre-
tende preencher vagas para 

as seguintes áreas: Ajudante 
Geral, Analista de Suporte e 
Rede, Analista Econômico Fi-
nanceiro, Arquiteto, Assisten-
te Contábil, Assistente Social, 
Auxiliar de Enfermagem do 
Trabalho, Comprador, Enge-
nheiro Eletricista, Jardineiro, 
Motociclista, Pintor Predial, 
Programador, Soldador, Técni-
co de Informática, Técnico de 
Pavimentação e Técnico de 
Segurança do Trabalho.

As inscrições serão feitas 
exclusivamente pela internet 
e estarão abertas a partir do 
dia 4 de outubro até às 17h do 
dia 8 de novembro, através 
do site www.institutomais.org.
br ou www.proguaru.com.br . 

Já os candidatos que 
desejam solicitar isenção da 
taxa de inscrição deverão 
preencher as condições 
estabelecidas que constam 
no edital.
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Arquivo/ABr

Transferência de título de 
eleitor tem alta de 200% em 
relação às eleições de 2014

Toninho Ferreira faz criticas a gestões do PSDB no 
governo de SP e diz que Guarulhos foi desvalorizada

Antônio Boaventura

O número de transferên-
cia de títulos de eleitor 
para a cidade de Guaru-
lhos nos últimos quatro 
anos cresceu quase 
200%. Neste período, 
37.170 eleitores optaram 
por votar no município 
e promoveram o êxodo 
neste ano. Em 2014, o 
Tribunal Regional Eleitoral 

(TRE-SP) registrou a mu-
dança de domicilio eleito-
ral de 12.470 votantes.

O prazo final para transfe-
rência de título se encerrou 
no dia 9 de maio. O cadas-
tro eleitoral será reaberto 
somente em 5 de novem-
bro. Para este processo, 
o eleitor deve agendar 
atendimento e compare-
cer ao cartório indicado 

levando documento oficial 
com foto e comprovante 
de endereço.

Para conseguir trocar 
o domicílio eleitoral, o 
eleitor precisa residir, no 
mínimo, há três meses no 
município e ter transcor-
rido, no mínimo, um ano 
da data do alistamento 
eleitoral ou da última 
transferência. 

Postulante ao cargo de 
governador do estado de São 
Paulo pelo Partido Socialista 
dos Trabalhadores Unificados, 
o advogado Toninho Ferreira 
criticou as gestões do PSDB 
nos últimos 24 anos no gover-
no do estado e disse que elas 
desvalorizaram o potencial 
econômico e gerador de ren-
da que Guarulhos. De acordo 
com ele, a política adotada ao 
longo dos anos prejudicou a 
integração do município com 
a região metropolitana. 

“A importância que a cidade 
tem na realidade do Estado 
não condiz, muitas vezes, 
com o tratamento que os 
governos do PSDB, ao longo 
de 24 anos, vêm lhe atribuído 
e que resulta numa política 
deficitária de integração 
da região metropolitana. O 
parque industrial de Guaru-
lhos vem diminuindo, já que 
uma parte das empresas está 
fechando por conta da crise 
e outras estão se deslocando 

para outras cidades do inte-
rior”, explicou Ferreira.

O candidato do PSTU prega 
a instituição de políticas vol-
tadas para atender as classes 
menos favorecidas e que pos-
sam ser geradoras de novos 
postos de trabalho na cidade. 
Toninho entende que esta 
condição pode ser alcançada 
com a devida valorização de 
seu polo industrial e do forta-
lecimento do comércio local, 
já que o mesmo destaca que 
estão são mecanismos que 
contribuem com a economia 
do estado. 

“Deve ser entendida e 
valorizada no marco da 
constituição e integração da 
região metropolitana, o que 
implica reconhecer seu papel 
na economia, na produção 
das riquezas do Estado, mas 
também na distribuição dos 
recursos e no investimento 
nos equipamentos públicos 
para atender o conjunto da 
população pobre e trabalha-

dora”, disse o representante 
do PSTU.

Por sua vez, Toninho tam-
bém criticou as condições do 
transporte público de massa 
oferecido. Ele defendeu 
que a melhor alternativa 
para solucionar os proble-
mas de mobilidade urbana 
entre Guarulhos e as demais 
cidades da Região Metropoli-
tana passa pelo investimento 
no transporte sob trilhos ou 
ferroviário. 

“Uma grande demonstração 
da ausência de políticas para 
valorizar o trabalhador é a 
precária ligação ferroviária en-
tre a cidade de Guarulhos e a 
capital. A linha férrea que hoje 
conduz ao aeroporto, como 
parte de seu projeto inicial 
deveria passar pela cidade, 
para facilitar e diminuir o 
contingente de deslocamento 
rodoviário, além de desafogar 
o trânsito. Isso precisa ser 
revisto e corrigido”, concluiu. 
(A.B.)

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, 29 de setembro de 2018.  
Terceira Publicação 
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Petta entra com ação no TRE-SP
que pode deixar Doria inelegível

O deputado estadual 
Gustavo Petta (PC do 
B) entrou com ação de 
investigação por abuso 
do poder econômico e 
captação ilícita de recur-
so no TRE-SP (Tribunal 
Regional Eleitoral de São 
Paulo) contra o candidato 
ao governo de São Paulo 
João Doria (PSDB), que 
pode resultar na inelegi-
bilidade do tucano. 

Em reportagem do dia 
30 de agosto, a rádio 
CBN relatou que Doria 
usou carros e um heli-
cóptero emprestados das 
empresas da família e 
teve um jantar oferecido 
para apoiadores que con-
tou com a estrutura da 
empresa Maringá Turismo 
na sua organização.

Dos três veículos 
emprestados para a 
campanha do tucano, 
um Volkswagem Jetta 
pertence à Doria Editora, 
o Kia Sorento foi doação 
da Kia Motors para divul-
gação do Grupo Lide (e 

agora usado na campa-
nha) e o helicóptero Bell 
429 pertence à Doria 
Administração e Eventos. 
Nenhum dos veículos 
aparece nas prestações 
de contas já que as em-
presas não são locadora 
de veículos.

“Está evidente que o 
candidato usou empresas 
para uso na campanha 
maculando o pleito e, por 
isso, entrei com a ação”, 
disse Gustavo Petta ao 
apresentar a ação.

A reportagem da CBN 
cita que o empresário 
Marcos Arbaitman, dono 
da Maringá Turismo, 
disse que pagaria o 
bu�et como pessoa 
física, porém, a distribui-
ção de comida configura 
como brindes, o que 
também é proibido pela 
legislação eleitoral. 
A ação 0608674-56-
2018.6.26.0000 foi proto-
colada nessa quarta-feira 
(27) pelo deputado no Tri-
bunal Regional Eleitoral.

Primeiro Mutirão de Oportunidades e 
Serviços atrai multidão ao Adamastor
Antônio Boaventura

O Adamastor Centro foi, 
nesta sexta-feira (28), o des-
tino de milhares de pessoas. 
O motivo? A busca de uma 
oportunidade de emprego 
e qualificação profissional. 
Em sua primeira edição, o 
Mutirão de Oportunidades e 
Serviços, iniciativa da Secre-
taria de Trabalho, atraiu uma 
multidão, que chegava ao lo-
cal a todo instante de vários 
pontos da cidade.

Além dos cursos profis-
sionalizantes, a ação contou 
com a participação de 35 
empresas, que juntas pro-
porcionaram a criação de 
aproximadamente 1.300 va-
gas de trabalho. Entre elas 
estavam disponíveis ocupa-
ções para os cargos de co-
letor de lixo, porteiro, moto-
rista, auxiliar administrativo 
e vagas para Pessoas com 
Deficiência (PCD). Para os 
jovens com idade inferior a 
18 anos, foram oferecidas 110 
oportunidades por meio do 

programa Bolsa Trabalho.
“Alguns estão cadastra-

dos no Ciet (Centro Integra-
do de Emprego, Trabalho e 
Renda) e receberam uma 
carta de encaminhamento. 
Também estão disponíveis 
oportunidades para os Jo-
vens Aprendiz. A gente quer 
fazer [o mutirão] a cada 60 
dias, mas de forma pulveri-
zada nas unidades do CEU 
(Centro de Educação Unifi-
cado)”, explicou a secretária 
do Trabalho, Telma Cardia.

As filas começaram a se 
formar desde as 22h de 
quinta (27). Para atender a 
demanda, o governo munici-
pal disponibilizou transporte 
gratuito nos quatro terminais 
de ônibus da cidade – São 
João, Pimentas, Vila Galvão 
e Parque Cecap. Esta ação 
contou com apoio de agen-
tes da Secretaria de Trans-
portes e Trânsito (STT), da 
Guarda Civil Municipal (GCM) 
e cerca de 60 militares do 
Tiro de Guerra de Guarulhos. 

Filas foram formadas nas 
avenidas Monteiro Lobato e 
Presidente Tancredo de Al-
meida Neves até as proximi-
dades do Terminal Metropoli-
tano Parque Cecap. 

De acordo com os orga-
nizadores, a disputa estaria 
próximo de quase 13 can-
didatos por vaga. Ou seja, 
cerca de 15 mil pessoas esti-
veram no Adamastor Centro 
em busca destas oportunida-
des atreladas ao mercado de 
trabalho. 

Iv
a

n
ild

o
 P

o
rt

o

SEU VOTO VALE DEMOCRACIA E DIREITOS

Prazo de inscrições ao 25º 
Campeonato de Futebol vai 
até 30 de setembro. Procure 
nossa sede, à rua Harry Si-
monsen, 202, Centro, com 
Andréia. Informações, ligue 
2463.5300, 4965.9333 ou 
4965.9337. Fale com um dos  
nossos diretores.

José Pereira dos Santos - Presidente

COLUNA DO

METALÚRGICO
22/9/2018

PARTICIPE DA CAMPANHA
Nas próximas semanas, nosso esforço 
principal será fazer uma boa campanha 
salarial, com reajuste e manutenção 
dos direitos da Convenção. Participe!

INSCRIÇÕES PARA O FUTEBOL VÃO ATÉ DIA 30

Fique sócio.
Vale a pena!

O Sindicato realizou mais nove assembleias de Participa-
ção nos Lucros. Mais de 800 metalúrgicos foram benefi cia-
dos. A maioria dos acordos teve aumento. Propostas foram 
aprovadas na Dias e Therbrec/Sinterfreios (Mairiporã), 
Protendidos Dywidag (Itapegica), Gecede (Vila Galvão), 
Fortim (Aracília), PW (Arujá), Danúbio (Cumbica), Solopes 
(Jardim Castanha) e Centauro (Vila Nova Bonsucesso).  

PLR BENEFICIARÁ MAIS 800 METALÚRGICOS

Prestigie o esporte metalúrgico

Diretores Pepe e Cabeça coordenam assembleia na Gecede

Site: www.metalurgico.org.br - Facebook: www.facebook.com/metalurgicos.deguarulhos
Rua Harry Simonsen, 202, Centro, Guarulhos. Telefone 2463.5300. E-mail sindicato@metalurgico.org.br

Daqui a 15 dias, o Brasil vai 
eleger de deputado estadual a 
presidente da República.

O Sindicato não tem partido, 
mas tem lado. É o lado da demo-
cracia, dos direitos sociais e das 
conquistas trabalhistas.

Portanto, vamos valorizar o 
voto: ele pode signifi car cres-
cimento econômico, direitos 
trabalhistas e melhora salarial.

Escolha candidaturas popu-
lares. Repudie políticos neoli-
berais, comprometidos com o 
poder econômico.

Nosso voto vale muito. Pense 
nisso. E vote certo!

Não será mais cobrada de sócios e dependentes taxa de R$ 20,00, a título 
de exame médico, para uso das piscinas do Clube de Campo.

Mas, por exigência das autoridades da saúde pública, a necessidade do 
exame permanece. Para tanto, orientamos fazer exame nas Unidades Básicas 
de Saúde, com o médico da empresa ou do plano de saúde do trabalhador.

Por norma das autoridades da saúde pública, persiste a exigência de reno-
vação do exame. O período de validade será defi nido pelo médico.

EXAME MÉDICO NÃO SERÁ MAIS COBRADO NO CLUBE
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Doria oscila de 26% para 
25% e Skaf tem 22%; Márcio 
França cresce e chega a 14%

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:

O idealizador
do Projeto
UTI Guarulhos

DEPUTADO ESTADUAL

22777
 WILSON
PAIVA

DR.

MAIS SAÚDE PRA VOCÊ
FIM DAS MORDOMIAS 
PARA OS POLÍTICOS
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FB.COM/WILSONPAIVAUTI

João Doria (PSDB): 25%
Paulo Skaf (MDB): 22%
Marcio França (PSB): 14%
Luiz Marinho (PT): 5%
Major Costa e Silva (DC): 3%
Professora Lisete (PSOL): 2%
Prof. Claudio Fernando (PMN): 1%

Lilian Miranda (PCO): 1%
Marcelo Candido (PDT): 1%
Rogerio Chequer (Novo): 1%
Rodrigo Tavares (PRTB): 1%
Toninho Ferreira (PSTU): 1%
Brancos/nulos: 15%
Não sabe/Não respondeu: 8%

Os candidatos ao go-
verno do Estado de São 
Paulo João Doria (PSDB) 
e Paulo Skaf (MDB) 
seguem tecnicamente 
empatados, mostra a 
mais recente pesquisa 
Datafolha, divulgada 
nesta sexta-feira, 28. 

O ex-prefeito de São 
Paulo oscilou negativa-
mente de 26% para 25% 
e o emedebista ficou 
estável em 22%, mesmo 
resultado da pesquisa do 
dia 20 de setembro. A 
margem de erro da pes-
quisa é de dois pontos 
porcentuais.

Em seguida aparece 
o governador Márcio 
França (PSB), que se 
aproxima dos concor-

rentes e foi de 11% para 
14%, seguindo tendência 
de alta.

Luiz Marinho, do PT, os-
cilou negativamente de 
6% para 5%. Em seguida, 
surgem Major Costa e 
Silva (DC), com 3%, e 
Professora Lisete (PSOL), 
com 2%. 

Outros candidatos 
tiveram 1% de menção 
dos eleitores, segundo o 
levantamento.

Se considerado um 
segundo turno, Skaf 
lidera. Ele venceria Doria 
por 41% a 36%. Brancos 
e nulos, neste caso, são 
20%. O emedebista tam-
bém derrotaria França, 
por 41% a 35%. Já se o 
segundo turno fosse en-

tre João Doria e França, 
Doria venceria por 41% a 
34%. França só venceria 
Luiz Marinho, por 45% 
a 21% em um segundo 
turno.

O Datafolha mostrou 
ainda que Doria segue 
tendo a maior rejeição, 
com 38%. Skaf e Marinho 
têm 27% e França, 17%.

A pesquisa entrevistou 
2.101 pessoas presencial-
mente em 65 municípios 
do Estado de São Paulo 
de quarta-feira, 26, a 
sexta-feira, 28. 

A pesquisa, encomen-
dada pelo jornal Folha 
de S Paulo e pela TV 
Globo, está registrada no 
Tribunal Superior Eleito-
ral (nº SP 07221/2018).
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Gelateria Sorveto

Bacio di Latte Bola de Neve

Gelato Cake

A casa oferece uma 
grande variedade de 
sorvete de massa, pa-
letas e sobremesas, 
como o petit gateau. 
O grande diferencial 
são as taças gourmet. 
Além do saboroso 
sorvete da casa, a 
taça é revestida com 
uma cobertura que 
também pode ser 
consumida. Dentre os 
sabores mais procu-
rados estão a de torta 
holandesa, ninho com 
nutella, ovomaltine e 
a Kinder Bueno. 

Localização: rua Jo-
sephina Mandotti, 174 
– Maia. Informações: 
2229.6661.

Uma das sorveterias mais 
famosas de São Paulo, a Ba-
cio di Latte, oferece gelatos 
em três tamanhos de copi-
nho ou casquinha, sendo 
pequeno, médio, grande e o 
massimo (para aqueles que 
não têm medo de exagero). 
Há também opções para 
viagem. Entre os sabores 
disponíveis estão os mais 
tradicionais Bacio di Latte 
(leite), pistacchio (pistache), 
nocciola (avelã), até sabo-
res mais brasileiros, como 
paçoca e outros de fruta. Ao 
todo são mais de 25 sabores 
disponíveis.

Localização: Parque Shop-
ping Maia, avenida Bartholo-
meu de Carlos, 230 – Maia. 
Informações: 2485-1065.

É um dos locais mais pro-
curados pelos amantes de 
sorvete. O estabelecimen-
to conta com um amplo 
cardápio do doce, fabrica-
dos artesanalmente e com 
diversas combinações. 
Entre alguns dos sabores 
de destaque estão os de 
ameixa, acerola, amen-
doim, baunilha, brigadeiro, 
café, cupuaçu, crocante, 
coco queimado, chocolate 
branco, doce de leite, leite 
condensado, morango, 
menta, milho verde, napoli-
tano, passas, pistache, uva, 
dentre outros. 

Localização: rua Ary 
Barroso, 512 – Paraventi. 
Informações: 2409-6718.

A Gelato Cake é uma loja 
de sobremesas artesa-
nais que oferece diversas 
opções de sorvetes finos, 
petit gateau, churros, milk 
shake, gelato italiano, 
paletas, entre outros. Os 
destaques são a taça gela-
to (taça de chocolate com 
chantilly, mais dois sabores 
de sorvete, dois acompa-
nhamentos e uma genero-
sa cobertura cremosa) e o 
cake (bolo confeitado na 
hora onde o cliente escolhe 
os recheios e a cobertura).

Localização: avenida 
Paulo Faccini, 1.711 – Bos-
que Maia. Informações: 
2656-8000.

Com a temperatura elevada, nada melhor do que desfrutar de um belo sorvete 
neste final de semana. Além dos sabores tradicionais, também há dicas no rotei-
ro de outras delícias, como pistache, avelã e até paçoca. Confira as sorveterias 
que o roteiro dessa semana preparou para você.

Sorveterias de 
Guarulhos são opção 
para driblar o calor 
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A 75 km da capital, Itu 
oferece lazer em meio à 
natureza e hospedagem

Quando se fala em Itu, a 
apenas 75 km de São Pau-
lo, o primeiro pensamento 
é que se trata da cidade 
do exagero, pois lá um dos 
principais pontos turísticos 
é a Praça dos Exageros, 
na rua Maestro José Maria 
dos Passos, 200, no bairro 
Padre Bento, com atrativos 
enormes que enchem os 
olhos das crianças.

Mas também são visitados 
o Museu da Energia, a Cida-
de da Criança, a Fazenda do 
Chocolate, Parque Geológi-
co do Varvito, entre outros 
atrativos.

E para quem prefere lazer 
em meio à natureza, o Par-
que Maeda preparou uma 
programação especial para 
celebrar o Dia das Crianças 
com Oficina Minichef de 
cupcake, Trilha do Pôr do 
Sol, Yoga que envolve pais 
e filhos, Quebra-Gelo com 
música, prêmios e brinca-
deiras -, e Bolha de Sabão 
Gigante. Todas essas ati-
vidades são para os filhos 
que estiverem hospedados 
no Parque Maeda nos dias 
12 e 13.

As reservas podem ser 
feitas pelo e-mail: pousa-
da@parquemaeda.com.br 
ou pelo telefone (11) 2118-

6262. A pousada conta com 
50 chalés com capacidade 
para 7 pessoas, 44 chalés 
para casal e mais 33 apar-
tamentos com capacidade 
para 4 pessoas. Cada chalé 
tem banheiro, TV e frigobar, 
além de roupas de cama e 
banho. 

O Parque Maeda também 
oferece diversas atrações 
em meio à natureza para to-
das as idades. O local é fa-
moso não só pelas opções 
de lazer, mas pelos fortes 
traços da cultura oriental 
que vão desde as belas flo-
res do jardim japonês até os 
pratos típicos servidos no 
restaurante, como sushis e 
sashimis.

Aos finais de semana e fe-
riados, todas as atividades 
do parque são abertas e os 
visitantes têm a opção de 
adquirir o passaporte pro-
mocional, um day use que 
permite usufruir de diversas 
atividades, incluindo o al-
moço. Entre as opções para 
curtir com as crianças estão 
as piscinas com toboágua, 
teleférico, carruagem, peda-
linho, quadriciclo e circuito 
de arvorismo. 

Para conhecer os princi-
pais pontos do Parque Mae-
da, um passeio de trenzinho 

ou uma aventura nos telefé-
ricos de 460 e 600 metros 
de extensão são emocio-
nantes opções. Um dos pas-
seios leva os visitantes até a 
árvore gigante, uma árvore 
centenária com vários mi-
rantes construídos sobre a 
copa - o mais alto chega a 
22 metros de altura. 

As atividades de lazer têm 
início às 9h e seguem até 
as 17h. O horário individual 
das atrações está disponível 
no site: www.parquemaeda.
com.br. 

Outro motivo que levam 
pessoas de todo o Estado 
de São Paulo a visitarem o 
Parque Maeda é a pesca es-
portiva. O local é referência 
entre os amantes da pesca, 
que chegam a encontrar 
peixes de até 20 quilos 
nos tanques. No pesqueiro 
estão disponíveis a pesca 
diurna e noturna, das 7h às 
23h30.  Além do Pesquei-
ro, o Parque disponibiliza 
também o Tancão e o Tan-
que de Engorda para pesca 
diurna.

Divulgação

Serviço:
O Parque Maeda está 

localizado em Itu. 
Informações aos visi-

tantes: (11) 2118-6200.
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Prefeitura e Orquestra Jovem apresentam 
Rock em Concerto no Ginásio Fioravante

O Rock em Concerto, 
espetáculo da Orquestra Jo-
vem Municipal de Guarulhos 
(OJMG) aclamado pelo pú-
blico no ano passado, volta 
aos palcos da cidade neste 
sábado (29), às 18h, dessa 
vez no Ginásio Fioravante 
Iervolino, localizado na rua 
Mauritânia, no bairro Jardim 
Santa Francisca. Como 
nas edições anteriores, a 
OJMG apresenta repertório 
que presta homenagem a 
grandes ícones do rock. O 
acesso ao evento é possível 
com a doação de 2 kg de 
alimentos não perecíveis, 
exceto sal e açúcar. A classi-
ficação é livre.

A apresentação da 
Orquestra Jovem integra a 
programação especial das 
comemorações dos 33 anos 
do Naja Motoclube, que têm 
início na sexta-feira( 28), a 
partir das 18h. O evento con-
ta com o apoio da Prefeitura 
de Guarulhos e parceria 
com a Associação Cultural 
Rock Guarulhos.

De acordo com o maestro 
Emiliano Patarra, regente da 
OJMG, o concerto possui 
arranjos especialmente 
criados e reconstruídos 
para valorizar o trabalho 
da orquestra e permitir a 
homenagem a algumas das 
mais expressivas bandas de 
rock de todos os tempos, 
como Black Sabbath, Led 
Zeppelin, Deep Purple, Ozzy 
Osbourne, The Animals, 
Guns N’ Roses, entre outras.

“O espetáculo torna possí-
vel à mescla de linguagens, 

valorizando o instrumental 
da orquestra que não tem 
papel de pano de fundo, 
pelo contrário, se mostra 
expressiva e autêntica em 
muitos acordes”, explica o 
maestro.

Emiliano Patarra explica 
ainda que, para compor o 

instrumental do espetácu-
lo, além dos 75 músicos 
da orquestra, o Rock em 
Concerto conta ainda com 
uma banda completa, com 
duas guitarras, bateria e 
vocal, formada por músicos 
da Associação Cultural Rock 
Guarulhos.

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, 29 de setembro de 2018.  
Terceira Publicação 

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 “Pr dio 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 4 .  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, V J   I T GR  
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
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 com escritório na Rua da Mooca, 3.508/3.547, 
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 27/02/2015, cujos Fiduciantes são  
RENE ALAN DE CARVALHO BORGES, CPF/MF. 370.060.518-86 e TAINA DOS REIS ARAUJO, CPF/MF. 
344.000.998-06, em PRIMEIRO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 365.863,05 
(Trezentos e Sessenta e Cinco Mil Oitocentos e Sessenta e Três Reais e Cinco Centavos - atualizado conforme 
disposições contratuais), o imóvel constituído pelo “Apartamento nº 176, do 17º andar da Torre C, Edifício Elegance, 
com área privativa de 53,310m², e a área total de 78,456m² e direito a 01 vaga de garagem do Condomínio Residencial 
Fatto Quality Vila Augusta, situado na Rua Santa Izabel, nº 555, bairro de Gopoúva, Guarulhos/SP”, melhor descrito 
na matrícula nº 115.105 do 1º Registro de Imóveis 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$ 216.947,08 (Duzentos 
e Dezesseis Mil Novecentos e Quarenta e Sete Reais e Oito Centavos - nos termos do art. 27, §2º da Lei 9.514/97).  
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 (4433_13 Al).
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Serviço:
Rock em Concerto, 
espetáculo 
da Orquestra Jovem 
Municipal 
de Guarulhos
Data: sábado, dia 29
Horário: 18h
Local: Ginásio Fioravante 
Iervolino
Endereço: rua 
Mauritânia, Jardim 
Santa Francisca, altura 
do quilometro 223 da 
Rodovia Presidente 
Dutra.
Entrada: 2 quilos de 
alimentos não perecíveis 
(exceto sal e açúcar)
Classificação livre
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ESTREIA EM CARTAZ
Pé Pequeno

Um yeti, criatura conhe-
cida como o Abominá-
vel Homem das Neves, 
está indo na contramão 
do que todos os seus 

semelhantes acredi-
tam: ele tem a certeza 
que os seres humanos, 
para eles até então um 
mito, realmente existem, 

mesmo que todos da sua 
espécie neguem com 
veemência. Mas ele não 
irá desistir tão fácil de 
provar sua tese.

O Predador: A Caçada Evoluiu

Neste novo capítulo da 
saga, os caçadores mais 
letais do universo estão 
mais fortes, inteligentes e 
mortíferos do que nunca, 

tendo se aprimorado ge-
neticamente com DNA de 
outras espécies. Quando 
um jovem garoto aciden-
talmente viabiliza o retorno 

deles à Terra, apenas um 
grupo de ex-soldados e 
um professor de Ciências 
descontente pode evitar o 
fim da raça humana.



www.guarulhoshoje.com.brvariedades Sábado e domingo, 29 e 30 de setembro de 201812

[ horóscopo ]

O Aventureiro: A Maldição da Caixa de Midas

Poder Paranormal

Record, 15h 
[…] Mariah Mun-
di (Aneurin Bar-
nard) junta-se 
ao enigmático 
Caridade (Mi-
chael Sheen), 
quando sua fa-
mília é raptada 
por um inimi-
go desconhe-

cido. A aventu-
ra deles os leva 
para o miste-
rioso “Prínci-
pe Regente”, 
um hotel cons-
truído em uma 
pequena ilha, 
no ponto mais 
afastado do Im-
pério.

Globo, 1h38 Red 
Lights. EUA. Sus-
pense. Direção: Ro-
drigo Cortes. Com 
Toby Jones, Cillian 
Murphy. A estudio-
sa Margaret Mathe-
son e seu assisten-
te, Tom Buckley, são 
especialistas em 
desmascarar ativi-
dades paranormais. 
Para isso, os dois 
estudam cada caso 
com muita atenção 

em busca da exis-
tência de uma frau-
de. A rotina deles 
muda radicalmen-
te quando Simon 
Silver, um vidente 
cego de fama inter-
nacional, resolve re-
tornar depois de 30 
anos afastado dos 
holofotes por conta 
da misteriosa morte 
de um repórter que 
o acusava de men-
tiroso.

Fotos: Divulgação

[ filmes ] 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 65

TCG
ESCUDAR
ATAPETAR

ITACOLOMI
RITMARB

NORANFO
MCHOPIN
EGEULOU
DEAOSC

RISSOLEL
ETMACAE
VASOONI
APOLOÃC
LOBULOSO

Proteger-
se com

armas de 
guerreiros

Método de 
identifica-

ção de
bactérias

Forrar o
chão com 
artesana-
to persa 

Ácido da
síntese de
proteínas 

nas células
Pico da
serra do

Espinhaço
(MG)

Acompa-
nhar o

compasso
da música

Os de
cabelo

entopem
ralos 

Letra não
usada

antes do
"P"

Francisco
Otaviano,
escritor
"imortal"

Orixá ho-
menagea-
do em 16
de agosto

Umberto
(?), autor
de "Obra
Aberta"

Mulheres
que

sofrem de
nanismo

Conduto
para o

sangue no
corpo

"Tudo", em
"onipo-
tente"

O elemento
da com-
bustão

(símbolo)Dividido
em peque-
nas por-
ções de
órgão

Persona-
gem de
Malvino
Salvador
em "Haja
Coração"

(TV)

Município 
fluminense

Debaixo
de

(?) Reed,
cantor

Coreografia
de torcidas

Pastel de
massa
cozida

Órgão an-
tidrogas
dos EUA

Mar entre
a Grécia e
a Turquia

A "rival"
da sogra 

Pianista
polonês
Polícia
nazista

Plantas
típicas da
caatinga

Degrau,
em inglês

Palco de peças sacras
e profanas Segundo

nome de
Roosevelt 

Profissão
de Marcos

Pigossi

Recibo para sorteio

3/lou. 4/gram. 5/omolu — stair. 6/delano.

[ novelas ] 

virgem

Verifique as fontes de 
informação e você defi-
nitivamente vai poupar 
um tempo considerável! 
Você precisa modificar 
seus movimentos e 
impulsos. Você deve 
evitar fazer muitas coi-
sas ao mesmo tempo, 
isso pode fazer mal a 
sua saúde. 

Você vai ter o dom 
para convesar hoje! 
Agora é hora de 
enfrentar uma tarefa 
difícil. Você está pas-
sando por muita tensão. 
Libere esta tensão, de 
preferência através do 
esporte ou do exercício 
e não sobre as pessoas 
ao seu redor.

Os conflitos que 
estão acontecendo 
não vão atingir você 
e você vai ser o único 
a suavizá-los. Muito 
bem! O contato hu-
mano será a melhor 
forma de acalmar sua 
mente.

Você terá a oportu-
nidade de provar seus 
talentos como media-
dor em um conflito 
entre pessoas que o 
rodeiam. Você está em 
boa forma e tem muita 
energia mental, tendo 
primidas certas neces-
sidades. Dê tempo para 
a sua vida privada.

Você vai encon-
trar ums coisa, até 
então insuspeita, em 
comum com alguém 
próximo a você. O 
seu julgamento foi 
rápido demais. Você 
é muito duro consigo 
mesmo. 

Você estará mais 
inclinado a seguir com 
a vida e relaxar. Sua ca-
pacidade de adaptação 
lhe traz sorte. A falta de 
descanso surge, você 
estará mais vulnerável 
em comparação com as 
pessoas ao seu redor, 
você não está dormin-
do o suficiente.

Você está eufórico 
com as novas opções 
que o destino lhe re-
servou e que preen-
chem todas as suas ex-
pectativas. Seria uma 
boa ideia romper com 
certos hábitos. Corte 
o açúcar, ele faz você 
engordar e se sentir 
culpado!

Você está comple-
tamente voltado para 
dentro, mas terá a inspi-
ração para avançar em 
seus projetos. Você está 
gastando muita energia 
e o cansaço poderia 
prejudicá-lo. Aproveite o 
tempo para recarregar 
as suas baterias em um 
ambiente calmo.

Você precisa desace-
lar o seu ritmo. Não 
se sinta culpado por 
fazê-lo, caso contrário 
pode se sentir esgota-
do. Você não tem uma 
dieta equilibrada - seria 
uma boa ideia parar 
e olhar o que está 
fazendo errado.

Será necessário fazer 
algumas perguntas e 
ser flexível a fim de 
resolver e realizar suas 
esperanças. O cansaço 
que você está sentindo 
é devido à falta de 
exercício. Você passou 
muito tempo sentado 
ou não está fazendo 
exercício regularmente.

As escolhas que 
fizer hoje serão mais 
importante do que 
qualquer outra que já 
fez antes. Olhe para 
o futuro e para como 
você vai chegar lá. 

Você está lutando pe-
los seus objetivos com 
coragem e determina-
ção. Mantenha os olhos 
abertos, há aliados úteis 
no seu caminho hoje. 
Você ficará melhor equi-
pado para enfrentar as 
suas obrigações se gas-
tar energia de forma mais 
saudável e equilibrada.

áries libra

escorpião

sagitário

capricórnio

aquário

peixes

touro

gêmeos

câncer

leão

Espelho da Vida
Américo descobre 

o telefone de Cris. 
Hugo sente ciúmes 
do interesse de Pat 
por Mauro César. 
Ana se preocupa 
com Cris por conta 
de Américo. Cris 
visita novamente a 
casa de Júlia.  

O Tempo Não Para
Cecílio observa 

Cairu e Dom Sabino, 
sem se revelar. Teó-
filo presenteia Dom 
Sabino e sua família 
com roupas novas. 
Vera Lúcia fica intri-
gada ao ver Betina 
saindo do cortiço. 
Bento promete ficar 
ao lado de Samuca 
em seu novo projeto. 

Segundo Sol
Laureta explica 

suas desconfianças 
sobre Galdino e Lu-
zia para Karola, que 
volta a ficar ao lado 
dela. Ícaro insiste em 
largar tudo para viver 
com Rosa, mas a me-
nina deixa sozinha a 
casa de Laureta.

Segunda-feira
Malhação - Vidas 
Brasileiras

Santiago fica 
incomodado com o 
assédio a Micha-
el. Márcio e Beth 
admiram o talento 

de Pérola durante o 
ensaio fotográfico. 
Amanda conta que 
seu pai e sua mãe 
estão se preparando 
para voltar ao Rio de 
Janeiro. 

Espelho da Vida
Margot comemora 

com Alain e Cris a 
decisão de fazer 
o filme em Rosa 
Branca, e Pat e 
Michele ouvem. Bola 
e Daniela começam 
a trabalhar para a 
produção do filme. 
Isabel pede que Mar-
got cuide de Priscila 
por uns dias.

O Tempo Não Para
Emílio se vê força-

do a entregar a Miu-
deza e as patentes 
a Samuca. Samuca, 
Marocas, Carmen e 
Betina comemoram 
o resgate da Miude-
za. Bento declama 
poesias para Natália, 
que fica encantada.

Segundo Sol
Beto salva Luzia de 

ser pega pela polícia, 
e foge com a mulher. 
Viana alerta Laureta 
sobre a fuga de 
Luzia e Beto. Laureta 
conclui que Galdino 
se aliou a Luzia e 
trama sua vingança 
contra o capanga. 

Jesus
Barrabás diz não 

ter feito nada contra 
Maria Madalena. 
Simão Zelote fala 
sobre suas andanças 
com Jesus. Caleb se 
apresenta a Antipas 
e fala do milagre 
feito por Jesus. He-
rodíade se irrita. 

Chiquititas
Mili diz para 

Gabriela que está 
preocupada com Ma-
ria, se ela ficará bem 
com Marian. Eduarda 
chega com Paçoca 
em sua casa. Na ilha 
deserta, Tobias faz 
uma lança com um 
galho velho.

As Aventuras de 
Poliana

Sérgio revela para 
Waldisney que Mário 
e Luigi são seus 
filhos. João vai atrás 
dos capangas para 
recuperar a caixa 
de doações. Branca 
ensina Verônica e a 
criar o comitê Laço 
Pink. Filipa liga para 
Verônica e pede 
para ela ir urgente 
até a escola e levar 
Gleyce com ela.  

 

O resumo dos 
capítulos de todas 
as novelas é de 
responsabilidade das 
emissoras.
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de linhaClassifi cados

               TEL. 11-2441-0915/11-99591-9539

LOTE DO CONSTRUTOR

NÃO PERCA A OPORTUNIDADE.

(á 5min. do Shopping Maia e Carrefour.) Av

Sua chance de morar no melhor da cidade.

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 Parq ue Cumbica, Guarulhos / SP, serve-se 
do presente para promover a Intimação por Edital dos devedores fi duciantes ALDO DA 
SILVA SOU SA, CP  008.29 .517- 6 e ANDREIA LEANDRA DA SILVA SOU SA, CP  
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 SOU SA e ANDREIA LEANDRA DA SILVA SOU SA 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 
Parq ue 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, 29 de setembro de 2018.  
Terceira Publicação 

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.
R. JOÃO GONÇALVES, 275, CENTRO

www.cursonacional.com.br

Você não tem 1º ou 2º grau?
Nós temos a solução!

g
mos a solução!

CURSONACIONAL

Matrícula
Grátis

Aulas 1 vez 
por semana

Curso
Rápido

SUPLETIVO
Curso preparatório para

ENEM, ENCCEJA E EJA

(11)  2408-4200

GU ERREIROSX MAIS 
GU ARU LHOS –  LTDA. ME.  
–  C N P J 2 7 . 9 6 3 . 3 2 7 / 0 0 0 1 -
1 5 ,  so l i ci t a  o  i m edi a t o  co m -
p a r eci m en t o  da  co l a b o r a -
do r a   C A M I L A  M O T A  S I L V A  
–  C T P S  n º .  0 1 9 5 9  –  sé r i e 
2 8 9 - S P ,  a o  se u  p o st o  de 
t r a b a l h o ,  so b  p en a  de ca -
r a ct er i za r  A B A N D O N O  D E  
E M P R E G O  n o s t er m o s do  
a r t i g o  4 8 2 ,  “ i ”  da  C L T .

ABANDONO 
DE EMPREGO

Av. Suplicy
10 salas, 4 wc, 

cozinha, 
ampla recepção.

Frente 10 m 
c/ 4 vagas.

SOBRADO COMERCIAL

F:2422-4005

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 PRI IRO L IL O 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 .  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).

   EMPREGOS 
 PRECISA-SE 

 MECÂNICO DE AR CONDICIO-
NADO 
 C/ exp chiller, self, vrf e fancoil. C/ 
cnh e disp de horário. Salário a 
combinar + aj de custo p/ refei-
ção. Curriculum: rh@santiar.com.
br 

 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 

 APARTAMENTO LIBERDADE/SÉ 
 32m², apenas R$138MIL. Ótimo 
p/ renda! F:98114-2427 whats  

 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 

 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
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