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Filme ‘Chacrinha: O 
Velho Guerreiro’ estreia
nos cinemas de todo
país no próximo dia 25

GH  Pág. 11

Distribuição gratuita

Filme ‘Chacrinha: O 
Velho Guerreiro’ estreia
nos cinemas de todo
país no próximo dia 25
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Datafolha: Bolsonaro chega 
a 32%; Haddad tem 21%; Ciro 
atinge 11%; e Alckmin, 9%
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Em campanha pelas ruas da 
cidade, Álvaro Dias faz críticas
a gestões do PT no Planalto

Reajuste na conta de luz em
Guarulhos passa a valer a partir
do próximo dia 23, diz a EDP
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Fotos: Ivanildo Porto
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Em campanha inovadora, 
Chevrolet apresenta o
Brasil #ComoDeveriaSer
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‘TEREZINHAAAAA’: Nesta terça-feira (2), o trailler ofi cial do fi lme “Chacinha: O Velho 
Guerreiro” foi divulgado nas redes sociais; a estreia está marcada para próximo dia 25
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Ao menos 6 vereadores se manifestaram na Câmara contra a votação do projeto que passa o Saae para a Sabesp, apesar de 
pesquisa do HOJE mostrar que a concessão tem o apoio da maioria da população e a autarquia acumular dívida de R$ 3 bi

Grupo de vereadores contraria
a população e rejeita a Sabesp
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Edmilson Souza (PT)

Laércio Sandes (DEM)

Genilda (PT)

Romildo Santos (DEM)

Janete Pietá (PT)

Thiago Surfi sta (PRTB)
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LOTERIAS:
Deu sorte hoje?

Leoas filhotes são ‘batizadas’ no Zoo 
de SP com nomes de Aisha e Amira

Após enquetes de inter-
nautas, as duas leoas filhotes 
nascidas no Zoológico de 
São Paulo foram batizadas 
de Aisha e Amira na manhã 
desta terça-feira (2). Os no-
mes foram escolhidos por 
44% dos internautas. As 
novas atrações do zoo são 
filhas do leão Iduma, trazido 
da África do Sul, e da leoa 
Erindi, que veio da Holanda 
há três anos. O casal passou 
a ter aproximação há um ano 
e meio, e a rapidez com que 
procriaram surpreendeu a 
equipe do parque.

Foram sugeridos os se-
guintes nomes: Naila (que 
significa “o que tem suces-
so”) e Núbia (“dourada”); 
Aisha (“vitalícia”) e Amira 
(“princesa”); e Kênia (“peque-
na rainha”) e Zaila (“femini-
na”)

O público que votou pre-
feriu a segunda opção, por 
44% dos votos. O anúncio foi 
feito por frades franciscanos, 
que deram uma benção ao 
zoológico, pois nesta quinta-
-feira (4) é celebrado o Dia de 
São Francisco de Assis, o Pa-
droeiro da Ecologia,.

Cerca de 8,8 milhões de 
cotistas com menos de 
60 anos já sacaram o PIS

Dos 12,6 milhões de cotis-
tas com menos de 60 anos 
que tinham direito ao saque 
das cotas do PIS, aproxi-
madamente 70% fizeram o 
saque de suas cotas. Cerca 
de 8,8 milhões de pessoas 
receberam o montante de R$ 
8,1 bilhões.

No início da segunda fase 
dos pagamentos, que aconte-
ceu em 8 de agosto, havia o 
total de R$ 13,5 bilhões dispo-
níveis para esse público. Mais 
de 180 mil pessoas realizaram 
o saque nos dois últimos dias 
do prazo. Por força da Lei 
13.677/18 e Decreto 9.409/18, 
os trabalhadores cadastra-
dos no PIS entre 1971 e 4 de 
outubro de 1988 poderiam 
resgatar o PIS, independente-
mente da idade, até o dia 28 
de setembro de 2018.

Continuam a ter direito 
ao saque os trabalhadores 
cadastrados no Fundo PIS/
Pasep entre 1971 e 4 de 
outubro de 1988, com idade 
acima de 60 anos ou que 
cumpram outros critérios 
estabelecidos em Lei. Cerca 
de 6,6 milhões de pessoas 
com idade a partir de 60 
anos ainda não resgataram o 
benefício, contabilizando R$ 
12,9 bilhões ainda disponí-

veis para o saque.
Para saber se tem direito ao 

saque, o trabalhador com ida-
de a partir de 60 anos pode 
consultar a situação do seu 
benefício na página da Caixa. 
A consulta permite ver o valor 
que tem a receber e os canais 
disponíveis para realização do 
pagamento. Caso o valor já 
tenha sido creditado em con-
ta na Caixa ou por TED em 
outros bancos, o site informa 
os dados bancários.

Outras opções de consulta 
para os trabalhadores são 
os terminais de Autoatendi-
mento, por meio do Cartão 
do Cidadão, ou o internet 
banking para correntistas da 
Caixa, na opção “Serviços ao 
Cidadão”.

Também é possível consul-
tar o benefício no aplicativo 
Caixa Trabalhador, que está 
disponível para download nas 
plataformas Android e IOS. 
O aplicativo é gratuito e as 
informações estão disponíveis 
ao clicar no link “Informações 
Cotas do PIS”, onde o traba-
lhador deverá informar o CPF 
ou NIS, data de nascimento 
para saber se possui saldo 
de cotas do PIS. Para verificar 
o valor também deverá ser 
informada a senha internet.

 Crise na saúde

Fachada do Instituto Arnaldo Vieira de Carvalho, localizado dentro do prédio da Santa 
Casa, no Centro da capital, nesta terça (2). O instituto aguarda repasse da Prefeitura de 
São Paulo para retomar sessões de quimioterapia. A unidade, que fica na Vila Buarque, 
sofre com problemas financeiros e cancelou atendimentos por falta de remédios.

Mega Sena
Concurso n° 2083
29/09/2018
01 - 18 - 19 - 33 - 56 - 60

Lotofácil
Concurso n° 1718
01/10/2018 
02 - 03 - 05 - 06 - 07
08 - 10 - 11 - 12 - 17
18 - 20 - 21 - 22 - 24

Lotomania
Concurso n° 1905 
28/09/2018
02 - 08 - 13 - 15 - 19
25 - 28 - 29 - 30 - 49
52 - 53 - 59 - 66 - 68
71 - 76 - 89 - 91 - 99

Dupla Sena
Concurso n° 1846
29/09/2018
Primeiro sorteio 
14 - 17 - 28 - 37 - 39 - 46
Segundo sorteio
04 - 27 - 39 - 42 - 48 - 50

Federal
Extração n° 05323
29/09/2018

Prêmios Principais
Prêmio Bilhete  Valor (R$)
1º   65634         700.000,00
2º  54047           28.000,00 
3º  56384           26.000,00
4º  39962           22.000,00
5º  26911             20.040,00

Tomaz Silva/ABr
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20%
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Máxima
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POSSIBILIDADE 
DE CHUVA

POSSIBILIDADE 
DE CHUVA

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.
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Avião da Latam com 184 
passageiros pousa em 
pista errada em Cumbica

Reajuste na conta de energia passa a 
valer no próximo dia 23 em Guarulhos 

Ulisses Carvalho 

Um avião de modelo 
Airbus A321, da companhia 
aérea Latam Airlines Brasil, 
que estava com 184 pas-
sageiros e oito tripulantes, 
pousou na pista errada no 
Aeroporto Internacional 
de São Paulo-Guarulhos. A 
aeronave teria aterrissado 
em uma das pistas utiliza-
das para decolagens, que 
fica próxima ao terminal de 
passageiros. 

O HOJE contatou a 
companhia aérea que, por 
meio de nota, informou 
que a ocorrência está 
sendo investigada pelas 
autoridades aeronáuticas 
competentes.  “A empresa 
reforça que segue os mais 
elevados padrões de segu-
rança, atendendo rigorosa-
mente aos regulamentos 
de autoridades nacionais 
e internacionais”, afirmou 
a Latam. 

O voo LA4627 decolou 
da cidade de Fortaleza, no 
Ceará na manhã de quarta-
-feira (26), e aterrissou em 
Guarulhos no inicio da 
tarde. A pista que o avião 
pousou foi a 27R, quando 

deveria ter realizado o pou-
so na pista 27L, ao lado da 
Base Aérea de Guarulhos. 

A Infraero informou que 
todos os dados relativos à 
ocorrência forma disponi-
bilizados para a autoridade 
competente, e que a aná-
lise da mesma está sendo 
conduzida pelos elos de 
investigação do Sistema de 
Prevenção de Acidentes 
Aeronáuticos. “As ações 
que cabem ao órgão de 
controle de tráfego aéreo 
local para possibilitar a 
investigação e prevenção 
de ocorrências aeronáuti-

cas foram adotadas, sendo 
que não foi observado 
pela Torre de Controle de 
Guarulhos qualquer dano à 
aeronave e ao aeroporto”, 
destacou a Infraero.

O Centro de Investigação 
e Prevenção de Acidentes 
Aeronáuticos (Cenipa) 
abriu uma investigação 
para apurar as causas des-
te pouso na pista errada 
e classificou o incidente 
como grave. A reporta-
gem tentou contato com o 
Cenipa, porém, não houve 
resposta até a conclusão 
desta edição. 

Ulisses Carvalho 

O reajuste na conta de 
energia em Guarulhos 
entra em vigor no dia 23 
deste mês, de acordo com 
a Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel). O 
órgão regulador do setor 
alegou que ainda não ter 
o percentual do reajuste 
definido, já que haverá 
uma reunião da agência 
no dia 16 (terça-feira) para 
decidir o aumento. 

Segundo a Aneel, 
a reunião poderá ser 
acompanhada no próprio 
site da agência. Já a EDP 
Bandeirante apenas con-
firmou a data do reajuste 
para a cidade. “Na área 
de concessão de sua dis-

tribuidora no estado de 
São Paulo, esse reajuste 
será aplicado em 23 de 
outubro”, afirmou em nota 
a empresa. 

O último reajuste na ci-
dade ocorreu em outubro 
do ano passado, sendo 
que para os consumidores 
conectados à alta tensão, 
o aumento foi de 27,31%, 
e para a baixa tensão, a 
alta foi de 22,67%. Com o 
objetivo de evitar também 
um aumento nas contas, 
a Aneel realiza algumas 
recomendações aos con-
sumidores, entre elas, os 
banhos mais rápidos para 
as pessoas que utilizam 
chuveiro elétrico e tam-
bém ao tempo aberto em 

que fica aberta a porta da 
geladeira. 

No mês passado, a 
Aneel já havia anunciado 
que iria manter a cobran-
ça extra na conta de luz, 
já que desde junho as 
contas de luz estão na 
bandeira vermelha. A 
agência já aprovou um 
reajuste médio de 15,84% 
nas tarifas da empresa 
Eletropaulo, para mais de 
sete milhões de unida-
des consumidoras na 
capital paulista e também 
cidades como Barueri, 
Carapicuíba, Cajamar, 
Diadema, Cotia, além 
de outros municípios da 
região metropolitana de 
São Paulo.
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Diferente da população, vereadores ainda são
contrários à concessão do Saae para Sabesp

Prefeitura de Guarulhos reúne 
Conselho para a discussão 
sobre o Ferroanel-Norte

Antônio Boaventura

Apesar de quase 70% 
da população aprovarem 
o repasse da gestão do 
Serviço Autônomo de Água 
e Esgoto (Saae) para a Sa-
besp, conforme comprovou 
pesquisa encomendada 
pelo HOJE ao Govnet/Opi-
nião Pesquisa, e a autarquia 
ter acumulado nos últimos 
16 anos uma dívida de R$ 
3 bilhões junto à compa-
nhia estadual, ao menos 
seis vereadores – Romildo 
Santos (DEM), Laércio San-
des (DEM), Thiago Surfi sta 
(PRTB), Genilda Bernardes 
(PT), Edmilson Souza (PT) e 
Janete Pietá (PT) -, se posi-
cionaram de forma contrária 

ao modelo de concessão 
proposto pelo prefeito Guti 
(PSB). 

De acordo com estes 
parlamentares, a proposta 
apresentada pelo chefe do 
Executivo precisa esclare-
cer determinados pontos 
do projeto de lei encami-
nhado ao Legislativo. 

Entre eles está à situa-
ção dos pouco mais de 
1 mil funcionários que a 
autarquia possui, além dos 
métodos a serem utilizados 
pela empresa de capital 
misto para o tratamento do 
esgoto. 

No entanto, os mesmos 
afi rmam não estarem con-
fortáveis para votar o pro-

jeto de lei. Eles entendem 
que é necessário debater 
a proposta, inclusive com 
realização de audiências 
públicas, bem como dar 
tempo para que as sete 
comissões parlamentares 
possam avaliar com critério 
a proposta.

Para a aprovação do pro-
jeto de lei é necessário o 
apoio de 23 vereadores.

De acordo com o gover-
nador Márcio França (PSB), 
após a aprovação do pro-
jeto pela Câmara, no prazo 
de 12 meses Guarulhos não 
terá mais rodízio de água, 
já que existe um planeja-
mento para que investi-
mentos de R$ 1,3 bilhão no 

abastecimento da cidade e 
R$ 1,7 bilhão em tratamento 
de esgoto, a fi m de garantir 
100% até 2026.

Além de conviver por mais 
de 30 anos com problemas 
no abastecimento de água, 
Guarulhos também conta 
com a inefi ciência nos servi-
ços de coleta e tratamento 
de esgoto, que de acordo 
com o Serviço Autônomo 
de Água e Esgoto (Saae) é 
de apenas 7,5% dos dejetos 
produzidos em toda cidade. 

Diante deste quadro, 58% 
dos entrevistados pelo 
instituto Govnet/Opinião 
Pesquisa reprovaram esta 
prestação de serviço da 
autarquia guarulhense.

A Secretaria de Meio 
Ambiente convoca os 
Membros do Conse-
lho Gestor da Área de 
Proteção Ambiental 
(APA) Cabuçu-Tanque 
Grande, para deliberação 
quanto ao licenciamento 
Ambiental do Ferroanel 
Tramo Norte. 

A reunião acontecerá 
nesta quarta-feira (3), no 
Adamastor Centro, às 9h. 
O encontro visa atender 
a Resolução 428/2010 
do Conselho Nacional do 
Meio Ambiente.

A Sema salienta que 
a APA Cabuçu é uma 
importante unidade de 
conservação ambien-
tal e tem como função 
disciplinar o processo 
de ocupação, proteger a 
biodiversidade e permitir 
o uso sustentável dos 
recursos naturais. Desta 
forma, a participação dos 
membros do Conse-
lho Gestor é de suma 
importância, uma vez que 

se trata de um espaço 
de discussão e nego-
ciação dos problemas e 
confl itos socioambientais 
e de elaboração de alter-
nativas para a proteção 
dos recursos naturais e 
a melhora da qualidade 
de vida na APA Cabuçu-
-Tanque Grande.

O Ferroanel Norte será 
um ramal ferroviário de 
53 quilômetros de ex-
tensão que interligará as 
estações de Perus, em 
São Paulo, e de Manoel 
Feio, em Itaquaquecetu-
ba, em área contígua ao 
traçado do Rodoanel. 

Sua implantação pos-
sibilitará que os trens de 
carga que hoje com-
partilham os mesmos 
trilhos com os trens da 
Companhia Paulista de 
Trens Metropolitanos 
(CPTM) sejam desviados, 
eliminando o confl ito en-
tre cargas e passageiros 
nos trilhos que cortam o 
interior da metrópole.

Cruz credo!
Piada (?) que circu-

la no meio político: 
Celestino precisa 
se benzer. Todas as 
tretas que surgiram 
nos últimos tempos 
ele se envolveu 
de forma direta ou 
indireta...

Sintoma
O secretário Americano (Serviços Públicos) contesta 

que esteja pensando em se fi liar ao PSB. Não me 
surpreende. Quando publiquei que ele estava cotado 
para a Secretaria, ele negou também…

E agora?
Pelo menos dois vereadores estão frequentando 

as sessões armados. Embora possa ser que tenham 
porte de arma  (tenho minhas dúvidas...), o Regimen-
to Interno da Câmara proíbe…

Piada pronta
O prefeito Guti conseguiu emplacar (sic) o ex-se-

cretário adjunto de Transportes Ticiano Neves como 
diretor do Detran em Guarulhos…

Pergunta no ar
Carlo (e) leitor: você sabe onde está seu título e 

local de votação ou ainda vai ter de procurar?...

Reticências...

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

Ivanildo Porto
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Em reta final de campanha, 
Álvaro Dias faz críticas ao 
PT em visita a Guarulhos

Semana Nacional do Trânsito orienta mais 
de 146 mil pessoas com inúmeras ações

Antônio Boaventura

A poucos dias do 1º turno 
das eleições, o presidenci-
ável Álvaro Dias (Podemos) 
esteve em Guarulhos nesta 
terça-feira (2) e contou com 
a recepção do vereador 
João Dárcio (Podemos), 
candidato a deputado esta-
dual, e da deputada federal 
Renata Abreu, presidente 
nacional do partido, que 
busca sua reeleição. 
Dias fez duras críticas às 
gestões petistas frente ao 
Palácio do Planalto. 

“Venho a Guarulhos num 
dia diferente. Por que 
explodiu mais uma bomba. 
Eu dizia que o escândalo 

de hoje faz esquecer o de 
ontem. Nunca se imagina-
va que o próximo escân-
dalo seria maior do que o 
anterior. Eles gastaram R$ 
1,4 bilhão na campanha da 
Dilma”, afi rmou.

Dias entende que o valor 
investido, segundo ele, de 
forma ilegal, poderia ser 
destinado para melhorar os 
índices de habitação e pro-
mover melhores condições 
de atendimento à popula-
ção na área da saúde.

“Era possível fazer 2.800 
apartamentos de boa 
qualidade. Não é o tríplex 
do Lula, mas é melhor 
que o Minha Casa Minha 

Vida. Eles roubaram uma 
cidade. Eles assaltaram. 
Roubaram antes para gas-
tar na campanha. Eu falo 
por que posso falar. Tem 
gente sofrendo por que 
roubaram o dinheiro que 
deveria ir para os hospi-
tais”, declarou.

O vereador João Dárcio 
entende que Álvaro Dias 
reúne as condições neces-
sárias para assumir a presi-
dência do Brasil. Contudo, 
Renata Abreu ressalta que 
o processo eleitoral preci-
sa ser decidido não pela 
ideologia partidária, mas 
pela avaliação da melhor 
proposta.

Durante a Semana 
Nacional do Trânsito, 
realizada de 18 a 25 de 
setembro, a Secretaria 
de Transportes e Trân-
sito (STT) de Guarulhos 
promoveu diversas ações, 
atingindo mais de 146 mil 
pessoas entre motoristas 
e pedestres.

As ações foram diversas 
durante toda a semana. 
Houve a divulgação de 
frases educativas através 
dos PMV’s (Painéis de 
Mensagens Variáveis) em 
três pontos fi xos da cida-
de, que contam com um 
grande fl uxo de veículos:  
avenidas Paulo Faccini e 
Aniello Pratici, e rua  Sete 
de Setembro. Uma frase, 

sugerida pelo Denatran, 
foi usada durante toda 
campanha: “No Trânsito, a 
vida vem primeiro”.

Também foram feitas 
intervenções lúdicas e 
teatrais para conscienti-
zação dos munícipes. No 
dia 18, no cruzamento das 
avenidas Paulo Faccini 
e Tiradentes, na região 
central, aconteceu uma 
orientação, em faixas de 
pedestres, falando  sobre 
travessia segura. No dia 
seguinte, a ação voltou a 
se repetir no cruzamento 
das avenidas Sete de Se-
tembro e Dona Eugênia 
Machado, na Vila Galvão.

Outra atividade, em par-
ceria com a Yamaha, foi o 

pit stop dos motociclistas 
para verifi cação dos itens 
de segurança e demons-
tração do chamado ponto 
cego (onde o motorista de 
carros maiores não conse-
gue identifi car a moto). 

Já no dia 21, em ruas 
centrais, foi a vez do Pro-
jeto “Multa da Hora”, que 
valoriza o motorista que 
adota atitudes seguras 
no trânsito. Houve ainda 
intervenções lúdicas, pas-
seio ciclístico, realização 
de exames toxicológicos 
e várias outras ações 
espalhadas por vários 
pontos de Guarulhos para 
comemorar a Semana 
Nacional do Trânsito na 
cidade.

O idealizador
do Projeto
UTI Guarulhos
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[ bloco de notas ]

Lago de Vila Galvão recebe programação cultural 
e festival de churros na semana da criança

A prefeitura promove, 
entre os dias 11 e 14 de 
outubro, o Festival Crian-
ças, Churros e Cultura, 
no Complexo do Lago de 
Vila Galvão. Iniciativa da 
Secretaria de Educação, 
Cultura, Esporte e Lazer 
(Secel), o evento conta 
com uma programação di-
versifi cada e gratuita para 
divertir toda a família.

Artes plásticas, arte-
sanato, brincadeiras e 

gincanas tradicionais, 
feira de arte e cultura, 
música, teatro e food 
truck com culinária infantil 
são algumas das atrações 
do Festival, que além de 
valorizar e proporcionar à 
região lazer e entreteni-
mento com foco artísti-
co, cultural e turístico, 
reverencia a criançada 
com uma programação 
exclusivamente idealizada 
para elas.

[ bloco de notas ]

Cerca de 100 pessoas 
participaram do Show de 
Talentos da Melhor Idade 
no último sábado, dia 29, 
que marcou o encerra-
mento da 20ª Semana da 
Pessoa Idosa no Salão 
de Artes do Adamastor 
Centro. O evento contou 
com apresentações dos 
grupos Dança Casa das 
Marias, Dança Cigana 
Luna Gitana, Viva a Vida, 
Ritmos, Star e artistas visi-
tantes, que apresentaram 

números de danças como 
a cigana, gafi eira, tango, 
forró e bolero.

Ao som de saxofone, a 
plateia também desfrutou 
da declamação do poema 
“Saga de um Guerreiro”, 
de autoria do aposentado 
Heleno. Por fi m, o pro-
fessor Mylson Joazeiro 
se apresentou com sua 
guitarra elétrica, conta-
giando todos os idosos 
que dançaram encerrando 
as apresentações.

Show de Talentos encerra 
20ª Semana da Pessoa Idosa

Homenagens e música marcam 
o Dia Internacional do Idoso

A Prefeitura de Guaru-
lhos, por meio da Subse-
cretaria de Políticas para 
o Idoso (SPPI), recebeu o 
Selo Amigo da Pessoa Ido-
sa em cerimônia realizada 
nesta segunda-feira, dia 
1º, no Adamastor Centro, 
em comemoração ao Dia 
Internacional do Idoso. 
O prêmio, criado pela 
entidade Acolher Institu-
to de Desenvolvimento 
Humano e Organizacional, 
presidido por Zina Costa, 
contemplou seis catego-
rias (empresa, escola, igre-
ja, instituição, voluntário e 
projeto Amigos da Pessoa 
Idosa) que apoiam e con-

tribuem para o bem-estar, 
cuidado e dignidade da 
pessoa idosa.

Cerca de 600 pessoas 
prestigiaram o evento, que 
contou com a participa-
ção do Coral Vida Nova 
e uma breve explanação 
do subsecretário da SPPI, 
Walid Shuqair, sobre a 
criação do órgão pelo atu-
al governo e as ações que 
vem sendo implementadas 
para melhorar a comunica-
ção entre sociedade civil e 
poder público, ampliando 
dessa forma as políticas 
públicas que visem mais 
qualidade de vida à pes-
soa idosa.

A Prefeitura de Guarulhos 
apreendeu neste sábado 
(29) um caminhão carregado 
com 10 m³ de solo e podas 
de árvores, que circulava 
pelo bairro Cidade Tupinam-
bá. Ao ser abordado pela 
fi scalização, o condutor do 
veículo não apresentou o 
Controle de Transporte de 
Resíduos (CTR), documento 
exigido para o deslocamen-
to de restos de construção 
civil e de resíduos volumo-
sos, pelo Decreto Municipal 
25.754/2008. O transpor-
tador também não possuía 

cadastro junto à administra-
ção municipal.

O diretor de Limpeza 
Urbana, Felipe Nagem, 
destaca que o trabalho da 
fi scalização visa garantir o 
respeito à lei. “É importante 
que todos saibam que tra-
balhamos para evitar esses 
descartes irregulares que 
emporcalham a cidade. Se 
constatada irregularidades 
no transporte de resíduos 
dentro de Guarulhos, os in-
fratores sofrerão as sanções 
previstas em lei, e que é de 
conhecimento de todos”.

Caminhão é apreendido por transporte 
irregular de resíduos no Tupinambá

Oficinas no Bosque Maia ensinam 
cuidados com orquídeas; é grátis

Admiradas por sua 
beleza, as orquídeas 
são plantas delicadas e 
sensíveis que requerem 
cuidados especiais para 
se manterem saudáveis e 
fl oridas. Para quem deseja 
aprender os segredos de 
plantio e cultivo de dife-
rentes tipos de orquídeas, 
a equipe de educação 
ambiental do Bosque 
Maia, realiza duas edições 
da ofi cina SOS Orquídeas 
Básico. Os encontros se-
rão nos próximos sába-
dos, dias 6 e 20, das 10h 
às 11h. Nestes mesmos 
dias, serão realizadas 

visitadas monitoradas ao 
Orquidário do Bosque, 
das 14h às 15h.

Já para quem deseja ad-
quirir conhecimentos mais 
aprofundados, nas próxi-
mas quartas-feiras, dias 
10, 17, 24 e 31, 8h às 10h30 
e das 13h às 15h, serão 
realizadas ofi cinas SOS 
Orquídeas, com realização 
de plantio. Participantes 
devem levar vaso (prefe-
rência de argila), cachepô, 
cascalho, casca de pinus, 
musgo, canela em pó e 
fi tilho. Em ambos os casos, 
a participação é gratuita e 
as vagas são limitadas.

[ artigo ]

José Pereira dos Santos
Presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de 
Guarulhos e Região e secretário nacional de 
Formação da Força Sindical
E-mail: pereira@metalurgico.org.br
Facebook: www.facebook.com/PereiraMeta-
lurgico
Blog: www.pereirametalurgico.blogspot.com.br

Votar e fortalecer a democracia
Este é o último artigo que publico antes das 

eleições de domingo. Reafirmo que serão as 
eleições mais complicadas desde a redemo-
cratização do País, conquistada pelo povo e 
liderada por uma ampla frente nacional, que ia 
de estudantes a trabalhadores, de empresários 
progressistas a setores nacionalistas das Forças 
Armadas.

Tudo indica que haverá segundo turno. E, no 
meu entendimento, a eleição presidencial será 
vencida por quem se mostrar mais amplo e 
capaz de unir o País em torno de um projeto de-
mocrático e de retomada do crescimento da eco-
nomia. Não pode, portanto, ser eleição vinculada 
a um salvador da pátria ou a um partido só.

Nós, do campo democrático, temos várias 
tarefas cívicas. A primeira é eleger os melhores, 
os mais preparados, os verdadeiramente com-
prometidos com os reais interesses do povo 
brasileiro. No que diz respeito à Presidência, o 
setor democrático tem pelo menos quatro bons 
candidatos. Portanto, opções não nos faltam.

Temos, também, de usar a força do voto pra 
melhorar a qualidade do Congresso Nacional. É 
uma vergonha que muitos deputados e senado-
res concorram à reeleição não porque tenham 
propostas boas, mas sim pra manter o foro pri-
vilegiado que os afasta das mãos da polícia. Um 
Congresso desse nível jamais produzirá bons 
frutos.

Outra tarefa que nos compete é trabalhar para 
que haja governabilidade. O erro de 2014, quan-
do Aécio abriu guerra a Dilma e o ambiente po-
lítico virou um inferno, não pode mais se repetir. 
O Brasil não aguenta outra crise política dessa 
gravidade e uma recessão tão prolongada, que 
desemprega milhões, precariza o trabalho, arro-
cha a renda e impõe imensos sacrifícios à classe 
trabalhadora.

Portanto, devemos ir votar, em massa. Devemos 
eleger os mais preparados. E devemos, no mo-
mento seguinte, cuidar da governabilidade, para 
que o interesse nacional seja colocado acima de 
pendengas políticas e partidárias. Mais amor ao 
Brasil, menos ódio, mais trabalho e mais justiça. 
É o que qualquer pai de família quer e defende.

Constituição - Sexta, dia 5, a Constituição da 
República Federativa do Brasil completa 30 
anos. Tenho orgulho de fazer parte da geração 
que lutou pela Assembleia Nacional Constituinte 
e atuou durante o processo constituinte pela res-
tauração do Estado Democrático de Direito.

Vejo na Constituição um porto seguro para os 
brasileiros. Devemos respeitá-la e fazer com que 
seus princípios sejam cumpridos. Nesta data 
tão importante, homenageio o grande Ulysses 
Guimarães, de quem cito a frase: “Trair a Consti-
tuição é o mesmo que trair a Pátria”.

Viva a democracia. Viva a liberdade. Viva a 
Constituição-cidadã! 11 95995-8000

Envie sugestões de pautas 
para o nosso WhatsApp:

Divulgação
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Nova pesquisa do Institu-
to Datafolha para presiden-
te da República, divulgada 
nesta terça-feira (2), infor-
ma que Jair Bolsonaro (PSL) 
atingiu 32% das intenções 
de voto. Fernando Haddad 
(PT) foi escolhido por 21% 
dos entrevistados; Ciro Go-
mes (PDT), 11%; Geraldo Al-
ckmin (PSDB), 9% e Marina 
Silva (Rede), 4%.

Conforme a pesquisa, 
João Amoêdo (Novo) é o 
candidato de 3% do elei-
torado. Henrique Meirelles 
(MDB), Alvaro Dias (Pode-
mos) e Cabo Daciolo (Pa-
triota) estão empatados 
com 2% cada um. Guilher-
me Boulos (PSOL), João 
Goulart Filho (PPL), Eymael 
(DC) e Vera Lúcia (PSTU) 
não pontuaram no levanta-
mento.

Oito por cento dos en-
trevistados indicaram a in-

tenção de anular ou votar 
em branco; enquanto 5% 
disseram que não sabem 
em quem vão votar ou não 
quiseram responder. Como 
nos levantamentos ante-
riores, o nível de confi ança 
da pesquisa é de 95% e a 
margem de erro é de dois 
pontos percentuais para 
mais ou para menos.

Na comparação com 
a pesquisa anterior do 
mesmo instituto, de 28 
de setembro, Jair Bolso-
naro subiu quatro pontos 
percentuais (de 28% para 
32%). Cinco candidatos os-
cilaram um ponto percentu-
al negativamente: Fernan-
do Haddad (de 22% para 
21%), Geraldo Alckmin (de 
10% para 9%), Marina Silva 
(de 5% para 4%), Vera Lúcia 
e Boulos – ambos de 1% 
para 0%.

Ciro Gomes manteve os 

mesmos 11% de intenção de 
votos. Os candidatos João 
Amoêdo (3%), Henrique 
Meirelles (2%) e Alvaro Dias 
(2%) mantiveram o mesmo 
percentual de intenção de 
votos nos dois levantamen-
tos. Já a intenção de votos 
em Cabo Daciolo passou 
de 1% para 2%. João Gou-
lart Filho e Eymael manti-
veram 0% de intenção de 
votos nas duas pesquisas.

A proporção de eleito-
res indecisos manteve-se 
em 5% e a quantidade de 
pessoas que declaram voto 
branco ou nulo, oscilou de 
10% para 8%.

A pesquisa, encomen-
dada ao jornal Folha de S. 
Paulo, foi feita hoje (2) e 
entrevistou 3.240 eleitores 
em 225 municípios. O le-
vantamento está registrado 
no Tribunal Superior Eleito-
ral (BR-03147/2018).

O Datafolha também in-
dagou aos entrevistados 
em que candidato não vo-
tariam “de jeito nenhum”. 
Jair Bolsonaro é rejeitado 
por 45% e Fernando Ha-
ddad por 41%. Pela mar-
gem de erro, os dois candi-
datos estão tecnicamente 
empatados.

Trinta por cento dos 
eleitores não votariam “de 

jeito nenhum” em Marina 
Silva; 24% não votariam 
em Geraldo Alckmin e 
22%¨não escolheriam Ciro 
Gomes.

Meirelles e Boulos têm o 
mesmo percentual de re-
jeição:15%, cada um. Cabo 
Daciolo não seria escolhi-
do por 14%. Alvaro Dias e 
Vera Lúcia têm rejeição de 
13% dos entrevistados. Já 

Eymael e Amoêdo não se-
riam escolhidos por 12%, e 
João Goulart Filho por 11%.

Três por cento dos elei-
tores rejeitam todos os 
candidatos e não votariam 
em nenhum. Um por cento 
votaria em qualquer um e 
não rejeita nenhum candi-
dato. Quatro por cento não 
sabe ou não quis declarar 
que candidato rejeita.

Bolsonaro chega a 32% das
intenções de voto e Haddad 
tem  21%, aponta o Datafolha

Presidenciável do PSL é campeão em rejeição 

32% 21% 11%
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Chevrolet mostra o Brasil #ComoDeveriaSer, 
em campanha inovadora do modelo Cruze

Volkswagen e Microsoft anunciam parceria 
para desenvolver a ‘nuvem automotiva VW’

Em um cenário cada vez 
mais desafiador para o 
Brasil, a Chevrolet abre uma 
conversa com o brasileiro 
sobre #ComoDeveriaSer. A 
estratégia de comunicação 
do Chevrolet Cruze procura 
mobilizar as pessoas para 
que esqueçam o confor-
mismo e acreditem que é 
possível mudar o país. Para 
isso, a marca preparou uma 
experiência totalmente dife-
renciada de test-drive, além 
de ações na mídia o�-line e 

forte presença nas mídias 
digitais com diversos forma-
tos, em criação da Com-
monwealth//McCann, divisão 
da WMcCann que atende 
exclusivamente a conta.

Chevrolet é a marca líder 
em vendas no Brasil há 
três anos. Isso mostra que 
os brasileiros confiam na 
marca, e chegou a hora de 
retribuir esse voto de con-
fiança. Sendo assim, a marca 
apresenta o Chevrolet Cruze 
Trust Drive. Mais que um 

teste drive de confiança, 
uma aposta no Brasil. Um 
Cruze esteve disponível com 
a chave dentro para quem 
quisesse testar, na região do 
Centro de São Paulo. Qual-
quer pessoa com habilitação 
em dia poderia fazer o teste 
sozinha e, através do siste-
ma OnStar, capaz de moni-
torar o veículo à distância, 
o atendente poderia falar 
com o motorista e passar 
mais detalhes sobre o carro. 
Câmeras escondidas no 

exterior e interior do veículo 
captaram as reações.

“A Chevrolet tem a 
inovação no seu DNA e 
surpreendeu, mais uma vez, 
ao reinventar o test-drive, o 
transformando em ‘trust dri-
ve’. Acreditamos que a rela-
ção de confiança é uma via 
de mão dupla. Assim como 
o cliente confia na Chevro-
let, a marca também confia 
no cliente. É muito bom 
poder levar o produto para 
mais perto do consumidor. 

A ação foi um sucesso, bem 
como #ComoDeveriaSer, e 
ficamos muito felizes com 
este resultado”, comenta 
Hermann Mahnke, diretor de 
Marketing da Chevrolet.

A ação faz parte de uma 
estratégia de comunica-
ção que utiliza todas as 
plataformas de mídia de 
forma integrada. Em uma 
das peças, são mostradas 
cenas do Rio de Janeiro, 
com as favelas revitalizadas 
e pacificadas, com diversas 

áreas de lazer, o Elevador 
Lacerda, em Salvador, com 
várias pessoas entrando na 
estação, ou famílias curtindo 
o Rio Pinheiros, em São 
Paulo, totalmente limpo. Em 
todas as cenas, um flash 
mostra um contraponto de 
#ComoDeveriaSer com a 
realidade. A locução, na voz 
da atriz Camila Morgado, 
convida a todos para faze-
rem acontecer e acelerarem 
na direção da mudança com 
o Chevrolet Cruze.

Iniciando uma parceria 
estratégica, a Volkswagen 
e a Microsoft Corporation 
vão trabalhar juntas para 
desenvolver a “Volkswa-
gen Automotive Cloud” 
(Nuvem Automotiva da 
Volkswagen), uma das 
maiores nuvens exclusivas 
da indústria automotiva, 
para todos os futuros 
serviços digitais e ofertas 
de mobilidade da empresa. 
O Conselho Supervisor da 
Volkswagen AG aprovou a 
conclusão de um acordo 
nesse sentido entre a 
Volkswagen e a Microsoft 
em 28 de setembro de 
2018. 

Dessa forma, a Volkswa-
gen continua a preparar o 
futuro, com sua transforma-
ção digital a toda velocida-
de. Com a Microsoft como 
sua parceira estratégica, 
a empresa está dando um 
passo decisivo em sua 
transformação digital em 
provedora de mobilidade 

com uma frota de veícu-
los totalmente conectada 
e o ecossistema digital 
“Volkswagen We”.

“A parceria estratégica 
com a Microsoft vai turbinar 
nossa transformação digi-
tal”, afirmou o Dr. Herbert 
Diess, CEO da Volkswa-
gen AG. “A Volkswagen, 
como uma das maiores 
fabricantes de automóveis 
do mundo, e a Microsoft, 
com seu domínio único da 
tecnologia digital, casam 
extraordinariamente bem. 
Juntos, vamos desempe-
nhar um papel fundamental 
no desenvolvimento do 
futuro da automobilidade.”

 “A Volkswagen está 
reunindo tecnologia para 
transformar digitalmente e 
proporcionar novos servi-
ços inovadores de conexão 
para os carros aos seus 
clientes”, declarou Satya 
Nadella, CEO da Microsoft.  

A partir de 2020, mais 
de cinco milhões de novos 

wveículos com a marca 
Volkswagen serão total-
mente conectados a cada 
ano e farão parte da Inter-
net das Coisas (Internet of 
Things - IoT) na nuvem.  A 
profunda parceria en-
tre as duas companhias 
vai lançar as bases para 
combinar a expertise global 
da Microsoft em relação 
à nuvem com a experiên-
cia da Volkswagen como 
fabricante de automóveis 
com presença no mercado 
global.
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Um pirarucu com mais de 
100 kg está no cardápio do 
Festival do Pescado de Frutos 
do Mar Ceagesp nesta sema-
na. Um dos maiores peixes 
de água doce do mundo será 
servido à vontade, assado 
com ervas, para quem for ao 
evento gastronômico realiza-
do na Ceagesp todos os anos.

Além do Pirarucu Assado 
com Ervas, as receitas com 
peixes incluem ainda Olhete 
ao Molho de Alcaparras e 
Moqueca de Cação. Na pró-
xima semana, novos peixes 
em novas receitas substi-
tuem os desta semana. Tudo 
isso para mostrar a diversi-
dade dos produtos do Setor 
de Pescados da Ceagesp, no 
maior entreposto de alimen-
tos da América Latina, na Vila 
Leopoldina, em São Paulo.

Outras grandes atrações 
são fixas no cardápio. As 
mais famosas são os Cama-
rões Assados, servidos no 
espeto, e a Paella à Marinera, 
gigante, feita num tacho de 
1,20 m de diâmetro. Esses 
pratos estão disponíveis to-

das as semanas.
Às quartas, o público tem 

ainda Caranguejada incluída 
no cardápio. Na quinta-feira, 
Ostras reforçam o menu. E, 
nessa sexta-feira (5), o prato 
especial do dia será o Macar-
rão com Camarão, finalizado 
no interior de um queijo par-
mesão Grana Padano.

O Festival oferece mais de 
50 itens para comer o quanto 
quiser. Isso inclui Casquinha 
de Siri, Caldinho de Sururu e 
Acarajé, como entradinhas. 
O público também tem à dis-
posição um completo bu�et 
de saladas diversas, incluindo 
opções de frutos do mar. Nes-
ta semana tem Salada Grega 
com Salmão, Marisco Medi-
terrâneo, Lula com Alho-poró, 

Ceviche de Saint Peter, entre 
outras opções.

O Festival do Pescado e 
Frutos do Mar funciona de 
quarta a domingo no Espaço 
Gastronômico Ceagesp, até 
16 de dezembro. Às quartas, 
quintas e sextas, o horário é 
das 18h à meia-noite. Aos sá-
bados, funciona das 12h até 
a meia-noite. Aos domingos, 
abre das 12h às 17h. 

O acesso é pelo Portão 
4 da Ceagesp (altura do nº 
1.946 da av. Dr. Gastão Vidi-
gal, na Vila Leopoldina – São 
Paulo-SP). O estacionamento, 
também no Portão 4, tem pre-
ço fixo especial para os fre-
quentadores do Festival. Mais 
informações no site: www.fes-
tivaisceagesp.com.br.

Pirarucu é destaque no cardápio 
do Festival do Pescado Ceagesp
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Certificados de filiação são entregues a 
novos e antigos associados na ACE-Guarulhos

A política de valoriza-
ção dos associados da 
ACE-Guarulhos segue 
cada vez mais forte. Na 
noite desta terça-feira, 
dia 2, certificados de 
filiação foram entre-
gues a novos e antigos 

associados. São eles: 
Colégio Canadá; CLB 
Consultoria Contábil; 
Eletrotem Comércio; 
Escola Abelha Rainha; 
Gauss Telecomunicação; 
e Organização Contábil 
Triângulo.

SOLENIDADE: Homenagens aconteceram na noite desta terça-feira, dia 2, na sede da entidade no bairro Bom Clima; seis receberam os certifi cados

F
o

to
s:

 D
iv

u
lg

a
çã

o
/A

C
E

“Somos associados há algum tempo e com essa aproximação esperamos 
uma parceria para novos negócios com novos e antigos associados”, projeta 

Rafael Pallares da Silva, da Gauss Telecomunicação. 

“Usamos muito o serviço de análise de crédito. Tem nos 
atendido muito bem e a inadimplência é baixa”, ressalta 

Antonio Dialitaquiz Bono, da Eletrotem.

“O ramo contábil está muito ligado ao empresariado e 
acreditamos que, de fato, juntos somos mais fortes”, diz Rogério 

Malveiro, da Organização Contábil Triângulo.

“Já atuo no Núcleo das Escolas e esse convívio nos trouxe uma ampliação 
de conhecimento, fora toda a gama de serviços oferecidos pela ACE. Eu 

recomendo”, diz Jaime Ailton de Almeida, do Colégio Canadá. 

“Nós utilizamos o serviço de análise crédito e hoje a inadimplência que enfrentamos 
é quase nula. Além disso, o Núcleo das Escolas Particulares tem sido essencial na 

gestão de meu negócio”, reforça Danny Pena, da Escola Abelha Rainha.

“Estamos em Guarulhos há pouco tempo e, aqui, buscamos estreitar 
os laços com os empresários da cidade e, assim, fortalecer nosso 

networking”, afi rma Cleyton Santos Barbosa, da CLB Contábil.
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Filme sobre Chacrinha ganha trailer 
oficial; divulgação ocorreu nesta 3ª 

Ana Maria insiste que Nicolas Prattes 
coma prato com carne no ‘Mais Você’

Foi divulgado nesta terça, 
2, o trailer oficial de “Cha-
crinha: O Velho Guerreiro”, 
cinebiografia do apresenta-
dor que fez história no rádio 
e na TV entre as décadas de 
1950 e 1980.

Com direção de Andru-
cha Waddington, o longa-
-metragem traz Eduardo 
Sterblitch e Stepan Nerces-
sian dividindo-se entre duas 
fases da vida de Abelardo 
Barbosa: a chegada ao Rio 
de Janeiro como um jovem 
pernambucano aspirante a 
radialista; e o ícone do hu-

mor que eternizou bordões 
como “Quem não se comu-
nica se trumbica” e “Quem 
quer bacalhau?”.

Com roteiro assinado 
por Cláudio Paiva, o filme 
aborda a personalidade 
carismática de Chacrinha 
em frente às câmeras e a re-
lação conturbada que tinha 
com sua mulher, Florinda, 
interpretada por Amanda 
Grimaldi e por Carla Ribas. 
Pelo trailer, é possível ver 
que histórias já conheci-
das sobre o apresentador, 
como o concurso de cães 

pulguentos que infestou os 
estúdios da Rede Globo e o 
suposto romance com Clara 
Nunes (Laila Garín), também 
estão na trama.

No elenco de “Chacrinha: 
O Velho Guerreiro” ainda 
estão Gianne Albertoni (Elke 
Maravilha), Rodrigo Pandolfo 
(Jorge), Thelmo Fernandes 
(Boni) e Karen Junqueira 
(Rita Cadillac). A estreia do 
filme está marcada para o 
próximo dia 25.

https://www.youtube.
com/watch?time_
continue=7&v=Zr4faLJQizk

Nicolas Prattes e Juliana 
Paiva, o Samuca e a Maro-
cas de O Tempo não Para, 
foram convidados do Mais 
Você desta terça-feira, 2. 
Os dois falaram de seus 
personagens na novela 
e passaram por algumas 
‘saias-justas’ com Ana 
Maria Braga.

Há alguns meses, 
surgiram boatos de que 
Nicolas e Juliana estão 
namorando, mas nenhum 
dos dois confirmou. Ana 
Maria insistiu em falar 
com os dois como um 
casal, e eles tentaram se 

esquivar e em diversos 
momentos mostraram 
desconforto. Logo quando 
os recebeu no estúdio, a 
apresentadora falou: “O 
casal mais casal”, e Louro 
continuou: “Ah, mas eu 
torço muito por vocês”.

Depois, Ana Maria fala 
que os dois começaram 
a carreira cedo, e Nico-
las comentou que era a 
primeira vez que os dois 
trabalhavam juntos, mas 
que já tinham se encon-
trado algumas vezes na 
vida. “O cupido só bateu 
na novela mesmo, né?”, 

provocou Ana Maria, e o 
casal nada falou.

No fim do programa, 
outro momento de des-
conforto: a apresentadora 
insistiu para que Nicolas, 
que não come carne, 
provasse a receita de 
arroz com costelinha. “Só 
o sabor da carne vai, não 
vai? Só o arrozinho, tá? 
Então, você não come a 
carne, mas come o arroz”, 
disse Ana Maria. Nicolas 
então provou, e disse 
que estava bom. “Deu até 
vontade de passar por 
baixo da mesa”.

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:

Divulgação
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[ horóscopo ]

Táxi

Triplo X

Globo, 14h49 
Taxi. EUA. Co-
média. Dire-
ção: Tim Story. 
Com Queen 
Latifah, Jimmy 
Fallon. Policial 
a t r a p a l h a d o 
tenta recupe-
rar o prestígio 
prendendo um 

grupo de be-
las assaltan-
tes de banco. 
Na persegui-
ção, ele con-
ta com a aju-
da de uma 
taxista que 
está apren-
dendo a diri-
gir.

Band, 22h45 Tri-
ple X. EUA, 2002. 
Ação. Direção: Rob 
Cohen. Com Vin 
Diesel, Asia Argen-
to. Xander Cage 
é um atleta de es-
portes radicais, fa-
moso por suas 
performances em 
público, que de-
safiavam a própria 
morte. Apostando 
em sua capacida-

de em decifrar cri-
mes não solucio-
nados por espiões 
comuns, Gibbons, 
um agente da NSA, 
decide recrutá-lo 
para sua organiza-
ção. Xander aceita 
o convite e é esca-
lado para uma mis-
são onde enfrenta-
rá um inteligente, 
organizado e im-
placável inimigo.

Fotos: Divulgação

[ filmes ] 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 42

LPSEF
INFLEXIVEL

ENTOATARO
GCONTAINER

DUOOIMTE
INTREPIDOS

AÇUDETT
AADAGUA

IDEALISMOT
SEMOEBAR

FIGURATIVO
PURUSLAOP

MRFRANI
AGUTIZNC
DEALCATRA

PATRIMONIAL

Ingredi-
ente de

feijoadas e
de farofas

(?)-feira,
último dia

útil da
semana

Diz-se da
pessoa
intransi-

gente

Caixa para
transporte
de carga

em navios

Nomeia 
os Mensa-

geiros 
da Paz

Satélite do
planeta
Júpiter
(Astr.)

Thomas
Edison,
inventor
dos EUA

Corrente
filosófica
de Kant e
de Hegel

Título de
soberanos

muçul-
manos

Dalton
Trevisan,
contista

curitibano

Cantor pop
de "Kiss
from a
Rose"

Consoante
de ligação
de "cafe-

teira"

O estilo
artístico

oposto ao
abstrato

Filme fo-
tográfico,
em inglês

Prefixo de
"antítese":
oposição

Rio que
banha o
Acre e o

Amazonas

"(?) Back",
música

dos
Beatles

(?) chi
chuan, ar-
te marcial

Esposa de
príncipe
indiano

Roedor
também
chamado
de "cutia"

Carl Orff:
compôs

"Carmina
Burana"

"Lua (?)",
filme com

Robert
Pattinson

Carne
apreciada
em chur-
rascos

Forneça
Relativo ao

conjunto
de bens

Guia
espiritual

Oersted
(símbolo)

Período básico de
cálculo de juros

Botequim
O Homem-

Macaco
(Cin.)

Corajosos
Espécie de
dique nor-

destino

Emite
canto
Dupla

musical

O mais setentrional
dos desertos areno-
sos, abrange China

e Mongólia

Formato 
da cruz
Gravata,
em inglês

Peça      
circular do
chaveiro
Copiam

Ecossistema como
a Mata Atlântica

Posto em posição
vertical

(?) Gogh,
pintor que

mutilou 
a própria orelha

(?) que passarinho
não bebe: pinga

Christian (?), 
estilista francês

Instituiu uma nova
moeda no Brasil em

1994Ponto de 
convergência (fig.)

2/get. 3/tie. 4/film — seal. 5/aguti. 10/figurativo — intrépidos. 11/patrimonial. 16/linguiça defumada.

[ novelas ] 

Malhação -
Vidas Brasileiras

Michael, Jade e 
Pérola comemo-
ram que Santiago 
aceitou o convite 
do menino. Talíssia 
apoia Santiago em 
seu encontro com 
o correspondente 
misterioso. Michael 
vibra com Beth 
sobre seu encon-
tro com Santiago. 
Pérola anuncia à 
família de Gabriela 
e Rafael que fará 
um ensaio fotográfi-
co com Márcio. 

Espelho da Vida
Mariane protesta 

contra a decisão de 
Alain, mas disfarça 
na frente de Cris. 
Gentil comemora 
quando descobre 
que Margot indicou 
sua pensão para 
a equipe de Alain. 
Emiliano e Carmo 
aceitam participar 
do filme de Alain. 
Cris se sensibiliza 
ao experimentar a 
roupa da persona-
gem Júlia Castelo.

O Tempo 
Não Para

Betina observa 
Samuca beijar 
Marocas, que se 
afasta. Marino con-
fronta Dom Sabino, 
afirmando que ele 

sente atração por 
Carmen. Miss Ce-
line avisa a Barão 
e Florêncio que 
ajudará Omar a se 
integrar na escola. 
Elmo descobre que 
a motocicleta de 
Samuca foi sabota-
da e pede segredo 
a Miss Celine. 

Segundo Sol
Laureta confes-

sa a Nestor que 
assassinou Galdino 
para vingar os dois. 
Nestor questiona 
Laureta sobre sua 
mãe. Gorete e 
Clóvis planejam 
seu casamento, e 
Badu vibra. Dodô 
contrata Natalino 
para trabalhar no 
bar, e Gorete se 
desespera. Doralice 
desabafa com Naná 
sobre o pedido 
de separação de 
Ionan. 

Jesus
Jesus segue 

curando diversas 
pessoas, enquanto 
João Batista, na pri-
são, mostra sua de-
sesperança. Jesus 
cura a menina com 
eczemas. Caleb fica 
impressionado. Je-
sus o manda dizer a 
Batista sobre tudo 
o que viu. Asisa 
chora e discute 
com Mateus. Jairo 

ameaça Judas Isca-
riotes.  

As Aventuras 
de Poliana

Waldisney diz 
para Sérgio e Joana 
que não vai fazer 
nada contra eles e 
pede desculpas por 
ter dado encima de 
Joana. Felipe fica 
brava com Yasmin, 
porque Gabriel e 
Benício jogaram 
a experiência de 
meleca nela. Felipa 
diz que foi péssima 
ideia ter ido à casa 
de Yasmin. Sergio 
diz p Joana que 
ainda não e a hora 
de contar tudo p 
Mario e Luigi.  

Chiquititas
Thiago vai com 

Mosca até a casa 
do sonho do garoto 
sobre sua mãe, mas 
não encontram nin-
guém. Na casa de 
Edgard, o homem 
diz que Geraldo 
é a pessoa que 
abandonou a mãe 
de Bia.

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

virgem

Você está alcançando 
os seus objetivos. Man-
tenha os olhos abertos. 
Há aliados úteis que 
você irá encontrar na 
estrada hoje. Você esta-
rá melhor para enfrentar 
as suas obrigações se 
mantiver um equilíbrio 
no que diz respeito a 
sua energia.

Você sabe como criar 
uma atmosfera positiva 
em torno de você. Você 
é bom para surpresas. 
Você não poderia estar 
em melhor forma psi-
cológica e será capaz 
de resolver questões 
difíceis.

Uma lua cúmplice 
lhe promete momen-
tos inesquecíveis com 
as pessoas próximas a 
você. A felicidade está 
ao seu alcance. Você 
vai se sentir assediado 
no final do dia e seria 
uma boa ideia ter um 
descanso de verdade 
e tomar ar fresco.

Sua energia psí-
quica está em alta e 
lhe dá um impulso 
prometedor. Você 
vai compartilhar 
essa energia com as 
pessoas que vê. Há 
muito estresse em 
torno de você e você 
vai chegar ao seu 
limite. 

Há discussões 
frutíferas no horizonte. 
Não hesite em solicitar 
ajuda jurídica. Não deixe 
que as necessidades 
de outras pessoas o 
oprimam. Elas estariam 
em detrimento de você 
mesmo e você não 
pode permitir isso.

Seu comportamento 
impulsivo poderia 
levá-lo a complicações. 
Cuidado com o que 
diz para evitar essa 
tendência. Você está se 
sentindo mais apto fisi-
camente, em particular, 
e seus reflexos serão 
mais rápidos. Você vai 
se sentir mais leve.

Você vai avaliar a 
situação de forma mais 
objetiva e seu raciocínio 
lógico está lhe trazendo 
sorte. É o momento 
ideal para assumir o es-
porte. Você vai precisar 
de exercício físico e de 
um pouco de ar fresco 
para sair rotina.

O excesso de 
confiança atrasa o seu 
progresso. Seja discre-
to sobre seus planos 
antes de embarcar 
neles. Seu otimismo 
está claramente 
melhorando e você se 
sente forte para lidar 
com tarefas difíceis.

Você vai achar mais 
fácil se expressar e 
ser mais descontraído 
em geral. Aproveite ao 
máximo disso. Você 
realmente precisa 
relaxar. Os espetáculos 
permitirão que você 
encontre o relaxamento 
necessário.

As escolhas que 
fizer hoje serão mais 
importantes do que 
nunca. Olhe para o 
futuro e sua construção. 
Você terá tudo a ganhar 
desenvolvendo a sua 
resistência. Felizmente 
a sua moral é muito 
boa e compensa suas 
fraquezas.

Sua visão realista lhe 
permitirá evitar um erro 
que teria tido conse-
quências graves. Você 
está começando a se 
sentir cansado e é o 
seu estado de espírito 
que está fazendo isso. 
Divirta-se.

Você vai estar mais 
enérgico e determi-
nado do que nunca 
hoje. Siga suas novas 
prioridades. Você 
está se sentindo 
cansado e deveria se 
afastar para ter uma 
mudança de ares e 
fugir da rotina.

áries libra

escorpião

sagitário

capricórnio

aquário

peixes

touro

gêmeos

câncer

leão
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de linha
Classifi cados

Para anunciar nos 
classifi cados ligue:

2823-0828
2823-0829
2823-0830
2823-0836
2823-0837

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

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: 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, 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 29/07/2014, cuja Fiduciante é  
ELAINE CRISTINA FRANCO, CPF/MF 085.811.978-17, em PRIMEIRO LEILÃO (data/horário acima), com lance 
mínimo igual ou superior a R$ 257.018,48 (Duzentos e Cinquenta e Sete Mil Dezoito Reais e Quarenta e Oito Centavos  
- atualizado conforme disposições contratuais), o imóvel constituído pela “Casa nº 314, do Tipo C-1, com a área útil 
de 63,3600m², perfazendo a área de 147,7652m², Vila Interna 07, Conjunto Habitacional Residencial Ilhas Gregas, 
situado na Rua Anhumas, nº 535, (conforme cadastro na Prefeitura, atual numero 489) Bairro dos Morros, Guarulhos/
SP”, melhor descrito na matrícula nº 128.124 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$ 177.110,60 (Cento e Setenta e 
Sete Mil Cento e Dez Reais e Sessenta 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 (4436_10 Al).

Ensino Médio completo, 
Carta de Referência,

salário R$ 1. 382,79 /mês, benefícios: 
VT+ CB (R$131,50), seguro de vida 

em grupo e refeição no local. 
Local de trabalho: 

Av. Dr. Timóteo Penteado, 3035, 
Torres do Tibagi, Guarulhos - SP  

Ligar para (11) 2455-3535
Ramal 201 - falar com Edna

Contrata: Porteiro

   EMPREGOS 
 PRECISA-SE 

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

 IMÓVEIS 
 ALUGA-SE 

 KIT/ CENTRO 
 Próx. ao Shopping Poli R$ 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 

 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 
 SERVIÇOS 

 ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
 Manutenção de computadores, 
notbooks em geral. F:94672-
8044 whatsapp. 

 SAÚDE 

 PRÓTESES DENTÁRIAS 
 Atendimento Clinica Dentária. 
F:98955-2296 

     

   Ligue e 
anuncie nos
classifi cados
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