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Deborah Secco revela 
como faz para esconder 
seu novo corte de cabelo
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Márcio França e Doria seguem empatados, diz Ibope
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NOVO CORTE: Karola, a personagem da atriz Deborah Secco, cortou o cabelo na novela 
Segundo Sol; agora, a atriz revela como faz para esconder o seu novo corte

A alíquota do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza para a concessionária que administra o aeroporto foi reduzida pelo 
ex-prefeito Sebastião Almeida e causou prejuízo de R$ 35 milhões para Guarulhos; líder do governo fala de renúncia fi scal

Redução do ISS para GRU Airport 
causa prejuízo milionário à cidade
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Veja especial sobre o Enem
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Veja os itens liberados 

e proibidos nos dias 

de provas do exame

Administrar o tempo 

é importante para se 

obter bom resultado

Vestibular Unicamp 

2019 abre inscrições 

via notas do Enem
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Às vésperas do Enem 2018, 

agora é focar nos detalhes

Estudantes se preparam para o exame 

que começa no dia 4 de novembro
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Preço médio do botijão de gás 
de cozinha tem alta de 25% no 
período de 1 ano em Guarulhos
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CPTM irá instalar Wi-Fi nas 
estações de trem na cidade; 
licitação será aberta em 2019
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Coronel Álvaro Camilo

Artigo
Deputado estadual por São Paulo

[ opinião ]

LOTERIAS:
Deu sorte hoje?

 Homenagem a Servilio

O ex-pugilista Servilio de Oliveira, 70, comemora no próximo dia 24 de outubro, 50 anos 
da conquista medalha de bronze nos Jogos Olímpicos da Cidade do México, em 1968. 
Ele é um dos mais respeitados atletas do país no boxe. A foto foi tirada academia de 
boxe do Clube Guarani, na zona leste da capital paulista, onde Servilio treinou.
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Dia da democracia
O direito do exercício 

de cidadania e democ-
racia será visto mais 
uma vez no domingo, di-
ante das urnas, quando 
cada cidadão deverá 
escolher o candidato 
mais preparado para 
comandar o Estado e o 
País. A poucos dias das 
eleições, é tempo de 
avaliar cada proposta de 
forma clara e serena. É 
importante também dep-
urar quais as notícias 
falsas (o chamado fake 
news) e quais as verda-
deiras. Hoje em dia, di-
versos sites podem aux-
iliar o eleitor com dados 
corretos.

O momento é bastante 
oportuno para colocar 
as ideias em prática, já 
que, na próxima quin-
ta-feira, comemora-se 
o Dia da Democracia. 
Aliás, um dos propósitos 
da democracia é par-
ticipação. Ao longo dos 
anos, diversas conquis-
tas marcaram a nossa 
história e são lembra-
das atualmente. Em fe-
vereiro de 1932, na era 
Vargas, o voto feminino 
foi estabelecido em 
todo país, depois de um 
grande esforço pelos di-
reitos das mulheres.

Os próprios militares, 
como eu, passaram por 
“repressões” na hora do 
voto. Chamada de Con-
stituição Democrática, a 
Constituição Federal de 
1988 consagrou o voto 
universal, isto é, o di-
reito de todos se torna-
rem eleitores, indepen-
dentemente de sexo, 
renda ou categoria pro-
fissional. Atualmente, há 
restrição apenas para 
os conscritos, durante o 
período do serviço mili-
tar.

Nem sempre foi assim! 
Os cabos e soldados, 
até 1988 não podiam vo-

tar, e a ausência desse 
direito fazia com que 
essa categoria fosse 
sub-representação nos 
cargos eletivos, pois a 
grande maioria dos inte-
grantes da Polícia Militar 
não podia votar.

Desta maneira, votar é 
mais que preciso! Votar 
é necessário! Converse 
com seus familiares, 
amigos e conhecidos. 
Faça uma espécie de 
debate para que ideias 
possam ser trocadas até 
a reta final das eleições. 
Vá além: tente acom-
panhar os encontros de 
candidatos nas princi-
pais emissoras de tele-
visão. Os rádios também 
têm sido relevantes mei-
os de comunicação para 
essa finalidade.

Atualmente, após 
33 anos usando essa 
valorosa farda, sendo 
os três últimos como 
Comandante-Geral da 
Polícia, tenho satisfação 
e a responsabilidade de 
ser um representante 
no Parlamento Paulista 
desses homens e mul-
heres que chegam a 
doar sua vida em prol 
da sociedade paulista. 
Sempre pautei meu trab-
alho pela ética e pela ci-
dadania. Tanto que, logo 
no início do mandato, 
criei e sou o Coordena-
dor da Frente da Família 
Cidadania e Cultura na 
Assembleia Legislativa.

É importante que cada 
cidadão procure saber o 
que está sendo feito de 
melhor para sua cidade 
ou bairro. 

É importante, ainda, 
participar ativamente de 
ações que melhorem o 
ambiente que vivemos. 
É desta forma que ire-
mos seguir com pro-
gresso. Domingo é dia 
de compromisso com a 
cidadania!

Denise Agra
Não tem jeito mesmo. O 
capitão do Exército, Jair 
Bolsonaro, e o seu vice, o 
general Mourão, vão mes-
mo comandar o país a par-
tir de 2019. Pelo menos é 
o que dizem as pesquisas 
de intenção de voto. Ou 
seja, voltaremos a ter mi-
litares no poder e isso não 
é nada bom para o Brasil. 
Quase todos os brasileiros 
já viram este filme antes.

Odilon Agra do Ó
Daqui a pouquinho retor-
naremos às urnas para 
eleger o próximo presi-
dente do país, mesmo as 
pesquisas já apontando 
quem será o próximo man-
datário do poder. Agora, 
não consigo entender 
porque esse pessoal de 
direita tem tanto medo 
do socialismo. Tanto Jair 
Bolsonaro, candidato à 
Presidência da República, 
como João Doria, candi-

dato a governador de São 
Paulo, fala tanto que A 
ou B são socialistas. Será 
que ‘esses meninos’ estão 
com medo que os comu-
nistas comam seus fíga-
dos? Que atraso! 

Cátia Ferreira Germano
Finalmente, depois de 
anos de atraso, um trem 
expresso da CPTM vai 
ligar a capital paulista a 
Guarulhos, na Grande S. 
Paulo. Ainda sabendo que 
a linha está incompleta, 
como um acesso direto ao 
aeroporto de Cumbica, a 
inauguração da linha não 
deixa de ser um grande 
passo na mobilidade ur-
bana do estado de São 
Paulo.

Sandra Heleonora 
Brandão
Li uma matéria que os ca-
sos de dengue se duplica-
ram este ano no Estado de 
São Paulo. Mas será que 

não há nada que os gover-
nantes possam fazer para 
evitar que o problema se 
alastre, ou estamos con-
denados a conviver com o 
medo de contrair a doença 
a cada verão?

Adélia Donegatti 
de Melo
O número de casos de 
feminicídio no estado de 
São Paulo vem causando 
medo. Gostaria de enten-
der o que está acontecen-
do. Fico pensando se não 
seria preciso rever a Lei 
Maria da Penha e aumen-
tar ainda mais a pena para 
os criminosos.

Paulo de Holanda 
Crisóstomo
A morte de mais uma mu-
lher no Rio durante proce-
dimento estético irregular 
deveria forçar o Conselho 
Federal de Medicina a agir 
com mais rigor contra os 
falsos médicos.

Mega Sena
Concurso n° 2089
20/10/2018
05 - 10 - 32 - 38 - 48 - 49

Lotofácil
Concurso n° 1727
22/10/2018 
01 - 02 - 05 - 06 - 07
09 - 10 - 13 - 14 - 15
16 - 20 - 21 - 22 - 24

Lotomania
Concurso n° 1911 
19/10/2018
00 - 02 - 04 - 08 - 14
18 - 28 - 33 - 37 - 40
42 - 45 - 56 - 62 - 67
75 - 77 - 79 - 80 - 83

Dupla Sena
Concurso n° 1855
20/10/2018
Primeiro sorteio 
05 - 19 - 22 - 40 - 42 - 50
Segundo sorteio
07 - 12 - 23 - 26 - 27 - 28

Federal
Extração n° 05329
20/10/2018

Prêmios Principais
Prêmio Bilhete  Valor (R$)
1º   63824       1.000.000,00
2º  51127              14.000,00 
3º  41262             12.000,00
4º  19977              10.000,00
5º  32360               9.619,00 
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O dono da 
bola

Perceptível: 
o presidente 
Eduardo Soltur 
(PSB) encerrou 
a sessão ontem 
no golpe de 
vista, mesmo 
visivelmente ha-
vendo quórum. 
E ele não avisou 
ninguém antes. 
Foi recado para 
a Casa Branca: 

aqui quem manda sou eu…

De olho
Acendeu luz amarela na Casa Branca em rela-

ção à disputa pela OAB guaru. Há receio que o 
candidato Edson Belo, caso vitorioso, transforme 
a entidade numa pedra no sapato da administra-
ção…

Combatendo Fake News
O deputado federal Eli Corrêa Filho (DEM) 

pretende apresentar projeto de lei para comba-
ter o anonimato nas redes sociais. A ideia é que 
cada perfil digital tenha registro responsável, 
como CPF, RG ou CNPJ…

Próxima
Fran Assis Corrêa, es-

posa de Eli, era uma das 
poucas convidadas de 
João Doria para assistir o 
debate ontem dentro do 
estúdio do SBT…

A conferir
Há dúvida se o suplente 

Jorginho Tadeu (PMDB), 
filho do deputado federal 
não reeleito Jorge Tadeu 
(DEM), retornará à Câmara 
Municipal. Como dizia o 
saudoso Heitor Maurício 
de Oliveira: “Político sem 
mandato é sino sem bada-
lo”...

Pergunta no ar
Algum vereador já apresentou projeto visando 

proibir canudinhos de plástico em Guarulhos?...

Sem ressalva
João Doria (PSDB) surpreendeu ontem no 

debate pelo SBT. Disse ser favorável ao acordo 
- celebrado entre o governador Márcio França 
e o prefeito Guti, ambos do PSB - para que a 
Sabesp assuma o SAAE de Guarulhos…

Na terrinha
Márcio França estará hoje mais uma vez em 

Guarulhos. Fará caminhada pela rua Dom Pedro 
II, saindo da Igreja Matriz, às 12h…

Reticências...

Pedro Notaro
pedronotaro@gmail.com
whatsapp: 99 507 6900
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Redução de alíquota do ISS para GRU 
Airport causa prejuízo de R$ 35 milhões
Antônio Boaventura

A redução da alíquota do 
Imposto Sobre Serviços de 
Qualquer Natureza (ISSQN) 
de 5% para 2% favorável ao 
GRU Airport, concessionária 
responsável pela gestão 
do Aeroporto Internacional 
de São Paulo – Guarulhos, 
em Cumbica, causou um 
prejuízo de R$ 35 milhões 
aos cofres públicos. Esta 
condição foi aprovada pela 
Câmara Municipal em 2012 
e sancionada pelo ex-
-prefeito petista Sebastião 
Almeida, agora no PDT. 

“Eles nos revelaram 
existir uma dívida de R$ 35 
milhões de ISS do aeropor-
to com o município e R$ 
42 milhões de IPTU. Com 
isso, já são mais de R$ 70 
milhões de dívida do GRU 
Airport com o município. 
Também houve a aprova-
ção de uma lei em 2012 
que aprovou a redução 
da alíquota do ISS de 5% 
para 2%, e que nos cálculos 

da prefeitura o município 
deixou de arrecadar R$ 35 
milhões”, disse o vereador 
Marcelo Seminaldo (PT). 

De acordo com o líder do 
governo, vereador Eduardo 
Carneiro (PSB), , a aprova-
ção da lei n.º 7.067 de 13 
de julho de 2012 é alvo de 
investigação do Ministério 
Público Estadual (MPE). 
Entretanto, o parlamentar 
entende que houve neste 
caso renúncia fiscal por 
parte do município naquela 
operação.

“No edital da concessão 
do aeroporto de Guarulhos 
dentro dos custos já se mos-
trava que era 5% e acon-
teceu alguma coisa com 
esse pedaço da história. A 
comissão tem todo direito 
e dever de verificar. Houve 
claramente um prejuízo 
aos cofres públicos. Mais 
uma vez, a gente tem uma 
situação, que na minha in-
terpretação, é uma renúncia 
fiscal”, declarou Carneiro.

O representante do PSB 
espera que o Executivo 
possa fazer com as medi-
das compensatórias, de-
nominadas de mitigadoras, 
possam ser acatadas pela 
concessionária e revertidas 
em benefícios ao município. 
O mesmo também ressalta 
a importância do trabalho 
realizado pelos vereadores 
que integram a Comissão 
Especial de Inquérito (CEI), 
que investiga a conduta 
e postura do GRU Airport 

com a legislação municipal. 
“Acho que temos de veri-

ficar em que condições foi 
feita esta redução. Naquela 
época eu fazia parte da 
oposição desta Casa, mas 
de uma forma responsável. 
Interpretamos que esta 
lei iria prejudicar parte da 
receita do município. O que 
nos revolta é a benevolência 
da Prefeitura de Guarulhos 
naquela época, sendo que 
o GRU Airport não fez nada 
pela cidade”, concluiu.
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‘Publicação do edital da Zona Azul sai 
em um mês’, diz secretário de Transportes

CPTM deve instalar Wi-Fi nas 
estações de trem de Guarulhos 

Em pouco mais de 1 ano, preço médio do
botijão do gás de cozinha tem alta de 25%

Contagem regressiva para 
a volta da Zona Azul. A co-
brança do estacionamento 
rotativo será restabelecida 
nos próximos meses, de 
acordo com o secretário de 
Transportes e Mobilidade 
Urbana, Giuliano Locanto. A 
publicação do edital para a 
concessão do serviço está 
prevista para novembro. 
A informação foi passada 
para os vereadores da 
Câmara de Guarulhos nesta 
terça-feira, 23 de outubro, 
durante reunião conjunta 
das comissões técnicas de 
Transportes e Finanças com 
o secretário municipal.

Dois questionamentos 
foram o centro da discussão 
dos parlamentares: a renún-
cia de receita gerada pela 
interrupção do serviço e o 
ressarcimento das pessoas 
que pagaram antecipado 
por meio do aplicativo digi-
tal. Locanto explicou que o 
prazo do contrato expirou 
em março. A Prefeitura 
seguiu a cláusula contra-
tual que estabelecia um 

limite de dez anos para o 
encerramento da prestação 
do serviço. Além disso, o 
secretário garantiu que ha-
verá reembolso dos valores 
pagos pelos motoristas.

O percentual de arreca-
dação destinado à Prefei-
tura deve aumentar de 16% 
para 25%. A mudança faz 
parte das novas diretrizes 
trazidas pela Lei 7.651/2018, 
sancionada em agosto. 
Os parquímetros serão 
substituídos por um sistema 
digital de telefonia celular. 
Quem não tem internet 
também poderá adquirir 

créditos em pontos de 
venda pré-determinados ou 
direto com os monitores do 
sistema.

Quem passou dos 60 
anos de idade ou tem mobi-
lidade reduzida não vai pre-
cisar pagar a taxa da Zona 
Azul. A isenção também 
será concedida para veícu-
los oficiais do Executivo e 
do Legislativo, desde que 
devidamente identificados. 
A permanência do motoris-
ta no interior do veículo não 
desobriga o pagamento 
da tarifa de ocupação do 
espaço público.

Ulisses Carvalho 

A Companhia Paulista 
de Trens Metropolitanos 
(CPTM), deve implantar 
Wi-Fi nas estações da 
Linha-13 Jade, que são 
compostas por Aero-
porto, Guarulhos-Cecap 
e Engenheiro Goulart, 
porém, quando será 
implantado, ainda não há 
confirmação da CPTM, 
que em nota enviada ao 
HOJE, apenas confirmou 
que abrirá um processo 
licitatório, cujo o edital 
deverá ser publicado no 
ano que vem. 

“Após os testes nas 
estações de maior 
movimento, a CPTM fará 
processo licitatório para 
implantar o serviço nas 
demais estações. O edital 
deverá ser publicado no 
ano que vem”, afirmou 
em nota. Nesta semana, 
mais três estações da 
companhia começaram 
a funcionar com o Wi-Fi 
gratuito, como a Taman-
duateí, da Linha 10 Tur-

quesa, além de Tatuapé 
e Brás, que atendem as 
linhas 11 Coral e 12-Safira. 

Outras estações que já 
contam com o serviço, são 
a Palmeiras-Barra Funda, 
e Pinheiros. Para se 
conectar o usuário deve 
realizar primeiramente um 
cadastro, para acessar 
durante 15 minutos. 

Além disso, a CPTM tam-
bém abriu recentemente 
o edital para a concessão 
de espaço de exploração 
comercial nas estações da 
Linha-13 Jade. A abertura 
dos envelopes para saber 
os ganhadores da conces-
são deve ocorrer somente 
no dia 9 de novembro, 
e está previsto para a 
estação Guarulhos-Cecap 
ter 17 quiosques, sendo a 
estação Aeroporto com o 
maior número, 26 espa-
ços, sendo 17 quiosques, 
cinco lojas, dois vending 
machines, além de uma 
área voltada para a parte 
de estoque e outra na área 
administrativa.

Nos últimos 13 meses, o 
consumidor teve de desem-
bolsar mais dinheiro para 
adquirir o botijão de 13 quilos 
do gás de cozinha na cidade. 

O valor médio do produto 
de R$ 52 encontrado em 
setembro do ano passado 
passou para R$ 65 neste 
mês. Ou seja, houve uma alta 
de 25%. Tanto consumidores 
quanto revendedores apon-
tam prejuízos por conta do 
valor praticado atualmente.

“O valor está um pouco alto. 
E já temos que ficar fazendo 
conta a todo instante por que 
já começamos a sentir os 
reflexos desse aumento. Mas, 
como temos alguma reserva, 
é possível amenizar, porém, 
não sei por quanto tempo”, 
disse o comerciante Egídio 
Santos, 63 anos.

Em setembro do último ano, 
o preço médio do gás de 
cozinha no município era de 
R$ 52. 

Naquela ocasião, a Petro-
brás justificou o aumento de 
12% em função dos impac-
tos causados pelo furacão 

Harvey, fenômeno natural que 
ocorreu nos Estados Unidos á 
época. A região atingida pelo 
furacão é a maior exportadora 
mundial do gás liquefeito. 

“O nosso preço está em 
R$ 70 por que compramos o 
gás de cozinha com nota e 
arcamos com os custos fiscais 
para manter a distribuidora 
em funcionamento. Agora, 
em outros lugares é possível 
encontrar até por R$ 55. Esse 
valor é praticado por que não 
compram o gás com nota, 
e infelizmente o cliente não 
quer saber de qualidade, mas 
de preço”, disse Aílton Corrêa, 
53, responsável pelo posto 
de distribuição da Liquigás no 
bairro Macedo.

O HOJE visitou algumas 
distribuidoras de gás do mu-
nicípio em diversas regiões, e 
estes ressaltaram que houve 
queda nas vendas. Entretanto, 
eles afirmam que apesar da 
alta no preço, a matéria-prima 
é considerada elemento 
essencial nos lares. 

“Mesmo sendo item indis-
pensável nos lares das famí-
lias, percebemos que houve 
queda nas vendas nestes 
últimos meses. Acredito, que 
o nosso potencial de vendas 
caiu em torno de 60%. Eles 
alegam que está muito caro 
o botijão de gás”, concluiu 
Daniel Sampaio, 49, gerente 
do posto de distribuição da 
Ultragaz do Centro. (A. B.)
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O Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem) acon-
tecerá nos próximos dias 4 
e 11 de novembro e ainda 
dá tempo para os estudan-
tes se prepararem melhor 
para realizar o sonho de 
entrar na faculdade dese-
jada. 

Muito estudo e foco são 
o caminho e a coach So-
raya Salomão dá dez dicas 
para passar no Enem 2018.

 1. Desligue todos os 
aparelhos eletrônicos

Quando o whatsapp ou 
o telefone avisa que estão 
querendo falar com você, 
funciona como um meca-
nismo de distração. 

Assim como a televisão 
que resolveu passar o seu 
programa preferido, e você 
resolve parar meia horinha 
para assisti-lo. Fuja. Des-
ligue a TV, rádio, celular e 

qualquer outro aparelho 
que possa roubar sua con-
centração.

2. Escolha o local certo
Estudar requer concen-

tração. Gente falando e 
cachorro latindo difi cultam 
a concentração. Coisas 
bagunçadas também. Pro-
cure deixar o local onde 
você estuda o mais orga-
nizado possível de forma 

que você ache as coisas 
facilmente.

3. Escreva
Apenas ler não basta, as 

ideias fogem da nossa ca-
beça. Escrever é uma for-
ma de mantê-las na mente.

4. Faça um planejamen-
to de tudo que você deve 
estudar por dia

Fazer o cronograma do 
que você tem que estudar 
evita ansiedade e a sen-
sação de que tem muitas 
coisas para estudar e evita 
que você se disperse dos 
estudos.

5. Alterne o modo de 
estudos

Em um momento você 
pode ler o conteúdo escri-
to, em outro assistir uma 
aula online, fazer um quiz 
de questões da matéria e 
responder, ouvir gravações 

que você fez sobre o tema. 
Desse jeito seu cérebro 
processa as informações 
e a alteração das habilida-
des de concentração do 
seu cérebro faz com que 
ele processe mais rápido 
as informações.

6. Crie pausas
Pequenas pausas são 

necessárias para que se 
mantenha o foco. Levante, 
tome uma água e respire 
fundo algumas vezes. Só 
então volte para os estu-
dos, você vai ver que seu 
rendimento vai ser melhor.

7. Anote suas dúvidas
As aulas servem para ti-

rar dúvidas e não apenas 
absorver o conteúdo. É 
nesse momento que você 
responde as questões 
que fi caram sem resposta 
quando estava estudando 
sozinho.

8. Exercite-se
Estar fi sicamente hábil 

pode cooperar com a con-
centração para estudar.

9. Descubra qual é a 
melhora hora do dia para 
você

Cada pessoa funciona 
de um jeito: têm pessoas 
que de manhã são muito 
concentradas e umas que 
funcionam melhor à noite. 
Descubra qual é seu me-
lhor horário e estude nele.

10. Acredite que você 
consegue

Estudar sem ter fé que 
você vai conseguir é com-
plicado e desmotiva. Acre-
dite que você está fazendo 
o melhor que pode e evite 
se comparar a outras pes-
soas. Tudo depende só de 
você.

A menos de uma semana do Enem,
dá tempo de se preparar melhor
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Colégio PM
Conectados com

a educação do futuro

Matrículas
abertas 
ao público 
em geral!

     Cruzazuldesaopaulo     Cruzazuldesaopaulo

* Consulte os cursos, as atividades, os 
convênios e a infraestrutura disponíveis 
em cada Unidade de Educação. 

3º Sgt PM Ricardo Pereira

e sua filha Isabelle 

EDUCAÇÃO INFANTIL   PERÍODO INTEGRAL
ENSINO FUNDAMENTAL   ENSINO MÉDIO

Unidade Guarulhos
(11) 2458-8800
Av. Salgado Filho, 3025 – Vila Rio de Janeiro 
Guarulhos/SP

conheça as 12 unidades do Colégio PM 
no site: www.cruzazulsp.com.br        
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Canal Conecta, portal de empregos gratuito e exclusivo para alunos, 
que liga você a empresas de todo o Brasil.

Apoio personalizado de professores e tutores durante todo o curso.

Você aprende na prática o que o mercado exige.
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O Ministério da Educa-
ção (MEC) alerta os estu-
dantes inscritos no Exame 
Nacional do Ensino Médio 
(Enem) 2018 que a partir 
do primeiro dia da aplica-
ção das provas, 4 de no-
vembro, o país terá quatro 
fusos horários diferentes. 
Devido ao horário de ve-
rão, que entrará em vigor 
no mesmo dia da prova, os 
portões dos locais de rea-
lização do exame serão 
abertos e fechados em ho-
rários diferentes nos esta-
dos. A segunda etapa das 
provas será aplicada em 11 
de novembro.

O relógio deverá ser 
adiantado em uma hora à 
meia noite de sábado (3) 
para domingo pelos estu-
dantes do Rio Grande do 
Sul, Santa Catarina, Paraná, 
São Paulo, Rio de Janeiro, 
Espírito Santo, Minas Ge-
rais, Goiás, Mato Grosso, 
Mato Grosso do Sul e Dis-
trito Federal. Neste grupo 
de estados, com exceção 
de Mato Grosso e Mato 

Grosso do Sul, a abertura 
dos portões dos locais das 
provas será às 12 horas e o 
fechamento às 13h.

Para estudantes do 
Amapá, Alagoas, Bahia, 
Ceará, Maranhão, Mato 
Grosso, Mato Grosso do 
Sul, Pará, Paraíba, Per-

nambuco, Piauí, Rio Gran-
de do Norte e Sergipe, os 
portões serão abertos ás 
11h e o fechamento ás 12h, 
seguindo o horário local.

Nos estados do Ama-
zonas, Rondônia e Rorai-
ma, os participantes po-
derão ingressar os locais 

de prova entre 10h e 11h, 
de acordo com o horário 
local. E no Acre, que tem 
fuso horário de três ho-
ras a menos em relação a 
Brasília, os portões serão 
abertos às 9h e fechados 
às 10h, também seguindo 
horário local.

Em apenas 24 horas, 
mais de 3 milhões de 
estudantes acessaram o 
Cartão de Inscrição com 
os locais de provas do 
Enem 2018. Esse número 
representa 54% do total 
de 5.513.718 inscrições 
confirmadas. 

Os locais de provas do 
Enem 2018 foram libera-
dos na manhã de ontem, 
22 de outubro. No ano 
passado, a marca dos 
50% de acessos só foi 
alcançada no início da 
noite do dia seguinte a 
liberação do cartão. 

O Cartão do Enem 
2018 pode ser acessado 
na Página do Participan-
te ou pelos aplicativos 
disponíveis na Apple 
Store e Google Play. 

Os estudantes preci-
sam informar o CPF e se-
nha cadastrada. Caso te-
nha esquecido a senha, 
é possível recuperá-la na 
própria página do parti-
cipante, seguindo estas 
orientações.

Além do local de pro-
vas, o cartão do Enem 
traz as informações pes-
soais do participante, nú-
mero de inscrição, opção 
de língua estrangeira, de 
atendimento diferencia-
do e/ou específico e de 
recursos de acessibilida-
de, se for o caso. 

A organização do 
Enem não exige que o 
participante leve o car-
tão no dia da prova, 
mas recomenda. Com o 
cartão em mãos, o estu-
dante poderá visualizar 
o número da sala, do 
prédio e da escola onde 
fará as provas. Assim, 
o acesso ao local será 
mais rápido. 

Segundo o Edital do 
Enem, os participantes 
devem levar, obrigato-
riamente, um documento 
de identidade legível e 
em bom estado de con-
servação e caneta esfe-
rográfica de tinta preta, 
fabricada em material 
transparente.

Aplicação do Enem terá 4 fusos horários 
diferentes por conta do horário de verão

Mais da metade dos inscritos 
já sabem onde farão as provas 
do Exame do Ensino Médio
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Documento
Sem o documento ofi cial 

de identidade você não faz a 
prova do Enem. Então, con-
fi ra desde já se ele está em 
bom estado e o deixe à mão. 
Veja a lista de documentos 
que são aceitos: RG; Cartei-
ra de Trabalho e Previdência 
Social; Passaporte; Certifi ca-
do de Reservista ou de Dis-
pensa; Carteira Nacional de 
Habilitação; e Identifi cação 
fornecida por ordens ou con-
selhos de classes que por lei 
tenham validade como do-
cumento de identidade. 

Caneta preta
A prova somente pode 

ser feita com caneta esfero-
gráfi ca transparente de tinta 

preta. 

Cartão de Confi rmação
Embora não seja obriga-

tório apresentar o cartão de 
confi rmação de inscrição do 
Enem, é interessante que 
você o leve impresso. Com o 
documento em mãos, você 
poderá visualizar o número 
da sala, do prédio e da es-
cola onde fará as provas. As-
sim, o acesso ao local será 
mais rápido. 

Alimentos
Nutricionistas aconselham 

planejar a alimentação du-
rante o Enem para não so-
frer imprevistos, como sentir 
tontura ou passar mal. Os 
profi ssionais recomendam 

levar alimentos leves, como 
sanduíches naturais, cho-
colates, barrinhas de cerais, 
etc. Para beber, água é uma 
boa pedida. 

Roupas confortáveis
A sugestão é,usar roupas 

e sapatos com os quais se 
senta confortável. 

Celular
Se realmente for preci-

so, você pode levar para o 
Enem o seu celular. Porém, 
não poderá usá-lo durante 
as provas. 

Antes entrar à sala, deve-
-se desligar o aparelho, tirar 
a bateria e guardá-lo em 
uma embalagem que será 
fornecida pelo fi scal de sala. 

Acessórios
Não é permitido levar 

ao Enem óculos escuros, 
boné, chapéu, tiaras, gor-
ros e demais acessórios 
próprios para usar na ca-
beça. 

Recomenda-se evitar 
usar pulseiras, colares e 
brincos que possam inco-

modar e, com isso, atra-
palhar a concentração na 
hora da prova. 

Materiais escolares
Você não pode levar 

para o Enem lápis, lapisei-
ra, borracha, caneta com 
material não transparente, 
livros, anotações e impres-

sos gerais. 
Equipamentos
eletrônicos
É proibido carregar para 

o Enem objetos como cal-
culadora, agenda eletrôni-
ca, tablet, ipod, gravador, 
pen drive, mp3, relógio, 
receptores e transmissores 
de dados e mensagens.

Veja o que pode ser levado e o 
que é proibido para as provas

Atenção aos itens que são proibidos
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Você já sabe o que pode 
levar ou não para as pro-
vas do Enem? O Edital dei-

xa tudo bem claro para que 
o candidato não tenha sur-
presas ou passe por algum 

tipo de constrangimento. 
Por isso, é importante está 
atento.
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A data do Enem se 
aproxima e, tão importan-
te quanto estar a par dos 
conteúdos exigidos no 
exame, é saber controlar 
o tempo para realizar as 
provas. Trata-se de uma 
habilidade que também 
deve ser exercitada nes-
sa reta fi nal de prepara-
ção.

Professor de Matemá-
tica do Colégio Farias 
Brito, Jorge Júnior 
recomenda que os can-
didatos estejam atentos 
ao nível de difi culdade 
das questões. “A dica é 
que o candidato procure 
ler a prova e já resolver 
as questões mais fáceis 
e rápidas, aquelas que 
não precisam de cálcu-
lo algum, como as que 
envolvem projeções 
ortogonais, análise de 

gráfi cos e tabelas, por 
exemplo. Os itens mais 
complexos, com grande 
quantidade de números 
devem ser deixados para 
o fi nal”, aconselha.

Para calcular melhor 
o tempo de prova, Tom 
Dantas, professor de Lin-
guagens do Farias Brito 
orienta que os alunos 
estabeleçam a marca de 
uma hora e trinta minutos 
como parâmetro para 
resolver as provas. 

“É fundamental que o 
candidato saiba dividir o 
tempo. Deve-se pensar a 
seguinte divisão: 1h30min 
para Linguagens, 1h30min 
para Ciências Humanas 
e 1h30min para Redação. 
A última hora fi ca de 
reserva, para usar nas 
questões mais complexas 
de cada uma dessas áre-

as. Essa divisão é muito 
importante porque se o 
aluno passa duas horas 
na redação e outras duas 
horas em outra prova, 
não sobrará tempo para 
responder as demais 
questões”, explica.

Uma boa estratégia que 
os educadores dão para 
evitar perda de tempo na 
prova é ler atentamente 
os enunciados. “Compre-
ender exatamente o que 
a questão pede é o pri-
meiro passo para econo-
mizar tempo. O candidato 
precisa observar que toda 
questão do Enem tem um 
texto-base e logo abaixo 
tem o comando que 
direciona o que o elabora-
dor quer daquele item”, 
destaca Jorge Júnior.

Neste ano, o Enem será 
aplicado em dois domin-

gos consecutivos, nos dias 
4 e 11 de novembro. No 
primeiro domingo, os can-
didatos terão 5h e meia 
para responder questões 

de Linguagens, Códigos e 
suas Tecnologias, Ciências 
Humanas e suas Tecnolo-
gias, além da Redação. No 
segundo dia de exame, 

serão aplicadas questões 
para as disciplinas de Ci-
ências da Natureza e suas 
Tecnologias e Matemática 
e suas Tecnologias.

A Universidade Estadual 
de Campinas (Unicamp) 
abriu na segunda-feira, 
dia 15, o prazo para 
inscrições no Vestibular 
2019 via Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem). 
Para participar é necessá-
rio ter feito as provas do 
Enem em 2017 ou estar 
inscrito para a edição 
de 2018. O prazo segue 
aberto até as 17h do dia 
14 de novembro e os re-
gistos serão aceitos exclu-
sivamente pela internet.

A taxa de inscrição custa 
R$ 60, mas aqueles que 
fi caram isentos no Ves-
tibular 2019 da Unicamp 
também terão direito à 
isenção no Vestibular 
2019 Unicamp-Enem. 

Além disso, os inscritos 
que pagaram a taxa de 
inscrição no processo 
seletivo tradicional terão 
desconto de 50% neste.

Para ter sua participação 
validada, o estudante 
deve ter alcançado a 
nota mínima de corte, 
conforme o estabeleci-
do para cada curso. Os 
candidatos inscritos para 
o curso de Artes Visuais 
deverão ainda participar 
de uma prova de habili-
dades específi cas. Veja 
os detalhes no Edital do 
Vestibular.

Através do Vestibular 
2019 Unicamp-Enem 
serão preenchidas 645 
vagas em cursos de 
graduação. As oportuni-

dades são para estudan-
tes cotistas, distribuídas 
da seguinte forma: 50% 
para candidatos oriundos 
de escolas; 25% para 
autodeclarados pretos e 
pardos; e 25% para auto-
declarados pretos, pardos 
e indígenas, oriundos de 
escolas públicas.

O cronograma para 
divulgação do resultado 
fi nal e das chamadas de 
aprovados é o mesmo do 
Vestibular 2019. Sendo 
que a primeira convoca-
ção deve sair no dia 11 de 
fevereiro, com matrícula 
no dia seguinte. Veja 
outras informações no 
site da Comvest/Unicamp 
ou no Edital do Vestibular 
via Enem.

Administrar bem o tempo da prova é
importante para um bom resultado

Unicamp abre inscrições para 
seu Vestibular 2019 via Enem
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PERÍODO INTEGRAL

ESCOLA DA INTELIGÊNCIA

ROBÓTICA LOUSAS DIGITAIS BERNOULLI SISTEMA DE ENSINO

SISTEMA MACKENZIE DE ENSINO TRANSPORTE GRATUITO

Av. Renato Maia, 201

11 2440.1999
11 2409.8118

  /Colégio Maia
omelhordeguarulhos.com.br

Matriculando no Maia,  
você estará ajudando 
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(11) 2806-6264 
(11) 2443-0253

A maior e melhor escola de
Enfermagem e Radiologia de Guarulhos.

• Enfermagem
 

• Radiologia
 

• Imobilização 
Ortopédica
  

• Design de
Sobrancelhas
 

• Eletrocardiograma
com Holter

• Auxiliar Veterinário

• Maquia• Maquiagem Profissional

   Em breve:
  

• Técnico em Estética
• Técnico em Saúde Bucal

Matrículas

Abertas

VAGAS

LIMITADAS
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Candidatos ao governo de SP realizam 
debate mais ‘propositivo’, sem ataques

Márcio França e João Doria seguem
empatados, aponta pesquisa Ibope

Os candidatos ao gover-
no de São Paulo, João Do-
ria (PSDB) e Márcio França 
(PSB) realizaram um 
debate mais ‘propositivo’ 
na noite desta terça-feira, 
23, no SBT, deixando de 
lado o tom beligerante dos 
encontros anteriores neste 
segundo turno na Band e 
na RedeTV!.

No início do encontro, o 
candidato tucano disse ter 
certeza que o debate seria 
“altivo, propositivo, valo-
rizando a proposta dos 
dois candidatos”. França 
consentiu.

O primeiro bloco discor-
reu sem embates, com 
discussões cordiais - e até 
concordâncias - de pro-
postas sobre ampliação de 
creches, saúde, sanea-
mento básico e segurança 
pública. França ressaltou 
a experiência administra-
tiva, único momento em 
que, no primeiro bloco, 
houve uma alfinetada. 
“Eu fui prefeito da minha 
cidade, cumpri meus dois 
mandatos”, disse. Do-
ria não reagiu e propôs 
programas para a saúde 

- como ampliar o Corujão 
da Saúde e a criação do 
Remédio Rápido.

Ao reivindicarem a 
paternidade do programa 
“Empreenda Fácil”, Doria 
chegou a declarar: “Não 
quero aqui estabelecer a 
discórdia, mas o empre-
enda fácil nós estabele-
cemos conjuntamente”. 
França disse não ver pro-
blemas em ceder ideias a 
prefeituras.

As manifestações da 
plateia, marca dos debates 
anteriores, foram contidas 

logo no início. O mediador 
do encontro, Carlos Nasci-
mento, comentou que as 
intervenções do público 
presente nos encontros 
passados “ultrapassaram o 
limite do razoável”.

Após Doria responder à 
primeira pergunta, a cla-
que tucana ensaiou uma 
salva de palmas e foi logo 
interpelada por Nasci-
mento. “Manifestações da 
plateia não estão previstas 
no script. Não queremos 
ser mal-educados e retirar 
as pessoas”, afirmou.

Os candidatos ao governo 
de São Paulo João Doria 
(PSDB) e Márcio França 
(PSB) estão empatados no 
limite da margem de erro, 
aponta a mais recente 
pesquisa Ibope/Estado/TV 
Globo, divulgada na tarde 
desta terça-feira, 23. O 
tucano tem 53% dos votos 
válidos e França, 47%. A 
margem de erro é de três 
pontos porcentuais para 
mais ou para menos. 

Considerando os votos 
totais, quando são conta-
bilizados brancos e nulos, 
Doria tem 46% e França, 
41%. O resultado é pra-
ticamente o mesmo da 
pesquisa anterior: a única 
diferença é que o candidato 
do PSB oscilou um ponto 
para baixo. Brancos e nulos 
chegaram a 11%; 3% dos 
entrevistados disseram que 
anulariam o voto.

Na pesquisa espontânea, 

quando os entrevistados 
respondem antes de ler 
as opções de nomes de 
candidatos, Doria e França 
também estão tecnicamen-
te empatados. O ex-prefeito 
de São Paulo tem 32% e o 
atual governador do Estado 
está com 29%. Na pesquisa 
anterior, o tucano aparecia 
com 28% das intenções de 
voto e o candidato do PSB 
tinha 26%.

Apesar do empate, 
quando questionados 
sobre quem será o próximo 
governador, independen-
temente da intenção do 
eleitor, a maioria respon-
deu que Doria ocupará o 
cargo, com 55%, ante 31% 
que apontaram o nome de 
França. O levantamento 
mostra ainda que 14% não 
sabem ou optaram por não 
responder.

O levantamento do Ibope 
também aponta que a 

rejeição de Doria é a maior 
- 34% afirmaram que não 
votariam nele de jeito ne-
nhum. A taxa oscilou para 
cima em dois pontos em 
relação à pesquisa anterior. 
A de França está em 27%. 

A pesquisa foi realiza-
da nos dias 20 a 23 de 
outubro de 2018. Foram 
entrevistados 1.512 eleitores 
em 78 cidades.O nível de 
confiança é de 95%. Isso 
quer dizer que há uma 
probabilidade de 95% de 
os resultados retratarem 
o atual momento eleitoral, 
considerando a margem 
de erro.

O levantamento foi contra-
tado pelo Estado e pela TV 
Globo e está registrado no 
Tribunal Regional Eleitoral 
(TRE-SP) sob o protoco-
lo SP-00150/2018 e no 
Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) sob o protocolo BR-
06889/2018.
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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 417.838, de CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL - CEF, credora fi duciária, nos termos do registro número 08, da 
matrícula 99.611, relativa ao Imóvel situado na Avenida Salgado Filho, 3025, Apartamento 
31, Bloco – B, Residencial Fat II, Vila Rio de Janeiro, Guarulhos - SP, serve-se do presente 
para promover a Intimação por Edital dos devedores fi duciantes EVERITON DE BRITO 
VIEIRA, CPF 347.034.688-75 e ADRIANA BATISTA VIEIRA DE SOUZA, CPF 310.904.798-
59, para fi ns de cumprimento das obrigações contratuais, decorrente das prestações e 
encargos em atraso, tendo em vista que os devedores fi duciantes EVERITON DE BRITO 
VIEIRA e ADRIANA BATISTA VIEIRA DE SOUZA encontram-se em local incerto ou não 
sabido. 
 
O valor das prestações e encargos em atraso, atualizado até 28/09/2018, corresponde a R$ 
42.144,58 (quarenta e dois mil, cento e quarenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos), 
conforme demonstrativo de débito apresentado pela credora, disponível para conhecimento, 
estando o valor sujeito a atualização monetária, juros convencionais e demais encargos 
contratuais até a data do efetivo pagamento, além das demais prestações que se vencerem 
neste período, mais emolumentos e despesas de cobrança e de intimação no valor de R$ 
2.528,34. O pagamento deverá ser efetuado preferencialmente em cheque administrativo, 
nominal ao Segundo Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Guarulhos / SP, CNPJ 
14.677.911/0001-62.

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

Por oportuno, fi cam Vossas Senhorias cientes de que o não pagamento do débito no prazo 
estipulado garante o direito de consolidação da propriedade plena do imóvel, situado neste 
Município, na Avenida Salgado Filho, 3025, Apartamento 31, Bloco – B, Residencial Fat 
II, Vila Rio de Janeiro, Guarulhos - SP, em favor da credora fi duciária CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL - CEF, nos termos do § 7º, do artigo 26, da Lei n.° 9.514/97.  

 
Guarulhos, 24 de outubro de 2018.

Segunda Publicação 
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[ bloco de notas ]

Deborah Secco revela como fez para 
esconder seu novo corte de cabelo

A atriz Deborah Secco 
revelou em seu Instagram 
como fez para ‘esconder’ 
seus cabelos curtos após 
ter cortado as madeixas 
para gravar cenas da 
personagem Karola em 
Segundo Sol.

“Uma semana só no 
boné. Olha só que disfar-
ce incrível! Comprei esse 
falso cabelo, costurei no 
boné e foi assim que con-
segui esconder de vocês 
por uma semana que eu já 
tinha [cortado]”, explicou.

[ bloco de notas ]

A Prefeitura de Guarulhos 
realiza neste sábado, dia 27, 
o mutirão de cadastramen-
to ou atualização do Cadas-
tro Único para Programas 
Sociais (CadÚnico) e do 
Bolsa Família para os mora-
dores da região do Parque 
Residencial Bambi, das 9 
às 15 horas, no CEU Bambi. 
O objetivo é manter em dia 
os dados dos benefi ciários 
de programas como Tarifa 
Social de Energia Elétrica, 
BPC/LOAS, Carteira do 
Idoso e Bolsa Família. 

Na última sexta-feira, dia 
19, equipe da Secretaria de 
Desenvolvimento e Assis-
tência Social distribuiu 300 
senhas para o atendimento 
dos moradores no mutirão. 
Ações como esta, incluindo 
também a divulgação de 
mutirões em redes sociais, 
ligações telefônicas e envio 
de cartas e SMS colabo-
raram para o aumento no 
número de atendimentos 
na sede do Bolsa Família 
e na tenda do Busca Ativa 
(Bom Clima).

Mutirão do Cadúnico/Bolsa Família 
ocorrerá no CEU Bambi neste sábado

Corrida e Caminhada de Prevenção ao 
Câncer de Mama tem exemplos de superação

Enquanto algumas 
pessoas aproveitam o fi m 
de semana para dormir um 
pouco mais, outras prefe-
rem colocar o tênis e correr 
atrás da qualidade de vida. 
Cerca de 900 pessoas 
tomaram essa atitude e 
participaram da Corrida e 
Caminhada de Prevenção 
ao Câncer de Mama realiza-
da neste domingo (21), pela 
K10 Marketing Esportivo 
com o apoio da Prefeitura 
de Guarulhos, no Bosque 
Maia.

Dona Amália Caprosqui, 
de 68 anos, foi uma delas. 
“Acordar num domingo de 

manhã e participar de um 
evento como esse é saúde. 
Melhora a autoestima e le-
vanta o astral que está meio 
baixo”, afi rmou. Ela, assim 
como Aila de Oliveira, de 
49 anos, sempre participa 
de atividades desse tipo. 
“Eu estou sempre dentro de 
eventos assim. Pra mim é 
qualidade de vida, é vencer 
nossos próprios obstá-
culos. A gente vê tantas 
pessoas que estão bem e 
outras que estão com esse 
problema de câncer e estão 
ali correndo, vencendo! 
Isso é muito importante pra 
gente”, ressaltou.

A Semana do Conheci-
mento 2018, que contou 
com um público de mais 
de 10 mil pessoas em 5 
dias de evento, encerrou 
sua programação na noite 
de sexta-feira, dia 19, no 
Adamastor Centro, com a 
presença do prefeito Guti, 
do secretário de desen-
volvimento científi co, 
econômico, tecnológico e 
de inovação (SDCETI), Ro-
drigo Barros, professores, 
estudantes e represen-

tantes de instituições de 
ensino de Guarulhos.

Na ocasião, foram 
premiados os principais 
projetos apresentados na 
Expo Criatividade, a Feceg 
- Feira de Ciências e de 
Engenharia, a Semcitec 
- Semana de Ciência, 
Tecnologia, Inovação e 
Desenvolvimento e a 
Mostra de Economia Criati-
va, atividades realizadas 
durante a Semana do 
Conhecimento.

Prefeitura encerra Semana do 
Conhecimento com Adamastor lotado

Usuário elogia atendimento 
do Programa Saúde Agora

José Fernandes Batista, 
de 60 anos, que passou 
em consulta na Unidade 
Básica de Saúde (UBS) 
Carmela neste sábado 
(20), pelo Programa 
Saúde Agora, deu nota 
10 para o atendimento 
que recebeu. “Excelente, 
fui muito bem atendido, 
o médico demonstrou fa-
zer o trabalho com gosto 
e se eu tivesse que dar 
uma nota a ele seria 10”, 
elogiou.

Somente neste sábado 

foram contabilizados 
mais de 1.300 atendi-
mentos pelo Programa 
Saúde Agora, com a 
abertura de cinco UBS: 
Tranquilidade, Belve-
dere, Presidente Dutra, 
Carmela e Nova Cumbi-
ca. Foram 331 consultas 
médicas; 152 exames de 
papanicolau (de preven-
ção do câncer do colo 
de útero); e 122 testes 
rápidos para detecção 
de doenças como HIV, 
sífilis e hepatites B e C.

[ 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

A questão da Educação
A falta de debate eleitoral impede que vários 

temas importantes sejam abordados pelos candi-
datos. Um dos grandes ausentes dessas eleições 
têm sido justamente a Educação, que deveria ser 
um assunto prioritário.

A Educação é importante sempre - antes, du-
rante e depois do processo eleitoral. Aliás, a má 
qualidade política atual se deve em muito ao fato 
de que descuidamos da educação em nosso País.

 Tivemos, ao longo dessas décadas, alguns 
esforços notáveis, mas que não progrediram o 
suficiente. Cito quatro: os Cieps idealizados por 
Brizola, o esforço de Fernando Henrique para 
garantir todas as crianças nos bancos escolares, a 
formação técnica estimulada pelo governador Ge-
raldo Alckmin e várias iniciativas no governo Lula, 
de expandir universidades e incentivar a pesquisa.

 Mas não se viu um esforço continuado e na-
cional, como ocorreu, por exemplo, na Coreia do 
Sul. Lá, o forte investimento público em Educação 
ajudou a tirar o País do atraso e a fazer a Coreia 
merecer o título de tigre asiático. A educação de 
qualidade e continuada ajuda a formar uma boa 
elite, nos setores estratégicos nacionais, sem o 
que não há desenvolvimento e progresso.

 O Brasil precisa decidir se quer ser uma Na-
ção forte, desenvolvida e soberana ou se quer 
continuar nas bordas da economia mundial, como 
fornecedor de insumos para os países ricos e de 
mão de obra barata para os setores secundários, 
como o de serviços, onde a tecnologia não é tão 
necessária e os salários são geralmente muito 
baixos.

 Um povo com educação formal possui mais 
consciência política e coletiva. Portanto, reúne 
mais condições de resistir a aventuras políticas 
- à esquerda e à direita. Não foi o que vimos, no 
Brasil, em anos recentes e menos ainda o que es-
tamos assistindo neste momento de grave disputa 
eleitoral e radicalização.

 Povos com elevado padrão educacional e 
cultural costumam ter convicções políticas mais 
firmes. Porém, já aprenderam que a radicalização 
não ajuda e que os bons projetos são aqueles 
que unem, e não os que estimulam a divisão entre 
amigos, familiares, grupos ou o próprio País.

 O Brasil, vença quem vencer, não pode sair 
fraturado das urnas. Precisamos, urgentemente, 
de um pacto nacional, de unidade em prol do de-
senvolvimento, respeitando as diferenças naturais 
entre partidos, grupos e lideranças. Esse pacto 
deve ter alguns pilares e metas. Entre elas, se-
guramente a boa e continuada educação básica, 
técnica e superior do nosso povo dentro de uma 
efetiva política de Estado.

 É muito preocupante a situação brasileira atual. 
A Educação não resolveria tudo. Mas nos ajudaria 
a entender, a dialogar e a caminhar pra a frente.

 É o que penso.

Divulgação
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[ horóscopo ]

Uma Prova de Amor

O Poder Da Graça

Globo, 14h59 My Sister’s 
Keeper. EUA, 2009. Dra-
ma. Direção: Nick Cassa-
vetes. Com Abigail Bres-
lin, Sofia Vassilieva. Anna 
sempre foi submetida a di-
versos procedimentos mé-
dicos para ajudar a irmã 
mais velha que sofre de 
leucemia. Aos 11 anos, ela 
decide enfrentar os pais.

Globo, 2h33 The 
Grace Card. EUA, 
2010. Drama. Dire-
ção: David G Evans. 
Com Louis Gossett 
Jr, Michael Higgen-
bottom. Depois da 

morte do filho, o po-
licial Mac se tornou 
um homem revoltado 
com Deus. A chega-
da de Sam, seu novo 
parceiro de trabalho 
e pastor, muda tudo.

Fotos: Divulgação

[ filmes ] 
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BANCO 38

MDN
PERISCOPIO

NEMCALI
IPODERT

CANZONECE
ONVELAM

ADRENALINA
ENSMAL

ANESTESIAD
NETADECO

EGOALUAR
ERAPOSAM
NÃOPREI
HOVERTD

PONTEPRETA

Romance de
1932, de
José Lins
do Rego

Dispositi-
vo óptico
de sub-
marinos

"Querer 
é (?)", 
frase

positivista

Cultura 
da Zona
da Mata 

nordestina

Desinência
verbal do
infinitivo

Dispen-
sam cui-
dados a

Hormônio
ativado

diante do
perigo

Cada fase
de um
torneio

esportivo

Princípio
negativo
no Mani-
queísmo

Estatuto
da Crian-
ça e do A-
dolescente

(?) geral:
precede 
o trans-
plante 

Exército
separatis-
ta basco
(sigla)

Instância
psíquica
ligada à

realidade

Mamífero
que sim-
boliza a

esperteza

Chefe de
James
Bond 
(Cin.)

Resposta
do inde-

ferimento
Observa;
enxerga

Principal
figurante
nobre do
maracatu

O maior
rival do
Guarani
(Fut.)

O de qua-
tro folhas
traz sorte
(Folcl.)

"High",
em HDTV

Norte
(abrev.)

Formato
da argola
Raiz, em

inglês

Conjunção
aditiva

Segundo
(símbolo)

Sequer; 
ao menos

Acre
(sigla)

A tecla "apagar" 
em calculadoras

Intérprete de Sassá
Mutema (TV)

Capital da salsa, si-
tua-se na Colômbia
Aquela que pratica

atos libidinosos

Iguaria como a am-
brosia ou o quindim

Elemento do diamante
e da grafita (símbolo)

Possível causa de
alteração de humor

no dia seguinte
Formação do balé

"(?) Per
Te",

música
italiana

Claridade
noturna

Cartel do
petróleo

Art (?),
estilo do

Cristo
Redentor

Acusada
em juízo

Diz-se da obra como
a Torre Eiffel, por

sua gran-
diosidade

4/cali — root. 5/trevo — velam. 7/canzone. 10/adrenalina — periscópio.

[ novelas ] 

Malhação -
Vidas Brasileiras

Gabriela fica 
perplexa com a re-
velação de Álvaro. 
Dandara não gosta 
da aproximação 
entre Marcelo e 
Leonor. Álvaro se 
impressiona com os 
poemas de Úrsula. 
Verena descobre 
por que Álvaro 
terminou o namoro 
com ela. Kavaco 
se preocupa com 
Amanda. 

Espelho da Vida
Ana, Flávio e 

Américo discutem 
por conta de Cris, 
e Josi presencia a 
briga. Ana e Flávio 
repreendem Alain 
por manter segredo 
sobre Américo es-
tar em Rosa Branca. 
Cris chama Américo 
de pai, e Flávio se 
revolta. Cris con-
versa com Flávio e 
Ana, que decidem 
apoiar a filha.

O Tempo 
Não Para

Samuca avisa 
a Emílio que o 
colocará na cadeia 
por roubo e má-fé. 
Marocas aceita 
a proposta de 
Carmen para levar 
a Miudeza de volta 
à Samvita. Emílio 

entrega a Elza o 
documento que 
Carmen assinou 
sem ler, para ser 
copiado e incluído 
na apresentação 
ao Conselho. Bento 
revela a Helen que 
nunca namorou. 

Segundo Sol
Laureta enfrenta 

Remy. Groa, Ícaro e 
Manu visitam Luzia. 
Karola devolve a 
Valentim todo o seu 
dinheiro. Laureta 
revela a Remy 
que é sua irmã. 
Katiandrea vê Remy 
saindo da casa de 
Laureta. Du Love 
recebe um recado 
do advogado de 
Galdino. Severo in-
centiva os bandidos 
a se embriagarem. 
A família Athayde 
faz declarações 
entre si e todos se 
comovem. 

Jesus
Enquanto Jesus 

dorme no barco, 
Pedro anuncia a 
chegada de uma 
fortetempestade. 
Em uma caverna na 
Galileia, o Ende-
moniado Gerasano 
sedebate, preso 
a correntes. Os 
apóstolos de Jesus 
se preocupam com 
a forte tempestade, 
enquanto Ele dorme 

tranquilo. Uma 
grande onda bate 
em um dos barcos 
e Tiago Menor é 
arremessado ao 
mar. Sara e Gabriela 
ficam preocupadas 
com a tormenta.

   

As Aventuras 
de Poliana

Sérgio e Joana 
temem perder o 
emprego. Fernanda 
toma café da ma-
nhã.com Durval e 
as filhas. Poliana vai 
à casa de Lorena 
conhecer Fernanda. 
Marcelo quer levar 
João para a casa 
de Branca, mas 
João prefere ir para 
a casa de Luísa.   

Chiquititas
Maria Cecília diz 

para mãe que deve 
ser perigoso deixar 
Paçoca morar em 
casa. Eduarda diz 
que o garoto possui 
um bom coração 
e que fez bem pra 
ela. Maria Cecília 
diz que acabou 
de chegar de uma 
experiência difícil e 
que quer sossego 
em casa.

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

virgem

Suas ideias estão 
ganhando impulso. Há 
previsão de reconhe-
cimento em vista, o 
que será bom para seu 
ego! É o momento ideal 
para rever seus hábitos 
alimentares e fazer uma 
dieta a fim de regular os 
seus ritmos biológicos 
naturais.

Nada vai estragar o 
seu humor maravilhoso 
hoje. Os céus estão 
sorrindo e isso será 
refletido em você. Suas 
dúvidas e as relações 
com os outros não lhe 
incomodarão.

Você está aprendendo 
a acreditar em si mesmo. 
Algumas verdades de al-
guém de seu círculo se-
rão reveladas. Você está 
se sentindo fisicamente 
cansado e precisa de 
descanso e de uma 
mudança de ares, mas, 
enquanto isso, encontre 
algo relaxante para fazer.

Tente não negli-
genciar a papelada 
se você quiser evitar 
complicações inúteis 
e dispendiosas. 
Porém, seria bom ser 
mais cuidadoso com 
a sua dieta. Isso só 
contribuiria para o seu 
bem-estar.

Seu otimismo e 
habilidades sociais vão 
lhe trazer sorte hoje. 
Relacionamentos bem 
sucedidos estão à vista. 
Vai ser difícil decidir 
entre as suas pioridades 
e futilidades.

Sua atitude faz com 
que você seja mais tei-
moso, mas isto está lhe 
trazendo boa sorte em 
questões financeiras. A 
mudança de ares ou, no 
mínimo, uma mudança 
de atividade recreativa 
viria no momento certo 
para lhe dar essa fuga.

Um vago sentimento 
de frustração geral está 
deprimindo você, mas 
não se esqueça de que 
tudo pode ser conse-
guido com o tempo. Por 
estar fazendo perguntas 
demais, você corre o 
risco de fadiga.

Você vai descobrir 
todos os tipos de 
coisas sobre alguém 
próximo de você. Você 
precisa ser discreto! 
Você terá uma vonta-
de irresistível de pro-
var as delícias da vida, 
mas não será capaz 
de apreciá-las porque 
está muito tenso.

Você vai ter que ace-
lerar seus projetos hoje 
para se certificar de que 
serão finalizados. Seu 
entusiasmo habitual 
febril poderia fazê-lo 
exigir muito de você 
fisicamente.

Você vai conseguir 
resolver uma discussão 
entre as pessoas 
em sua vida, sinta-
-se orgulhoso. Você 
vai ser muito duro 
consigo mesmo. Você 
precisa encontrar um 
equilíbrio entre trabalho 
e descanso, reflexão e 
relaxamento.

Sua sinceridade e 
integridade não lhe 
deixarão cair em uma 
armadilha. Aconteça 
o que acontecer, seja 
você mesmo. Você 
estará mais receptivo às 
outras pessoas do que 
o habitual.

Você vai manter a 
cabeça mais fria em 
relação aos problemas. 
Qualquer um pensaria 
que gosta de brigar. 
Você está em boa 
forma. Mantenha os 
esforços que foram 
iniciados em sua dieta 
e tudo será melhor.

áries libra

escorpião

sagitário

capricórnio

aquário

peixes

touro

gêmeos

câncer

leão
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EDITAIS LEGAIS
E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS

2823-0800

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 425.728, de CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL - CEF, credora fi duciária, nos termos do registro número 13, da 
matrícula 95.212, relativa ao Imóvel situado na Avenida BENJAMIN HARRIS HUNNICUT, 
1750 (antigo 19), Apartamento 1544, Prédio 15, Condomínio Residencial Vila Rio de 
Janeiro, bairro Vila Rio de Janeiro, Guarulhos - SP, serve-se do presente para promover 
a Intimação por Edital do devedor fi duciante EVERALDO JOAQUIM DA SILVA, CPF 
809.232.754-87, para fi ns de cumprimento das obrigações contratuais, decorrente das 
prestações e encargos em atraso, tendo em vista que o devedor fi duciante EVERALDO 
JOAQUIM DA SILVA encontra-se em local incerto ou não sabido.    
 
O valor das prestações e encargos em atraso, atualizado até 26/09/2018, corresponde a 
R$ 20.004,90 (vinte mil, quatro reais e noventa centavos), conforme demonstrativo de 
débito apresentado pela credora, disponível para conhecimento, estando o valor sujeito a 
atualização monetária, juros convencionais e demais encargos contratuais até a data do 
efetivo pagamento, além das demais prestações que se vencerem neste período, mais 
emolumentos e despesas de cobrança e de intimação no valor de R$ 1.826,49. O pagamento 
deverá ser efetuado preferencialmente em cheque administrativo, nominal ao Segundo 
Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Guarulhos / SP, CNPJ 14.677.911/0001-62.

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

Por oportuno, fi ca Vossa Senhoria ciente de que o não pagamento do débito no prazo 
estipulado garante o direito de consolidação da propriedade plena do imóvel, situado neste 
Município, na Avenida BENJAMIN HARRIS HUNNICUT, 1750 (antigo 19), Apartamento 
1544, Prédio 15, Condomínio Residencial Vila Rio de Janeiro, bairro Vila Rio de Janeiro, 
Guarulhos - SP, em favor da credora fi duciária CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, nos 
termos do § 7º, do artigo 26, da Lei n.° 9.514/97.   

 
Guarulhos, 24 de outubro de 2018.

Segunda Publicação 

R. JOÃO GONÇALVES, 275, CENTRO

www.cursonacional.com.br

Você não tem 1º ou 2º grau?
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EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - PRESENCIAL E ONLINE
 1º LEILÃO: 01 de novembro 2018 às 14h30min*. 2º LEILÃO: 13 de novembro 2018 às 14h30min*. *(horário de Brasília)
Ana Claudia Carolina Campos Frazão, Leiloeira Oficial, JUCESP nº 836, podendo se fazer substituir por Carlos Alberto 
Fernando Santos Frazão, Leiloeiro Oficial, JUCESP nº 203, ambos escritório na Rua da Mooca, 3.547, Mooca, São Paulo/
SP, FAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiver, que levará a PÚBLICO LEILÃO de 
modo PRESENCIAL E ON-LINE, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, autorizada pelo Credor Fiduciário 
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A - CNPJ nº 90.400.888/0001-42, nos termos do instrumento particular com força 
de escritura pública de 12/09/2013, cujos Fiduciantes são KEITIANE PRISCILA PEREIRA CARDOSO DOMINGUES,  
CPF/MF 300.530.068-44, e seu marido LEANDRO DE OLIVEIRA CARDOSO DOMINGUES, CPF/MF 319.060.758-32, em 
PRIMEIRO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 468.816,24 (Quatrocentos e Sessenta 
e Oito Mil Oitocentos e Dezesseis Reais e Vinte Quatro Centavos - atualizado conforme disposições contratuais), o imóvel 
constituído pelo “Apartamento, nº 82 no 8º andar, Torre 01, área privativa coberta edificada de 80,900m², e área total edificada 
de 166,621m², com direito a 02 vagas de garagem do Condomínio Residencial Monte Verde, situado na Rua Vicenzo Paciullo, 
nº 271, Bairro do Picanço, Guarulhos/SP”, melhor descrito na matrícula nº 128.667 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$ 247.861,07 (Duzentos 
e Quarenta e Sete Mil Oitocentos e Sessenta e Um Reais e Sete 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 (4464_26 Sc).

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente e o Secretário Geral da Diretoria da Cooperativa 
REALIZE HABITACIONAL, sem finalidade lucrativa, com sede e 
foro na cidade de Guarulhos SP, na Av Salgado Filho, 252, Sala 
1107, registrada perante a JUCESP, sob o nº 3540017780-2, 
inscrita no CNPJ: 31.655.573/0001-87, no uso de suas atribuições 
e prerrogativas estatutárias, em conformidade com o Estatuto 
Social, convocam os cooperados efetivos da Cooperativa REALIZE 
Habitacional, com direito a voto, para  que compareçam à Assembleia 
Geral Extraordinária que será realizada no dia 8 de novembro de 
2018, quinta-feira às 8h30 em primeira convocação ou às 9h00 
em segunda convocação com qualquer número de associados.

ORDEM DO DIA:

1. Reforma do Estatuto da COOPERATIVA REALIZE 
HABITACIONAL;

Em cumprimento ao Estatuto da Cooperativa REALIZE Habitacional, 
somente poderão participar da Assembleia Geral os Associados 
Efetivos que estejam em dia com suas obrigações estatutárias à 
data da presente convocação.
O presente Edital de Convocação será afixado no Quadro de Avisos 
da COOPERATIVA e publicado na imprensa local. 
Local do Evento: COOPERATIVA REALIZE HABITACIONAL
                    Av Salgado Filho, 252, Sala 1107, – Guarulhos/SP

Guarulhos – SP, 23 de outubro de 2018. 
Tiago Gouvea 

FORNEIRO
Para pizzaria em Gopoúva

Com experiência 
comprovada em carteira

Que resida nas 
imediações

 
Marcar entrevista pelo 

telefone  (11) 2463-3811 
(horário comercial)

Sorria!
Condições 
Especiais!

Aparelhos e 
Clareamento

Implantes e 
Próteses

Rua 7 de Abril, 282 – 1º Andar 
Centro (Metrô República)

São Paulo - SP

LIGUE: 3231-1995

Enviar currículo e laudo médico para:

2468-7400
vagas@viacaourbanaguarulhos.com.br

Vagas:
COBRADOR
LAVADOR

AUX. DE PÁTIO

ESTAMOS CONTRATANDO
(Pessoas com Defi ciência)

Wlaumir Guer-
reiro Blanco CPF 
00356792803, co-
munica o extravio de 
2 livros de registros 
Mod. 51,57 e um ta-
lão de NF de serviços 
série A 50x3 vias.

EDITAL

   EMPREGOS 
 PRECISA-SE 

 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 

 MOTORISTA DE CARRETA 
 Com moop e categoria E. Expe-
riência em viagens. rh@dinlog.
com.br 

 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 

 CORRETORES(AS) 
 Ofer treinamento, veículo, comis-
sionamento, ótimo local de traba-
lho. Tratar na Av. Otávio Braga de 
Mesquita nº1559. 

 IMÓVEIS 
 ALUGA-SE 

 CASA STA EMILIA 
 2 Comodods R$ 450,00 prox ao 
atacadão sta Emilia  F:2468-9271/ 
99976-9738 

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

 JARDIM SÃO JOÃO 
 Proximo ao terminal de onibus, 2 
dorms, R$ 600,00 F:8468-9271 / 
99976-9738 

 QUARTOS 
 Para rapazes, Centro de Guaru-
lhos e Jd Pres Dutra. F:99741-
6690/96194-0683 whats  

 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 

 PLANTA APROVADA 
 Terreno c/ esc registrada em Pin-
damonhangaba 140 MIL Tr c/ Sté-
fano F:95551-4029 

 PRÓX PRAÇA 8 
 Casa c/ 2 dorms, sl, coz, gar 
2 autos. 190 MIL. Tr c/ Stéfano 
F:95551-4029 

 SOBRADO COND. FECHADO 
 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 

 TRABALHAMOS COM GESSO 
 Liso, grafi ato e textura. Mão de 
obra qualifi cada. (11)95864-3340 
whtas 

 SERVIÇOS 
 ESOTERISMO 

 FORTES RITUAIS 
 Seu amor na palma da mão. Pgto 
após resultado. Trab honesto, ga-
rantido. F:95969-0925 

     

   Para anunciar 

nos classifi cados 

ligue: 

2823-0828

2823-0829

 2823-0830

2823-0836

2823-0837
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