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Zeca Baleiro pode vir a
Guarulhos durante a 
Virada Cultural Paulista
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Prefeitura dialoga com 
empresas do aeroporto para 
garantir mais empregos

Administração municipal irá 
leiloar veículos e equipamentos 
na próxima sexta, das 9h às 15h
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Abertura das propostas para a 
PPP da Iluminação Pública está 
marcada para o próximo dia 30
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Etec do Parque Cecap 
abre inscrições para cinco 
cursos; são 200 vagas
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Distribuição gratuita

SHOWS: A Virada Cultural Paulista acontece em Guarulhos nos 
dias 8 e 9 de dezembro e deverá ter a participação de  Zeca Baleiro
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A partir deste domingo (4), 5,5 milhões de estudantes vão dar início à maratona do Exame Nacional do Ensino Médio, 
que terminará no outro domingo (11); 20 anos depois, o Enem vem se consolidando com a maior prova do país

Batalha do Enem começa 
para 5,5 mi de estudantes
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A Prefeitura, por meio da 
Frazão Leilões, promove 
leilão de bens servíveis, in-
servíveis e veículos em duas 
modalidades. O presen-
cial, realizado no dia 9 de 
novembro, será no auditório 
da Secretaria de Educação, 
das 9h às 15h. A modalidade 
online já está disponível para 
lances no site www.fraza-
oleiloes.com.br, no qual os 
interessados podem acessar 
a relação completa dos equi-
pamentos e veículos, fotos e 
condições de venda.

Para aqueles que quiserem 
verificar o estado dos 136 
bens e objetos leiloados, a 
vistoria pública ocorrerá de 
5 a 8 de novembro, das 8h 
às 12h e das 13h às 16h. A 
estimativa de arrecadação 
mínima é de 300 mil, valor 
este que será destinado à 
compra de novos veículos e 
maquinários.

[ carta do leitor ]
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LOTERIAS:
Deu sorte hoje?

Joana G. Brito
Um novo Brasil começa 
nesta segunda-feira. Temos 
um presidente e um gover-
nador de São Paulo eleitos. 
Agora vamos torcer para 
que Jair Bolsonaro e João 
Doria façam um governo 
decente, transparente e 
com avanços nas causas 
populares. É tempo de mu-
dança no nosso país e no 
nosso estado.

Daniele Vitorino Campos
Agora é hora de acabar 
com as picuinhas políticas, 
seja no dia a dia como nas 
redes sociais, e aceitar o 
resultado das urnas. Que o 
presidente eleito Jair Bol-
sonaro, que não teve o meu 
voto, não cometa tantas 
barbaridades no país. Que 
ele fale menos e trabalhe 
mais pelo nosso povo. 

Clecius Rocha
O resultado das urnas foi 
um recado do povo brasi-

leiro por mudanças e, prin-
cipalmente, ao PT: não que-
remos mais este partido 
governando nosso povo. 
Sofremos muito nos gover-
nos de Lula e Dilma, agora 
é renovação, é o presiden-
te Bolsonaro.

Sânia Porto de Alencar
Fazia muito tempo que ti-
nha visto tantos fogos de 
artificío em São Paulo com 
a eleição de Jair Bolsonaro. 
Nem quando o Corinthians 
foi campeão mundial houve 
tanto alvoroço. Agora vive-
mos um Brasil novo e que 
não tenhamos medo do 
progresso

Dalva Fernandes
Nosso país está de para-
béns pelo alto nível da elei-
ção, não da campanha. Em 
um país não imenso como 
o nosso, o povo soube se 
comportar durante a vota-
ção, as falhas foram míni-
mas e a Justiça Eleitoral é 

quem sai fortalecida deste 
processo. Parabéns a todo 
o povo brasileiro e aos 
candidatos eleitos. A gen-
te sempre tem esperança 
de um Brasil melhor para 
todos.

Denise Dumont Pontes
Infelizmente, o governa-
dor Márcio França não foi 
reeleito, mas a sua vota-
ção em Guarulhos, que es-
magou o adversário João 
Doria, ratifica a liderança 
do prefeito Guti na cidade. 
Agora, é torcer para que 
Doria faça um bom gover-
no e veja Guarulhos como 
uma cidade que precisa, e 
muito, do apoio do gover-
no do estado.

João Bittencourt Maia
Só temos a agradecer o 
que o governador Márcio 
França fez por Guarulhos 
em tão poucos meses à 
frente de São Paulo.

Serão abertos no próximo 
dia 30 de novembro os 
envelopes contendo as 
propostas das empresas 
interessadas em participar 
da concorrência relativa à 
Parceria Público-Privada 
da Iluminação Pública em 
Guarulhos. O aviso de 
licitação foi publicada no 
Diário Oficial do Município, no 
dia 11 de outubro e pode ser 
acessada através do portal 
de licitações da Prefeitura: 
licitacoes.guarulhos.sp.gov.br.

A concessão da prestação 
dos serviços de iluminação 
pública da cidade, 
incluindo desenvolvimento, 
modernização, ampliação, 
eficientização energética, 
operação e manutenção, 
será concedida à empresa 
que oferecer menor valor 
de contraprestação e plena 

capacidade de atendimento 
às demandas. O edital da 
licitação está disponível no 
portal oficial da Prefeitura de 
Guarulhos, no link: licitacoes.
guarulhos.sp.gov.br/
todaslicitacoes/, Nº. Licitação 
12/2018, Nº. P.A71101/2017.

Para o diretor do 
Departamento de Iluminação 
Pública, Mario Harada, “com 
a PPP a cidade terá melhores 
condições de ampliar e 
modernizar o serviço”. 
O projeto de Guarulhos 
está concorrendo no PPP 
Awards & Conference 
2018, inciativa que premia 
os melhores trabalhos de 
parcerias público-privadas 
desenvolvidos no Brasil. O 
resultado será divulgado no 
próximo dia 28, no Centro de 
Convenções Frei Caneca, em 
São Paulo.

Abertura das propostas para a 
PPP da Iluminação Pública da 
cidade será no próximo dia 30

Leilão de veículos e equipamentos da 
Prefeitura ocorre no próximo dia 9

Nícolas Ornelas

Mega Sena
Concurso n° 2093
31/10/2018
08 - 14 - 27 - 34 - 52 - 54

Lotofácil
Concurso n° 1731
31/10/2018 
01 - 03 - 05 - 07 - 08
09 - 10 - 13 - 14 - 17
19 - 20 - 22 - 24 - 25

Lotomania
Concurso n° 1914 
30/10/2018
00 - 02 - 05 - 06 - 14
18 - 19 - 24 - 25 - 30
42 - 47 - 66 - 67 - 73
81 - 89 - 91 - 95 - 97

Dupla Sena
Concurso n° 1859
30/10/2018
Primeiro sorteio 
15 - 36 - 38 - 42 - 43 - 50
Segundo sorteio
02 - 05 - 16 - 27 - 33 - 37

Federal
Extração n° 05332
31/10/2018

Prêmios Principais
Prêmio Bilhete  Valor (R$)
1º   64900         350.000,00
2º  37093            18.000,00 
3º  12373             15.000,00
4º  84008            12.000,00
5º  49491             10.023,00 

Serviço:
Leilão: dia 9/11
Horário: das 9h às 15h
Endereço: Secretaria de 

Educação (rua Claudino 
Barbosa, 313, Macedo – 
Guarulhos – SP)

Informações: (11) 3550-
4066 – Leiloeiro Carlos 
Alberto Fernando Santos 
Frazão – JUCESP 203

Vistoria pública:
- Lotes do 001 ao 087 

e do 134 ao 138 estarão 
disponíveis na rua Claudino 
Barbosa, 709 - Macedo;

- Lotes do 088 ao 133 
ficarão dispostos na rua 
Engenheiro Albert Leimer, 
635 - Jd. São Geraldo;

* Os lotes 86, 87, 133, 
134, 135, 136, 137 e 138 são 
sucatas, podendo apenas 
serem comprados por 
empresas de reciclagem 
credenciadas no Detran-SP.

 Novo ministro da Justiça
O juiz federal Sérgio Moro, acompanhado do economista Paulo Guedes, futuro min-
istro da Economia, aceitou, nesta quinta-feira (1o), o convite o presidente eleito Jair 
Bolsonaro (PSL), para ser ministro da Justiça, e prometeu combate à corrupção.

Vilton Júnior/AE
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Gestão Guti dialoga com 
empresas do aeroporto para 
garantir mais empregos 

Ulisses Carvalho 

A Prefeitura de Guarulhos 
vem dialogando com 
diversas empresas no 
setor aeroportuário com o 
objetivo de garantir mais 
oportunidades de empregos 
para os guarulhenses e 
também qualificar a mão 
de obra na cidade. A 
administração municipal 
destacou ao HOJE que 
vem conversando com 
companhias aéreas, 
empresas de serviços 
auxiliares do transporte 
aéreo, setor logístico, lojas 
e empresas instaladas no 
sítio aeroportuário, além da 
própria concessionária, a 
GRU Airport. 

O principal objetivo, 
segundo a administração 
municipal, é entender as 
necessidades primeiramente 

de cada setor que ocupa 
no universo aeroportuário, 
para dar inicio a programas 
que efetivamente aumentem 
a empregabilidade do 
guarulhense no aeroporto. 
“Já estamos em diálogo 
com representantes das 
instituições públicas de 
ensino técnico e superior 
da cidade para promover 
o alinhamento da oferta de 
cursos com as demandas 
do setor produtivo da 
cidade. O aeroporto é um 
dos principais focos desta 
iniciativa”, destacou a 
administração municipal.

A administração não possui 
o número de trabalhadores 
guarulhenses no Aeroporto 
Internacional de São 
Paulo-Guarulhos, porém, 
destaca que atualmente 
há 334 empresas no sítio 

aeroportuário, sendo que 
42 são empresas aéreas, 
além de gerar 35 mil 
empregos. A administração 
municipal alega que ainda 
não há um diagnóstico 
preciso da principal área em 
Guarulhos que falta mão de 
obra, porém, aponta que 
com a chegada de novos 
investimentos, entre eles os 
hangares das companhias 
aéreas American Airlines 
e Latam Airlines Brasil, 
deverá uma demanda mais 
especializada para emprego. 

“Temos dialogado com 
várias instituições de ensino 
da cidade para criarmos 
cursos de formação técnica, 
especialização e graduação 
- tradicional e tecnológica), 
permitindo a qualificação dos 
guarulhenses. Instituições 
públicas estaduais e federais 
de ensino técnico e superior 
na cidade como Etec, Fatec 
e IFSP já estão alinhados, 
e também mantemos um 
diálogo constante com 
as instituições privadas 
para ampliar o acesso do 
guarulhense à oportunidade 
de se preparar para buscar 
carreira nos mais diversos 
níveis das operações 
aeroportuárias e conexas”, 
destacou em nota a 
prefeitura.

Estão abertas as 
inscrições para o 
processo seletivo com 
200 vagas nos cinco 
cursos da Etec do Parque 
Cecap, localizada na rua 
Cristóbal Cláudio Elilo, 
n° 88.  

Os cursos oferecidos 
são de administração, 
com 40 vagas e somente 
no período noturno, além 
de logística, também no 
período noturno, com 40 
vagas, desenvolvimento 
de sistemas (noite), 
com 40 vagas, ensino 
médio com habilitação 
técnica profissional 

em administração 
(curso técnico), no 
período da manhã com 
40 vagas e ensino 
médio com habilitação 
técnica profissional em 
desenvolvimento de 
sistemas (curso técnico), 
no período da manhã 
com 40 vagas. 

A inscrição deve ser 
feita exclusivamente 
pelo site: www.
vestibulinhoetec.com.
br até às 15h do dia 12 
de novembro. Em todo 
Estado, são oferecidas 
80 mil vagas em diversas 
modalidades de ensino. 

O exame será no 
dia 16 de dezembro, 
e o calendário está 
disponível através 
do site: (https://www.
vestibulinhoetec.com.br/
calendario/). 

Pessoas com 
deficiência podem 
solicitar atendimento 
diferenciado, como prova 
em braille ou ampliada, 
intérprete de libras ou 
escolha do melhor local 
para fazer o exame.

O Manual do Candidato 
está disponível para 
download em: www.
vestibulinhoetec.com.br.

Etec do Parque Cecap tem inscrições 
abertas com 200 vagas para cinco cursos 
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Detergente 
em pó Tixan 
fragrâncias 5 kg

24,90
unidade

Papel higiênico Neve 
folha dupla ou tripla 
leve 24 pague 21

25,90
pacote

Suco Natural 
One de laranja 
900 ml

5,99
unidade

Leite** UHT 
Aurora 
TP 1 litro

2,49
unidade

caixa com 12 un.

varejo 2,61 unidade
Margarina 
Doriana com 
ou sem sal 
500 g

2,99
unidade

a partir de 3 un.

varejo 3,29 unidade

Arroz 
Blue Ville
tipo 1
5 kg

Café 
Pilão 
tipos 
500 g

8,79
pacote

a partir de 4 pac.

varejo 9,67 pacote

3 2

Contrafilé 
bovino Friboi 
peça inteira 
a vácuo kg

Picanha 
bovina Anglo 
peça inteira 
a vácuo kg

Cerveja* 
Budweiser 
long neck 
330 ml

5,90
Leve 3 e pague 2, 
nesta promoção 
a unidade sai por

Somente a unidade sai por 8,85

Sorvete Nobrelli 
sabores
2 litros

Linguiça 
toscana 
Sadia 5 kg
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Enem se consolida como a 
maior prova do país e reúne 
5,5 milhões de inscritos

A partir deste domingo (4) 
e, também, no outro domin-
go (11), serão realizadas, em 
todo o país, as provas do 
Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem), que nesta 
edição 2018 conta com 
5,5 milhões de candidatos 
inscritos. Nos 20 anos de 
sua existência, o Enem se 
consolidou como a maior 
prova do país e a principal 
chance de o estudante con-
seguir a tão sonhada vaga 
na universidade.

O Enem é a segunda 
maior prova de acesso ao 
ensino superior do mundo, 
atrás apenas do Gaokao, o 
vestibular chinês, que tem 
anualmente cerca de 9 mi-
lhões de inscrições. Depois 
de muitas mudanças e 100 
milhões de inscritos, a prova 
que ocorre nos próximos 
dois domingos está em 
amadurecimento, com nova 
matriz curricular e altera-
ções na aplicação sendo 
estudadas.

O local em que o estudan-

te fará as provas pode ser 
consultado pelo portal do 
participante:  https://enem.
inep.gov.br/participante/#!/
inicial.

O Enem começou a cami-
nhar para a atual amplitude 
já no ano seguinte de sua 
criação, quando importantes 
instituições do País, como a 
Universidade de São Paulo 
(USP) e a Universidade Esta-
dual de Campinas (Unicamp), 
passaram a usar a nota do 
exame como um dos critérios 
para seleção de ingressan-
tes. E foi, a partir de 2009, 
que fi rmou sua importância, 
com a criação do Sistema 
de Seleção Unifi cada (Sisu), 
substituindo os vestibulares 
das instituições federais para 
selecionar alunos.

Atualmente, é o exame 
que seleciona os estudantes 
para 240 mil vagas em 130 
instituições públicas brasi-
leiras, além de particulares 
e de outros países, como 
Portugal. A adesão das 
universidades ao Enem foi 

proporcional ao aumento da 
pressão que passou a exer-
cer nos jovens que enfren-
tam a maratona de provas.

Presidente do Instituto Na-
cional de Estudos e Pesqui-
sas Educacionais (Inep) na 
época da criação do Enem, 
Maria Helena Guimarães 
de Castro diz que o exame 
se fi rmou como uma das 
principais políticas educa-
cionais do país e não corre 
riscos, mas ainda precisa de 
melhorias. Para ela, a nova 
matriz curricular (que estabe-
lece os conteúdos cobrados 
na prova) que está sendo 
desenhada é fundamental 
para o aperfeiçoamento. 

O primeiro dia do Enem 
2018 coincide com o primei-
ro dia do horário de verão 
e a orientação do Ministério 
da Educação e Inep, já que 
a aplicação das provas terá 
quatro fusos horários dife-
rentes, é que o estudante 
fi que atento ao horário de 
abertura dos portões (ver 
página 4).

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

4 de novembro/primeiro dia
Provas: linguagens (45 questões), ci-

ências humanas (45 questões) e redação
Duração: 5h30
Abertura dos portões: 12h
Fechamento dos portões: 13h
Início das provas: 13h30
Encerramento das provas: 19h

11 de novembro/segundo dia
Provas: ciências da natureza (45 ques-

tões) e matemática (45 questões)
Duração: 5h
Abertura dos portões: 12h
Fechamento dos portões: 13h
Início das provas: 13h30
Encerramento das provas: 18h30

Calendário do Enem
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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 docu-
mento de identidade. 

Caneta preta
A prova somente pode 

ser feita com caneta es-
ferográfica 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 núme-
ro da sala, do prédio e da 
escola onde fará as provas. 
Assim, 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, choco-
lates, 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 forne-
cida 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.

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 V .  S A L G A D O  F I L H O,  2 . 1 2 0  -  G U A R U L H O S
(1) Unidades 204, 206, 208, 210 e 212 de 37 m2 serão vendidas a partir de R$ 219.900,00. O valor 
de R$ 199.000,00 refere-se ao pagamento à vista. Sujeitos à alteração e disponibilidade de 
estoque. (2) Mediante aprovação de crédito junto à instituição financeira. As imagens utilizadas 
são meramente ilustrativas, incluindo os elementos de decoração, que não serão entregues 
no fim da obra. A Via Empreendimentos reserva-se o direito de alterar as informações deste 
material sem prévio aviso. Empreendimento registrado no R5 de 14/10/2013 da matrícula 102.012 
do 2º Ofício de Registro de Imóveis de Guarulhos. 

Informações: 11 4803-0339

viaempreendimentos . com.br

LOCALIZAÇÃO PRIVILEGIADA: a 350 m do Parque Shopping Maia • A 1,8 km do Bosque Maia 
• A poucos minutos do Aeroporto Internacional de Guarulhos, com fácil acesso às rodovias Dutra e Fernão Dias.

Arquitetura:

Simulação -  Unidade Studio:  Sinal :  R$ 21 .900 + Pré-chaves:  R$ 33.000  
(24x R$ 1 .375)  +  Chaves:  R$ 165.000 (em até 420x)  =  R$ 219 .900.

OU
PA R C E L A S M E N S A I S 

F I X A S  
AT É AG O S TO  

D E 2019.  D IRETO COM 
O INCORPORAD OR.

Financiamento:

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO QUE CABEM NO SEU BOLSO:

VISITE OS DECORADOS E O EXCLUSIVO ROOFTOP.

10%
Fixa até a contratação  

do financiamento

S INAL

15%
24 parcelas fixas  

a partir da contratação 
do financiamento

PRÉ-CHAVES

75%
Financiamento  

bancário em  
até 420 meses2

CHAVES

V E N H A  C O N H E C E R  U M  N OVO  C O N C E I T O  D E  M O R A R  E 
T R A B A L H A R  E M  G U A R U L H O S .  VO C Ê É N O S S O CO N V I DA D O 
E S P E C I A L PA R A O E V E N TO N O R O O F TO P. T R AG A O S A M I G O S!

STUDIOS – 1 DORM. 

31 OU 37 M2 - 1 VAGA
SALAS COMERCIAIS DE  

31, 37 OU 49 M2

U N I DA D E S A PA R T I R D E 
R$ 199.000 1. 

D I A 10/11 , 
DA S 10 H À S 16 H.O B R A S  C O N C L U Í D A S

Foto da piscinaPerspectiva artística do living
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Restaurante Oh, Pá

Restaurante O Caipirão 
Casarão 54

Fazenda Montanhas do Japi 

Localizado na rua 
Carmela Memolo, 81, 
na cidade de Atibaia, 
o restaurante tem uma 
grande variedade 
gastronômica, incluindo 
carnes, menu infantil, 
peixes e saladas. Entre 
as opções de entrada, 
destacam-se o delicioso 
bolinho de bacalhau, 
couvert, que é uma 
cesta de pão, mantei-
ga, vinagrete de lula e 
azeitonas portuguesas, 
além da tradicional 
casquinha de bacalhau. 
Mais informações: (11) 
4412-2002.

Ícone da gastronomia 
caipira na cidade de Joa-
nópolis, o restaurante O 
Caipirão é ponto concorri-
díssimo de quem aprecia 
a arte de comer bem, 
em virtude da excepcio-
nal qualidade culinária 
e do ambiente alegre e 
descontraído. O cardá-
pio é repleto de receitas 
caseiras com ingredientes 
orgânicos e, no ambiente, 
você encontra itens do 
campo, além de pratos 
tradicionais como feijão 
tropeiro, massas e frango 
caipira. O estabelecimento 
está localizado na Estrada 
Conego Eanes de Melo 

O Casarão 54 é um 
restaurante tradicional 
de comida típica do 
campo, tendo como 
principais pratos as car-
nes e massas. Dentre 
as carnes, há o Leitão à 
Pururuca, a Costela de 
Boi no Bafo e o Frango 
Festival, todos assados 
por 12h no forno a lenha 
e servidos em grandes 
porções que dão para 
até cinco pessoas. Po-
dem ser acompanhados 
por arroz, couve, tutu, 
farofa, fritas e polenta. 
Já as massas têm como 
destaque os nhoques 
de batata e à triestina 
(nhoque de pão) servi-
dos com um saboroso 

A Fazenda Montanhas 
do Japi está localizada no 
bairro Santa Clara, na cida-
de de Jundiaí, na avenida 
Luiz Gobbo, 5.650. Além 
de trabalhar com alimen-
tos saudáveis, a fazenda 
também oferece como 
opção para os visitantes, 
um belo café da manhã e 
o almoço, que é servido 
das 12h30 às 15h. Há uma 
grande variedade de sala-
das e alguns pratos frios, 
como tortas e quiches. 
Os pratos quentes são 
diversificados, balancea-
dos e feitos no capricho 
para atender aos melhores 

Caso a programação para este final 
de semana em família ainda não tenha 
sido realizada, aproveite a parte gas-
tronômica das cidades do interior de 
São Paulo. Entre as dicas preparadas 
pelo Viva Guarulhos está O Caipirão, 
localizado na cidade de Joanópolis, 
que além de proporcionar o contato 

Aproveite o final de 
semana com o melhor 
da gastronomia das 
cidades paulistas 

molho de tomate de recei-
ta italiana. Mais informa-

ções: (11) 4136-1019 / 11 
94305-0922-Whatsapp.

paladares. Tudo fresco e 
servido no fogão à lenha. 
Para vir almoçar na Mon-
tanhas, reserve com ante-

cedência: 11 4599-9072 | 
4599-9294 | 97205-1397 
ou contato@montanhasdo-
japi.com.br.

com a natureza, também dispõe de um 
cardápio repleto de receitas caseiras. 

Um passeio com direito a experimen-
tar uma deliciosa comida caipira em 
restaurantes tradicionais de comida do 
campo, proporcionando um belo pas-
seio em família. Confira o roteiro que 
preparamos especialmente para você.

Cotia, km 5 na cidade de 
Joanópolis, no interior de 

São Paulo. Mais informa-
ções: (11) 99550-5758.
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A tradicional Virada 
Cultural Paulista chega a 
Guarulhos nos dias 8 e 9 
de dezembro, data que 
coincide com o aniversário 
de 458 anos da cidade. A 
virada é o maior evento 
cultural do Estado, com 
programação variada, 
totalmente gratuita, além 
de ser realizada em 34 
municípios. 

A Virada Cultural Pau-

lista é uma realização do 
Governo do Estado de 
São Paulo, por meio da 
Secretaria da Cultura, que 
investe na programação 
artística principal. Os muni-
cípios auxiliam na realiza-
ção, pois são responsáveis 
pela montagem da infra-
estrutura de palco, som, 
segurança e limpeza, além 
de reforço à programação 
artística. O evento é pro-

duzido pela Associação 
Paulista dos Amigos da 
Arte (APAA), organização 
social de cultura parceira 
da pasta.

Na edição de 2017, as 
apresentações ocorreram 
em 22 municípios. Neste 
ano, o primeiro palco será 
na cidade de Ilha Solteira, 
no sábado (3) e domingo 
(4). A programação será 
realizada, em todos os fi ns 

de semana, até o dia 9 de 
dezembro. A edição de 
2108 apresenta uma novi-
dade aos participantes: os 
palcos “Experimente SP”, 
concebidos especialmente 
para apresentações ino-
vadoras de dança, artes 
integradas, DJs, coletivos 
artísticos, grupos de cul-
tura tradicional e estrelas 
dos municípios.

“Existe o destaque para 

os artistas locais e uma 
oportunidade para os 
grupos mostrarem seus 
talentos ao público da Vi-
rada, que vai a municípios 
que não tinham recebido 
o evento. Todas as regiões 
do Estado terão programa-
ção”, salienta o secretário 
de Estado da Cultura, 
Romildo Campello.

O “Experimente SP” cele-
bra os doze anos de Virada 

Cultural no interior paulista. 
O objetivo da Secretaria 
da Cultura do Estado é 
difundir as artes e coleti-
vos urbanos de diversas 
linguagens culturais, de 
modo a proporcionar no-
vas experiências culturais e 
sensoriais. A ideia é que o 
público vivencie a varie-
dade da arte contemporâ-
nea, sobretudo nas novas 
cidades do circuito.

Virada Cultural Paulista chega a 
Guarulhos em 8 e 9 de dezembro

3 e 4 de novembro
Ilha Solteira
10 e 11 de novembro
Indaiatuba – Itapetininga – Franca 

– Mogi das Cruzes – Votuporanga – 
Taubaté

17 e 18 de novembro
Assis – Limeira – Marília – Santos – 

São Carlos
24 e 25 de novembro
Bauru – Botucatu – Joanópolis – 

Pedreira – Registro – Santa Bárbara 
d´Oeste – São Caetano do Sul – So-
rocaba

1º e 2 de dezembro
Andradina – Dracena – Ibitinga – 

Iguape – São Sebastião – São Vicente 
– Sertãozinho

8 e 9 de dezembro
Birigui – Cananeia – Casa Branca 

– Cerquilho – Garça – Guarulhos – 
Olímpia

Confira os municípios que receberão as atividades
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DIA 9 TEM ASSEMBLEIA. PARTICIPE!

José Pereira dos Santos - Presidente

COLUNA DO

METALÚRGICO
03/11/2018

ACIMA DE TUDO, A CONSTITUIÇÃO
A Constituição federal é uma peça jurídica 
extraordinária. Merece ser mais conhecida, 
respeitada e praticada por todos. A co-
meçar pelos governantes, membros 
do Judiciário e o Congresso Nacional.

Fique sócio.
Vale a pena!

Duas conquistas importantes aos companheiros da 
Truckvan (Bonsucesso). A Participação nos Lucros e/ou 
Resultados sobe 5% e pode chegar a R$ 1.260,00. E os 
trabalhadores passam a ter restaurante na fábrica.

Na Fundimetal (Bonsucesso), a PLR teve aumento de 6% 
e já foi paga de forma integral. 

TRUCKVAN PASSA A TER RESTAURANTE  

Diretores Nildo, Fala Mansa e Cabeça na Truckvan

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

Estamos em cam-
panha salarial e preci-
samos decidir, juntos, 
que rumos tomar.

Por isso, convoca-
mos a categoria para 
assembleia dia 9 (sex-
ta), em nossa sede.

O endereço é rua 
Harry Simonsen, 202, 
Centro, Guarulhos. 
Primeira chamada às 
17h30. Segunda, às 18h30.

Pauta - A assembleia vai votar contrapropostas de 
grupos patronais, com os quais estamos em negociação.

Nosso presidente José Pereira dos Santos apresenta 
um panorama da campanha: “Há setores patronais mais 

Mais de 150 sócios se 
inscreveram para o sorteio 
de Natal e Ano Novo na 
Colônia de Férias de Ca-
raguatatuba. Dia 9, às 18 
horas, serão sorteadas 38 
vagas para cada feriado.

SORTEIO PRA CARAGUÁ ACONTECE NO DIA 9

org.br

receptivos, onde pode 
haver avanços. Em 
outros casos, eles nem 
querem se sentar à 
mesa de negociação”. 

Todo o Estado - 
Representantes dos 
Sindicatos filiados à 
Federação dos Meta-
lúrgicos participaram 
dia 30 de reunião na 

entidade. Foram aprovadas ações 
nas bases, a fim de fortalecer a 
campanha salarial por reajuste 
digno e manter nossos direitos na 
Convenção Coletiva de Trabalho.

Colônia é ótima opção de lazerFEDERAÇÃO - Sindicalistas aprovam ações para a campanha salarial
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[ horóscopo ]

Argo

Educação

Globo, 1h45 Argo. EUA. 
Drama biográfico. Dire-
ção Ben A�eck. Com Ben 
A�eck, Alan Arkin. 1979. O 
Irã está em ebulição com a 
chegada ao poder do aia-
tolá Khomeini. Como o an-
tigo Xá ganhou asilo polí-
tico nos EUA, que haviam 
apoiado seu governo de 
opressão ao povo irania-

no, há nas ruas de Teerã 
diversos protestos contra 
os americanos. Um de-
les acontece em frente à 
embaixada do país, que 
acaba invadida. Seis di-
plomatas americanos con-
seguem escapar do local 
pouco antes da invasão, 
indo se refugiar na casa do 
embaixador canadense.

Globo, 3h42 An 
Education. EUA/
Inglaterra. Dra-
ma. Direção Lone 
Scherfig. Com Ca-
rey Mulligan, Pe-
ter Sarsgaard. In-
glaterra, 1961. Filha 
de um pai rígido, 
Jenny terá sua ro-
tina quebrada após 
conhecer um ho-
mem mais velho e 
sofisticado, que se 
encanta com a gra-
ciosidade da garo-

ta. Jenny enxergará 
em David a possibi-
lidade de vivenciar 
experiências ex-
traordinárias para 
uma menina de sua 
idade. Mas o mun-
do encantado com 
que a moça se des-
lumbra se desmo-
rona à medida em 
que David, um “bon 
vivant”, revela um 
caráter que não 
combina com seu 
glamour.

Fotos: Divulgação

[ filmes ] 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
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Os de cli-
entes in-
cluem no-
me e CPF

Que tem
ressaltos,
como o
bambu 

(?)
passant:
de passa-
gem (fr.)

Ctrl+(?),
atalho pa-
ra copiar
(Inform.)

A Pérola
do Guamá,

no Pará

Posição
do prefixo
em uma
palavra

(?) a sorte:
a finali-
dade de
amuletos

Nikola
Tesla,

cientista
croata

"Quem (?),
consente"

(dito)

Península
grega em
que se si- 
tua Atenas

Pedro (?):
o último
monarca
do Brasil

Estilo 
de letra

inclinada
(Gráf.)

Indivíduos 
amance-

bados

Avaliação de cursos
superiores pelo MEC
Aceleração comum
em rachas (autom.)

Dois
semestres

Idem
(abrev.)

Religião afro-brasileira
do Culto de Egum

Filhote de jumento com égua
Número de jogadores do bridge,

carteado
em duplas

País do Leste asiático
que ameaçou revidar
um ataque nuclear

dos EUA (2017)

Grande es-
trutura para
navios e a
área onde

eles
atracam
Keanu

Reeves, 
em "Ma-

trix" (Cin.)
Raio

(abrev.)

"Melhor",
no jargão
"mineirês"
Mulheres

que
assistem

partu-
rientes

Ia para
baixo (o

elevador)

O sentido 
da palavra
oposto ao
restrito

Erva
aromática
Marcello
(?), ator

Radiano
(símbolo)
Galinha 
e faisão

Pedra do
amolador
de facas

Drum (?) bass, estilo
de música eletrônica

Voltar à
(?) zero: 

recomeçar

São convertidos em
pontos, na prova

escolar

Cercada
por cães
(a caça)

Aditivo do
fubá, no
Brasil

Remo, 
em inglês

2/en. 3/and — mió — oar. 4/lato. 5/ática — enade. 6/doulas.

[ novelas ] 

virgem

Faça um balanço das 
coisas. Você definitiva-
mente se sente mais 
à vontade com você 
mesmo quando faz esse 
balanço! Você estará 
de volta em forma e sua 
energia irá permitir que 
termine o que precisa 
ser concluído e, em 
seguida, que relaxe.

A primavera está 
em seu coração. 
Deixe-se levar pelos 
seus sentimentos. 
Você terá uma melhor 
chance de olhar para 
si mesmo. Um toque 
de egoísmo será 
favorável, você ainda 
precisa de descanso.

O bom humor está 
fazendo você parecer 
mais agradável do que 
nunca e o sucesso 
completo no aspecto 
emocional é uma 
possibilidade. Respirar 
profundamente vai aju-
dar você a encontrar a 
calma que precisa para 
a reorganização das 
suas coisas.

Você poderá contar 
com o seu senso de 
harmonia para resolver 
suas relações com os 
amigos. Hoje é um dia 
para entorses de todos 
os tipos, então seja 
cuidadoso quando for 
se mover.

Você pode facilmente 
chegar a um acordo e a 
um compromisso firme 
e vai se orgulhar de 
suas realizações. Você 
deve ser capaz de ver 
as consequências de 
seus excessos e ganhar 
ao gastar sua energia na 
mesma proporção.

Não tem sentido lutar 
contra as mudanças 
que são indispensáveis. 
Tudo está indo bem. 
Não lute contra a sua 
vontade de respirar ar 
fresco. Você vai ganhar 
em termos de equilíbrio, 
tom muscular e uma 
melhor aparência.

Você não vai ficar 
entediado hoje. Você vai 
encontrar uma maneira 
de criar mil coisas para 
fazer, mesmo que sejam 
triviais. A sensação de 
cansaço está prejudi-
cando suas atividades 
e a resposta pode ser 
encontrada na sua 
alimentação. 

Suas alterações em 
seus padrões de tra-
balho estão trazendo 
boa sorte. Não se 
segure! Você vai usar 
menos energia se pre-
servar momentos de 
solidão e intimidade. 
Há muita coisa aconte-
cendo ao seu redor!

O clima é construtivo 
e gratificante no aspec-
to emocional e a sorte 
está com você para o 
estabelecimento de 
novos contatos. Você 
está desperdiçando 
tempo demais com 
assuntos triviais e isso 
o está desgastando. 

Você está muito aten-
cioso com as pessoas 
ao seu redor e o calor 
de suas relações com 
elas vai ser um prazer 
real. Você deve perce-
ber que um mau hábito 
pode ter consequências 
infelizes para você.

Seria uma boa ideia 
não confiar em certas 
pessoas, seja seletivo. 
As estrelas estão 
protegendo você de 
ser esmagado por 
fadiga e o vento está 
atrás de você. Continue 
seguindo, mas não 
coloque o pé no chão 
no momento errado!

Você está em um 
estado de espírito 
determinado e não se 
sentirá intimidado por 
ninguém. Você corre 
perigo de se tornar 
muito auto-absorvido. 
Tente relaxar e desace-
lerar seus processos de 
pensamento.

áries libra

escorpião

sagitário

capricórnio

aquário

peixes

touro

gêmeos

câncer

leão

Espelho da Vida
O elenco do filme 

discute a criação das 
personagens. Isabel 
discute com Edméia/ 
Grace. Alain e Cris se 
desentendem. Ana 
e Flávio se reconci-
liam. Américo critica 
o padrasto de Cris 
para Gentil. Michele 
implica com Pat. 

O Tempo Não Para
Samuca se surpre-

ende com a mudan-
ça de Betina. Dom 
Sabino discute com 
Amadeu ao flagrá-lo 
com Agustina. Barão 
se espanta quando a 
delegada lhe mostra 
documentos que 
comprovam suas 
atividades ilícitas. 
Zelda rouba dinheiro 
de Teófilo. 

Segundo Sol
Valentim e Ícaro 

conseguem fugir 
com Rosa. Dulce 
menciona o nome 
de Irmã Felipa para 
Karola. Laureta ame-
aça Dulce. A família 
Falcão pede perdão 
por ter duvidado de 
Ícaro e Valentim. Lau-
reta vai com Remy e 
Karola para a casa de 
Juarez. Rosa e Ícaro 
convidam Valentim 
e Manu para serem 
padrinho e madrinha 
de seu bebê.

Segunda-feira
Malhação - Vidas 
Brasileiras

Marcos provoca 
Rafael, e Valentina 
se assusta. Tânia 
ameaça Gabriela. 
Talíssia procura 
emprego. Jeremias 
apoia Talíssia, Jorge 
e Vinícius. Marcos 
manipula Valentina 
contra Talíssia. Jade 
e Érico trabalham 
para ajudar os pais 
de Amanda. 

Espelho da Vida
Tonho ameaça 

Américo, que decide 
ficar em Rosa Bran-
ca. Isabel reclama ao 
ver Edméia/ Grace 
com Priscila. Isabel 
briga com a mãe por 
ouvir sua conversa 
ao telefone. Cris 
apresenta Américo 
para o elenco como 
seu pai, e Alain não 
gosta. 

O Tempo Não Para
Emílio ameaça Ma-

rocas. Betina contrata 
Igor. Elza confessa 
que estava manco-
munada com Emílio 
e aceita se unir a 
Carmen e Vanda para 
descobrir as armações 
do advogado. Cecílio 
resgata um dos col-
chões que Coronela 
incendiou, sem saber 
que era de Teófilo.

Segundo Sol
Beto implora para 

Karola não atirar em 
Remy. Laureta se 
enfurece ao ver Beto 
e aponta arma para 
ele. Karola desvia 
a arma dela para 
Laureta. 

Chiquititas
Maria Cecília e 

Tobias reúnem 
todos os amigos e 
familiares em casa 
para contar sobre a 
experiência da ilha 
deserta e da recon-
ciliação. No orfanato, 
Mili conta que MC 
Gui ficou caidinho 
por ela. Pata diz que 
acha o garoto um 
gatinho.

As Aventuras de 
Poliana

Guilherme fala a 
Brenda que é melhor 
eles se afastarem. 
Luísa vai com Glória 
a reunião do comitê. 
Ruth e Glória ficam 
preocupadas com o 
comitê. Sérgio apre-
senta sua ideia de 
jogo. Débora manda 
Luísa não interferir 
na relação dela com 
Marcelo.

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

Para anunciar 
nos classifi cados 

ligue: 

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

VENDO 
CONFEITARIA 

montada em 
Guarulhos com 

carteira de 
clientes.

     94602-8554 
    2414 1318    2414 1318

     94602-8554 

VAGA
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - PCD

BENEFÍCIOS: AM + AO + VA + VR
+ CONVÊNIO FARMÁCIA

Enviar currículo para:
selecao@ativalog.com.br

Salário: R$ 1.706,00

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: 14 de novembro 2018 às 14h30min *. 2º LEILÃO: 27 de novembro 2018 às 14h30min *.

*(horário de Brasília)
Ana Claudia Carolina Campos Frazão, Leiloeira Oficial, JUCESP nº 836, escritório na Rua da Mooca, 3.547, Mooca,  
São Paulo/SP, FAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiver, que levará a PÚBLICO 
LEILÃO de modo PRESENCIAL E ON-LINE, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, autorizada pelo Credor 
Fiduciário BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A - CNPJ nº 90.400.888/0001-42, nos termos do instrumento particular 
com força de escritura pública de 28/04/2017, cujo Fiduciante é ARCENIO DE SOUZA, CPF/MF nº 219.012.838-28, em 
PRIMEIRO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 331.513,50 (Trezentos e Trinta e Um 
Mil Quinhentos e Treze Reais e Cinquenta Centavos - atualizado conforme disposições contratuais), o imóvel constituído 
por “Apartamento nº 128, da Torre “B”, possui área privativa de 59,3500m² e área total de 116,19298m²,  com direito ao 
uso de 01 (uma) vaga de garagem indeterminada, do “RESIDENCIAL CONQUISTA GUARULHOS”, situado na Rua Júlio 
Fernandes, 80, esquina com a Rua Cônego Ezequias, na Vila Rosália, Guarulhos/SP, melhor descrito na matrícula  
nº 149.985 do 2º Cartório de Registro de Imóveis 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$ 269.187,36 (Duzentos e 
Sessenta e Nove Mil Cento e Oitenta e Sete Reais e Trinta e Seis 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 (4476_22 Ml).

VENDEDOR INTERNO
Experiência em vendas para trabalhar 

na região central de Guarulhos
Salário R$ 1.260,00 + Comissão, VT, VR, 

Assistência médica e Odontológica.
 

Encaminhar currículo para:
renata.lima@centraldeconcursos.com.br

   EMPREGOS 
 PRECISA-SE 

 CORRETOR(A) 
 C/ carro p/ locação/ven-
da. Aj de custo + comissão
.F:2600-2254/94005-9242 

 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 PORTUGAL 
 Proximo ao terminal de onibus, 2 
dorms, R$ 600,00 F:2468-9271 / 
99976-9738 

 SOBRADO/COCAIA 
 3 qrts, 2wc, sala, coz, a.s. e uma 
vaga. F:3456-5355/99210-7310 

 KITNET 
 R$600,00 c/ depósito. Bairro Co-
caia. F:3456-5355/99210-7310 

 APTO/RENATO MAIA 
 2qrts sendo 1 suíte, sala, coz, a.s., 
1vaga e lazer completo. F:3456-
5355/99210-7310 

 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 

 CARAGUÁ/PRAINHA 
 Urgente! Sobrado em cond fe-
chado. 100m da praia. Só 160 mil. 
F:(12)3882-2020/99774-8971 

 URGENTE! SOBRADO COND. FE-
CHADO 
 90mts², 3dorms. 1 suíte, 1wc, 1 la-
vabo, gar 2 autos, pisc, área lazer 
completa, port. 24hrs. R$380mil. 
Cocaia  F:96205-4173    

 NEGÓCIOS 
 OPORTUNIDADE 

 ALUGO MÁQUINAS 
 Retroescavadeiras, escavadei-
ras/esteira, rolo CA15, caminhão 
Basc, rolo pequeno, dinaparc 
caçamba, estacionaria. F2486-
8586/97138-8449/97495-2574 

 VENDE-SE PIZZARIA 
 11 Anos no mercado 20 mil 
para vender logo proxi ao saae 
do bela vista F: 961017380 / 
957461536 whats 

 COTA CONTEMPLADA 
 300 mil p/ compra de imóvel e 
capital de giro. Quero R$33 mil e 
transfi ro o saldo devevor particu-
lar. F:96059-8575 

 PASSO O PONTO 
 Restaurante o caldeirão 18 
anos de funcionamento F:2431-
2860/98697-0806 

 TERRENO P/ CHÁCARA 
 Nazaré pta/igarata. 500m² pla-
no, doc ok. Próx asfalto, co-
mércio, escola e pesqueiros. 
R$15.900,00. F:(11)97434-5460 
whats 

 SERVIÇOS 
 RELAX 

 CAMILA COROA 
 Com local. R$100,00 a sessão. 
Whats: 96656-5939 

 BELAS GAROTAS 
 Casa no centro de Guarulhos. Ve-
nha se divertir com a gente! Chur-
rasco aos sábados, promoção 
de cerveja tds as quartas-feiras. 
F:2408-8532  

     

   

Ligue e 

anuncie

nos

classifi cados



www.guarulhoshoje.com.br Sábado e domingo, 3 e 4 de novembro de 201812
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