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Rami Malek fala o 
sobre o desafi o de 
interpretar Fred
Mercury no cinema
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Mercury no cinema
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Carreta da Mamografi a 
registra grande procura no 
1o dia no Parque Cecap
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Microempresas têm dívidas de R$ 58 milhões com a prefeitura
GH  Pág. 6

DESAFIO: Rami Malek, que interpretou Freddie Mercury em Bohemian Rhapsody, lançado em 
novembro deste ano, revelou que não estava completamente apto para atuar no fi lme

Velocidade média 
dos ônibus deve 
aumentar no Macedo

GH  Pág. 2

‘Você na Prefeitura’ 
realiza mais de 
300 atendimento

GH  Pág. 6

Legislativo esclarece 
processo da nova 
sede na Vila Augusta

GH  Pág. 3

Com o apoio da maioria dos vereadores da oposição, a Câmara Municipal de Guarulhos decidiu deixar para o ano que vem a 
votação do projeto que prevê a unifi cação do regime trabalhista dos servidores públicos da administração pública

Câmara decide votar o Regime 
Único dos servidores em 2019

GH  Pág. 4
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Regularização fundiária do Jardim 
Carvalho II benefi cia 50 famílias

GH  Pág. 3
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Expediente

[ cena do dia ] [ tempo ]

LOTERIAS:
Deu sorte hoje?

Adélia Cristina da Silva
A Prefeitura de Guarulhos 
deveria, urgentemente, re-
ativar a ciclovia da cidade. 
Ela está fazendo muita falta 
aos domingos. Não temos 
onde pedalar com nossos 
filhos e amigos. O que hou-
ve para ela ser desativada?

João Jorge de Melo
A cilclovia de lazer em Gua-
rulhos era uma opção a 
mais na cidade nos finais 
de semana. Há bastante 
tempo não a temos mais e 
o prefeito Guti não fala os 
motivos de tê-la desativa-
do.

Ibrahin Couto
Cada vez que o presiden-
te eleito Jair Bolsonaro 
anuncia um ministro, mais 
tenho a certeza de que 
ele não está formando um 
governo civil, mas uma 
junta militar. Lamentável a 
nosso situação no próximo 
governo. Quem voltou em 

Bolsonaro, voltou na volta 
da ditadura militar.

Edivânia P. Peixoto
Os pancadões ocorrem nas 
periferias de Guarulhos to-
dos os finais de semana e 
as cenas de violência são 
constantes. Agora, com 
uma tragédia deste porte, é 
necessário mais rigor na fis-
calização e uma ação mais 
pontual da polícia. Basta 
acompanhar as redes so-
ciais que todos verão onde 
acontecerá o próximo baile 
funk.

Débora Silmara Duarte
Em Guarulhos, temos um 
viaduto (ou seria ponte?). 
Então é importante que a 
administração municipal 
vistorie a obra na cidade, 
pois não dá para corrermos 
o risco de acontecer por 
aqui o que houve na capital 
paulista.

Juciara Melo Carvalho

O ex-presidente Lula, defi-
nitivamente, se deu mal ao 
querer tribudiar, com toda a 
sua arrogância, em cima da 
juíza federal Gabriela Hardt. 
De forma educada, mas se-
gura e determinada, ela o 
colocou na posição de pre-
sidiário que estava sendo 
interrogado.

Ricarte Gouveia
A gente acompanha sem-
pre pela TV a queda de via-
dutos em várias partes do 
mundo. O último, no Brasil, 
ocorreu em Brasília, e sem-
pre me perguntava como 
estava a manutenção dos 
nossos, na capital paulista. 
Por sorte, não aconteceu 
uma tragédia. Depois do 
acidente, é comum o poder 
público dizer que realiza 
manutenção nessas pon-
tes, mas creio que se essas 
manutenções preventivas 
fossem feitas, não havia 
ocorrido o fato do final de 
semana.

 Avaliação do viaduto
Técnicos seguem avaliando a situação do viaduto que cedeu na Margi-
nal Pinheiros. A estrutura foi nivelada no último final de semana. Foram 
12 horas de trabalho no sábado (1º) e mais sete no domingo, para levan-
tar as quase sete mil toneladas. Foram usados seis macacos hidráulicos. 
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TEMPESTADES

Ronaldo Silva/AEPrefeitura inicia testes para 
aumentar velocidade média 
dos ônibus no Macedo

A Secretaria de Transportes 
e Mobilidade Urbana (STMU) 
iniciou nesta terça-feira (4), 
na região do Macedo, testes 
em busca de aumentar a  
velocidade média  dos ônibus 
que trafegam pela região, 
bem como melhorar a fluidez 
do trânsito. A operação pros-
seguirá nesta quarta-feira (5) e 
será encerrada na quinta-feira 
(6), quando serão apurados 
os resultados.

Uma das medidas adotadas 
foi criação de 500 metros 
de faixa exclusiva de ônibus 
na avenida Otávio Braga de 
Mesquita até a junção com a 
avenida Monteiro Lobato, no 
sentido centro de Guarulhos. 
Outra ação foi a transforma-
ção da rua José Campanella, 
no trecho compreendido 
entre as avenidas Tancredo 

Neves e Monteiro Lobato, em 
mão única de direção no sen-
tido da Via Dutra, eliminando 
a faixa exclusiva de ônibus no 
trecho.

Com a mudança de mão 
de direção, os coletivos 
passaram a utilizar a rua Kida. 
De acordo com a SMTU, na 
região envolvida trafegam 
diariamente 30 linhas de 
ônibus, com frota de 259 
veículos, realizando 1.311 via-
gens e transportando 134 mil 
passageiros por dia útil.

A operação está sendo 
desenvolvida em horários 
diferenciados. Na rua José 
Campanella dura o dia todo, 
enquanto a faixa de ônibus 
(sinalizadas com cones) da 
avenida Otávio Braga de Mes-
quita é montada das 6 às 9h, 
e das 16h às 20h.

Divulgação

Na manhã desta terça-
-feira (4), funcionários do 
Departamento de Acom-
panhamento e Controle 
de Ocupações Irregula-
res (DACOI) da prefeitu-
ra, removeram oito bar-
racos que ficavam ao 
lado do conjunto de ha-
bitacional São Judas, no 
Jardim Ansalca - Pimen-
tas. O local era utilizado 
durante a noite para co-
mercialização e uso de 
drogas e foi denunciado 
por moradores da região. 
A ação contou com apoio 
da Guarda Civil Municipal 
(GCM) e da Proguaru.

Ligado à Secretaria 
de Justiça, o DACOI tem 
como missão exercer ri-
gorosa fiscalização pre-
ventiva com o objetivo 
de coibir novas ocupa-
ções irregulares, que 
se multiplicam de forma 
assustadora em áreas 

públicas, áreas de risco, 
áreas de proteção am-
biental (APA), além de 
ocupações em áreas par-
ticulares.

Segundo o diretor do 
DACOI, Waldemar Tenó-
rio, por determinação do 
prefeito Guti, o município 
enfrenta uma verdadeira 
cruzada contra as drogas. 
“Queremos traçar um tra-
balho envolvendo vários 
setores da prefeitura, co-
merciantes, condomínios, 
empresários e popula-
ção em geral para atuar 
diretamente na solução 
desse tipo de problema 
no município. Não vamos 
permitir que esse tipo de 
comércio ilegal”, enfatiza.

Serviço: As denúncias 
podem ser feitas pelos 
telefones 2453-6810 e 
2453-6872, de segunda 
a sexta-feira, das 8h às 
17h.

Prefeitura coíbe venda e 
uso de drogas no Pimentas

Mega Sena
Concurso n° 2103
04/12/2018
03 - 13 - 40 - 44 - 46 - 50

Lotofácil
Concurso n° 1745
03/12/2018 
02 - 03 - 04 - 06 - 07
08 - 09 - 10 - 11 - 16
18 - 20 - 21 - 24 - 25

Lotomania
Concurso n° 1924 
04/12/2018
01 - 10 - 12 - 21 - 27
28 - 29 - 38 - 42 - 49
64 - 65 - 66 - 67 - 68
71 - 72 - 73 - 88 - 93

Dupla Sena
Concurso n° 1873
04/12/2018
Primeiro sorteio 
04 - 11 - 12 - 28 - 39 - 50
Segundo sorteio
15 - 17 - 22 - 28 - 49 - 50

Federal
Extração n° 05341
01/12/2018

Prêmios Principais
Prêmio Bilhete  Valor (R$)
1º   69341           700.000,00
2º  24081             28.000,00 
3º  27869             26.000,00
4º  61933              22.000,00
5º  29407             20.040,00



\ www.guarulhoshoje.com.br cidade 3quarta-feira, 5 de dezembro de 2018

Sindicato dos Professores e Professoras de Guarulhos
Edital de Convocação da Assembleia Geral Extraordinária 

A Presidente do Sindicato dos Professores e Professoras 
de Guarulhos, Andréa Luciana Harada Sousa, inscrito no 
CNPJ/MF sob o nº 05.206.338/0001-18, Entidade Sindical 
devidamente registrada no CNES do M.T.E, Registro Sindical 
nº46000.017403/01-88, com sede em Rua Novo Oriente, 
39 – Cidade Maia – Guarulhos – SP, no uso dos poderes que 
lhe são conferidos pelo Estatuto Social, convoca todos os 
Professores da Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino 

dio, cnico e rofissionali ante, ducação special, Cursos 
Supletivos, Educação de Jovens e Adultos, Cursos Preparatórios 
para estibulares da rede pri ada de ensino, sindicali ados ou 
não, que exerçam estas funções no município de Guarulhos, 
base territorial deste Sindicato, para a Assembleia Geral 

traordin ria ue ser  reali ada no dia , s , 
em primeira convocação com o quórum de 10% dos associados, 
e s , em segunda con ocação com a maioria simples dos 
presentes de acordo com o capítulo III, artigos 20, 21, 22, 23, 
24 e 25 do Estatuto Social da entidade, na  Rua Novo Oriente, 
39 – Cidade Maia – Guarulhos – SP, para discussão da seguinte 
ordem do dia:
a) Contribuição para sustentação financeira do Sindicato em 
2019;
b) Esclarecimentos acerca do exercício do direito de oposição 
pelos integrantes da categoria profissional não associados, 
nos termos do acordo judicial celebrado nos autos da Ação 
Civil Pública nº 1000055-18.2016.5.02.0316, informando-se o 
procedimento a ser adotado.

uarul os,  de de embro de 
Andréa Luciana Harada Sousa

Sindicato dos Professores e Professoras de Guarulhos
Edital de Convocação da Assembleia Geral Extraordinária 

A Presidente do Sindicato dos Professores e Professoras 
de Guarulhos, Andréa Luciana Harada Sousa, inscrito no 
CNPJ/MF sob o nº 05.206.338/0001-18, Entidade Sindical 
devidamente registrada no CNES do M.T.E, Registro Sindical 
nº46000.017403/01-88, com sede em Rua Novo Oriente, 39 – 
Cidade Maia – Guarulhos – SP, no uso dos poderes que lhe são 
conferidos pelo Estatuto Social, convoca todos os Professores 
empregados no SESI-SP e os Professores e Técnicos de Ensino 
empregados no SENAI-SP, sindicalizados ou não, que exerçam 
estas funções no município de Guarulhos, base territorial deste 
Sindicato, para a Assembleia Geral Extraordinária que será 
realizada no dia 07/12/2018, às 14h30, em primeira convocação 
com o quórum de 10% dos associados, e às 15h, em segunda 
convocação com a maioria simples dos presentes de acordo 
com o capítulo III, artigos 20, 21, 22, 23, 24 e 25 do Estatuto 
Social da entidade, na  Rua Novo Oriente, 39 – Cidade Maia – 
Guarulhos – SP, para discussão da seguinte ordem do dia:
a) Contribuição para sustentação financeira do Sindicato em 
2019;
b) Esclarecimentos acerca do exercício do direito de oposição 
pelos integrantes da categoria profissional não associados, 
nos termos do acordo judicial celebrado nos autos da Ação 
Civil Pública nº 1000055-18.2016.5.02.0316, informando-se o 
procedimento a ser adotado.

Guarulhos, 05 de dezembro de 2018
Andréa Luciana Harada Sousa

Sindicato dos Professores e Professoras de Guarulhos
Edital de Convocação da Assembleia Geral Extraordinária 

A Presidente do Sindicato dos Professores e Professoras 
de Guarulhos, Andréa Luciana Harada Sousa, inscrito no 
CNPJ/MF sob o nº 05.206.338/0001-18, Entidade Sindical 
devidamente registrada no CNES do M.T.E, Registro Sindical 
nº46000.017403/01-88, com sede em Rua Novo Oriente, 39 – 
Cidade Maia – Guarulhos – SP, no uso dos poderes que lhe são 
conferidos pelo Estatuto Social, convoca todos os Professores 
empregados em instituições de Ensino Superior da rede privada 
de ensino, sindicalizados ou não, que exerçam estas funções 
no município de Guarulhos, base territorial deste Sindicato, para 
a Assembleia Geral Extraordinária que será realizada no dia 
07/12/2018, às 16h30, em primeira convocação com o quórum 
de 10% dos associados, e às 17h, em segunda convocação com 
a maioria simples dos presentes de acordo com o capítulo III, 
artigos 20, 21, 22, 23, 24 e 25 do Estatuto Social da entidade, 
na  Rua Novo Oriente, 39 – Cidade Maia – Guarulhos – SP, para 
discussão da seguinte ordem do dia:
a) Contribuição para sustentação financeira do Sindicato em 
2019;
b) Esclarecimentos acerca do exercício do direito de oposição 
pelos integrantes da categoria profissional não associados, 
nos termos do acordo judicial celebrado nos autos da Ação 
Civil Pública nº 1000055-18.2016.5.02.0316, informando-se o 
procedimento a ser adotado.

Guarulhos, 05 de dezembro de 2018
Andréa Luciana Harada Sousa

Em nota, Câmara de Guarulhos esclarece
processo de reforma do seu novo prédio

A Câmara Municipal de 
Guarulhos encaminhou, nesta 
terça-feira (4), à imprensa 
nota em que explica como 
se encontra o processo de 
reforma do antigo prédio da 
fábrica de Tapetes Lourdes, 
na Vila Augusta, e desmentiu 
reportagem da Rede Globo 
que informou, na noite de 
segunda-feira (3), que o Legis-
lativo paga a título de aluguel 
R$ 400 mil/mês do imóvel 
onde atualmente funciona a 
Casa de Leis, na região cen-
tral. Veja íntegra da nota:

“Na última segunda-feira, 
uma matéria veiculada pela 
Rede Globo informou que a 
Câmara Municipal paga a título 
de aluguel o valor de 400.000 
mil reais mensais. O que está 
errado. Atualmente, o custeio 
com aluguéis é de exatos R$ 
234.421,10 para o prédio que 
acomoda toda área adminis-
trativa e gabinetes dos 34 ve-
readores, e de R$ 46.686,38 
para o prédio onde fi ca o 
plenário para realização das 
sessões, totalizando o valor de 
R$ 281.107,57 por mês, bem 
diferente do valor exposto na 
matéria da Rede Globo.

 A municipalidade adquiriu 
o imóvel no fi nal 2011, início 
de 2012, através de autoriza-
ção legislativa e judicial, loca-
lizado na Avenida Guarulhos 
865, no bairro Vila Augusta, 
com o então prefeito Sebas-

tião Alves de Almeida. 
Por conta de discussões 

judiciais entre credores 
daquela empresa e a Procu-
radoria da Fazenda Nacional, 
a posse foi de fato efetivada 
em agosto de 2016. Se hou-
ve prejuízos ao município, 
esse fato se deu pela moro-
sidade da Justiça, já que o 
bem adquirido em 2011 só foi 
disponibilizado para a Casa 
de Leis em agosto de 2016.

A partir de então, em 
2017, apesar de a Câmara 
Municipal passar por sérias 
difi culdades fi nanceiras, o 
presidente Eduardo Soltur, 
realizou cortes na casa de 
15 milhões, bem como a 
redução de 25% em todos 
os contratos junto a forne-
cedores e prestadores de 
serviços. O resultado dessa 

contingência resultou no em-
penho de 7 milhões para o 
início da construção da nova 
sede da Câmara.

Abriu-se então o processo 
licitatório para realização do 
projeto básico da construção, 
saindo vencedora a empresa 
J A Silva. Baseado no projeto 
básico apresentado, foi aber-
to processo para construção 
e execução da obra, a ser 
realizado pela empresa de 
economia mista Progresso e 
Desenvolvimento de Guaru-
lhos S. A. (Proguaru).

A previsão para o término 
da obra era dezembro de 
2018, contudo, adequações e 
atrasos na apresentação do 
projeto executivo por parte 
da empresa JA Silva fi zeram 
com que o prazo estipulado 
não fosse cumprido. Em face 

desta situação, a empresa foi 
notifi cada e penalizada com 
a rescisão e multa, além de 
estar impedida de participar 
de procedimento licitatórios.

Em novembro de 2018 hou-
ve a paralisação das obras 
em virtude da Procuradoria 
Geral da Câmara apontar 
erros junto ao projeto básico 
apresentado pela JA Silva, 
assim houve a necessidade 
de rescindir o contrato com a 
Proguaru.

No mesmo mês foi aberto 
novo processo licitatório 
para a continuidade das 
obras com base no projeto 
executivo apresentado pela 
empresa Inplenitus. Processo 
que tramita em seus termos 
legais para a contratação da 
nova empresa para conclu-
são das obras”.
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Prefeitura conclui a 
regularização fundiária 
do Jardim Carvalho II

A Secretaria de Habitação, 
concluiu a regularização 
fundiária do Parque Resi-
dencial Jardim Carvalho II, 
benefi ciando 35 lotes de 
uma área total de 12.236 
m² e cerca de 50 famílias. 
Localizada na estrada Jusce-
lino Kubitschek de Oliveira 
(região do Pimentas), a área 
foi denominada de interesse 
social no ano passado pelo 
prefeito Guti.

Os moradores aguarda-
vam a regularização dos 
lotes há nove anos e, como 
a área não demandou um 
projeto de infraestrutura por 
parte do poder público, a 
prefeitura realizou a regulari-
zação jurídica individualizan-
do todos os lotes do bairro. 
Agora o processo será 
encaminhado ao Fácil para 
que o representante legal 
faça o registro em cartório.

Com a regularização jurí-
dica da área, os moradores 

receberão as matrículas 
individuais de seus imóveis, 
tendo como principal benefí-
cio à garantia jurídica de seu 
bem, ou seja, a possibilidade 
de venda, fi nanciamentos e 
a garantia hereditária, além 
de possibilitar a chegada de 
novos comércios e de seto-
res antes inviáveis pela falta 
de regularização, caso por 
exemplo de agências bancá-
rias. Outro benefício é que, 
em razão da classifi cação 
da área como de interesse 
social, os moradores fi carão 
dispensados de custas e 
taxas do registro imobiliário.

De acordo com o prefeito, 
as regularizações fundiárias 
estão entre as prioridades 
da gestão. “Milhares de 
famílias aguardavam há mais 
de uma década pelo mínimo 
de dignidade, infraestruturae 
segurança. Esse trabalho 
é motivo de muito orgulho 
para todos nós”, afi rmou.
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Vixe!
Após criticar mais uma vez inscritos Na Tribuna Livre 

não terem conseguido se expressar, a vereadora Genil-
da (PT) foi surpreendida com resposta atravessada do 
presidente. Soltur (PSB) disse que ela “Deveria falar a 
verdade, talvez tenha dormido mal e exijo respeito”...

Teoria da conspiração
O “SMI” (“Serviço Municipal de Intrigas”) desconfia 

que as faixas “da população” - espalhadas pela cidade 
- criticando a Secretaria de Segurança teriam sido en-
comendadas pelo ex-secretário da pasta, hoje vereador 
João Dárcio (Podemos)....

Tudo combinado
Conforme vaticinado nesta coluna, o vereador Jesus 

(PPS?) deverá ser ungido presidente da Câmara no dia 
14. E o vereador Eduardo Carneiro (PSB), que jogou a 
toalha durante a 
disputa, provavel-
mente será o vice-
-presidente…

Novidade
O advogado 

Wilson Paiva, que 
foi candidato a 
deputado estadual 
pelo PR, cada vez 
mais próximo do 
partido NOVO. Está 
divulgando vídeo 
em que o cacique 
João Amoedo se 
refere a Guarulhos. 
Paiva cogitado para 
prefeito em 2020…

Bateu, levou!
A empresária Fran 

Correa (DEM), possí-
vel prefeiturável em 
2020, está sendo 
atacada nas mídias 
sociais por perfis 
falsos e alguns aluga-
dos. Seu advogado já 
está processando os 
autores…

Saldo positivo
Sobre comissionados, 

no Diário Oficial de 
terça-feira, sete porta-
rias de demissão. E dez 
de nomeação…

Na lata!
Presidente da ASEC 

(Associação dos Em-
presários de Cumbica), 
Júnior Araújo não tem 
papas na língua ( e nem 
rabo preso com nin-
guém). Sobre o governo 
Guti (PSB), avalia que o 
prefeito tem vontade de acertar, “Mas ele tem de trocar 
alguns secretários e comissionados”...

Reticências...

Pedro Notaro
pedronotaro@gmail.com
whatsapp: 99 507 6900
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Com apoio da oposição, Regime Próprio 
dos servidores deve ser votado em 2019
Antônio Boaventura

A implantação do Regime 
Próprio, que prevê a unifi -
cação do regime trabalhista 
dos servidores públicos da 
administração pública, ainda 
é uma verdadeira incógnita. 
A Câmara Municipal delibe-
rou e aprovou em primeira 
votação a proposta apresen-
tada pelo prefeito Guti (PSB). 
O projeto de lei ganhou 
também o apoio de parte dos 
vereadores da oposição. 

De acordo com o líder 
do governo na Câmara, 

vereador Eduardo Carneiro 
(PSB), a prefeitura estima 
que aproximadamente 19 
mil servidores públicos 
façam parte dos quadros da 
administração pública. Ele 
revelou que a votação fi nal 
da proposta será nos pri-
meiros dias após o retorno 
do recesso, para que haja 
tempo maior para avaliar o 
projeto e fazer mudanças 
caso seja necessário.

“A grande maioria dos 
funcionários está favorável 
ao projeto. Claro, que difi cil-

mente você vai ter condições 
de mandar um projeto de 
tamanha complexidade e 
que todos vão fi car satisfei-
tos. O próprio governo fez a 
questão de protocolar o pro-
jeto e votar no ano que vem. 
Vamos ter entre 60 e 90 dias 
para discutir situações espe-
cífi cas”, disse Carneiro.

Contudo, a formatação 
encaminhada ao Legislati-
vo agradou até mesmo os 
vereadores da oposição. 
Edmilson Souza (PT), líder da 
oposião, elogiou a proposta 

e disse ser melhor que a 
apresentada pelo ex-prefeito 
petista Sebastião Almeida.

“É inegável que a proposta 
apresentada é muito melhor 
em relação aquela apre-
sentada na administração 
anterior, porém, existem 
alguns pontos que precisam 
ser esclarecidos como a 
quantidade de trabalhado-
res que fi carão de fora e o 
que é preciso para incluí-los, 
além do nome do técnico 
que elaborou o calculo 
atuarial”, concluiu.

Mais de 18 mil microempresas têm dívidas de R$ 58 mi com a prefeitura
A partir de ações de acom-

panhamento, monitoramen-
to e cruzamento de dados 
das Empresas de Pequeno 
Porte (EPP) e Microem-
presas (ME) optantes pelo 
Regime Especial Unifi cado 
de Arrecadação de Tributos 
e Contribuições – Simples 
Nacional, a Prefeitura de 
Guarulhos apurou um núme-

ro signifi cativo de empresas 
que possuem débitos não 
suspensos com a municipa-
lidade, na ordem de R$ 58 
milhões, que as impede de 
continuar como optantes do 
Simples Nacional. Com isso, 
a Secretaria Municipal da 
Fazenda encaminhou, via 
Domicílio Tributário Eletrôni-
co (DTE), 20.945 Termos de 

Exclusão do Simples Nacio-
nal, que correspondem aos 
contribuintes que possuem 
débitos com o Município. 
Até o momento, desse total, 
2.495 contribuintes efetua-
ram sua regularização.

Além da comunicação via 
DTE, efetuado por meio do 
sistema da Receita Federal, 
os contribuintes também fo-

ram informados através do 
sistema de alerta do site da 
Nota Fiscal de Serviços Ele-
trônica (NFS-e), bem como 
com comunicado no portal 
da Prefeitura de Guarulhos. 
Caso a situação não seja 
regularizada, o contribuinte 
será excluído do Simples 
Nacional a partir de 1º de 
janeiro de 2019, podendo 

ocasionar a perda de vários 
benefícios, dentre eles, as 
faixas de alíquotas garanti-
das por esse regime, e, por 
consequência, o aumento 
da tributação da empresa.

A consulta ao extrato 
de débitos, bem como o 
recolhimento ou o paga-
mento à vista de débitos 
inscritos em Dívida Ativa, 

podem ser efetuados atra-
vés do portal da Prefeitura 
de Guarulhos no seguinte 
endereço:  www.guarulhos.
sp.gov.br (Serviços - 2ª Via 
de Tributos Online IPTU, ISS 
e Taxas). Para parcelamento 
de débito em dívida ativa é 
necessário comparecer a 
uma das unidades de aten-
dimento da Rede Fácil.
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ED I T AL

 Segundo fi cial de egistro de m eis, tulos e ocumentos e Ci il de essoa ur dica da 
Comarca de uarul os, stado de São aulo, considerando o disposto no  , do rtigo , da 
ei , em atendimento ao re uerimento prenotado sob 4 2 6 . 6 8 5 , de B AN CO  I N T ER  S/ A,  

CN PJ  nº  0 0 . 4 1 6 . 9 6 8 / 0 0 0 1 - 0 1 ,  credor fi duci rio, nos termos do registro n mero , da matr cula 
1 4 1 . 3 2 5 ,  relati a ao m el situado na Avenida B artholomeu de Carlos,  nº  2 3 0 ,  ( entrada p ela 
R ua D ona T ecla,  nº  2 3 0 ) ,  Ap artamento 6 8 ,  T orre 0 4 ,  Parq ue Guarulhos –  Subcondomí nio 
R esidencial “ Parq ue R esidence” ,  B airro Picanço,  Guarulhos –  SP,  ser e se do presente 
para promo er a ntimação por dital da de edora fi duciante GI SL AI N E M AR I A D A GL Ó R I A 
SI L V A,  C  , para fi ns de cumprimento das obrigaç es contratuais, decorrente 
das prestaç es e encargos em atraso, tendo em ista ue a de edora fi duciante GI SL AI N E 
M AR I A D A GL Ó R I A SI L V A encontra se em local incerto ou não sabido     
 

 alor das prestaç es e encargos em atraso, atuali ado at  2 1 / 1 1 / 2 0 1 8 ,  corresponde a R $  
6 2 . 1 4 1 , 0 5  sessenta e dois mil, cento e uarenta e um reais e cinco centa os), con orme 
demonstrati o de d bito apresentado pelo credor, dispon el para con ecimento, estando o 
alor su eito a atuali ação monet ria, uros con encionais e demais encargos contratuais at  a 

data do e eti o pagamento, al m das demais prestaç es ue se encerem neste per odo, mais 
emolumentos e despesas de cobrança e de intimação no alor de R $  2 . 2 7 6 , 1 5 .   pagamento 
de er  ser e etuado pre erencialmente em c e ue administrati o, nominal ao Segundo egistro 
de m eis e ne os da Comarca de uarul os  S , C  

ssim, procede se  I ntimação p or Edital de ossa Sen oria, para ue se diri a ao R eg istro 
de I mó veis,  situado na R ua Guaí ra,  nº  9 1 ,  J ardim B arbosa,  Guarulhos -  SP,  de Seg unda 
a Sexta- feira das 0 9 h0 0 min à s 1 6 h0 0 min,  onde de era e etuar o pagamento atuali ado do 
d bito acima discriminado, no pra o improrrog el de  uin e) dias, contados da data da 
terceira publicação

or oportuno, fi ca ossa Sen oria ciente de ue o não pagamento do d bito no pra o 
estipulado garante o direito de consolidação da propriedade plena do im el, situado neste 

unic pio, na Avenida B artholomeu de Carlos,  nº  2 3 0 ,  ( entrada p ela R ua D ona T ecla,  nº  
2 3 0 )  Ap artamento 6 8 ,  T orre 0 4 ,  Parq ue Guarulhos –  Subcondomí nio R esidencial “ Parq ue 
Residence”, Bairro Picanço, Guarulhos – SP, em favor do credor fi duciário BANCO INTER 
S/ A,  nos termos do  , do artigo , da ei n     

uarul os,  de de embro de 
Primeira Publicação          

Carreta da Mamografia registra 
grande procura no primeiro dia

Muita gente esteve nesta 
terça-feira (4), no Terminal 
Rodoviário de Guarulhos, 
para pegar as senhas na 
Carreta do Programa Esta-
dual Mulheres de Peito, no 
seu primeiro dia na cidade. 
Os trabalhos foram acom-
panhados de perto pela 
secretária de Saúde, Ana 
Cristina Kantzos. Logo no 
início da manhã, as vagas 
para a realização de ma-
mografia na mesma data 
se esgotaram. No entanto, 
o atendimento ao público 
no local se estende até o 
próximo dia 26, de segun-
da a sexta-feira, das 9 às 
18 horas e, aos sábados, 
das 9h às 13h.

Maria do Socorro Dantas 
foi uma das que garanti-
ram a vaga para a realiza-
ção da mamografia neste 

primeiro dia do serviço 
no município. Ela que já 
havia feito o exame no ano 
passado, pelo Programa 
Mulheres de Peito, elogiou 
o atendimento no local. “É 
maravilhoso, espero que 
continue sempre assim” 
disse.

Assim como ela, a dona 
de casa Marinalva da Silva 
Andrade foi pelo segundo 
ano consecutivo fazer 
mamografia na Carreta. 
“Acho ótimo, fiz o ano pas-
sado e esse ano eu vim de 
novo. Cada vez que tiver 
eu venho fazer, porque é 
bem prático e é bom para 
minha saúde”, explicou.

O atendimento é feito 
mediante a distribuição 
de 50 senhas nos dias de 
semana e 25 aos sába-
dos, para a realização do 

exame na mesma data e 
sem nenhum custo. Podem 
fazer mamografia pelo 
programa, mulheres de 35 
a 49 anos, munidas de pe-
dido médico, seja da rede 
pública ou privada, cartão 
SUS e RG; bem como 
aquelas com idade acima 
de 50 anos, mesmo sem a 
solicitação médica.

A carreta ficará na cidade 
até o próximo dia 28, 
sendo que os últimos dois 
dias (27 e 28) são reserva-
dos para a realização de 
exames complementares 
para as mulheres que 
forem convocadas. Devido 
ao período de Natal, no dia 
22 de dezembro o atendi-
mento será encerrado às 
13 horas e retomado no dia 
26, às 13 horas.

O resultado da mamo-
grafia será entregue 20 
dias após a realização do 
exame na UBS Cecap, 
que funciona de segunda 
a sexta-feira, das 7 às 19 
horas, na rua Professora 
Maria Del Pilar Munhoz 
Bononato nº 78, no Parque 
Cecap. Para participar do 
programa, basta se en-
quadrar na faixa etária con-
templada e comparecer 
munida de documentos ao 
Terminal Rodoviário, que 
fica na Alameda dos Lírios 
nº 145, no Parque Cecap.  
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“Saúde Agora Mutirão de Exames” 
inicia processo para zerar filas de espera

A partir desta quarta-fei-
ra (5), o programa “Saúde 
Agora Mutirão de Exames” 
inicia o processo para 
zerar as filas de espera 
por exames laboratoriais 
(sangue, urina e fezes). 
Até o dia 21 de dezembro 
serão convocadas 47.701 
pessoas que aguardam 
pelo atendimento nas Uni-
dades Básicas de Saúde 
(UBS), onde os pedidos 
foram cadastrados.

A coleta nas UBS será 
realizada de segunda a 
sexta-feira com horário 
estendido, ou seja, come-
çará às 7h se estenderá 
até às 11h. Para cumprir a 
meta de atender as 47.701 
pessoas com exames 

cadastrados nas UBS, os 
exames também poderão 
ser agendados aos sába-
dos, dias 8 e 15.

Com essa força-tarefa, 
pessoas que estavam 
agendadas para 2019 
irão realizar seus exames 
laboratoriais ainda neste 
mês. Os pacientes que 
passarem em consulta em 
dezembro também terão 
garantidas as coletas 
dentro do mutirão até o 
final do ano.

Para tanto, a Secretaria 
de Saúde fará um adita-
mento com acréscimo 
de 25% no contrato com 
o laboratório prestador, 
Afip Medicina Diagnós-
tica, que, atualmente, é 

R$1,594 milhão por mês. A 
medida é amparada pela 
Lei de Licitações e Contra-
tos nº 8.666/93.

“No primeiro momento, 
tivemos a necessidade de 
restringir os exames labo-
ratoriais para equacionar o 
orçamento e nos possibi-
litar pagar as dívidas her-
dadas da administração 
anterior. A partir de agora, 
como estamos em dia 
com essas pendências, 
iremos aumentar a oferta 
dos exames laboratoriais 
nas UBS para que não 
haja mais a formação de 
filas para este tipo de 
procedimento”, explicou a 
secretária de Saúde, Ana 
Cristina Kantzos.
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A Prefeitura de Guarulhos 
realizou mais de 300 aten-
dimentos na 10º edição do 
programa ‘Você na Prefeitu-
ra’, que ocorreu no último sá-
bado (1º), no CEU Bambi. Na 
ocasião, os moradores foram 
atendidos pelo prefeito Guti 
e representantes de todas as 
secretarias, e a maior parte 
das solicitações apresenta-
das foram sobre transporte 
público, saúde e zeladoria. 
Para o prefeito, é importante 
que os cidadãos participem 
efetivamente do planejamen-
to estratégico do município, 
mediante sugestões de 

melhorias, reivindicações e 
troca de diálogo. 

“O número de atendimen-
tos prestados no ‘Você na 
Prefeitura’ tem crescido a 
cada edição e isso nos ale-
gra. A participação popular é 
extremamente essencial para 
o bom andamento da Admi-
nistração, uma vez que são 
os cidadãos que realmente 
conhecem os problemas que 
assolam Guarulhos. Dentro 
das limitações orçamentárias, 
faremos todos os esforços 
possíveis para sanar as 
irregularidades apresentadas 
pelos moradores”, disse Guti.

Dando sequência às 
atividades do Novembro 
Negro 2018, a Secretaria de 
Direitos Humanos, por meio 
da Subsecretaria de Igual-
dade Racial e em parceria 
com a ASBRAD (Associação 
Brasileira de Defesa da 
Mulher da Infância e da Ju-
ventude), realizaram no dia 
30 de novembro, palestra 
sobre “A falsa democracia 
racial e a luta das mulheres 

negras”.
O subsecretário da Sub-

secretaria da Igualdade 
Racial, Anderson Guima-
rães, e a psicóloga Meire 
Romano promoveram 
refl exões e debates junto 
à sociedade civil e alunos 
de direito das Faculdades 
Integradas de Guarulhos, 
que estiveram presentes 
e participaram ativamente 
do evento.

‘Você na Prefeitura’ realiza mais de 
300 atendimentos no CEU Bambi

Palestra com alunos de direito marca o 
fim das atividades do Novembro Negro

Projeto realiza formatura de curso 
de fotografia para mulheres

Na noite da última sexta-
-feira (30), 50 mulheres 
que participaram do pro-
jeto “Mulheres em Foco” 
receberam o certifi cado 
de conclusão do curso de 
fotografi a. O evento de 
encerramento aconteceu 
na Igreja Matriz, onde 
o conteúdo produzido 
nas ofi cinas foi projeta-
do na fachada da Igreja, 
compartilhando todo o 
processo de aprendizado 
que ocorreu no decorrer 

das aulas.
As alunas que participa-

ram da formação elogia-
ram a iniciativa, já que é 
um curso de empodera-
mento e que muda a pes-
soa de dentro para fora.  
A fotógrafa e professora 
do projeto, Erika Mayumi, 
ressaltou que a iniciativa 
tem a função de capacitar 
o público feminino para ir 
além e provar que são ca-
pazes, abrindo um mundo 
de possibilidades.

Programação de dezembro no Maia 
tem trilhas e oficina de orquídeas

A Secretaria de Meio 
Ambiente preparou uma 
extensa programação de 
atividades para este mês 
de dezembro. Oficinas de 
orquídeas, caminhadas e 
trilhas pelo Bosque Maia 
integram o calendário. As 
atividades são gratuitas 
e as inscrições devem 
ser feitas pelo 2482-1667. 
Confira abaixo a progra-
mação completa:

Dias 5, 12, 19 e 26 – das 
10h às 11h - Oficina de Or-
quídeas - Para iniciantes, 
curso básico de cultivo 
e controle de pragas e 
fungos. Serão realizadas 

visitas monitoradas ao 
orquidário

Dias 5, 12, 19 e 26 – das 
8h30 às 10h e das 13h 
às 15h30 - SOS Orquí-
deas - Conhecimentos 
mais aprofundados sobre 
plantio e cultivo de orquí-
deas. Caso o participante 
tenha uma orquídea e 
deseja realizar o replan-
tio terá todo o suporte. 
É necessário o partici-
vpante levar os seguintes 
materiais: orquídea, vaso 
(ideal de argila), cache-
pô, cascalho, casca de 
pinus, musgo, canela em 
pó e fitilho.

[ artigo ]

tem trilhas e oficina de orquídeas
DivulgaçãoDivulgação

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

Um erro desnecessário
O anúncio de que o Ministério do Trabalho será 

extinto gera profunda preocupação no meio 
sindical. Ao que indica o governo, a Pasta criada 
por Getúlio Vargas há 88 anos será repartida em 
três ministérios: Economia, Justiça e Cidadania, 
para que cada qual fique com parte das atribui-
ções.

 Na prática, o Ministério será extinto. O que 
isso significa? Significa muitas coisas. Primeiro, 
que o País perde seu principal instrumento de 
mediação entre capital e trabalho, cujo objetivo 
maior é dar equilíbrio a essas relações. Esse 
equilíbrio é fundamental para que se pratique no 
Brasil o trabalho decente, que é um dos marcos 
principais da OIT – Organização Internacional do 
Trabalho.

 Outra perda, grave, é o risco de esvaziamento 
das fiscalizações. Os auditores do Ministério têm 
poder de polícia, podem entrar nos ambientes 
de trabalho, verificar irregularidades, interditar 
máquinas perigosas e, com isso, evitar acidentes 
e mesmo salvar vidas.

 Infelizmente, o Brasil ainda tem altos índices 
de acidentes e doenças de trabalho. Além do 
sofrimento humano, os acidentes e doenças 
provocam enorme custo à sociedade e ao Esta-
do. Primeiro porque derrubam a produtividade; 
segundo, pelo fato de que geram afastamentos 
pela Previdência, aumentando os gastos com os 
segurados.

 Nos últimos 15 anos, a fiscalização do Minis-
tério ganhou destaque também pelo combate 
ao trabalho escravo. Ou seja, pela constatação 
e libertação de trabalhadores em condições 
semelhantes às de escravidão. Em 2006, por 
exemplo, foram libertados 5.999 trabalhadores 
em condições de escravidão. Muitos estavam em 
fazendas e carvoarias, mas outros, por incrível 
que pareça, trabalhavam em centros urbanos 
desenvolvidos.

 É justo que um governante queira enxugar 
gastos da máquina pública. Mas é injusto que 
isso aconteça nas áreas e setores mais carentes. 
Observe que os ataques aos trabalhadores já 
vêm ocorrendo desde algum tempo, principal-
mente com as leis que ampliam as terceirizações 
e aprofundam a reforma trabalhista. Ambas, vale 
observar, foram impostas de cima pra baixo, 
sem discussão com as entidades do movimento 
sindical.

 Como brasileiro que ama a Pátria, quero que 
todo governo acerte e torne melhor a vida das 
pessoas. Não me alinho com a tese do quanto 
pior melhor. Naquilo que o novo governo acertar, 
terá o apoio e o aplauso do sindicalismo. Mas 
os erros administrativos e ataques aos trabalha-
dores e aos interesses maiores dos brasileiros 
serão denunciados e combatidos.

Rami Malek, que inter-
pretou Freddie Mercury 
em Bohemian Rhapsody, 
lançado em novembro 
deste ano, revelou que 
não estava completa-
mente apto para atuar no 
fi lme. “Eu estava mais ou 
menos preparado. Nin-
guém consegue preparar 
você para o que o sen-
timento que realmente 
é”, afi rmou ao site norte-
-americano Deadline.

Ele contou que se sente 
confi ante e calmo ao tra-
balhar em longas grava-

ções, como em Mr. Robot 
- seriado que lhe rendeu 
prêmio de melhor ator no 
Emmy de 2016. No entan-
to, disse que foi desafi a-
dor retratar Mercury. “Ele 
é, para alguns, o cantor 
com maior desempenho 
na história do rock. Eu 
disse: ‘Que diabos, eles 
construíram [até] um pal-
co’”, recorda.

Além disso, Rami Malek 
expôs que ter gravado a 
cena do Live Aid, marca-
da como o clímax da tra-
ma, foi como usar drogas.

Rami Malek recorda desafio 
ao encenar Freddie Mercury

D
iv

u
lg

aç
ão



www.guarulhoshoje.com.br ACE 7quarta-feira, 5 de dezembro de 2018

Embora historicamente 
seja maior o percentual 
de grandes empresas que 
apostam no crescimento 
do faturamento, chama 
a atenção a melhora do 
otimismo entre micro, pe-
quenos e médios empre-
sários. É o que constatou 
a pesquisa ‘Perspectivas 
Empresariais’, da Boa Vista 
(empresa parceira da ACE-
-Guarulhos), realizada com 
cerca de mil executivos 
de todo o Brasil, no 3º 
trimestre de 2018. O que 
mostra uma mudança de 
humor entre os empre-
sários destes três portes, 
principalmente. 

De acordo com a pes-
quisa, no mesmo período 
de 2017, 40% dos médios 
empresários previam ter 
um faturamento maior em 
2018. Entrevistados agora 
no 3º Tri/18, 54% têm a ex-
pectativa de faturar mais 
no próximo ano. Um salto 
de 14 pontos percentuais. 
Mantendo a base de com-
paração, 35% dos micro 
e pequenos empresários 
previam faturar mais em 
2018, e agora são 42%, 
em ambos os portes. Um 
crescimento de sete pon-
tos percentuais, respecti-
vamente. 

Quando o recorte da 

pesquisa observou o setor 
de atividade, contatou-se 
que as de Serviços são as 
que estão mais otimistas 
com relação ao faturamen-
to. Neste segmento, 48% 
dos entrevistados espe-
ram faturar mais em 2019 
(no 3º Tri/17 eram 37% os 
que esperavam faturar 
mais em 2018). O setor do 
Comércio permanece es-
tável (42%) e o da Indústria 
teve uma pequena alta, 
passando de 40% para 
42%, na mesma base de 
comparação.

Para o presidente da 
ACE-Guarulhos, William 
Paneque, os números de-

monstram que a economia 
nacional mostra reação. 
“São dados positivos. Sinal 
de que os empresários 

sentem uma melhora. 
Mas ainda estamos longe 
do ideal. Precisamos sim 
manter o otimismo, mas 

continuar trabalhando 
para que a economia volte 
ao normal o quanto antes”, 
opinou.

Cresce número de pequenos empresários 
que espera alta no faturamento em 2019

OTIMISTO: Melhora do otimismo dos micro, pequenos e médios empresários chama a atenção, como revelou a pesquisa realizada pela Boa Vista
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Lição de Vida

O Agente Da U.N.C.L.E.

Globo, 15h06 A Walk in My 
Shoes. EUA, 2010. Drama. Di-
reção: John Kent Harrison. 
Com Nancy Travis, Philip Win-
chester. Professora não com-
preende a falta de esforço de 
um aluno e decide suspendê-
-lo. Após um acidente de car-
ro, ela acorda na pele de Cin-
dy Kremer, mãe do aluno.

Globo, 22h14 
The Man From 
U.N.C.L.E. EUA, 
2015. Ação. Dire-
ção: Guy Ritchie. 
Com Henry Ca-
vill; Elisabeth Debi-
cki. Na década de 

1960, um agente da 
CIA e um espião da 
KGB são obrigados 
a cooperarem para 
combater uma ter-
rível organização 
que desenvolve ar-
mas nucleares.

Fotos: Divulgação
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BFL
AGNUSDEI

NOCAUTEAR
INTERVIR
AGAVESE

BARROSOS
MELRAP
ANTEPARO
ZAIARN
ODERALES

CNOSSOSA
ITECTV
CREOTITE

CARROSSEL

Pequeno
relicário
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[ novelas ] 

Malhação -
Vidas Brasileiras

Getúlio pensa 
em como despistar 
Vagner, e Érico 
hesita. Todos se 
surpreendem com 
o visual de Jade. 
Hugo sugere 
que Dandara dê 
uma chance para 
Leonor. Paulo fica 
desanimado com o 
show de trapézio 
que planeja para 
a apresentação 
no Sapiência, mas 
Marli incentiva o 
namorado.

Espelho da Vida
Cris incentiva 

Alain a se apro-
ximar de Priscila. 
Alain vai ao local 
do acidente de 
Felipe. Mauro 
César não gosta de 
saber que Mariane 
saiu com Marcelo. 
Mariane e Marcelo 
são fotografados no 
restaurante. Neusa 
castiga Tavares por 
causa de Solange.  

O Tempo 
Não Para

Teófilo impede 
que Coronela 
expulse Monalisa 
e Zelda da pensão. 
Betina fica intrigada 
quando Lúcio afir-
ma que irá mantê-la 
sob sua proteção. 

Barão contrata 
Teófilo novamen-
te para cuidar de 
seu livro-caixa. 
Elmo consegue o 
empréstimo para 
comprar a padaria.

O Sétimo Guardião
Marilda revela a 

Valentina sobre a 
passagem se-
creta até a fonte. 
Com a intenção 
de reconstruir o 
túnel até a fonte, 
Valentina ordena 
que Tobias acione 
Ypiranga para 
refazer parte da 
obra em sua casa. 
Luz revela a Gabriel 
que Sampaio a está 
seguindo.

Jesus
Gestas foge dos 

soldados. O centu-
rião avisa que são 
ordens de Pilatos. 
Pilatos recebe Abel. 
Herodíade critica 
Joana. Anás des-
cobre que Caifás 
incriminou Levi. Ni-
codemos aconselha 
Tiago Justo. Jesus 
chama atenção dos 
apóstolos. Abel 
é simpático com 
Helena e Salomé, 
mas elas não ligam. 
Gestas pede para 
se esconder na 
casa de Judite. Asi-
sa pede para falar 
com o centurião 

romano e denuncia 
o local de reunião 
dos judeus. 

   

As Aventuras 
de Poliana

Poliana sofre com 
a saída de Nanci. 
Mario e Luigi ficam 
chateados por 
estarem de castigo. 
Jeferson rouba 
itens de uma loja 
para Rato, junto 
com os capangas, 
e é recompensado 
com uma pulsei-
ra. Lorena conta 
para Afonso que 
Luísa demitiu Nanci. 
Bento conta para 
Poliana sobre seu 
“Livro da Alegria”.

Chiquititas
Cícero leva Vivi 

de volta ao orfanato 
e, junto com Tati, 
os três se abraçam. 
Armando, Carmem, 
Cintia, Matilde e 
Marian estão na 
segunda porta 
tentando decifrar 
os enigmas. Mosca, 
Neco, Binho e Sa-
muca também vão 
até o local e veem 
os vilãos juntos.

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

[ horóscopo ]

virgem

Você vai ter que fazer 
um grande esforço para 
dar tempo aos outros. 
Não seja tão desconfia-
do, as pessoas vão ad-
mirar você por enfrentar 
as coisas que aparecem 
no seu caminho.

Você está comple-
tamente absorto em 
seus pensamentos e 
devaneios. Você terá 
a inspiração para fazer 
progressos em seus pla-
nos. Você está usando 
muita energia e a fadiga 
é desagradável.

Você saberá 
compreender os pro-
blemas das pessoas 
ao seu redor. Tente 
não ser muito duro 
no conselho que 
oferece. Você é mais 
capaz de controlar a 
sua sensibilidade e 
receberá um impulso 
de energia.

Você será capaz 
de dar livre curso à 
criatividade. Saia de 
sua concha e aproveite 
ao máximo o presente! 
Por outro lado, sua 
saúde será variável. O 
principal será equilibrar 
as suas atividades ao 
longo do dia.

Não tente ser algo 
que você não é. Seja 
verdadeiro, sem falsos 
pretextos. Você será 
capaz de acompanhar 
o ritmo imposto indire-
tamente a você pelas 
pessoas ao seu redor. 
Ser útil lhe dará energia.

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.

Você vai tomar uma 
boa decisão a respeito 
de suas finanças, por 
isso preste muita aten-
ção. Você sente uma 
vontade irresistível de 
saborear os prazeres da 
vida, mas, na verdade, 
não vai conseguir 
porque você é incapaz 
de relaxar.

Sua visão realista 
vai ajudá-lo a colocar 
suas expectativas 
em perspectiva. Seja 
paciente e concentre-se 
na qualidade em vez da 
velocidade. Você está 
pronto para o desafio 
de enfrentar as tarefas 
domésticas básicas.

As pessoas ao seu 
redor vão estar mais 
agitadas, mas sua 
calma lhe permitirá 
saborear as alegrias 
da vida. Conhecer 
seus limites é uma 
vantagem. Faça um 
esforço para perma-
necer racional.

Um conflito entre as 
pessoas ao seu redor 
vai lhe dar a chance 
de mostrar seu talento 
como mediador. Você 
está em boa forma, 
quase elétrico, porque 
resistiu a certos desejos 
- agora você deve ter 
tempo para a sua vida 
privada.

Sua franqueza vai 
valer a pena e ganhar 
pontos com as pessoas 
ao seu redor. Você está 
em excelente forma 
física. Aproveite isso 
sem esperar que venha 
de outras pessoas.

Sua franqueza será 
a melhor forma de 
lidar com pessoas 
que estão com inveja. 
Você vai mostrar os 
dentes... com um 
sorriso! Você estará 
em sua melhor forma 
se colocar o passado 
firmemente atrás de 
você. 

áries libra

escorpião

sagitário

capricórnio

aquário

peixes

touro

gêmeos

câncer

leão
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EDITAIS LEGAIS
E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS

2823-0800
Para anunciar nos 

classifi cados 
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2823-0828

2823-0829

 2823-0830

2823-0836

2823-0837

ED I T AL

 Segundo fi cial de egistro de m eis, tulos e ocumentos e Ci il de essoa ur dica da 
Comarca de uarul os, stado de São aulo, considerando o disposto no  , do rtigo , da 
ei , em atendimento ao re uerimento prenotado sob n  4 2 9 . 8 8 9 ,  de I T AÚ  U N I B AN CO  

S/ A,  CN PJ  nº  6 0 . 7 0 1 . 1 9 0 / 0 0 0 1 - 0 4 ,  credor fi duci rio, nos termos do registro n mero 0 7 ,  da 
matr cula 1 1 6 . 5 6 5 ,  relati a ao m el situado na Avenida B enj amin H arris H annicut,  nº  4 6 0  
( antig o nº  2 0 0 ) ,  Ap artamento 8 3 ,  B loco 5 ,  Condomí nio R esidencial V ida Plena Guarulhos,  
B airro V ila R io de J aneiro,  Guarulhos –  SP,  ser e se do presente para promo er a I ntimação 
p or Edital dos de edores fi duciantes M AR I A D E F Á T I M A B AR B O SA D O S SAN T O S,  C  

, e O L I V AL D O  J U ST I N O  N I CACI O ,  C  , para fi ns de 
cumprimento das obrigaç es contratuais, decorrente das prestaç es e encargos em atraso, 
tendo em ista ue os de edores fi duciantes M AR I A D E F Á T I M A B AR B O SA D O S SAN T O S e 
O L I V AL D O  J U ST I N O  N I CACI O  encontram se em local incerto ou não sabido  

 alor das prestaç es e encargos em atraso, atuali ado at  1 3 / 1 1 / 2 0 1 8 ,  corresponde a R $  
1 9 . 8 3 9 , 5 5  de eno e mil, oitocentos e trinta e no e reais e cin uenta e cinco centa os), con orme 
demonstrati o de d bito apresentado pelo credor, dispon el para con ecimento, estando o 
alor su eito a atuali ação monet ria, uros con encionais e demais encargos contratuais at  a 

data do e eti o pagamento, al m das demais prestaç es ue se encerem neste per odo, mais 
emolumentos e despesas de cobrança e de intimação no alor de R $  3 . 1 2 4 , 1 9 .   pagamento 
de er  ser e etuado pre erencialmente em c e ue administrati o, nominal ao Segundo egistro 
de m eis e ne os da Comarca de uarul os  S , C  

ssim, procede se  I ntimação p or Edital de ossas Sen orias, para ue se diri am ao 
R eg istro de I mó veis,  situado na R ua Guaí ra,  9 1 ,  J ardim B arbosa,  Guarulhos/ SP,  de 
Seg unda a Sexta- feira das 0 9 h0 0 min à s 1 6 h0 0 min,  onde de erão e etuar o pagamento 
atuali ado do d bito acima discriminado, no pra o improrrog el de  uin e) dias, contados 
da data da terceira publicação

or oportuno, fi cam ossas Sen orias cientes de ue o não pagamento do d bito no pra o 
estipulado garante o direito de consolidação da propriedade plena do im el, situado neste 

unic pio, na Avenida B enj amin H arris H annicut,  nº  4 6 0  ( antig o nº  2 0 0 ) ,  Ap artamento 
8 3 ,  B loco 5 ,  Condomí nio R esidencial V ida Plena Guarulhos,  B airro V ila R io de J aneiro,  
Guarulhos –  SP,  em a or do credor fi duci rio, nos termos do  , do artigo , da ei n  

 

uarul os,  de de embro de 
Primeira Publicação          

   EMPREGOS 
 PRECISA-SE 

 MOTOBOY 
 Para serviços esporádicos e con-
trato c/ moto própria, ganho entre 
R$1.400,00 e R$2.800,00  Agen-
de sua entrevista F: (11) 2087-
2858 ou 96260-5754 whats 

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

 MECÂNICO DE AUTOS 
 R. Francisco Zanzini, 192, Vila En-
dres. Próx. Shopp. Internacional 
F: 2422-5899/96113-8508. 

 IMÓVEIS 
 ALUGA-SE 

 APTO CENTRO MOB. 
 2dorms, c/ sacada e 1 garagem  
F: 2455-5833/99762-2777 whats 
c/ propr. 

 GALPÃO/DEPOSITO 
 Próx. Pç 8 Gru +/- 800m² R$ 
9.500,00 ideal p/ Igreja, Ofi cina 
Mêc, Mercado. 98372-1224/2414-
1096

 

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

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

 VENDE-SE 

 TERRENOS GUARULHOS 
 Ótimo localização há apenas 2 
km da praça 8 de dezembro. peq. 
entr. e mensais de R$ 650,00 Úl-
timas unid. não percam. F:4969-
4226/ 4969-0884 www.cooper-
terrahabitacional.com.br 

 PASSO O PONTO 
 Estética automotiva c/ td, dentro 
do estacionamento Walmart e 
Sams Club GUA c/ tds equipa-
mentos de lavagem e higieni-
zação R$60mil. F:98703-0146 
Candido  

 APTO CECAP 1º ANDAR 
 3 dorms, reformado. Tratar c/ 
Cristina 97776-2117 

 CASA PRÓX PRAÇA 8 
 2 dorms, garagem, 2 vagas, sala, 
coz, 2wc, área serviço. R$120MIL 
F:(12)98252-8315 c/ Márcio 

 APTO LAVRAS 
 2dorms. sala, coz, a.s, 1vg. 50 
MIL, 52m². Financ Minha casa, 
minha vida. F:99488-4012 

 PASSO PONTO PIZZARIA 
 Pizzaria compl, funcionando prox 
ao internacional shop, com op-
ção para restaurante, delivery e 
espaço interno. F:98749-3562 

 SITIOS E CHÁCARAS 

 REPRESA NAZARÉ PTA. 
 Terreno 1000m² entrada R$ 15 mil 
+ 50x R$ 900,00 e 700m² fundo 
p/ agua. Preço a combinar F: 
2231-0777/99935-6619 

 LITORAL 

 CASA MONGAGUÁ 
 Bl Agenor de Campos. Na-
tal e fi ns de semana. F:2402-
1593/2402-9505 

 NEGÓCIOS 
 OPORTUNIDADE 

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

 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 

 SERVIÇOS 
 ESOTERISMO 

 FORTES RITUAIS 
 Seu amor na palma da mão. pg 
após resultado. trab, honesto, 
gar. F: 95969-0925 WHATS 

 TRABALHO ESPIRITUAL 
 Mais de 100 tipos de magia, bú-
zios, amarração.Trab a distancia 
F: 94570-0107 / (88)99813-0817 

 MASSAGEM 

 GÊ COIFFEURS 
 Promoção Dez/2018, 4 seção 
de massoterapia integrativa e  
refl exologia, apenas R$320,00. 
R:Luiza Balzani, 48 - Vl Moreira. 
F:2408-7419/94703-8713 

 RELAX 

 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:2408-8532/94133-9823 zap.   

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

Vende-se sobrado
3 dorms, 1 suíte, sala 

jantar, sala de estar, lavabo, 
cozinha, lavanderia, dep. 

empregada, garagem, área 
total construída 280m2

R$ 595.000.00 
99975-3528 / 97560-1771

A Sr. Maria Amanda Soares,
SOLICITAMOS Q U E A SRA 
COMPAREÇ A JU NTO AO D E-
PARTAMENTO PESSOAL D A 
EMPRESA MANSERV  NO PRA-
Z O D E 48 HORAS, PARA TRA-
TAR D E ASSU NTOS D E SEU  
INTERESSE
END EREÇ O: ROD OV IA HÉ LIO 
SMID T S/N - B AIRRO CU MB ICA 
– GU ARU LHOS ( AEROPORTO 
INTERNACIONAL GU ARU LHOS 
- TERMINAL 2 – SALA 156 – 
LAD O OESTE)
 
SEM MAIS
MANSERV  FACILITIES

EDITAL ED ITAL PARA CONHECIMENTO GERAL - PRAZ O D E 30 
D IAS PROCESSO Nº 1038785-94.2018.8.26.0224 O MM. 
Juiz de D ireito da 3ª  V ara da Família e Sucessões, do Foro 
de Guarulhos, Estado de São Paulo, D r. Ricardo José Ri-
zk allah, na forma da Lei, etc. FAZ  SAB ER a quem possa 
interessar que neste Juízo tramita a ação de Alteração do 
Regime de B ens movida conjuntamente por ROGÉ RIO FARIA 
HERNAND ES, brasileiro, RG: 22.990.723-4 SSP/SP, CPF: 
274.038.618-41, e CILENE ROCHA D OS SANTOS, brasi-
leira, RG: 26.732.880-1 SSP/SP, CPF: 258.786.618-96, por 
meio da qual os requerentes indicados intentam alterar o re-
gime de bens do casamento, passando para o da Separação 
Total de B ens. O presente edital é expedido nos termos do 
artigo 734, §  1º do CPC. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei. NAD A MAIS.

DEIXE VISITANTES INDESEJÁVEIS 
LONGE DA SUA FAMÍLIA

R$300,00 
POR DEDETIZAÇÃO

Valor p/ residências e comércios 
de peq porte. Imóveis maiores 

sujeito a avaliação.
 

Trabalhamos somente c/ produtos 
de marcas tradicionais, legalizados e 

registrados na ANVISA.

 
Agende pelo whats 
(11)      96450-2619(11)      96450-2619

Lotes a partir
de 150 m²
Pequena
entrada,
180 meses
para pagar.

CARAGUATATUBA

www.casaraoimoveiscaragua.com.br
(12) 3882-2020

C
R

EC
I J

-3
0

77
6 Para você que sofre, não 

sabe o caminho da sua vida.
Trabalhamos c/ magias, 

rituais, feitiços e oráculos.
Todas as sextas, atendimento 

c/ Maria Molambo e 
Srº Sete Encruzilhadas.

Rua Darzan 319 B Santana.
(5 min do metrô)

2950-3173
97268-7929

www.marceloalban.com
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