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Desperdício de água em Guarulhos 
rende quase 40 notifi cações nos bairros
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SEPARAÇÃO: Bruna Marquezine, que esteve em São Paulo nesta quinta-feira (18), 
admitiu [mais um] rompimento com o jogador Neymar e negou motivação política

O Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee) registrou aumento de 5% na contratação de jovens aprendizes em Guarulhos no 
mês de agosto deste ano em comparação ao mesmo período em 2017; na área do comércio, o número cresceu 13% no período

Contratação de jovem aprendiz
registra alta de 5% na cidade
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Desperdício de água em
Guarulhos rende quase 40
notifi cações nos bairros
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Pichadores causam prejuízos a
comerciantes da região centralcomerciantes da região central
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LOTERIAS:
Deu sorte hoje? “Lixão” no Centro

Na avenida Tiradentes, próximo ao cruzamento com a avenida Paulo Faccini, há um 
pequeno terreno que além do mato já estar alto, também vem sofrendo com o des-
carte irregular de entulho, com telhas, madeiras e até uma placa de trânsito que já 
está invadindo a calçada. O local merece uma maior atenção da prefeitura.

Ivanildo Porto

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

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

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

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

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

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

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

Zuleide Drica da Silva
Espero que o prefeito Guti 
consiga, mesmo, pagar 
as verbas rescisórias para 
os ex-comissionados exo-
nerados no início do seu 
governo. Minha sobrinha 
é um deles. Acompanhei 
as dificuldades dela e se 
não fosse a família, teria 
até passado fome.

Antônio Boaventura

Apesar da aprovação do 
orçamento de aproxima-
damente R$ 4,6 bilhões 
para 2019, a Câmara 
Municipal discute, em 
datas ainda a serem defi-
nidas, nas sessões da Lei 
Orçamentária Anual (LOA) 
os impactos financeiros 
da concessão do Servi-
ço Autônomo de Água 
e Esgoto (Saae) para 
a Sabesp. A dívida da 
autarquia era de R$ 3,2 
bilhões, que foi congela-
da por conta do repasse 
das atividades para a 
empresa de capital misto 
pelos próximos 40 anos. 

“Existe uma estimativa 
de receita acima de 5% 
pelos índices apresenta-
dos. Claro, que algumas 
coisas serão discutidas 
por conta da situação do 
Saae. Caso esteja finali-
zada a parte contratual, 
acho que haverá uma 
margem para ser melhor 
redistribuído o orçamen-
to. A dívida do Saae já 
consome R$ 17 milhões 
e o prejuízo de R$ 9 
milhões por mês”, expli-
cou o vereador Eduardo 
Carneiro (PSB), líder do 
governo na Câmara.

Durante a sessão em 
que foi deliberada a 
LOA, também já foram 
definidos alguns dos 16 
parlamentares que irão 
participar desta ativida-
de. Estão confirmados 
os vereadores Lameh 
Smeili (MDB), Lauri Rocha 
(PSDB), Thiago Surfista 
(PRTB), Moreira (PTB), 

Eduardo Barreto (PCdoB), 
Alexandre Dentista (DC), 
Sérgio Magnum (Patriota), 
João Dárcio (Podemos), 
Pastor Anistaldo (PSC) 
e Toninho da Farmácia 
(PSD). 

“Por conta desta rea-
dequação deverá vir um 
substituto. Todo dinheiro 
que arrecada em uma 
cidade deste tamanho 
nunca dá. Sobretudo, na 
questão da saúde que 
está levando 30% do 
orçamento. Com todo 
ajustamento da dívida, 
queremos que o governo 
estadual e federal faça 
sua parte com Guaru-
lhos”, explicou Carneiro. 

O projeto foi encaminha-
do às comissões perma-
nentes da Casa de Leis 
para receberem parece-
res e, em seguida, serão 
submetidos a dois turnos 
de votações em plenário. 
Já o vereador Wesley 
Casa Forte, presidente da 
Comissão de Finanças, 
frisou que a decisão do 
prefeito de vetar as emen-
das foi votada e aprovada 
pelos parlamentares. 

“Foi mantido o veto aqui 
por essa Casa, e essa 
questão orçamentária 
tem que sempre manter 
com muito equilíbrio. 
Tudo o que você faz tem 
que ser com muita res-
ponsabilidade. Nós ava-
liamos junto à Comissão 
de Finanças e Orçamento 
e nós vamos tratar o 
assunto de uma forma 
responsável e séria”, 
concluiu Casa Forte. 

LOA discute impacto da 
concessão do Saae para 
Sabesp no orçamento 

Ivanildo Porto

Mega Sena
Concurso n° 2088
17/10/2018
03 - 14 - 24 - 27 - 38 - 56

Lotofácil
Concurso n° 1725
17/10/2018 
01 - 05 - 06 - 08 - 12
13 - 14 - 15 - 18 - 19
21 - 22 - 23 - 24 - 25

Lotomania
Concurso n° 1910 
16/10/2018
03 - 11 - 23 - 27 - 48
52 - 53 - 57 - 60 - 62
69 - 79 - 80 - 85 - 86
97 - 89 - 92 - 93 - 99

Dupla Sena
Concurso n° 1853
16/10/2018
Primeiro sorteio 
09 - 18 - 19 - 31 - 36 - 42
Segundo sorteio
11 - 19 - 29 - 30 - 43 - 49

Federal
Extração n° 05328
17/10/2018

Prêmios Principais
Prêmio Bilhete  Valor (R$)
1º   24900          350.000,00
2º  48865            18.000,00 
3º  07935             15.000,00
4º  41198              12.000,00
5º  73212             10.023,00 
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Desperdício de água em Guarulhos rende
quase 40 notificações  em vários bairros 

Ciee registra aumento de 5% na 
contratação de jovem aprendiz Ulisses Carvalho 

Até o momento foram 
aplicadas 39 notificações 
para os guarulhenses 
flagrados lavando calça-
das, veículos ou demais 
estabelecidos, ou seja, 
desperdiçando água. Por 
meio de nota, o Serviço 
Autônomo de Água e 
Esgoto (Saae) alegou que, 
como até o momento, não 
houve casos de reincidên-
cia, não houve aplicação 
de multa. 

 O número de agentes 
que percorre os bairros da 

cidade realizando a fiscali-
zação contra o desperdício 
de água é de apenas 12 
funcionários, e o bairro até 
o momento com o maior 
número de notificações é o 
Gopoúva, com três casos. 
Uma das exceções previs-
tas para a não penalização 
do desperdício é a utiliza-
ção da água de reuso. 

O decreto do prefeito 
Guti (PSB), publicado no 
Diário Oficial do município, 
passou a valer no mês 
passado, quando a própria 
autarquia anunciou que em 

caso de algum morador ser 
pego desperdiçando água, 
seria aplicada uma multa 
no valor R$ 210,54. Caso 
o infrator seja multado, ele 
terá a possibilidade de se 
defender nos termos da 
lei municipal 3.573/90, sob 
pena de inscrição na dívida 
ativa do município.

Denúncias poder ser 
feitas pelo telefone 0800-
101042, pelo WhatsApp 
(11) 99983-4217 ou através 
do e-mail saae@saaegua-
rulhos.sp.gov.br. O sigilo é 
garantido.

O Centro de Integração 
Empresa-Escola (Ciee) 
registrou um aumento de 
5% na contratação de jovens 
aprendizes em Guarulhos. 

Os dados são referentes 
até o mês de agosto deste 
ano em comparação com 
o mesmo mês do ano 
anterior. Somente na área do 
comércio, o número cresceu 
13% no período, na área de 
administração, houve um 
aumento de 20% na cidade, 
de acordo com o Ciee. 

Apenas os percentuais 
foram divulgados, já que o 
Ciee alegou não possuir os 
números totais. No Estado, a 
contratação de jovens apren-
dizes entre o período de 
janeiro a agosto deste ano 
foi de 50 mil, um número 14% 
maior em relação ao mesmo 
período do ano passado, 
quando 44 mil jovens foram 
contratados na modalidade. 

As áreas que mais recru-
tam, ou “arcos” como são 

chamadas, são Administrati-
va, Produção e Comércio e 
Varejo. Esta última abrange 
ocupações, como Repositor 
de Mercadoria, Operador de 
Caixa etc. apresentou cres-
cimento de 22,07% entre 
março e agosto de 2018. 

Outra área que elevou a 
contratação no período foi 
a de Auxiliar de Alimenta-
ção com aproximadamente 
56,80%. Atendente de Lan-
chonete e Cozinheiro Geral 
são algumas das vagas 
ocupadas. 

A média de crescimento 

dos demais arcos é de 
11,92%.

 A Lei da Aprendizagem 
(10.097/2000) determina 
que empresas de médio 
e grande porte contratem 
colaboradores de 14 a 24 
anos para capacitação profis-
sional prática e teórica – as 
cotas variam de 5% a 15% do 
número de funcionários. O 
objetivo é diminuir a evasão 
escolar e erradicar o trabalho 
infantil. O programa Aprendiz 
Legal é realizado em parce-
ria com a Fundação Roberto 
Marinho.  

GCM diz que competência 
de coibir é da PM, mas irá 
intensificar o patrulhamento

A pichação é conside-
rada vandalismo e crime 
ambiental (Artigo 65 da 
Lei federal 9605/98) e que 
pode resultar em pena de 
detenção de 3 meses a um 
ano, além de multa para 
quem pichar, grafitar ou 
produza qualquer ação que 
afete edificações ou mo-
numentos urbanos. É uma 
transgressão recorrente 
praticamente em todas as 
cidades do mundo.

A prefeitura reconhece 
que Guarulhos tam-

bém convive com esse 
problema, mesmo com a 
presença constante do 
policiamento nas ruas. 

A Secretaria de Assuntos 
para Segurança Pública, 
por meio da Guarda Civil 
Municipal (GCM), esclarece 
que o combate desse tipo 
de ação é de competência 
da Polícia Militar.  Contudo, 
a corporação tem atuado 
quando efetua flagrantes. 
Mesmo assim, irá intensi-
ficar o patrulhamento na 
região.
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Assentos, muros e fachadas comerciais 
são alvos de vândalos na região central
Antônio Boaventura

A primeira impressão é 
a que fica. No entanto, a 
imagem que impressiona 
chega a chocar o frequen-
tador da rua Dom Pedro, 
região central da cidade. 
Naquela via, assentos pú-
blicos, muros e fachadas 
comerciais são alvo de 
pichadores; a igreja matriz 
Nossa Senhora da Concei-
ção também não escapou 
da ação dos vândalos. 

“A ACE Guarulhos é con-
tra qualquer tipo de van-
dalismo que onere o co-

merciante. Não apenas as 
pichações. Quanto a esse 
problema, a ACE cobra o 
monitoramento por câme-
ras e o patrulhamento fei-
to por policiais militares e 
guardas civis municipais a 
fim de coibir essas ações 
degradantes”, declarou 
William Paneque, presi-
dente da ACE Guarulhos.

O HOJE conversou com 
comerciantes instalados 
no Calçadão da Dom Pe-
dro, que pediram para 
não ser identificados. Eles 
disseram que os atos de 

vandalismo ocorrem sem-
pre nos finais de semana e 
que os prejuízos para res-
tauro pode chegar a R$ 10 
mil por ano. 

Um dos comerciantes 
afirmou que em muitas 
oportunidades pensou 
em manter a imagem de-
teriorada da fachada de 
seu comércio por conta da 
continua ação dos vânda-
los.

“Do que adianta eu gas-
tar toda vez R$ 1 mil para 
restaurar a minha fachada 
e no dia seguinte ela es-

tar novamente pichada? É 
um investimento que não 
consta em nosso planeja-
mento e deixamos, assim, 
de oferecer melhor como-
didade e preços competi-
tivos aos nossos clientes. 
Isso, no meu entender, é 
caso de polícia”, concluiu.

Alguns afirmam que re-
cebem notificações da 
prefeitura para remover as 
pichações das fachadas. 

“Não é legal ver essa 
sujeira nas paredes das 
lojas. Quem faz isso na 
rua também deve fazer 

em casa. Fica muito feio. 
E o pior é que não adian-
ta muita coisa, por que já 
vi lojas serem pintadas e 
poucos dias depois esta-

rem pichadas novamente”, 
disse a assistente de tele-
marketing, Maria do Car-
mo, 25 anos, moradora do 
bairro Bela Vista.

Ivanildo Porto
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Antônio Boaventura

Agentes do 1º Distrito 
Policial de Guarulhos des-
cobriram nesta sexta-feira 
(19) um desmanche irregu-
lar de caminhões no bairro 
de Cumbica. No local, os 
policiais encontraram um 
caminhão que havia sido 
roubado na última quinta-
-feira (18) na zona leste 
da cidade de São Paulo. 
Ninguém foi preso. 

Os policiais chegaram 
ao local em função de 
denúncias anônimas, que 
segundo informações 
obtidas pelo HOJE, foram 
realizadas por moradores 
da região. Durante as 
investigações, o que cha-
mou atenção foi a queda 
frequente de sinal de 
rastreamento para cami-
nhões sempre que existia 
aproximação deste tipo de 
veículo nas imediações da 
rua Guarará.

Entretanto, o galpão 
descoberto pelos policiais 

não foi o único no radar 
da equipe de investigação 
capitaneada pelo delega-
do Jean Casso. A chegada 
dos agentes no móvel se 
deu por volta das 2h30, 
após ter sido percebida 
movimentação no local. 
Os criminosos fugiram 
pelo telhado do galpão. 

O caminhão modelo 
Scania 2015, de valor 
aproximado de R$ 400 
mil, já estava em processo 
de desmanche. O veículo, 
roubado na zona leste, foi 
devolvido ao proprietário 
– Cleiton Santos -, após 
reconhecimento.

Os investigadores tam-
bém conseguiram localizar 
os responsáveis pela 
administração do galpão – 
Roseli Rodrigues e Agosti-
nho Valença. Em depoi-
mento, Roseli afirmou que 
passou a auxiliar Valença 
por conta do Acidente 
Vascular Cerebral (AVC), 
que ele sofreu. 

Com temporada chuvosa próxima, 
Defesa Civil vistoria bairros

Com a temporada 
chuvosa próxima, a 
Coordenadoria Municipal 
de Proteção e Defesa 
Civil (Compdec) mantém 
as ações de prevenção 
a desastres naturais 
causados pela venta-
nia e chuvas em toda a 
cidade. Nesta semana, 
as equipes realizaram a 
colocação de lonas em 
comunidades com perigo 
de deslizamento de terra 
e vistoria de córregos.

Nesse período foram 
vistoriados os bairros 
Parque Primavera, Ponte 
Alta e Jardim Mediter-
râneo, que receberam 
o desassoreamento de 
córregos preventivo da 
Proguaru, para reduzir 
o perigo de transborda-
mento e alagamento. 

A Compdec esteve nos 
locais para verificar o re-
sultado e alertar os mora-
dores sobre a preparação 
para o Plano Preventivo 
de Proteção e Defesa 
Civil – PPPDC, conhecido 

como Plano Verão.
Durante a inspeção, 

agentes analisaram o ris-
co de movimentação de 
terra em três taludes – 
áreas de inclinação - do 
bairro Recreio São Jorge, 
no Cabuçu e no Jardim 
Bananal. Os solos destes 
locais foram cobertos 
por lonas para evitar 
que a terra encharque 
ou deslize durante o 
período de chuvas. Além 
disso, os moradores 
foram orientados sobre 
perigo existente, a aten-
ção necessária durante o 
verão e como acionar a 
Defesa Civil.

O Plano Verão come-
ça em novembro e é 
finalizado em março do 
próximo ano. A medida 
mobiliza todos os servi-
ços públicos no mapea-
mento de áreas de risco 
e reforça o alerta sobre 
as causas naturais que 
podem ocasionar em 
desastres com a vida ou 
meio ambiente. 

Polícia Civil descobre desmanche 
Irregular de caminhões em Cumbica
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FESTA FAZ A ALEGRIA DA CRIANÇADA

José Pereira dos Santos - Presidente

COLUNA DO

METALÚRGICO
20/10/2018

MENOS ÓDIO, GENTE!
O ódio constrói muros e prisões. O amor 
constrói pontes e passagens. Menos 
rancor e mais propostas, senhores 
candidatos. E tolerância entre nós!

Fique sócio.
Vale a pena!

As equipes da Granei (Taboão) e da Julio Simões (Cum-
bica) jogam dia 21 a grande fi nal do 14º Campeonato de 
Futsal dos Metalúrgicos. A partir das 10 horas, no ginásio 

do Clube de Campo (Par-
que Primavera). Entrada 
grátis. Na preliminar, 
Raft (Nova Bonsucesso) 
e Amigos Metalúrgicos 
(J. São Roque) decidem 
a terceira colocação.

DOMINGO TEM DECISÃO NO FUTSAL

Campeões de 2017 recebem troféu

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

Nosso Clube de Campo 
recebeu domingo (14) 
oito mil pessoas, na tra-
dicional Festa da Criança. 
Foi uma verdadeira con-
fraternização da família 
metalúrgica.

Toda criança que che-
gou ao ginásio poliespor-
tivo recebeu um brinque-
do e depois participou 
de várias brincadeiras, 
inclusive com os pais.

Teve shows com personagens da Disney, marionetes, 
cantores e cantoras, brinquedos infl áveis e eletrônicos, 
além de maquiagem. Teve também algodão-doce, pipo-
ca, refrigerante e cachorro-quente para todos.

O Instituto Cultural e Esportivo Meu Futuro, idealizado e 
mantido pelo Sindicato, completou 16 anos em 12 de ou-
tubro. Houve comemoração entre professores e alunos. 

A entidade atende mais de 100 crianças e jovens caren-
tes do Parque Prima-
vera e região, além de 
seus familiares. 

O Meu Futuro é um 
forte trabalho social 
desenvolvido por 
nosso Sindicato.

MEU FUTURO COMPLETA 16 ANOS
Cantora - Uma das atra-

ções foi a cantora mirim 
Ranny, fi lha de Francisco 
Tiburtino Londrino e Leila 
Maria. Ele trabalha na De-
luma e é sócio do Sindica-
to há 25 anos. Francisco 
diz: “Só tenho elogios ao 
Sindicato. Pelas ações nas 
empresas e por realizar 
eventos como este”.

O Sindicato também sor-
teou bicicletas. Uma delas 

saiu para Anailson Expedito, da Tecfi l. 
Ele estava com a fi lha de dois meses, e 
comemorou: “Minha menina sai da festa 
com um belo presente”.

Alunos e professores na comemoração
MENSAGEM - Presidente Pereira saúda família metalúrgica e reafi rma 

compromisso do Sindicato com o futuro das nossas crianças
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Serviço:
Roda de Choro
Data: domingo - dia 21
Horário: das 10h às 12h
Local: Teatro Padre 
Bento
Rua Francisco Foot, 3 – 
Jardim Tranquilidade
Entrada gratuita
Classificação: livre

Serviço:
4º Encontro de Teatro 
Gospel
Data: Sábado e 
domingo - 20 e 21 de 
outubro
Horário: sábado, às 18h; 
domingo, às 11h
Local: Teatro Nelson 
Rodrigues
Rua dos Coqueiros, n° 
74 - Vila Galvão
Entrada gratuita 
(Retirar ingressos na 
bilheteria do teatro 
com 30 minutos de 
antecedência)
Classificação livre

Serviço:
Oficina SOS Orquídeas 
Básico
Dias: Até 20 de outubro 
(sábados), das 10h às 11h
Visita monitorada ao 
orquidário do Bosque Maia
Dias 6 e 20 de outubro 
(sábados), das 14h às 15h
Oficina SOS Orquídeas
Dias 10, 17, 24 e 31 de outubro 
(quartas-feiras), das 8h às 
10h30 e das 13h às 15h
O Bosque Maia fica na 
avenida Paulo Faccini, s/nº. 
Mais informações e inscrições 
antecipadas pelo telefone: 
2482-1667.

Clássicos renomados, 
interação entre os partici-
pantes e performances ao 
vivo. Neste domingo (21), 
a partir das 10h, o Teatro 
Padre Bento apresenta a 
Roda de Choro, evento 
gratuito e quinzenal que 

recebe nomes expressi-
vos do gênero em Gua-
rulhos. Nessa ocasião, o 
evento também comemo-
ra seu aniversário de um 
ano. A classificação é livre.

Característica de en-
contros de músicos e inte-

ressados por esse univer-
so musical, as rodas de 
choro são marcadas pela 
informalidade e descon-
tração. A ordem de apre-
sentação e performances 
dos músicos é definida 
previamente.

Os cursos oferecidos são 
Estética e Imagem Pessoal, 
Antenista, Telhadista, Ma-
rketing e Vendas, Robótica, 
Montagem e Manutenção 
de Computadores com ên-
fase em redes, Instalador 
de Monitoramento, Ope-
rador de Injetora,  Auxiliar 
de Almoxarifado, Operador 
de Rastreamento, Boas 

Práticas na Indústria, Far-
macêutica e Cosmética, 
Pré-Impressão (Web De-
sign), Colorista Industrial e 
Porteiro.

Os interessados devem 
comparecer até o próximo 
dia 26 no CTMO Centro 
(Rua Quinze de novembro, 
nº 63 – 4º Andar), das 9h 
às 16h, com cópias e ori-

ginais do CPF, RG e com-
provante de residência. 
Podem se inscrever mora-
dores de Guarulhos, com 
idade a partir de 16 anos. 
Pessoas desempregadas e 
oriundas de família de bai-
xa renda e em estado de 
vulnerabilidade social têm 
prioridade no processo de 
seleção.

Neste sábado (20), às 
18h, e domingo (21), às 
11h, o Teatro Nelson Rodri-
gues, em frente ao lago de 
Vila Galvão, recebe o 4º 
Encontro de Teatro Gos-
pel, que reunirá artistas 
de diferentes linguagens 
ligados ao gênero teatral. 
A participação é livre e os 
ingressos gratuitos devem 

ser retirados na bilheteria 
do teatro com meia hora 
de antecedência.

Além de palestra com 
Raquel Medeiros, apre-
sentações da cantora 
Lhayza Black e do coral 
Bless e de sorteio de brin-
des, o encontro reúne di-
versas companhias de te-
atro, como a Cia de Artes 

Jeová Nissi, Cia de Teatro 
Vidaart, Cia Real de Tea-
tro, Grupo Atuação Profé-
tica e grupos de dança e 
coreografia.

O objetivo do 4º Encon-
tro de Teatro Gospel é criar 
um ambiente com diversas 
atrações para que o públi-
co possa se integrar à lin-
guagem do teatro.

Admiradas por sua bele-
za, as orquídeas são plan-
tas delicadas e sensíveis 
que requerem cuidados 
especiais para se mante-
rem saudáveis e floridas. 
Para quem deseja apren-
der os segredos de plan-
tio e cultivo de diferentes 
tipos de orquídeas, a equi-
pe de educação ambiental 
do Bosque Maia, realiza 

duas edições da oficina 
SOS Orquídeas Básico. O 
encontro será no próximo 
sábado (20), das 10h às 
11h. Nestes mesmos dias, 
serão realizadas visitadas 
monitoradas ao Orquidário 
do Bosque, das 14h às 15h.

Já para quem deseja 
adquirir conhecimentos 
mais aprofundados, nas 
próximas quartas-feiras, 

dias 24 e 31, 8h às 10h30 
e das 13h às 15h, serão re-
alizadas oficinas SOS Or-
quídeas, com realização 
de plantio. Participantes 
devem levar vaso (prefe-
rência de argila), cachepô, 
cascalho, casca de pinus, 
musgo, canela em pó e fi-
tilho. Em ambos os casos, 
a participação é gratuita e 
as vagas são limitadas.

Roda de Choro no Teatro Padre 
Bento acontece no domingo

Inscrições para cursos gratuitos do 
CTMO seguem até dia 26 deste mês

Encontro de Teatro Gospel reúne artistas 
na Vila Galvão furante o fim de semana

Oficinas ensinam como cuidar 
de orquídeas no Bosque Maia 

Márcio Lino
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SP recebe neste final de semana a 
maior feira de tatuagem do mundo

Começou nesta sexta-
-feira (19), a 8ª edição da 
Tattoo Week, maior feira 
de tatuagem do mundo, 
que traz 3500 conceitu-
ados profissionais da ta-
tuagem do planeta, unin-
do entretenimento, arte, 
saúde e negócios nos 30 
mil metros quadrados do 
São Paulo Expo. 

Artistas dos Estados 
Unidos, Argentina, Peru, 
Japão, Chile, Alemanha 
e demais representantes 
dos mais variados países 
estarão trocando expe-
riências e mostrando as 
mais novas tendências 
da arte na pele. Um dos 
grandes destaques é o 
peruano Stefano Alcân-
tara. Especialista em 

realismo, o estúdio de 
Alcântara em Nova York 
foi considerando um dos 
melhores da cidade, se-
gundo o New York Times.

 Também comparecem 
da Argentina os concei-
tuados estúdios Yeyo 
Tattoo e Mandinga Tat-
too. Dos Estados Unidos, 
comparece o La Razza 
Tattoo, da Califórnia, E 
do Brasil, celebridades 
da pele como Chico Mor-
bene e Monkey Tattoo. 
Máximo Magneto, da 
Alemanha, é convidado 
especial do evento.  Com 
660 estandes, a Tattoo 
Week espera receber 
este ano um público de 
90 mil pessoas.

Quem conhece, sabe: 

os concursos de melhores 
tatuadores e tatuagens 
são tradição na Tattoo 
Week. Neste ano, serão 
27 categorias para esco-
lher as melhores artes em 
P&B, aquarela, comics, 
old school, pontilhismo, 
tribal, realismo, oriental e 
demais categorias. Para 
os body piercers, haverá 
avaliação do melhor pier-
cing simétrico aplicado e 
do melhor procedimento.

 O tatuador que criar 
a melhor tatuagem do 
evento irá ganhar troféu, 
medalha e uma moto cus-
tomizada no estilo anos 
60. O júri técnico é for-
mado por especialistas 
da arte na pele do mais 
alto gabarito artístico.

Serviço:
São Paulo Expo
Dias 19, 20 e 21 (sexta a domingo) das 12h 
às 22h 
Rodovia dos Imigrantes, km 1,5 - Vila 
Água Funda
Translado gratuito do Metrô Jabaquara 

durante os três dias de evento
Ingressos em: http://www.tattooweek.
com.br
Ingresso: R$ 50,00 
Ingresso social: R$ 25,00 mais 1 kg de 
alimento não perecível para a Casa de 
David

Grandes nomes da música brasileira 
e exposições de arte são as atrações 
CPM 22, Dead Fish e Ga-

rage Fuzz vão agitar o públi-
co com muito hardcore; os 
clássicos do rap ficam por 
conta de Edi Rock e Negra 
Li na Tattoo Week 2018.To-
dos os dias DJs se interca-
lam fazendo a música não 
parar. E a dança fica por 
conta do concurso de Bre-
ak, que apresenta dança de 
rua da melhor qualidade.

 No quesito arte, a Tattoo 
Week traz três exposições 

inéditas sobre urban cul-
ture. Pela primeira vez na 
América Latina, a mostra 
“Museu do Skate Soviético” 
reúne peças relacionadas à 
prática do esporte na extinta 
União Soviética. Criado na 
Rússia em 2005, o museu 
itinerante apresenta mais 
de 140 itens colecionados 
entre a década de 70 e 90.

 Das ruas para os estúdios, 
a exposição “Corpos perfu-
rados: Uma história do bo-

dypiercing no Brasil” revisita 
diferentes momentos da 
história do piercing no país. 

Já a exposição “Vista Art” 
será composta por 30 ca-
pacetes retrôs customiza-
dos por artistas plásticos e 
conceituados tatuadores. 
Patrocinadas pela marca 
de capacetes Bieffe, todas 
as peças estarão disponí-
veis para leilão e a renda 
arrecadada será doada ao 
GRAACC.
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Aberto desde outubro de 
2016, próximo ao Bosque 
Maia, no coração de Gua-
rulhos, o Mandacaru tem 
a brasilidade como seu 
maior ingrediente. 

O restaurante serve 
comidas típicas da culinária 
nordestina com pratos bem 
elaborados os quais bus-
cam o máximo do sabor, 
preservando os pilares 
de um ambiente familiar e 
aconchegante.

O grande destaque do 
Mandacaru é a vossa 
majestade, a “Cachaça”, 
a única bebida genui-
namente brasileira que 
pode ser apreciada pura, 
harmonizada com o menu, 
nos coquetéis e até em 
algumas preparações, 
como o tradicional mousse 
de chocolate o qual, na 
receita da casa, é feito com 
cachaça premium envelhe-
cida em amburana.

A carta de cachaças foi 
escrita pelos especialistas 
na bebida e também auto-
res do livro “Os segredos 
da Cachaça”, Leandro Dias 
e João Almeida, e conta 
com 48 rótulos de alambi-
ques que vão do Oiapoque 
ao Chuí e os mais dife-
rentes tipos de madeiras 
como: amburana, jequitibá, 
freijó, bálsamo, carvalho, 
entre outras. 

Muitos desses rótulos 
foram premiados no Con-
cours Mondial de Bruxel-
les, autoridade máxima 
quando o assunto é bebida 
de qualidade. Mais que 
um indicativo, a carta é 
um convite a uma viagem 
sensorial pelo Brasil. 

O novo cardápio do 
Mandacaru conta com 
algo inédito, é o primeiro 
cardápio brasileiro 100% 
harmonizado com a cacha-
ça, ou seja, o cliente ao 
escolher o seu prato já fica 
sabendo na hora quais ró-
tulos de bebida ele poderá 
escolher para apreciar com 
a refeição e, a partir daí, 
terá uma experiência única 
com o nosso destilado 
nacional.

Alguns pratos do car-
dápio foram pensados 
para agradar até os mais 
exigentes, como é o caso 
do Baião de Dois, con-
siderado o carro chefe 
da casa. Ele é preparado 
com: arroz, feijão-de-
-corda, carne-seca, bacon, 
linguiça defumada, queijo 
coalho, tomate e pimentão, 
e está disponível em dois 
tamanhos, o pequeno - 
pesando 600 gramas - e 
o grande - pesando 1.200 
gramas, é considerado o 
maior baião da região. Em 
sua apresentação, o prato 

é acompanhado por purê 
e por farofa, servido em 
louça artesanal assinada 
pela ceramista Lúcia Eid, 
autora do livro “Prato Feito: 
Cozinhando com as Cores”, 
que também assina outras 
louças utilizadas na casa e, 
atualmente, é a ceramista 
mais disputada de São 
Paulo, sendo fornecedora 
de louças para o programa 
de culinária Master Chef, 
para restaurantes reno-
mados e para a loja de 
decoração Westwing. 

A casa conta, ainda, 
com serviço de almoço 
executivo, de segunda-
-feira a sexta-feira das 
11h30 às 16h, e tem como 
diferencial da região nesse 
período o serviço de valet 
com manobrista totalmente 
gratuito, como um “mimo” 
para os clientes do almoço 
da semana. 

A casa funciona de 
segunda-feira a sábado 
das 11h30 às 23h30, aos 
domingos e aos feriados 
até às 17h. O cardápio é 
incrivelmente variado e 
surpreendente, de saladas 
a pratos típicos da culinária 
sertaneja, como a Carne-
-seca, a Favada, o Escondi-
dinho, o tradicional Caldo 
de Mocotó e as diversas 
sobremesas como doces 
artesanais, Mousse de 

Cachaça e Dadinhos de 
Tapioca com coco. 

Porções e petiscos 
também são boas opções 
para quem vem conhecer 
a casa num clima de Ha-
ppy Hour, a qual oferece 
double caipifrutas das 17h 
às 21h de segunda-feira a 
sexta-feira. Para aqueles 
que querem fazer suas 
próprias harmonizações 
em casa, são apreciadores 
ou sommeliers de cachaça, 
também podem contar 
com o serviço do empório 
no qual são vendidos to-
dos os rótulos disponíveis 
na carta em garrafas fecha-
das. Uma excelente opção 
para consumo ou presente 
é a cachaça Middas, a úni-
ca no mundo com flocos 
de ouro comestível de 23 
quilates.

Brasilidade é o principal 
ingrediente do tradicional 
restaurante Mandacaru

Fotos: Divulgação

Serviço:
Mandacaru Cachaçaria
Avenida Salgado Filho, 1.798 – Cidade Maia 
Telefone: (11) 2806-9282
Almoço e Jantar
Delivery – Não
Pratos para viagem – Sim
Valet – R$ 15 (com manobrista)
Aceita reservas – mas os clientes sem reservas 
também são bem-vindos
Ambiente coberto e também mesas ao ar livre
Pet Friendly (no espaço ao ar livre, 
com entrada pela lateral do restaurante)
Acesso para cadeirantes
Banheiros adaptados para cadeirantes
Espaço Kids com piscina de bolinhas e brinquedos
Empório: venda de garrafas fechadas de cachaça
Dispõe de wi-fi
Aceita todos os cartões e vale-refeição
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Atriz Bruna Marquezine rompe com 
Neymar e nega motivação política

‘Super Drags’, animação brasileira 
da Netflix, ganha o primeiro trailer

Bruna Marquezine teve 
uma semana agitada. Em 
férias da televisão, ela via-
jou do Rio de Janeiro para 
a Europa e, de lá, foi parar 
em Fernando de Noronha. 
“Foi maravilhoso. Entrei de 
férias da TV, mas continuei 
trabalhando e viajando, 
então, foi muito bom 
parar (em Noronha). Acho 
até que vou voltar para 
relaxar mais um pouco. Lá 
é meu lugar preferido do 
mundo. Onde consigo me 
reconectar com a minha 
essência e com Deus”, 
disse a atriz.

Bruna esteve em São 
Paulo nesta quinta, 18, 

para participar do des-
file que celebrou os 30 
anos da Le Lis Blanc, no 
Jockey Club. E admitiu, 
pela primeira vez, o fim 
do namoro com o jogador 
Neymar. “Vou pedir que 
não se prolongue nesse 
assunto, porque normal-
mente não falo da minha 
vida pessoal, espero que 
sejam compreensivos 
comigo”, ressaltou à 
jornalistas que cobriam o 
evento.

Na semana passada, 
Bruna negou o fim do rela-
cionamento ao responder 
a indagação de uma 

Bruna foi enfática ao ne-

gar que o cenário eleitoral 
brasileiro seja responsável 
por desentendimentos 
com o namorado. “Existe 
muito respeito e carinho 
por ele e por tudo o que 
a gente viveu. Só queria 
esclarecer que esse tér-
mino não foi por desen-
tendimento político, como 
ouvi por aí e li na internet 
muita gente escrevendo. E 
só quero esclarecer esse 
ponto porque estamos 
vivendo um momento 
muito crítico e perigoso. 
Um momento de muito 
ódio e, não, o término não 
teve nada a ver com isso”, 
concluiu a atriz.

A Netflix divulgou o pri-
meiro trailer e as primeiras 
imagens oficiais de “Super 
Drags”, primeira animação 
adulta brasileira produzida 
pela plataforma, que con-
tará com a dublagem de 
Pabllo Vittar. O lançamento 
da série está previsto para 
o dia 9 de novembro.

A história do desenho 
gira em torno de Patrick, 
Donizete e Ralph, amigos 
que trabalham em uma loja 

de departamentos e se 
transformam em três hero-
ínas: Lemon Chifon, Scarlet 
Carmesim e Safira Cyan, as 
Super Drags, responsáveis 
por proteger a comunidade 
LGBT e espalhar purpurina 
pelo mundo.

Alguns nomes conhe-
cidos do universo drag 
farão terão suas vozes na 
animação. Pabllo Vittar 
dublará Goldiva, a “diva das 
divas”, Silvetty Montilla será 

Vedete Champagne e Suzy 
Brasil fará a voz de Juracy, 
homem gay que ficará 
conhecido graças ao seu 
rebolado

Guilherme Briggs, um dos 
dubladores mais conhe-
cidos do Brasil, também 
integra o elenco dando sua 
voz a dois personagens da 
animação. O trailer pode 
ser visto no link a seguir: 
(https://youtu.be/_h0mrn-
dA2fU)

CENTRO 

(11) 2441-0915 / (11)99591-9539

CONDOMÍNIO FECHADO SENSACIONAL 
3/4 DORMS LAZER COMPLETO
PROX. AO SHOPPING MAIA 127M2/222M2.
ÚLTIMAS CASAS - CONSTRUTOR*
PROX.AO PORTAL DOS GRAMADOS

CONDOMÍNIO FECHADO

*CONSULTE CONDIÇÕES - FINANCIAMENTO DIRETO.

PRÉDIO PARA LOCAÇÃO
R. DOM PEDRO X LUIS GAMA 
CENTRO - 6 ANDARES
                (R$20/m2)

1.200M
2

ALUGA / VENDA - APROX 1.500M2 
R. DARCI VARGAS/ESQUINA
1000M2 COBERTOS - CENTRO 
PROX.JUSTIÇA DO TRABALHO. 

ALUGA -PRÉDIO COMERCIAL
AV.TIMÓTEO PENTEADO
ALT. CENTRO 4 ANDARES 
2.500M2 PROX.AO EXTRA. 

FLAT MERCURY (2UN)
R$3.500.00 (COND.INCL)
2 AMBIENTES / SALA SEPARADA
ESTUDA VENDA / PERMUTA

CENTRO - LOCAÇÃO 
SALAS R .15 DE NOVEMBRO
45M2 - 220M2 C/ ELEVADOR
R$20/m2

OUTRAS OPORTUNIDADES

DIRETO DO PROPRIETÁRIO

AP.CAMPOS DO JORDÃO
200M2. ALTO DO CAPIVARI
5MIN.DO CENTRO.
VALOR SOB CONSULTA

CRECI:J20587

ALUGA TERRENO - R.PAULO LENK
280M. AO LADO DO FUTURO
BURGER KINK AV.TIMÓTEO
PENTEADO R$4.500,00
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[ horóscopo ]

Invocação Do Mal 2

Sangue Negro

Globo, 1h26 The 
Conjuring 2. EUA, 
2016. Terror. Direção: 
James Wan. Com 
Vera Farmiga; Simon 
Mcburney. Os investi-
gadores paranormais 
Ed e Lorraine desem-
barcam em Londres 
para ajudar uma fa-
mília atormentada.

Band, 1h55 There 
Will Be Blood. EUA, 
2007. Drama. Com 
Daniel Day-Lewis, Ciá-
ran Hinds. Estamos na 
virada do século XIX 
para o século XX, na 
fronteira da Califórnia. 
Daniel Plainview é um 
mineiro de minas de 
prata derrotado, que 
divide seu tempo com 
a tarefa de ser pai sol-
teiro. Um dia ele des-
cobre a existência 
de uma pequena ci-
dade no oeste onde 

um mar de petróleo 
está transbordando 
do solo. Daniel deci-
de partir para o local 
com seu filho, H.W.. 
O nome da cidade 
é Little Boston, sen-
do que a única diver-
são do local é a igreja 
do carismático pas-
tor Eli Sunday. Daniel 
e H.W. se arriscam e 
logo encontram um 
poço de petróleo, que 
lhes traz riqueza, mas 
também uma série de 
conflitos.

Fotos: Divulgação

[ filmes ] 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 58

SCR
PRONTUARIO

TRAIDORBENS
POSITIVOCA

RETOCAACID
LOSENTIDO
RPDSERES

SERIESION
CATRACATO

PISTOLATER
CYDLOTEI
LBARADOCE

MARIPOSAHN
DUEMASET

COTAARRAIA
OCASIONAL

A ficha
médica 
de um

paciente
Judas, em

relação 
a Cristo
(Bíblia)

Cadastro
(?), lista
de bons

pagadores

(?) Gomes,
político do

Ceará

De (?) a z:
do início 
ao fim

Frase de
duplo (?):
contém

trocadilho
Atrações
de canais

Fox e
Warner

A parte so-
cialista da
Alemanha
dividida

Dispositivo
de acesso
em ônibus

(?) José,
locutor de
automo-
bilismo

Arma 
de fogo, de

fácil
manuseio

O diaman-
te como
existe na
natureza

Aumento
do volume
de água 

de um rio
Lord 

Byron,
poeta
inglês

Altar de 
sacrifícios
religiosos

(Ant.)
(?) Loren-
zo: time 
do Papa

Francisco
Inseto

noturno
análogo à
borboleta

Uma das
contagens
no placar
do vôlei

Peixe car-
tilaginoso

dotado 
de ferrão

Parcela de contribui-
ção no "crowdfunding"

Eventual

Ajeita;
corrige
Pão de 

(?): bolo

Ave do
Cerrado

Acre
(sigla)

Rio que
corta o ES
Veste de
indianas

Quinhão
São perce-
bidos pelo

olfato

Possuir
"(?) Sua",
livro de

Sylvia Day

Átomo
eletrizado
Pigmento
de tintas

Criaturas
Matéria-
prima de
sabões

Cantora de
"Equalize"

Chefe
etíope

(?) Morei-
ra, locutor
Armadilha
da aranha

Itens da
herança
Cami-

nhonetes

Prato
italiano

com arroz

Material do caderno do
militante
ambien-
talista

Registros
no fim da

página

Condutor
elétrico
Gíria da

fala do gaúcho

Diclofenaco (?), certo
anti-infla-
matório

Enrubescidos
"(?) em Antares",

último romance de
Erico Verissimo

3/art — tie. 4/aunt — crab — good — pacu — wise. 5/jolie.

[ novelas ] 

virgem

A sorte estará com 
você em seus passos 
hoje - é hora de consi-
derar um investimento 
financeiro e repensar 
o seu orçamento. Seus 
exageros podem gastar 
suas reservas de ener-
gia. Tente compensar 
isso com uma dieta 
equilibrada.

Você vai estar 
atento aos detalhes 
e não deixará nada 
ao acaso. Você ficará 
satisfeito com os 
resultados! Os exces-
sos na alimentação 
pesam. Controle-se, 
você precisa fazer 
exercícios.

Você está proje-
tando seus desejos 
pessoais em outras 
pessoas, agora não é 
a hora de participar de 
grandes debates. To-
dos os sinais apontam 
para a necessidade de 
se dar um tempo sem 
se preocupar com o 
que está acontecendo.

Você se afastará de 
seu cotidiano. É hora 
de fazer planos para 
o futuro. Você precisa 
encontrar um equilíbrio 
entre o físico e o bem-
-estar mental, o repouso 
e a atividade para fazer 
justiça às necessidades 
do seu corpo.

Sua perseverança 
está começando a 
produzir resultados. 
Continue adiante, o pro-
gresso está ao nosso 
alcance. A sensação 
de frio e alguma rigidez 
nos ligamentos cansam 
você. 

Você vai parecer 
mais profundo do que 
o normal e isso vai ser 
reconhecido. Fazer mais 
exercício e beber mais 
líquido é uma boa ideia 
para recarregar suas 
baterias. Isso ajudaria a 
limpar sua cabeça.

Uma ajuda exterior vai 
auxiliá-lo a lidar com um 
problema de uma vez 
por todas. Sua moral vai 
voltar com força. Você 
tem uma tendência a re-
agir muito rapidamente.

Você está decidido 
a enfrentar questões 
importantes e vai 
saber como envolver 
as pessoas ao seu 
redor! Seria bom olhar 
objetivamente para 
sua dieta e resolver 
alguns desequilíbrios 
prejudiciais.

Um golpe de sorte 
grande lhe permitirá fo-
car em seus objetivos 
e aproveitar o dia. Não 
hesite. Você vai estar 
em excelente forma. 
Preste atenção no 
que come e você terá 
aumento de energia.

Esforce-se caso a 
tentação esteja muito 
forte... Você está encon-
trando dificuldades para 
se manter em equilíbrio 
emocional hoje. Você 
está se sentindo na 
melhor forma e estável 
o suficiente para enfren-
tar o que precisa ser 
enfrentado. 

Sua autoconfiança 
está melhorando, é 
hora de conversar com 
franqueza com alguém 
que você conhece. Seu 
corpo precisa de recar-
ga, seria bom fazer um 
passeio e respirar um 
pouco de ar fresco.

Não haverá retorno 
positivo de suas 
iniciativas de quatro 
semanas atrás. Você vai 
se sentir combatendo 
os obstáculos, haverá 
um bom ânimo e você 
vai ser eficaz de forma 
prática.

 

áries libra
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aquário
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leão

Espelho da Vida
Alain sofre com 

a mentira de Cris 
e lembra de seu 
passado com Isabel. 
Priscila pede para 
ver fotos de Felipe 
e, sem que Margot 
perceba, guarda um 
retrato. Alain e Cris 
discutem.   

O Tempo Não Para
Elza afirma a Emílio 

que deseja romper o 
acordo entre os dois. 
Emílio ameaça Elza, 
que acaba entre-
gando os documen-
tos assinados por 
Carmen ao vilão. Ma-
rocas pede segredo 
a Miss Celine sobre 
os documentos que 
mostram que Dom 
Sabino esteve envol-
vido na guerra. 

Segundo Sol
Luzia conversa 

com Valentim, que 
se emociona nos 
braços da mãe 
biológica. Beto pede 
o apoio de Ícaro e 
Manu. Karola pede 
ajuda para encontrar 
sua mãe.

Segunda-feira
Malhação - Vidas 
Brasileiras

Gabriela vê Hugo, 
Leandro e Bárbara 
implicando com 
Fabiana e pede para 

conversar com a 
menina. Márcio e Pé-
rola convidam Alex 
e Maria Alice para 
sair. Amanda, Flora 
e Úrsula apoiam 
Talíssia. 

Espelho da Vida
Alain desconfia 

de que André seja 
o senhor que Cris 
procura. Lenita 
comenta com Isabel 
sobre Edméia. Gentil 
afirma que Isabel é 
a parceira certa para 
Alain, e não Cris. Isa-
bel visita Américo.

O Tempo Não Para
Coronela tenta ex-

torquir Dom Sabino. 
Marocas diz a Pau-
lina que não confia 
em Waleska. Teófilo 
esconde o dinheiro 
que tem desviado 
do Barão debaixo do 
colchão. Agustina 
promete ajudar 
Coronela, para que 
Teófilo se case com 
ela. Marocas decide 
morar com a família 
na mansão.

Segundo Sol
Beto não acredita 

que Luzia possa ter 
visto Remy. Laureta 
se preocupa com Ka-
rola. Meire questiona 
Ludi sobre Luzia. 
Beto leva Luzia para 
sua casa. Vicente 

manda flores para 
Nice. Valentim procu-
ra Luzia. 

Jesus
Jesus diz que seus 

seguidores são seus 
irmãos e mães. Tomé 
avisa à Maria que 
Jesus ainda está 
ensinando e não 
poderá recebe-los. 
Os irmãos do Mes-
sias se aborrecem e 
deixam o local.  

Chiquititas
Junior avisa o pes-

soal do Café Bouti-
que que encontra-
ram Maria Cecília e 
Tobias. Cris diz para 
Carol que gostaria 
de saber como eram 
seus pais e que quer 
ver sua ficha com 
as informações do 
registro.

As Aventuras de 
Poliana

Débora chega 
com João e Feijão 
a casa de Branca, 
que fica brava ao 
ver o cachorro. Iuri 
beija Sophie. Durval 
Raquel e Lorena se 
surpreendem com a 
chegada inesperada 
de Fernanda.  

 
O resumo dos 

capítulos de todas 
as novelas é de 
responsabilidade das 
emissoras.
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   EMPREGOS 
 PRECISA-SE 

 ADESIVADOR C/ EXPERIÊNCIA 
 Cnh B. Registro CTPS, salário 
R$1.500 + VT+ 3 refeições dia. 
Expediente seg. a sexta das 08h 
as 18h. Comparecer p/ entrevista 
td. quarta das 10h as 13h. Av. An-
tonio Iervolino, 146 Vila Augusta 
Guarulhos-SP 

 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 

 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 

 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 

 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 

 APT. COND. MAXIMO - CENTRO 
GRS 
 2 vagas, 3 quartos. Decorado, 
rico em armários planejados. 
17ºandar. R$630Mil. F: 97164-
9190/ 2086-8931 

 COND. VL BOSQUE - CENTRO GRS 
 3 salas ampliadas, 3 quartos, de-
corado, rico em armários planeja-
dos, 1ºandar. Vista para o Bosque 
Maia. R$950Mil. F: 97164-9190/ 
2086-8931 

 SITIO POUSO ALEGRE MG 
 15 Mil mêtros com 
casa,curral,tanque de peixe, 
pomar,luz, pasto formado 180 
mil ac. Carro como parte do pa-
gamento, tratar com Milton F: 
(035)99881-0703 

 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 

 NEGÓCIOS 
 OPORTUNIDADE 

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

     

   

de linhaClassifi cados

Para anunciar nos classifi cados ligue: 
2823-0828 / 2823-0829 / 2823-0830

2823-0836 / 2823-0837

Ligue para 
anunciar nos 
classifi cados

VENDE-SE
Máquina para fabricar 

telhas de aço.
Telhas onduladas com 

3,5 metros.
R$28.500,00

Produção: 
50 à 10 peças por hora.
    F: (12) 3132-1571

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA

O presidente da COONSERVA - COOPERATIVA NACIONAL DE SERVIÇOS 
VARIADOS, convoca os associados para comparecerem à Assembleia Geral 
Extraordinária a realizer-se no dia 31 de outubro de às 18:00 horas em primeira 
convocação com a presença de 2/3 de seus associados, às 19:00 horas em 
segunda convocação com a presença de metade mais um de seus associados ou 
às 20:00 horas em terceira e última convocação com a presença de no mínimo de 
10 associados para deliberarem as seguintes ordens do dia:
 
1. Eleição e posse dos componentes do Conselho de Administração com mandato 
de 2018 a 2022;
 
2. Assuntos Gerais.
 
Guarulhos, 02/10/2018
 
Cristovam Moreira de Souza - Diretor Presidente

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

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).

Designer/diagramador
Requisitos:

Experiência em diagramação 
de jornais ou revistas;

Flexibilidade de horários;
Residente em Guarulhos. 

Salário: R$ 2.047,00 + vale transporte.

Interessados devem enviar currículo para o 
e-mail arte@guarulhoshoje.com.br

Oportunidade
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Pietra di Firenze

a partir

90x90

R$ 89,90
1

1

Pietra di Firenze

      Porcelanato
a partir

90x90

R$ 89,90
1

1

*Confira condições na loja
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