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de ‘Amor & Sexo’, há
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Skaf decide que estará com o PSB na corrida ao governo
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Alunos de escolas da 
prefeitura conhecem 
todo processo eleitoral

Inscrições para a EJA 
estão abertas até o 
dia 22 de outubro

Governador autoriza a 
instalação do Parque
Tecnológico na cidade
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Márcio França anuncia
que não irá apoiar o PT
O governador Márcio França disse que o PSB de São Paulo não irá apoiar o PT e, consequentemente, Fernando Haddad 
no 2o turno. A decisão contraria a Executiva Nacional da sigla. “Honro minha palavra e o PSB-SP vai fi car neutro”, disse
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Guti sanciona lei que efetiva a 
concessão do Saae para Sabesp
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LOTERIAS:
Deu sorte hoje?

Prestadores de serviço de SP devem 
afixar cartaz contra sonegação fiscal

A Secretaria Municipal 
da Fazenda de São Paulo 
segue atuando no com-
bate à sonegação fiscal. 
Em mais uma ação neste 
sentido, a Prefeitura deter-
mina que todo prestador 
de serviços estabelecido 
no município deverá afi-
xar em local acessível ao 
público, até o dia 6 de 
novembro deste ano, um 
cartaz informando sobre 
a exigência da emissão 
da Nota Fiscal de Serviços 
Eletrônica (NFS-e) e contra 

a sonegação fiscal.
O cartaz está disponível 

neste link, que também 
pode ser acessado pelos 
sites da Secretaria Muni-
cipal da Fazenda de São 
Paulo (prefeitura.sp.gov.
br/fazenda) e da Nota do 
Milhão (notadomilhao.pre-
feitura.sp.gov.br). 

O prestador de servi-
ços deve imprimir o cartaz 
com tamanho mínimo A4 
(não há tamanho máximo), 
preferencialmente colori-
do e em folha branca. 

Na 25 de Março, camelôs 
vendem ‘lantaser’ na rua

Lanternas que disparam 
choques elétricos são 
vendidas livremente por 
ambulantes na região da Rua 
25 de março, centro de São 
Paulo. Na travessa Comen-
dador Afonso Kherlakian, 
conhecida pelo comércio de 
eletrônicos, é possível ouvir 
os estalos à distância. "Com-
pre aqui seu 'lantaser', cabe 
na bolsa e derruba bandido 
na hora", anunciam aos gritos 
os vendedores.

Os itens são procurados 
principalmente por mulheres 
interessadas em defesa pes-
soal. "Esse aqui tem muita 
procura, já saiu mais de 20 
hoje", diz um dos ambulan-
tes. Os valores variam de R$ 
50 a R$ 100, a depender do 
modelo. Alguns vendem tam-
bém spray de pimenta, pelo 
preço médio de R$ 60.

A cerca de 100 metros, uma 
dupla de policiais militares 
não intimida o comércio infor-
mal. "A nossa orientação é 
apreender e encaminhar pra 
delegacia, mas se a gente 
tenta chegar perto eles 
correm ao menor sinal", disse 
um dos PMs.

Segundo o ex-comandante 
geral da PM de SP, Benedito 
Roberto Meira, cabe à polícia 
fiscalizar e reprimir o comér-
cio desse tipo de item, tanto 

por ser produto de descami-
nho (quando a mercadoria 
atravessa a fronteira sem 
nota fiscal), quanto por se 
tratarem de armas. "Portar ou 
vender se caracteriza como 
contravenção penal", afirma. 

Ele também desestimula o 
uso das lanternas de choque 
como ferramenta de defesa 
pessoal. "Muita gente se 
ilude, acha que vai ficar mais 
segura, mas estatisticamente, 
pessoas que andam armadas 
e reagem têm 88% mais 
chance de serem agredidas 
em um assalto", diz, citando 
estudo de 2015 do Centro de 
Estudos em Criminalidade e 
Segurança Pública da Uni-
versidade Federal de Minas 
Gerais.

Os produtos, que vêm 
acompanhados de caixa e 
manual de instruções, são 
fabricados na China. Segun-
do os manuais, bastante 
resumidos, a voltagem chega 
a 15.000V e a amperagem a 
2,5A. Apesar de os vendedo-
res alardearem que a arma 
pode matar, o cardiologista 
do Incor Sérgio Timerman 
desmente. "Com essas 
especificações, o alcance 
do choque vai no máximo à 
camada dos músculos, com 
ação local e sem maiores 
danos."

 Heróis no hospital

Homem fantasiado de Batman faz limpeza de vidros para surpreender crianças no Hospi-
tal Sabará, na capital paulista, nesta terça-feira (09). A limpeza acontece em comemoração 
ao Dia das Crianças. Os pequenos pacientes ficaram fascinados com a visita pela janela.

Mega Sena
Concurso n° 2085
06/10/2018
12 - 21 - 25 - 37 - 38 - 49

Lotofácil
Concurso n° 1721
08/10/2018 
01 - 03 - 04 - 05 - 06
08 - 11 - 13 - 14 - 15
16 - 19 - 21 - 24 - 25

Lotomania
Concurso n° 1908 
09/10/2018
08 - 16 - 17 - 22 - 23
26 - 29 - 34 - 36 - 40
42 - 43 - 55 - 56 - 67
69 - 71 - 73 - 80 - 86

Dupla Sena
Concurso n° 1850
09/10/2018
Primeiro sorteio 
08 - 09 - 22 - 33 - 38 - 44
Segundo sorteio
01 - 26 - 29 - 31 - 33 - 43

Federal
Extração n° 05325
06/10/2018

Prêmios Principais
Prêmio Bilhete  Valor (R$)
1º   80157          700.000,00
2º  40560           28.000,00 
3º  67014            26.000,00
4º  67632           22.000,00
5º  05182            20.040,00

21º

28º

18º

19º

20%

80%

Amanhã

Hoje

11. Out

10. Out

Máxima

Máxima

Mínima

Mínima

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.

Divulgação
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OFERTAS VÁLIDAS DE 10/10/2018 A 12/10/2018OFERTAS DE DIAS03

LOJA GUARULHOS: RUA CARLOS LEAL EVANS, 252 - JD. SANTA FRANCISCA

PREÇO BAIXO E 
QUALIDADE GARANTIDA.

POSTO DE
COMBUSTÍVEIS MAKROSERVINDO SABOR E 

QUALIDADE POR UM PREÇO 
ÚNICO, COM O APOIO DE 
NOSSO PARCEIRO.

RESTAURANTE
TODOS OS CARTÕES DE CRÉDITO
CARTÕES DE DÉBITO VISA
CARTÕES DE DÉBITO MAESTRO
CHEQUE OU DINHEIRO

FACILIDADE DE PAGAMENTO

SÃO PROIBIDAS A VENDA E A ENTREGA DE BEBIDAS ALCOÓLICAS A MENORES DE 18 (DEZOITO) ANOS (ART. 81, IL, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE).
RESPEITE A VAGA DE ESTACIONAMENTO PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA E IDOSOS. MANTENHA SUA CIDADE LIMPA - NÃO JOGUE ESTE IMPRESSO EM VIAS PÚBLICAS.BEBA COM MODERAÇÃO

Ofertas válidas para a loja Guarulhos. Consulte mais informações sobre as lojas no site Makro, www.makro.com.br. Ofertas válidas de 10 de outubro de 2018 a 14 de Outubro de 2018, (exceto 
as ofertas válidas por 3 dias), enquanto durarem os estoques nas lojas. Garantimos a quantidade mínima de 03 unidades/kg de cada produto anunciado nesta edição. Fica ressalvada eventual 
retifi cação das ofertas aqui veiculadas. Os preços deste anúncio são válidos somente para os produtos retirados na loja. A condição de parcelamento sem juros, nos planos em até 10 vezes 
para os pagamentos no cartão de crédito Makro, será válida somente para os produtos com o selo indicativo de em até 10 vezes sem juros. Para planos em até 12 vezes, as vendas serão 
fi nanciadas pelo Banco Bradesco S.A através dos Cartões de Crédito Makro, CET (Custo Efetivo Total) de 69,07% ao ano, taxa de juros de 4,10% ao mês. O valor das parcelas poderá sofrer 
alteração de acordo com a data de realização da compra. Aprovação do cartão sujeita a análise de crédito e critérios de elegibilidade do banco emissor. Para outras promoções com o cartão 
de crédito Makro, favor consultar o Serviço de Atendimento ao Cliente. Promoção válida para compras realizadas entre 29/9/2018 e 31/10/2018 e cadastradas até 04/11/2018. Certifi cados 
de autorização SEAE Nº 05.000518/2018 e Nº 04.000512/2018. *O prêmio será entregue por meio de um vale-compras Makro, limitado a R$ 500,00 (quinhentos reais). **O prêmio será 
entregue por meio de um vale-compras Makro no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais). ***O prêmio de R$ 100.000,00 (cem mil reais) será entregue por meio de cartão pré-pago sem função 
de saque. Para mais informações, consulte nossa equipe de atendimento ao cliente. Consulte os regulamentos no site da promoção www.makro.com.br. Imagens meramente ilustrativas.

Linguiça tipo calabresa 
defumada Seara
Pacote c/ 2,5kg

9,58
KG

R$

Vodka Smirnoff
Garrafa c/ 998ml

27,90
GARRAFA

R$

Café Melitta 
Pacote c/ 500g

8,99
PCT.

R$

Feijão-carioca 
T1 Camil
Pacote c/ 1kg

2,99
PCT.

R$1,79
PCT.

R$

Coxa com 
sobrecoxa de 
frango congelada 
A partir de 4,99

KG

R$

Cerveja Brahma
Embalagem c/ 
12 latas c/ 350ml

2,09
LATA

R$

Contrafi lé bovino
Peça, a partir de 19,89

KG

R$

Açúcar refi nado 
União 
Pacote c/ 1kg

Arroz branco T1 
Camil
Pacote c/ 5kg

12,99
PCT.

R$2,89
UNID.

R$

Óleo de soja 
Soya
Unidade c/ 900ml

5,99
GARRAFA

R$

Cerveja Original 
Garrafa c/ 600ml

Batata pré-frita 
McCain
Pacote c/ 2kg 13,19

PCT.

R$

Filé de peito 
congelado IQF 
Sadia
Pacote c/ 1kg

7,99
PCT.

R$

Queijo mussarela 
Três Marias
Peça 20,90

KG

R$

5,99
UNID.

R$

Vassoura Phenix 
Santa Maria

3,89
LATA

R$

Leite condensado 
Moça
Lata c/ 395g

Fralda Pampers Confort Sec
Pacote mega, diversos tamanhos

50%
DE DESCONTO
NA 2ª UNIDADE

LEVE 4
POR R$ 10,00

Chocolate Bis
Unidade c/ 126g
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Prefeito Guti sanciona lei que efetiva
a concessão do Saae para a Sabesp

Cidade terá obras importantes de
esgoto e Tietê com mais oxigênio

CPTM publica edital para 
abertura de quiosques nas 
estações de Guarulhos

Antônio Boaventura

Com a presença do 
governador Márcio França, 
o prefeito Guti sancionou 
nesta terça-feira (9) a lei 
7656/2018 que passa a ges-
tão do Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto (Saae) para a 
Sabesp, companhia estadu-
al, pelos próximos 40 anos. 
O acordo com o governo 
do estado prevê o congela-
mento da dívida de R$ 3,2 
bilhões da autarquia com a 
empresa de capital misto e 

o abastecimento pleno de 
água em toda cidade. 

“Depois de 20 anos de 
muita briga, enfi m, consegui-
mos um acordo muito rápido 
em 30 dias. Esse acordo vai 
simplesmente zerar o rodí-
zio de água em Guarulhos. 
Não era justo uma cidade 
deste porte e importância, 
o morador que que guardar 
água para tomar banho”, 
disse o governador. 

França afi rmou que nos 
próximos 100 dia,s bairros 

das regiões Pimentas e 
Centro já estarão livres do 
rodízio de água. Segundo 
ele, em seis meses, regiões 
como Cabuçu, Parque Conti-
nental, Picanço e Invernada 
também terão água nas 
torneiras diariamente. “O 
planejamento é para que 
até o fi m do ano que vem 
todos os bairros de Gua-
rulhos sejam abastecidos 
diariamente. E, em paralelo, 
vamos tratar o esgoto da 
cidade”.

A negociação, que contou 
com a aprovação da Câmara 
Municipal, envolve valores 
que superam a casa dos R$ 
7 bilhões [R$ 3,2 bilhões do 
congelamento da dívida e 
mais R$ 3 bilhões em inves-
timentos]. França entende 
que a verba mensal de R$ 
18 milhões destinada para 
pagamentos de precatórios 
podem ser direcionada para 
investimentos em setores 
essenciais como educação 
e saúde. 

O governador Márcio 
França também es-
miuçou a importância 
da concessão para o 
município. 

“Vamos ter obras im-
portantes de esgoto em 
toda cidade e Guaru-
lhos vai fazer parte da 
Sabesp, além de ter a 
garantia da qualidade 
de uma das maiores 
empresas do mundo. É 
o maior contrato do país 
em saneamento básico, 
neste momento. O rio 
Tietê, no trecho de 
Guarulhos, vai ficar sete 
vezes mais oxigenado. 

O prefeito agora poderá 
administrar, [até agora] 
ele apagou os incên-
dios”, enfatizou França.  

Já o prefeito Guti 
revelou que a iniciativa 
vai propiciar a realiza-
ção de investimentos 
que antes, segundo ele, 
não havia condições. 
As obras para melhoria 
na infraestrutura de 
abastecimento já estão 
em andamento e sendo 
realizadas na estação 
de tratamento de São 
Miguel Paulista, locali-
zada na zona leste da 
cidade de São Paulo. 

Foi aberto o edital pela 
Companhia Paulista de 
Trens Metropolitanos 
(CPTM), para a concessão 
de espaço de exploração 
comercial nas estações 
da Linha-13 Jade (Aero-
porto, Guarulhos-Cecap 
e Engenheiro Goulart). A 
abertura dos envelopes 
para saber os ganhado-
res da concessão deve 
ocorrer somente no dia 9 
de novembro.

O número da conces-
são de espaços varia por 
estações, sendo a com o 
maior número, a estação 
Aeroporto, composta 
por 26 espaços, sendo 
17 quiosques, cinco lojas, 
dois vending machines, 
que são máquinas auto-
máticas para a realização 
de autosserviço, além de 
uma área voltada para a 
parte de estoque e outra 
na área administrativa.

Já a estação Guarulhos-
-Cecap, são 17 espaços, 
sendo sete quiosques, 

quatro balcões e dois 
vending machines. Na 
estação Engenheiro 
Goulart,  serão dez con-
cessões, composta por 
dois quiosques, quatro 
balcões e quatro vending 
machines.

Neste mês de outu-
bro houve o inicio do 
serviço Connect, que 
liga a estação Aeroporto 
até a estação Brás, com 
paradas nas estações 
da Engenheiro Goulart e 
Tatuapé. Em dias úteis, 
são realizadas seis via-
gens em direção ao Brás 
e outras seis no sentido 
Aeroporto-Guarulhos 
nos seguintes horá-
rios: 6h20, 7h00, 7h40, 
18h00, 18h40 e 19h20. 
Aos sábados, o serviço 
funcionará somente no 
período da manhã com 
três viagens em cada 
sentido que partirão às 
6h20, 7h00 e 7h40. O 
Connect não funciona 
aos domingos.

Cortando na pele
O presidente  Eduardo Soltur (PSB) planeja enxugar 

a Câmara. Fala-se na TV Câmara, que vem deixando a 
desejar em suas transmissões. E em diminuir o núme-
ro de assessores dos gabinetes dos vereadores…

Tempo ao tempo
Já os vereadores 

avaliam que Soltur 
estaria pensando com 
o fígado, porque não 
conseguiu se eleger 
deputado federal. O 
tempo dirá…

Pode isso, Arnaldo?
No domingo, dia da eleição, o ex-secretário de Edu-

cação e ex-vereador petista Moacir Souza me enviou 
um santinho pelo WhatsApp. Detalhe: para presidente, 
indicava - com foto e texto - o voto em Lula…

#prontofalei
Tal manobra , a de trocar Haddad por Lula, diminui 

a imagem do ex-prefeito paulistano. Um desserviço à 
democracia e ao candidato...

Bananosa
Sobre a fraca vo-

tação do deputado 
estadual Caio França 
(PSB) em Guarulhos, 
peessebistas guarus 
jogam a culpa no 
ex-secretário Carlos 
Soler Banana (Gover-
no), que era um dos 
generais da campa-
nha…

Memória de elefante
Márcio Nakashima (PDT) é o terceiro caso de político 

que se elege deputado estadual sem ter conseguido 
se eleger vereador em Guarulhos. O 1º foi Paulo Sér-
gio Capivara. Depois veio Jorge Wilson Xerife (PRB) ...

Comparando
Campinas é outra grande cidade paulista adminis-

trada pelo PSB. Guti se saiu melhor que o prefeito 
campineiro: Márcio França foi mais bem votado em 
Guarulhos...

Eu quero fotos!
O vereador Edmílson 

Souza (PT) é sãopaulino 
roxo. E afi rma que já foi com 
o então vereador Guti - e 
mais uma dúzia numa van - 
ao Morumbi torcer pelo São 
Paulo. Todos com a camisa 
do tricolor paulista. Guti 
nega, dizendo que sempre 
foi torcedor da Portuguesa…

Reticências...

Pedro Notaro
pedronotaro@gmail.com
whatsapp: 99 507 6900
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Sidnei Barros
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Márcio França anuncia que não vai
apoiar o PT; PSB se manterá neutro

Governador autoriza a instalação 
do Parque Tecnológico em CumbicaSkaf decide que estará com o 

PSB na corrida ao governo de SP

O governador Márcio 
França (PSB) revelou 
nesta terça-feira (9) que 
não apoiará o PT e, con-
sequentemente seu can-
didato Fernando Haddad, 
no segundo turno das 
eleições presidenciais. 
“Honro a minha palavra e 
o PSB de São Paulo não 
vai apoiar o PT. Vamos 
ficar neutros”, disse à 
reportagem do HOJE ao 
visitar Guarulhos, onde 
acompanhou a assinatu-
ra do convênio entre a 
prefeitura e a Sabesp, que 
agora irá gerir os servi-
ços de água e esgoto do 
município. 

A decisão contraria a 
Executiva Nacional do 
partido que anunciou 
estar oficialmente com o 
candidato petista, confor-
me divulgou o presidente 

da sigla, Carlos Siqueira.
“Diante da decisão do 

Diretório Nacional do 
PSB, tomada nesta terça, 
em relação ao posiciona-
mento do partido no se-
gundo turno das eleições 
presidenciais, fui a Brasília 
e, junto ao Diretório Esta-
dual, nos posicionarmos 
contrários à decisão”, 
observou França.

Ele disse ainda que, pela 
importância de São Paulo, 
o maior estado brasileiro 
“tem a função de guiar 
o país para fora da crise, 
independente de quem 
será o presidente”. E ex-
plicou: “São Paulo precisa 
ser capaz de dialogar, 
de maneira republicana, 
com todas as frentes para 
colocar em prática as 
soluções necessárias para 
uma sociedade melhor. 

Fazer uma política nova 
é antes de tudo prover a 
união através do diálogo 
para objetivos concretos, 
realizáveis e focados no 
bem estar coletivo”. 

Mais tarde, França – que 
disputará o 2º turno da 
corrida ao governo do 
estado contra o candidato 
tucano João Doria – rati-
ficou, nas redes sociais, 
sua decisão. 

“Honrei a minha palavra 
e o PSB de São Paulo vai 
ficar neutro na eleição 
presidencial. Não aceita-
mos o Nós contra Eles. 
São Paulo vai conduzir a 
união do Brasil. Aqui tem 
palavra. Aqui tem res-
peito, ação e resultado”. 
Junto com os dizeres, 
foi postada uma foto do 
governador com a frase: 
“Não vamos apoiar o PT”.

Antônio Boaventura

Chegou ao fim nesta 
terça-feira (9) a longa 
discussão, que perdura-
va por mais de 15 anos, 
sobre a implantação do 
Parque Tecnológico em 
Guarulhos. Isso por que o 
governador Márcio França 
(PSB) autorizou a instala-
ção deste centro, na re-
gião de Cumbica. Agora, 
a Prefeitura de Guaru-
lhos passa a trabalhar o 
processo de captação de 
empresas para ocuparem 
o espaço.

As empresas que opta-
rem pela instalação po-
dem ser beneficiadas com 
incentivos fiscais como 
a utilização do Imposto 
Sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços 
(ICMS) retido. O acordo 
celebrado representa um 
credenciamento provi-
sório com duração de 4 
anos. Este será o primeiro 
Parque Tecnológico da 
região do Alto Tietê e 
Grande São Paulo.

“É um polo tecnológico 
que foi uma conquista 

importante, onde as 
empresas se instalam 
com algumas vantagens 
tributárias. Geram empre-
go de qualidade e tem o 
benefício que o Estado 
permite, além da convi-
vência próxima com o 
aeroporto. Isso vai levar o 
Parque Tecnológico para 
a área de logística, que 
é a formação natural de 
Guarulhos”, disse o gover-
nador Márcio França. 

O secretário de Desen-
volvimento Econômico, 
Ciência, Tecnologia e 
Inovação do Estado, 
Gustavo Sartori, entende 
que a chegada deste 
polo pode contribuir para 
aumentar a renda através 
da geração de empregos. 
“Os Parques Tecnológi-
cos geralmente estão no 
interior e Guarulhos está 
inovando com o primei-
ro parque nesta região 
do Alto Tietê e Grande 
São Paulo. Ganha muito 
a cidade com a geração 
de emprego e renda e 
investimento em Ciência 
e Tecnologia”, declarou 

Sartori. 
Responsável direto pela 

SDCETI (Desenvolvimento 
Científico, Econômico, 
Tecnológico e de Inova-
ção), Rodrigo Barros clas-
sificou esta ação como 
histórica para a cidade 
e acredita que o Parque 
Tecnológico irá contribuir 
para o desenvolvimento 
do município. Ele pode-
rá abrigar institutos de 
pesquisa, empresas de 
diversos ramos, como tec-
nologia, logística e da in-
dústria farmacêutica, além 
de estrutura comercial 
de serviços, escritórios 
acadêmicos e moradia 
temporária que poderá 
acomodar pesquisadores.

“É um dia marcante e 
histórico para Guarulhos. 
O tão sonhado Parque 
Tecnológico passa a 
ser realidade a partir de 
agora. A partir de agora 
a gente entra em um 
novo momento. Agora 
que temos um Parque 
credenciado conseguimos 
trabalhar a atração das 
empresas”, concluiu.

Terceiro colocado no 
primeiro turno da disputa 
ao governo de São Paulo, 
o empresário Paulo Skaf 
(MDB) decidiu nesta 
terça-feira, 9, apoiar o go-
vernador Márcio França 
(PSB) no segundo turno 
contra o tucano João 
Doria. Ambos devem 
anunciar a aliança em 
uma agenda conjunta 
nesta quarta-feira, 10, na 
cidade de Suzano, na 
Grande São Paulo, onde 
Doria obteve mais votos 
que os adversários.

Skaf perdeu a vaga no 
segundo turno para Fran-
ça por uma diferença infe-
rior a 90 mil votos. Ambos 
terminaram o primeiro 
turno com 21% dos votos 
válidos, enquanto Doria 
registrou 31,7%.

O emedebista chegou a 
liderar a disputa durante 
a campanha em algumas 
pesquisas feitas pelo Ibo-
pe, mas começou a cair na 
reta final e não conseguiu 
reverteu mais. Aliados 

atribuem a queda à de-
claração de apoio que ele 
deu ao presidenciável Jair 
Bolsonaro (PSL) quatro 
dias antes da votação.

Presidente licenciado da 
Federação das Indústrias 
de São Paulo (Fiesp), 
Skaf estreou em eleições 
em 2010 pelas mãos de 
Márcio França, quando 
foi candidato a governa-
dor pela primeira vez. Na 
ocasião, foi derrotado por 
Alckmin no primeiro tur-
no. Em 2014, já no MDB, 
Skaf tentou chegar ao 

Palácio dos Bandeirantes 
pela segunda vez, mas 
novamente perdeu para 
Alckmin. 

Partidos que disputam o 
segundo turno da eleição 
presidencial com Bolso-
naro e Fernando Haddad, 
o PSL e o PT devem ficar 
neutros na eleição esta-
dual, mas deixarão claro 
aos seus eleitores que 
são anti-Doria ou anti-
-PSDB. Nas redes sociais, 
petistas já circulam men-
sagens com a expressão 
“Doria, Não”.
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Alunos da rede municipal 
participam de atividades para 
conhecer processo eleitoral

Prefeitura de Guarulhos abre inscrições 
para Educação de Jovens e Adultos

Neste mês de outubro, os 
alunos do Ensino Funda-
mental das EPGs Zuzu 
Angel, em Cumbica, e Dr. 
Vicente Ferreira Silveira, 
no Jardim Nova Cidade, 
participaram de atividades 
sobre as eleições, nas 
quais receberam orienta-
ções sobre esse processo 
e participaram de uma 
simulação de votação com 
muita autonomia e compro-
metimento.

Na EPG Zuzu Angel, as 
atividades aconteceram 
por meio de uma votação 
digital pelo programa 
“Urna Eletrônica para Fins 
Gerais”, para eleger um 
candidato fictício, que na 
visão das crianças, possuía 
a melhor proposta para a 
Educação.

As propostas desses 
candidatos foram elabora-
das de acordo com o Plano 
de Governo dos atuais 

candidatos à Presidência 
do Brasil. Cada aluno, de 
posse do seu título de 
eleitor, teve direito ao voto. 
Essa atividade contou com 
rodas de conversa sobre 
a importância do processo 
eleitoral para a democracia 
do País, pesquisas com no-
mes de candidatos, utiliza-
ção de gráficos, estatísticas 
e formas de governo.

A Educação Infantil tam-
bém não ficou de fora da 
brincadeira. Considerando 
o planejamento anual e 
atividades relacionadas 
ao inicio da primavera, 
as crianças participaram 
de rodas de conversas 
e votação com diversos 
temas, como seu livro 
preferido, flores que acham 
mais bonita, o espaço da 
escola que mais gostam, 
entre outras votações. As 
professoras construíram 
uma urna para votação ma-

nual com cédulas e, após, 
gráfico para representar o 
voto das crianças.

Os objetivos desses 
trabalhos estão de acordo 
com a proposta curricu-
lar Quadro de Saberes 
Necessários, relaciona-
da ao conhecimento e 
compreensão dos direitos 
e deveres dos cidadãos; 
a existência dos poderes 
Executivo, Legislativo e 
Judiciário; identificação 
e avaliação das ações do 
homem em sociedade e 
suas consequências em 
diferentes espaços e épo-
cas, por meio do trabalho, 
da tecnologia, da cultura e 
da política. Além disso, as 
atividades tiveram como 
foco o multiculturalismo 
essencial à garantia da 
liberdade de escolha 
individual, necessária para 
a consolidação da demo-
crática.

Entre os dias 16 e 22 de 
outubro, a Prefeitura estará 
com inscrições abertas 
para maiores de 15 anos 
interessados em concluir o 
Ensino Fundamental, do 1º 
ao 9º ano, na Educação de 
Jovens e Adultos (EJA) da 
Rede Municipal. As inscri-
ções para o 1º semestre de 
2019 devem ser realizadas 
nas escolas-polo da EJA 
de Guarulhos que ofere-
cem a modalidade.

O público-alvo da EJA 

são adultos e jovens, com 
idade a partir dos 15 anos, 
completados até 31 de 
dezembro de 2018, que 
não tiveram a oportunida-
de de concluir o Ensino 
Fundamental na idade 
adequada.

Para se inscrever, é ne-
cessário procurar a secre-
taria da escola que oferece 
a modalidade e apresentar 
a Certidão de Nascimento 
ou RG, o comprovante de 
residência e, em caso de 

candidatos menores de 18 
anos, o RG do responsável.

O curso oferecido nas 
escolas-polo da EJA é 
semestral e as aulas são 
realizadas no período no-
turno. Informações sobre 
as inscrições podem ser 
obtidas em todas as esco-
las de Rede Municipal.

Para mais informações, 
A Secretaria de Educação, 
Cultura, Esporte e Lazer 
disponibiliza o telefone 
2475-7361.
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[ bloco de notas ]

Guarulhos e Sesi promovem Festival 
de Práticas em Saúde Mental

Por meio de uma parce-
ria com o Sesi, Guarulhos 
vai promover um Festival 
de Práticas em Saúde 
Mental nesta quarta-feira 
(10 de outubro - Dia Mun-
dial da Saúde Mental). 
Apresentação de coral, 
desfi le, momento de 
poesias, ofi cina de dan-
ças com zumba, dança 
circular e uma surpresa 
especial para todos os 
convidados, são algumas 
das atrações que acon-
tecerão das 8h30 às 11 
horas, na unidade do Sesi 
no município, localizada 
na rua Benedito Caetano 
da Cruz nº  566, no Jar-
dim Adriana.

Totalmente gratuito 
e aberto a gestores, 

profi ssionais da área, 
usuários do SUS e fami-
liares, o evento contará 
também com exposição 
de produtos confeccio-
nados nas ofi cinas dos 
diversos pontos da rede 
de Saúde Mental, como 
nas Unidades Básicas de 
Saúde (UBS), nos Centros 
de Atenção Psicossocial 
(Caps), no Tear e nos 
Hospitais Gerais. Além 
disso, haverá apre-
sentação do Teatro do 
Oprimido, uma técnica 
criada pelo dramaturgo, 
diretor e teórico de teatro 
Augusto Boal, que faz do 
espectador um sujeito 
atuante, transformador da 
ação dramática que lhe é 
apresentada.

[ bloco de notas ]

A Prefeitura de Guarulhos 
recebe inscrições para ofi -
cina de capoeira adaptada, 
que irá acontecer no próxi-
mo dia 17 (quarta-feira), das 
8h às 11h, na Universidade 
Guarulhos (UNG), à Praça 
Tereza Cristina, 88 – Cen-
tro. A atividade é promovida 
pela Subsecretaria de Aces-
sibilidade e Inclusão (SAI), 
vinculada à Secretaria de 
Assuntos Difusos (SAD).

Durante o evento, será 

realizada uma palestra com 
o tema “Princípios Básicos 
da Capoeira”, em que, 
pessoas com defi ciência, 
estudantes de educação 
física, fi sioterapeuta e inte-
ressados, poderão interagir 
e entender um pouco mais 
da importância do esporte 
adaptado para a pessoa 
com defi ciência. As ativida-
des serão desenvolvidas 
por professores da UNG e 
da APAE de Arujá.

Prefeitura realiza oficina 
de capoeira adaptada na UNG

Servidores participam de atividade 
sobre acumulação compulsiva

Servidores do Depar-
tamento de Limpeza 
Urbana (Delurb) partici-
param de palestra sobre 
acumulação compulsiva 
ministrada por servidoras 
da Divisão Técnica do 
Centro de Controle de 
Zoonoses da Secretaria 
de Saúde. A capacitação 
realizada na quarta-
-feira (3) teve por objetivo 
orientar fi scais do depar-
tamento a identifi car in-
divíduos potencialmente 
portadores do transtorno. 

A Acumulação com-

pulsiva ou acumulação 
patológica é um trans-
torno mental que leva a 
pessoa a acumular obje-
tos muitas vezes descar-
tados como lixo, sendo 
incapazes descartá-los, 
mesmo quando os itens 
são inúteis, perigosos ou 
insalubres. Tal hábito fa-
cilita a entrada e perma-
nência de transmissores 
de doenças, como ratos 
e pombos na residência, 
colocando em risco a 
saúde de seus morado-
res e de sua vizinhança.

Alunos da EPG Pastor 
Sebastião Luiz da Fonseca, 
na Cidade Soberana, par-
ticipam nesta quarta-feira, 
dia 10, das 8h30 às 16h, de 
atividades desenvolvidas 
pelo projeto Segurança 
e Educação, juntas na 
Prevenção. A iniciativa é 
resultado da parceira entre 
a Secretaria para Assun-
tos de Segurança Pública 
(Sasp), por meio da Guarda 
Civil, e a Secretaria de 
Educação, Cultura, Esporte 
e Lazer (Secel) através da 
Escola 360.

Na ocasião, pais, alunos 
e comunidade do entorno 
da escola poderão assistir a 
apresentação dos estudan-
tes, bem como exibição 
do grupo de ginástica 
acrobática Gigga, formado 
por jovens e crianças que 
participam de ofi cinas de 
acrobacia nos Centros 
Educacionais Unifi cados 
(CEUs). No local serão 
realizadas também ofi cinas 
de Trânsito Seguro e Cir-
cuito, Educação Ambiental: 
Reciclagem Fauna e Flora, 
e Primeiros Socorros.

Segurança e Educação, na Prevenção 
envolve alunos na Cidade Soberana

Mostra Monteiro Lobato prossegue na 
Biblioteca da Secel até esta quinta

Até esta quinta-feira (11), 
das 8h às 17h, a Biblioteca 
da Secel (rua Abílio Ra-
mos, 122 – Macedo) rece-
be a Mostra do Monteiro 
Lobato, uma oportunidade 
para o guarulhense conhe-
cer o acervo das obras do 
grande escritor brasileiro. 
A entrada é gratuita e con-
ta com exemplares que 
estarão disponíveis para 
empréstimo e totens para 
os visitantes interagirem.

A biblioteca é um espaço 
aberto para o público de 
todas as idades. A dona 
Geni Aparecida, com 70 
anos de idade, aprovei-
tou para visitar o local ao 
lado de sua neta. Ela falou 
sobre a importância da ge-
ração mais nova conhecer 
as obras de autores como 
Monteiro Lobato, o que 
certamente contribui para 
o conhecimento e uso da 
imaginação.

[ 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

Rumo ao turno decisivo
Primeiro turno é eleição marcadamente partidária. 

Os candidatos a cargos majoritários reforçam as 
posições de seus partidos, procuram difundir seus 
programas e buscam aumentar as bancadas nas 
Assembleias Legislativas e no Congresso Nacional.

Segundo turno é outra história, porque cada lado 
da disputa tenta agregar mais apoios, ampliar o 
arco de alianças e, claro, angariar votos suficientes 
pra vencer a eleição. O tempo de TV também se 
iguala, gerando mais equilíbrio na propaganda das 
candidaturas.

A Força Sindical é uma central pluralista. No 
primeiro turno, as direções forcistas apoiaram 
diferentes candidatos, seja porque eles assumiram 
compromissos com a pauta trabalhista, seja devido 
a interesses locais ou regionais. Afinal, somos um 
país continental e com imensa variedade cultural, 
étnica ou mesmo religiosa.

O segundo turno tende a ser diferente. A reu-
nião da direção na segunda (dia 8) orientou apoiar 
Márcio França ao governo do Estado e Fernando 
Haddad a presidente da República. Mas não serão 
apoios incondicionais.

Com Márcio França, uma das questões é o forta-
lecimento da nossa indústria. Outro ponto sensível 
aos dirigentes sindicais é a formação profissional, 
para elevar o nível de empregabilidade do traba-
lhador e, claro, aumentar o salário. Afinal, quem é 
qualificado tem mais estabilidade no emprego e 
ganha mais.

A pauta junto a Haddad é mais complexa. O 
movimento cobra mudanças na lei trabalhista 
de Temer, que é muito lesiva aos trabalhadores. 
Cobra, ainda, política de efetiva valorização do 
salário mínimo e, principalmente, uma reforma da 
Previdência que não tenha imposições descabi-
das, como fazer a pessoa trabalhar 49 anos pra se 
aposentar.

Em âmbito nacional, a base do nosso programa 
está na Agenda Prioritária da Classe Trabalhadora, 
lançada em junho pelas Centrais e o Dieese. O 
documento contém 22 pontos e seu eixo principal 
é uma política econômica que fortaleça o setor 
produtivo, gere empregos e preserve direitos.

O ambiente eleitoral nacional está muito radicali-
zado. E muito dessa radicalização se deve, em boa 
parte, à falta de propostas dos partidos e candida-
tos. Essa lacuna faz surgirem promessas absurdas, 
que em nada ajudam a democracia. Diante disso, 
devemos ser mais racionais no debate, comparar 
as biografias dos finalistas, avaliar propostas e 
decidir com a cabeça. Política feita com o fígado é 
desastre certo.

Paz - O povo brasileiro merece aplauso. Embora 
as disputas estivessem acirradas, a eleição trans-
correu quase sem incidentes. Esperamos que no 
segundo turno a tolerância também prevaleça e o 
voto digitado na urna decida, democraticamente, 
quem deve governar a Nação. Respeitemos o elei-
tor. Na democracia, a regra é: um homem, um voto. 11 95995-8000

Envie sugestões de pautas 
para o nosso WhatsApp:

Divulgação
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Fernanda Lima fala sobre nova 
temporada de ‘Amor & Sexo’

‘Acho que não vai dar tempo de
 tudo’, diz Sato sobre a gravidez

A cada temporada que 
passa, “Amor & Sexo” se 
reinventa. Comandado pela 
apresentadora Fernanda 
Lima, o programa de auditó-
rio aborda temas conside-
rados tabu pela sociedade 
fazendo uso de uma lingua-
gem leve, descontraída e 

informativa. Sexualidade e 
relacionamento pautam os 
episódios, exibidos sema-
nalmente na Globo a partir 
desta terça-feira (9). Porém, 
após tantas temporadas, 
qual o segredo para conti-
nuar atraindo a atenção dos 
telespectadores?

“Desde que eu comecei, 
há quase 10 anos, nunca 
foi difícil falar de sexo na 
TV, mas eu tive que achar o 
meu próprio tom para falar 
sobre esse assunto. O que 
mudou é que hoje eu me 
sinto ainda mais à vontade 
para falar sobre qualquer 
assunto, tanto temas de 
sexualidade, quanto temas 
comportamentais”, explica a 
apresentadora. 

Entre os melhores mo-
mentos desta temporada, 
Fernanda destaca a partici-
pação da família de Marielle 
Franco, vereadora do Rio 
de Janeiro morta em março 
de 2018. A visita de Marcelo 
Yuka também emocionou 
a apresentadora. Ele foi um 
dos fundadores da banda O 
Rappa e ficou paraplégico 
após ser baleado. Hoje, é 
líder de uma ONG que luta 
pela realização de pesqui-
sas com células tronco. 

“Para mim, foram pontos 

muito fortes e emocionan-
tes. No programa do Yuka, 
no discurso final, eu quase 
tive que deitar no chão 
de conchinha para poder 
chorar, mas tive que segurar 
a onda para falar tudo com 
muita emoção”, disse.

O elenco de peso tam-
bém evidencia o suces-
so de “Amor & Sexo”. A 
bancada é composta pela 
psicanalista Regina Navarro 
Lins, pelo estilista Dudu 
Bertholini, pelo comediante 
Eduardo Sterblitch e pelos 
atores Mariana Santos e 
José Loreto. Proporcionan-
do inclusão ao discurso, 
a filósofa Djamila Ribeiro 
completa o time levando 
o ativismo em prol dos 
direitos humanos à TV 
aberta. Com bom humor 
e animação, os membros 
do programa recebem os 
convidados e debatem 
temas que estão em pauta 
na atualidade. 

A apresentadora Sabrina 
Sato falou sobre a reta 
final de sua gravidez, que 
já está no oitavo mês, em 
uma postagem em seu 
Instagram nesta terça-
-feira, 9. 

“É normal bater essa 
ansiedade no oitavo 

mês? Achar que não vai 
dar tempo de preparar 
tudo pra chegada dela, 
que ainda falta muito pra 
aprender?”, contou. “Ainda 
bem que tenho o Duda 
que segura minha onda 
com calma”, concluiu, 
rebatendo a insegurança.
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Auditório da ACE-Guarulhos enche de associados 
para entrega de novos certificados de filiação

O auditório da 
ACE-Guarulhos 
esteve cheio de 
novos e antigos 
associados na 
noite desta terça-
-feira, dia 9 para 
a entrega de 
certifi cados de fi -
liação. As láureas 
foram entregues 
por William Pane-
que, presidente 

da entidade. “A 
ACE é uma enti-
dade plural, que 
congrega todo 
e qualquer seg-
mento empresa-
rial, porque aqui 
nós queremos 
que os asso-
ciados tenham 
um ambiente 
favorável a novos 
negócios”, afi rma.

SOLENIDADE: As láureas foram entregues por William Paneque, presidente da entidade; a solenidade ocorreu na sede da ACE, no bairro Bom Clima

Fotos: Divulgação/ACE

João Franco - “A ACE tem força para promover o comércio 
da cidade. E todos nós merecemos uma Guarulhos forte 

economicamente”, João Franco, do estúdio que leva seu nome

Antenas - “Por ser uma associação conceituada, pode fortalecer 
e promover a marca, ajudando a torná-la mais conhecida”, Joas 

Cardozo de Brito, Antenas Panamby

Ellenco - “Gosto muito das palestras e eventos e acredito que 
o conteúdo do CME é muito agregador. A ACE facilita nosso 

crescimento”, Vilma Avilla, Ellenco Consultoria

Manuel Bandeira - “Queremos disponibilizar benefícios e estreitar 
relacionamentos com os diversos segmentos da entidade”, 

Samantha Silva, Colégio Poeta Manuel Bandeira

Colégio Vila Fátima - “Acho importante para os empresários, 
porque assim nossa voz se torna mais forte. Por isso nos 

juntamos numa associação”, Vilma de Souza, Colégio Vila Fátima

Ensina Cursos - “Além de ajuda na divulgação da escola, 
buscamos novas parcerias e também atualização nos cursos e 

eventos”, Raquel Allen Siqueira, Ensina Cursos Profi ssionalizantes

Cellstarcorp - “Queremos criar uma cultura sócio ambiental, 
gerando mais oportunidades para que as pessoas tenham acesso 

à tecnologia móvel”, Michel Mota, Cellstarcorp

Metrópole - “A parceria com a ACE nos traz a confi ança e a 
credibilidade para a realização de novos negócios”, David 

Oliveira, Metrópole Imóveis

Alumi - “Estamos usando a análise de crédito e estamos colhendo 
ótimos resultados e evitando perdas desnecessárias”, Sidnei 

Arruda dos Santos, Alumi

“Estar em contato com empresas interessadas e qualifi cadas faz 
com que as parcerias sejam assertivas e duradouras. E buscamos 

isso aqui na ACE”, Ricardo Oliveira, IBS Energy

Euro Money - “A ACE dá a segurança para nosso trabalho. A 
consulta de crédito no permite a compra de títulos fomentando 

pequenas e médias empresas”, Rafael Rezk, Euro Money



www.guarulhoshoje.com.br 11quarta-feira, 10 de outubro de 2018



www.guarulhoshoje.com.brvariedades quarta-feira, 10 de outubro de 201812

[ horóscopo ]

Do Outro Lado da Linha

20 Anos Mais Jovem

Globo, 15h06 
The Other End 
of the Line. 
E U A / Í n d i a , 
2008. Comé-
dia. Direção: 
James Dodson. 
Com Jesse Me-
tcalfe, Shriya 
Saran. Gran-
ger faz amiza-

de com uma 
simpática aten-
dente de te-
l e m a r k e t i n g 
que concorda 
em conhecê-lo 
p e s s o a l m e n -
te, mas ela não 
aparece e ele 
conhece uma 
mulher indiana.

Band, 22h30 20 
Ans D’écart (It Boy). 
França, 2012. Ro-
mance. Com Virgi-
nie Efira, Pierre Ni-
ney. Alice Lantins 
tem 38 anos e é edi-
tora de moda. Em 
uma distração, per-
de um importante 
cartão de memória 
após uma viagem, 
mas por sorte o es-
tudante Balthazar 

Apfel o encontra. Os 
dois se conhecem 
e uma foto compro-
metedora do ca-
sal vaza na empre-
sa. Nada aconteceu, 
mas o burburinho 
e a fama de “ousa-
da” agradam Alice, 
que decide inves-
tir no relacionamen-
to com o rapaz mais 
jovem para subir na 
carreira.

Fotos: Divulgação

[ filmes ] 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 68

CCV
P

ARACHOQUE
AEREMULE

ACETICOTM
EDEMAARE
TSGOLAN
EMPRESAC
SALMOREI
BRANDMIA
RESSECAR

CASTFADAS
NICAROA
CCCTOSCA

CORAZONAR
SESSAIDA

Siga o 
exemplo de
(alguém)

Postos em 
sobressalto

Ácido
presente 

no vinagre

Efeito
imediato 

da contusão

Negro e
Báltico e 
Mediter-

râneo

Área 
de Israel 

reclamada
pela Síria

 Pátio
contíguo 

às fábricas
de açúcar

Marca 
comercial,
em inglês

Tornar-se
muito
áspera 
(a pele)

Deserto
africano

maior que
o Brasil

Entes
como a
Sininho
(Lit. inf.)

(?) Partío",
sucesso de
Alejandro

Sanz

Feita sem
apuro ou 
refina-
mento

Suprimento
do traje do
astronauta

Secretaria
de Estado
de Saúde

(sigla)

 (?) de
praia:
função 

da canga

"Cru", em
"omófago"

Caracteriza o discurso entusi-
asmado  Adepto das ideias

radicais ou mais
avançadas (pop.)

Área de atuação do
escultor e do pintor

Junco, em
inglês

Obrigação de jornalistas antes
da publicação de notícias

Voluntá-
rios que

formam a
Defesa

Civil síria

Aeroporto
(abrev.)

Local de
frases es-
pirituosas,
em cami-

nhões

"Tempero"
do queijo

Cada par-
ticipante 
de uma
licitação
pública

Elenco, 
em inglês
300, em
romanos

Medida
agrária

Sufixo de
"gostoso"

Residi
Nelson

Sargento,
sambista

(?) Mello,
atriz

Viagem
gratuita

X-Men
com asas

(HQ)
Acredita

Dar (?) 
luz: parir

Software de
arquitetos

3/cad. 4/cast — reed. 5/brand — emule — golan. 7/corazón.

[ novelas ] 

Malhação -
Vidas Brasileiras

Michael tem uma 
ideia para fazer 
Jade se dar conta 
de sua injustiça 
com as pessoas. 
Álvaro conversa 
com Verena sobre 
seu temperamento. 
Jade convida os Ta-
les de Mileto para 
tocarem em seu 
clipe, caso vença o 
concurso. 

Espelho da Vida
Cris retorna de 

sua viagem no 
tempo, e a senhora 
avisa que ela tem 
uma missão. Margot 
vai ao encontro 
de Cris, e Isabel 
tenta segui-la, mas 
a senhora guardiã 
das chaves a atra-
palha. Cris conta 
sua experiência 
com o passado de 
Júlia para Margot, e 
afirma estar prepa-
rada para voltar no 
tempo e conhecer 
Danilo. Américo faz 
o jantar na pensão 
de Gentil, e Hugo 
pergunta sobre o 
homem.

O Tempo 
Não Para

Cairu se emocio-
na ao lembrar do 
passado com Ma-
rocas. Ao descobrir 

por Miss Celine que 
foi o Barão quem 
mandou sabotar a 
moto de Samuca, 
Marocas afirma ao 
ex-noivo que sua 
vida corre perigo. 
Elmo elogia a comi-
da de Damásia. 

Segundo Sol
Zefa e Karen exi-

gem que Roberval e 
Edgar se descul-
pem um com o 
outro. Naná decide 
manter em segredo 
a paternidade de 
Badu, e Gorete 
garante que fará 
Clóvis feliz. O mé-
dico anuncia que 
Rochelle poderá 
continuar seu trata-
mento em casa, e 
todos comemoram. 
Valentim discute 
com Beto e deixa a 
casa dos Falcão. 

Jesus
Jesus ressuscita o 

jovem morto. A mãe 
do rapaz agradece 
ao Messias. Lon-
ginus e os outros 
soldados lutam 
contra os rebeldes. 
Chuza salva a vida 
do servo Hélio. Um 
dos rebeldes amea-
çam Adela e Joana. 
Deborah diz aceitar 
se casar com Tiago 
Justo. Hélio e Chu-
za salvam Joana.   

As Aventuras 
de Poliana

Mirela sugere 
para Lucas e Gabi 
para pararem de 
provocar Raquel e 
Guilherme. Luísa se 
surpreende com a 
apresentação de 
Poliana. Salvador 
faz o mapa nasal de 
Débora. Guilherme 
acha que Raquel 
quer terminar o 
namoro. Filipa fica 
com raiva, vai tirar 
satisfação com Po-
liana e se assusta 
ao ver uma barata 
na roupa dela.  

Chiquititas
Ernestina conver-

sa com o advogado 
Dr. Pequenotti 
(Giovanni Venturini) 
antes do julgamen-
to. Vivi vê as fotos 
da campanha que 
fez com Duda. Pata 
fica enciumada, 
mas disfarça. Na 
mansão dos Almei-
da Campos, Duda 
mostra as imagens 
para Mili. Marian 
faz fotos dos dois 
juntos escondida.

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

virgem

Motivado e otimista, 
você será perfeito para 
treinar as pessoas ao 
seu redor, é hora de 
lutar por sua causa, 
você está lutando para 
manter o ritmo, suas 
baterias podem ser 
recarregadas ao ar livre. 
Não se preocupe com 
nada.

Você está buscando 
o seu caminho em um 
momento positivo. 
Siga o seu entusiasmo 
básico e mantenha as 
coisas em movimento! 
Você deve evitar ser 
muito duro consigo 
mesmo. Você geral-
mente gasta as suas 
reservas de energia.

É hora de pensar em 
fazer uma grande mu-
dança. Suas ambições 
são saudáveis, então 
lute por elas. A sensação 
de que algo está faltan-
do levará a um momento 
de cansaço passageiro. 
Cure-o com uma dose 
de vitaminas e mantenha 
seu corpo ativo.

O fim de uma preo-
cupação permitirá que 
um sonho do passado 
volte à cena. Ele se 
tornou mais possível 
do que você jamais 
pensou que poderia. 
Você precisa tirar 
férias e obter algum 
tempo sozinho para 
avaliar sua situação.

Sua mente criativa irá 
permitir que você faça 
alguma coisa útil - não 
hesite em dar a sua 
opinião. Você vai achar 
fácil trabalhar, mas não 
se esqueça de fazer 
outra coisa depois para 
limpar sua cabeça.

A verdade de suas 
convicções será conta-
giosa, então expresse 
o que você pensa de 
forma clara e simples. 
A mensagem está 
chegando às outras 
pessoas. Cuidado com 
o sistema digestivo e 
dê uma olhada objeti-
va em sua dieta.

Você vai ser capaz 
de finalizar um projeto 
financeiro ligado a uma 
compra importante. 
Um impulso de energia 
está reforçando a sua 
energia básica. Você 
tem maior resistência e 
está mais inclinado para 
focar, em especial, no 
essencial.

Você vai achar que 
é difícil aguentar a 
falta de sensibilidade 
de algumas pessoas 
e, finalmente, ver que 
você é apenas um 
peão no jogo deles. O 
movimento enérgi-
co dos planetas vai 
motivá-lo a melhorar 
sua saúde interior.

Outras pessoas vão 
ver que você está sen-
do mais sério do que o 
habitual, elas admiram 
isso. Você precisa beber 
mais água e mover o 
corpo para obter a sua 
energia de volta - isso 
vai ajudar a limpar sua 
mente, também.

Sua necessidade de 
liberdade torna você 
atraente aos olhos de 
outras pessoas. Você 
está realmente saindo 
de sua concha! Você 
está mais consciente 
de suas necessidades 
práticas e será capaz 
de transformá-las em 
um ativo. 

A profundidade de 
suas convicções será 
comunicativa. Expresse-
-se sem falsa modéstia, 
a mensagem será 
transmitida. Cuidado 
com o sistema digestivo 
e dê uma boa olhada 
em sua dieta.

Algumas discussões 
intensas irão abrir 
algumas portas interes-
santes para você. As 
ligações que fizer hoje 
serão benéficas. Você 
está em boa forma, 
mas está fazendo muito 
para as outras pessoas 
e não o suficiente para 
você mesmo.

áries libra

escorpião

sagitário

capricórnio

aquário

peixes

touro

gêmeos

câncer

leão
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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 422.927, de BANCO SANTANDER 
(BRASIL) S/A, CNPJ/MF 90.400.888/0001-42, credor fi duciário, nos termos do registro número 
R.06, da matrícula 141.129, relativa ao Imóvel situado na Avenida Bartholomeu de Carlos, 
230, Apartamento 11, Torre 03, Parque Guarulhos – Subcondomínio Residencial Parque 
Residence, Picanço, Guarulhos - SP, serve-se do presente para promover a Intimação por 
Edital dos devedores fi duciantes JAIME AUGUSTO FALCÃO CRUZ, CPF 085.866.977-37 e 
JOILMA LACERDA SABINO FALCÃO, CPF 299.012.268-05, para fi ns de cumprimento das 
obrigações contratuais, decorrente das prestações e encargos em atraso, tendo em vista que 
os devedores fi duciantes JAIME AUGUSTO FALCÃO CRUZ e JOILMA LACERDA SABINO 
FALCÃO encontram-se em local incerto ou não sabido.     

O valor das prestações e encargos em atraso, atualizado até 25/09/2018, corresponde 
a R$ 71.332,31 (setenta e um mil, trezentos e trinta e dois reais e trinta e um centavos), 
conforme demonstrativo de débito apresentado pelo credor, 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$ 
8.070,32. 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 a Intimação por Edital de Vossas Senhorias, para que se dirijam ao 
Registro de Imóveis, situado na Rua Guaíra, nº 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 Avenida Bartholomeu de Carlos, 230, Apartamento 11, Torre 03, Parque 
Guarulhos – Subcondomínio Residencial Parque Residence, Picanço, Guarulhos 
- SP, em favor do credor fi duciário BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, CNPJ/MF 
90.400.888/0001-42, nos termos do § 7º, do artigo 26, da Lei n.° 9.514/97.    
  

 Guarulhos, 10 de outubro de 2018. 
 Primeira Publicação            

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

TERRENO EM GUARULHOS 
140m2 -  ENT. +84 

MENSAIS R$1.170,00

NOVO LOTEAMENTO 
MAIRIPORÃ 

140m2 -  ENT.+ MENSAIS 
a partir de R$789,00

C
re

ci
 1

35
85

1

4112-7000

   EMPREGOS 
 PRECISA-SE 

 CONTRATAÇÃO 
 Advogados p/ departamento ju-
rídico.  C/ exp. Enviar currículo: 
construcaotet@gmail.com a/c: 
Ivonete 

 ATENÇÃO GAROTAS 
 Garotas maiores de 18 anos p/ 
privê c/ excelente localização 
região central privê. Bobando c/ 
clientela formada, hor fl exíveis, 
pgto diário, ganhos garantido 
de R$200,0 á R$800,00 por dia. 
Forneço moradia e alimentação. 
F:97436-3151/96895-1676 

 IMÓVEIS 
 ALUGA-SE 

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

 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 

 NEGÓCIOS 
 OPORTUNIDADE 

 PASSANDO PONTO 
 Loja de auto-vidros. F:2382-8286 
Dilmar. Vl. Galvão- Guarulhos 

 SERVIÇOS 
 INFORMÁTICA 

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

 SERVIÇOS 

 MAGNUS TRASPORTE 
 Mudanças e carreto para toda 
Guarulhos F:94905-7784 

 TURISMO 

 EXCURSÃO P/ PARATY RJ 
 20 de Outubro. R$120,00. Maio-
res informações F:98299-8781 
Joseli. 

     

   Ligue para 
anunciar nos 
classifi cados



www.guarulhoshoje.com.br quarta-feira, 10  de outubro de 201814


	GHoje_Capa falsa_01
	GHoje_Capa falsa_02
	GHoje_01
	GHoje_05
	GHoje_11
	GHoje_14



