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SP fecha 2018 com 9,9 milhões de empregos no comércio
GH  Pág. 3

DESCULPAS: A apresentadora Xuxa usou seu Instagram para dizer que 
se ‘enganou feio’ ao elogiar João de Deus, acusado de abusos

A Câmara Municipal de Guarulhos aprovou, nesta quinta (13), o projeto do vereador Eduardo Carneiro (PSB) que proíbe o uso 
de fogos de artifício que emitem som. A proposta, que vai para sanção do prefeito Guti, benefi cia idosos, crianças e animais

Cidade deve ter 1o Réveillon sem 
fogos de artifício com estampido
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Escola estadual no Parque 
Continental homenageia 
a artista Tomie Ohtake
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Monday completa 29 anos de 
muita animação e tradição com 
festa no Clube Recreativo
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Guarulhos recebe 1,2 milhão de 
turistas a cada ano e Conselho 
quer parte do ISSQN para setor
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LOTERIAS:
Deu sorte hoje? A favor de João de Deus

Fiéis realizaram uma procissão em apoio a João Teixeira de Faria, o líder espiritual João de 
Deus, na rua do Centro Dom Inácio de Loyola, em Abadiânia (GO), nesta quinta-feira, 13. Ele 
teve a prisão preventiva solicitada pela Promotoria de Justiça de Goiás após mais de 200 
mulheres denunciarem ter sido abusadas sexualmente por ele.durante atendimento.

Ernesto Rodrigues/AE

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 
fi lhos 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 fi nais 
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 fi nais de semana e 
as cenas de violência são 
constantes. Agora, com 
uma tragédia deste porte, é 
necessário mais rigor na fi s-
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 fi nal de 
semana.

Câmara proíbe uso de fogos de
artifício com barulho na cidade

Gil Campos

A Câmara Municipal de 
Guarulhos aprovou, nesta 
quinta-feira (13), o projeto de 
lei 1.688/2017, que proíbe 
o uso de fogos de artifício 
que causem estampidos. A 
aprovação não foi unânime 
e, desde que o projeto foi 
protocolado no Legislativo, 
no ano passado, pelo seu 
autor, o vereador Eduardo 
Carneiro (PSB), vem causan-
do muita polêmica e divi-
dindo opiniões. Agora, com 
a aprovação, a proposta 
segue para sanção ou veto 
do prefeito Guti.

Sendo sancionado ainda 
nesta semana, Guarulhos 
poderá ter o seu primeiro 
Réveillon sem o uso de fo-
gos com estampidos, sendo 
permitidos apenas os fogos 
com efeitos visuais, como 
ocorrerá na capital paulista 
após projeto similar ter sido 
sancionado pelo prefeito 
Bruno Covas (PSDB).

“Conversei com o prefeito 
Guti durante a semana e 
ele, por ser também defen-
sor das causas animais, se 
mostrou favorável ao nosso 
projeto. Agora, contamos 
com a sua rapidez para 

sancionar a lei”, observou 
Carneiro.

O autor da proposta 
explicou que o projeto 
aprovado apenas altera os 
artigos 173 e 255 do Código 
de Postura do Município, 
que já faz menção a esta 
causa do barulho na cidade. 
“Estamos apenas evoluindo, 
pois a sociedade vive em 
constante transformação e 
precisamos acompanhá-la. 
O PL não trata apenas da 
causa animal, mas da causa 
médica, pois os idosos, 
recém-nascidos e pessoas 
especiais sofrem com os 
estampidos que os fogos 
tradicionais causam”.

Carneiro reconhece que 
o projeto é polêmico e que 
enfrenta lobbys de torcidas 
organizadas, fabricantes e 
vendedores de fogos de ar-
tifício tradicionais, mas disse 
que está muito feliz com a 
aprovação. “O projeto é, 
neste primeiro momento, 
muito mais educativo do 
que punitivo. Mas, depois da 
sanção, se observamos que 
a proibição não está sendo 
cumprida, vamos pensar 
neste caráter punitivo para 
o transgressor”, observou.

Ao apresentar o projeto 
de lei que proíbe o uso de 
fogos de artifício com es-
tampidos na cidade de Gua-
rulhos, no dia 29 de março 
do ano passado, o vereador 
Eduardo Carneiro (PSB), 
que é medico, apresentou 
na justifi cativa os prejuízos 
causados por fogos do 
tipo foguetes com fl echa 
de apito, rojões, morteiros, 
bombas, entre outros.

“A utilização de fogos de 
artifício é uma prática anti-
ga que merece ser revista 
e adequada em nome da 

segurança e da tranquilida-
de social, em prol de uma 
vida saudável, além de 
contribuir para a evolução 
cultural.

A aprovação (da lei) 
irá minimizar mortes de 
animais e acidentes, e 
também benefi ciar, por 
exemplo, crianças autistas 
que fi cam agitadas com o 
barulho e idosos que so-
frem do mal de Alzheimer. 
A restrição é ao barulho, 
não aos fogos em si. Os 
efeitos visuais do espetá-
culo estarão garantidos”.

‘Prática antiga deve ser adequada’, 
diz vereador ao justificar projeto
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Mega Sena
Concurso n° 2106
12/12/2018
03 - 27 - 36 - 39 - 40 - 43

Lotofácil
Concurso n° 1749
12/12/2018 
02 - 04 - 06 - 09 - 12
13 - 15 - 16 - 19 - 20
21 - 22 - 23 - 24 - 25

Lotomania
Concurso n° 1926 
11/12/2018
02 - 10 - 12 - 17 - 18
28 - 32 - 33 - 36 - 44
46 - 50 - 58 - 64 - 67
68 - 69 - 71 - 75 - 99

Dupla Sena
Concurso n° 1876
11/12/2018
Primeiro sorteio 
21 - 23 - 29 - 33 - 35 - 41
Segundo sorteio
08 - 22 - 23 - 30 - 42 - 50

Federal
Extração n° 05344
12/12/2018

Prêmios Principais
Prêmio Bilhete  Valor (R$)
1º   75485           350.000,00
2º  21051               18.000,00 
3º  29772              15.000,00
4º  86080             12.000,00
5º  24870              10.023,00
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SP fechará 2018 com 9,9 milhões 
de empregos formais no comércio

Levantamento feito pela 
Federação do Comér-
cio de Bens, Serviços e 
Turismo do Estado de São 
Paulo (FecomercioSP) 
constatou que o varejo, 
atacado e setor de servi-
ços paulista, em conjunto, 
devem registrar a aber-
tura de 99.897 postos 
de trabalho em 2018.  De 
acordo com a estimativa 
da pesquisa, o ano deve 
fechar com mais de 9.9 
milhões de empregos 
com carteira assinada no 
estado.

Segundo o estudo, o 
varejo voltou a registrar 
saldo positivo de vagas 
em 2018, e projeta a aber-
tura de 3.518 postos de 
trabalho. De acordo com 
Pesquisa de Emprego no 
Comércio Varejista de São 
Paulo (PESP Varejo), o va-
rejo paulista deve encerrar 
o ano com um estoque ati-
vo de 2.092.727 trabalhos 
formais, leve alta de 0,2% 

em relação a 2017.
No comércio atacadista, 

estima-se a criação de 
9.998 postos de trabalho 
com carteira assinada 
no Estado de São Paulo. 
Assim, o setor atacadista 
paulista deve encerrar o 
ano com um estoque ativo 
de 508.148, crescimento 
de 2% em relação ao ano 
passado.

O setor de serviços 
concentra o maior número 
de contratações em 2018, 
que deve fechar o cálculo 
em 86.381 postos de 
trabalho formais abertos 
até o fi nal deste ano.  O 
segmento deve encerrar o 
ano com um estoque ativo 
de 7.387.815 trabalhado-
res com carteira assinada, 
alta de 1,2% em relação a 
2017.

A pesquisa apontou 
também a sazonalidade 
observada no mercado 
de trabalho ao longo de 
2018. Segundo a Fe-

deração, o varejo pau-
lista apresentou saldo 
acumulado negativo no 
primeiro semestre desse 
ano devido à dispensa de 
trabalhadores tempora-
riamente contratados no 
Natal de 2017. 

Os dados compõem as 
pesquisas de emprego no 
comércio varejista, ataca-
dista e setor de serviços 

do Estado de São Paulo 
(PESP Varejo, Atacado 
e Serviços) por meio do 
Cadastro Geral de Empre-
gados e Desempregados 
(Caged) e o impacto do 
seu resultado no estoque 
estabelecido de traba-
lhadores no Estado de 
São Paulo, calculado com 
base na Relação Anual de 
Informações Sociais (Rais).

Um estudo feito pela Fede-
ração do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo do Estado 
de São Paulo (FecomercioSP) 
revela que as vendas do 
comércio de varejo paulista 
atingiram R$ 55,8 bilhões 
em setembro, alta real de 
3,9% em comparação com o 
mesmo período de 2017. No 
ano, o faturamento real do 
setor cresceu 5,2%, o que 
representa um montante de 
R$ 24,2 bilhões maior do que 
o obtido período de janeiro a 
setembro de 2017.

A pesquisa aponta que 
oito das nove atividades 
analisadas registraram ex-

pansão em seu faturamento 
real, com destaque para o 
setor de lojas de vestuários, 
tecidos e calçados (9,1%) e 
outras atividades (6,2%) – em 
que predomina o varejo de 
combustíveis. Houve uma 
leve queda no desempenho 
das farmácias e perfumarias 
(-0,1%), mas que não exerceu 
impacto negativo signifi cante 
nas vendas.

Na capital paulista, o 
comércio do varejo registrou 
alta de 4,1% em relação a 
2017, atingindo o montante 
de R$ 17,3 bilhões no período 
de análise. A taxa acumulada 
no ano foi de 3,9%.

Faturamento do varejo 
paulista tem alta de 
3,9% em setembro
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EDITAL

O Segundo Ofi cial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da 
Comarca de Guarulhos, Estado de São Paulo, considerando o disposto no § 4º, do Artigo 26, da 
Lei 9.514/97, em atendimento ao requerimento prenotado sob 413.787, d e CAIX A ECONÔ M ICA 
FEDERAL - CEF, CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04, credora fi duciária, nos termos do registro 
número 03, da matrícula 136.715, relativa ao Imóvel situado na Rua da Verdade s/n, esq uina 
com a Avenida da Paz, atual nº 458 do cadastro municipal, Apartamento 23, Torre B –  Torre 
Tow er Prism, Residencial The Colors, Vila Galvão, Guarulhos - SP, serve-se do presente para 
promover a Intimação por Edital da devedora fi duciante M ARIANE PEREIRA DE ARAUJO, CPF 
399.473.158-51, para fi ns de cumprimento das obrigações contratuais, decorrente das prestações e 
encargos em atraso, tendo em vista que a devedora fi duciante M ARIANE PEREIRA DE ARAUJO 
encontra-se em local incerto ou não sabido.    
 
O valor das prestações e encargos em atraso, atualizado até 21/11/2018, corresponde a R$ 
73.800,34 (setenta e tr s mil, oitocentos reais e trinta e quatro centavos), conforme demonstrativo 
de débito apresentado pela credora, disponível para conhecimento, estando o valor sujeito a 
atualização monetária, juros convencionais e demais encargos contratuais até a data do efetivo 
pagamento, além das demais prestações que se vencerem neste período, mais emolumentos e 
despesas de cobrança e de intimação no valor de R$ 2.739,09. O pagamento deverá ser efetuado 
preferencialmente em cheque administrativo, nominal ao Segundo Registro de Imóveis e Anexos da 
Comarca de Guarulhos / SP, CNPJ 14.677.911/0001-62.

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

Por oportuno, fi ca Vossa Senhoria ciente de que o não pagamento do débito no prazo estipulado 
garante o direito de consolidação da propriedade plena do imóvel, situado neste Município, na 
Rua da Verdade s/n, esq uina com a Avenida da Paz, atual nº 458 do cadastro municipal, 
Apartamento 23, Torre B –  Torre Tow er Prism, Residencial The Colors, Vila Galvão, Guarulhos 
- SP, em favor da credora fi duciária CAIX A ECONÔ M ICA FEDERAL - CEF, nos termos do § 7º, do 
artigo 26, da Lei n.° 9.514/97.   
  
 

Guarulhos, 14 de dezembro de 2018.
Terceira Publicação

Guarulhos recebe 1,2 milhão de turistas 
por ano e Conselho quer parte do ISSQN

Escola estadual de Guarulhos 
presta homenagem a Ohtake

Antônio Boaventura

O Conselho Municipal de 
Turismo (CMT) sugeriu a 
Câmara Municipal a criação 
de propostas para incen-
tivo e fomento do Turismo 
na cidade. De acordo com 
o diretor executivo do 
conselho, Danilo Ramalho, o 
município recebe em média 
por ano aproximadamente 1,2 
milhões de turistas.

“Guarulhos tem vocação ao 
turismo, é a quarta atividade 
em importância econômica 

na cidade e ainda há muito 
a ser explorado. Recebemos 
mais de um milhão de turistas 
ao ano, sentimos que há 
muito espaço para crescer e 
queremos o apoio do Legis-
lativo”, disse Ramalho. 

Sobre a possibilidade de 
novas propostas para o setor, 
ele sugeriu ao Legislativo a 
elaboração de projetos de 
lei que destinem parte do 
Imposto Sobre Serviço de 
Qualquer Natureza (ISSQN), 
obtido com o turismo para a 

melhoria da própria área e 
que intercedam para que o 
Plano Municipal de Turismo, 
elaborado em 2012, seja 
efetivamente colocado em 
prática.

Contudo, o vereador 
Laércio Sandes (DEM), que 
integra a Comissão de 
Desenvolvimento Urbano e 
Desenvolvimento Econômico 
(Dude) da Câmara Munici-
pal, entende que a melhor 
alternativa para obtenção 
de melhores resultados é a 

apresentação das propostas 
no próximo ano. Isso porque 
o orçamento do município, 
que prevê arrecadação de 
quase R$ 5 bilhões, já está 
defi nido.

“Haverá mudanças na 
Mesa Diretora da Câmara e 
na composição das comis-
sões permanentes e talvez 
outros vereadores respon-
dam pela Dude e pela Educa-
ção. Seria, portanto, melhor 
discutir este assunto em 
outro momento”, justifi cou.

Reconhecida internacio-
nalmente, a artista plástica 
japonesa naturalizada brasi-
leira Tomie Ohtake recebeu 
uma homenagem de alunos, 
professores e funcionários da 
Escola Estadual Parque Con-
tinental Gleba 1, localizada 
na rua Trinta e Sete, n° 239, 
no Parque Continental I. Por 
meio de votação, a comuni-
dade escolar elegeu a pintora 
e escultora como patronesse 
da unidade.

A iniciativa começou com a 
ideia de escolher um nome, 
que até então fazia referência 
ao bairro onde está locali-
zada, que representasse o 
espírito da escola. Com isso, 
a direção passou a organizar 
grupos para pensar em possí-
veis patronos para a escola.

“Por meio da explicação da 
história e do motivo para es-
colher a personalidade, cada 
segmento propõe um nome, 
para posterior votação”, enfa-
tiza a vice-diretora, Sirlei dos 
Santos Gonçalves. A mais 

votada foi Tomie Ohtake, que, 
segundo a gestora, é uma 
fonte de inspiração para os 
trabalhos realizados na uni-
dade. “Temos um olhar muito 
forte para a arte”, acrescenta.

A cerimônia de alteração e 
descerramento da placa da 
homenagem ocorreu nesta 
segunda-feira (10), embora 
a escola leve o nome da 
artista desde agosto. A so-
lenidade teve a participação 
de Ricardo Ohtake, fi lho e 
atual presidente do Instituto 

Tomie Ohtake.
“A cerimônia foi emocio-

nante e todos se sentiram 
acolhidos. O instituto também 
abriu as portas para a nossa 
unidade”, revela a dirigente 
regional de ensino de Guaru-
lhos Norte, Vera Lucia Curriel. 
Vale destacar que, no evento, 
os estudantes fi zeram apre-
sentações musicais e execu-
taram trabalhos de desenho 
e pintura, que ocorreram com 
orientação da professora de 
Artes Roberta Ragonha.
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Atrasos e cancelamentos de voos, provocam protestos em Cumbica
Ulisses Carvalho 

Esta quinta-feira (13) 
começou caótica para 
passageiros do Aeroporto 
Internacional de São Pau-
lo-Guarulhos, em Cumbica. 
Os passageiros que iriam 
viajar pela companhia 
aérea Gol protestaram no 
saguão de embarque do 

aeroporto após o atraso 
e cancelamento de dois 
voos. 

Os destinos que sofreram 
atrasos, de acordo com a 
companhia, foram os voos 
G3 1698 entre Guarulhos e 
Salvador e o G3 1596, en-
tre Guarulhos e São Luís, 
no Maranhão. Já os voos 

cancelados foram com 
destinos para Porto Alegre 
(RS) e Navegantes (SC). 

Por telefone, a conces-
sionária do aeroporto, 
a GRU Airport, afi rmou 
que o pronunciamento 
deveria ser realizado pela 
companhia aérea. Já a Gol 
informou por nota que os 

problemas foram ocasio-
nados devido a condições 
meteorológicas e que to-
dos os clientes que foram 
prejudicados já seguiram 
as suas viagens. 

“A Gol informa que 
devido ao tráfego intenso 
na pista do aeroporto de 
Guarulhos na madrugada 

de hoje [ontem] (13), por 
condições meteorológicas 
adversas, a companhia 
precisou remanejar os 
voos G3 1698 (Guarulhos-
-Salvador) e G3 1596 
(Guarulhos-São Luís) e 
ainda teve que cancelar os 
voos G3 1932 (Guarulhos- 
Porto Alegre) e G3 1292 

(Guarulhos-Navegantes). 
A Gol lamenta pelos 
transtornos causados por 
esta situação e reforça 
que está prestando toda 
a assistência necessária 
aos seus Clientes. Todos já 
foram reacomodados em 
outros voos nesta manhã e 
seguiram suas viagens”.
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LOJA GUARULHOS: RUA CARLOS LEAL EVANS, 252 - JD. SANTA FRANCISCA

PREÇO BAIXO E QUALIDADE GARANTIDA.
POSTO DE COMBUSTÍVEIS MAKROTODOS OS CARTÕES DE CRÉDITO, CARTÕES DE DÉBITO VISA, 

CARTÕES DE DÉBITO MAESTRO,CHEQUE OU DINHEIRO.

FACILIDADE DE PAGAMENTO

Ofertas válidas para a loja Guarulhos. Consulte mais informações sobre as lojas no site www.makro.com.br. Ofertas válidas de 14 a 16 dezembro de 2018, enquanto durarem os estoques 
na loja. Garantimos a quantidade mínima de 03 unidades/kg de cada produto anunciado nesta edição. Fica ressalvada eventual retifi cação das ofertas aqui veiculadas. Os preços deste 
anúncio são válidos somente para os produtos retirados na loja. *A condição de parcelamento sem juros, nos planos em até 10 vezes, para pagamentos no cartão de crédito Makro, 
será válida somente para os produtos com o selo indicativo de em até 10 vezes sem juros. Para planos em até 12 vezes, as vendas serão fi nanciadas pelo Banco Bradesco S.A. através 
dos cartões de crédito Makro, com CET (Custo Efetivo Total) de 69,07% ao ano, taxa de juros de 4,10% ao mês. O valor das parcelas poderá sofrer alteração de acordo com a data da 
compra. A aprovação do cartão está sujeita à análise de crédito e aos critérios de elegibilidade do banco emissor. Aceitamos cartões de crédito das principais bandeiras, com pagamento 
somente na função à vista. Para mais informações e outras promoções com o cartão de crédito Makro, consulte o nosso Serviço de Atendimento ao Cliente.  Fotos meramente ilustrativas. 

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

OFERTAS VÁLIDAS DE 14/12/2018 A 16/12/2018OFERTAS DE DIAS03

5,85
KG

R$

Peito de frango congelado
A partir de Picanha bovina 

Peça, a partir de

34,90
KG

R$

5,99
GARRAFA

R$

Refrigerante 
Coca-Cola
Garrafa c/ 2,5L

Café Melitta 
Pacote c/ 500g

Sobrecoxa 
de frango 
IQF Aurora 
Pacote c/ 1kg

9,49
PCT.

R$

7,89
PCT.

R$ Filé de peito 
congelado 
IQF Sadia
Pacote c/ 1kg 8,65

PCT.

R$

Espeto de 
carne bovina 
Mimi
Pacote 
c/ 1,2kg

29,90
PCT.

R$ 8,79
KG

R$
Bisteca 
suína 
congelada 
Aurora
Peça

Margarina 
Delícia  
Unidade 
c/ 500g 2,79

UNID.

R$ 3,39
UNID.

R$

Requeijão 
Tirolez 
tradicional 
Unidade 
c/ 200g

Água mineral 
sem gás Nestlé 
Pureza Vital
Garrafa c/ 1,5L

1,49
GARRAFA

R$

1,99
GARRAFA

R$

Refrigerante 
Guaraná Antartica 
Embalagem c/ 12 
garrafas c/ 600ml

6,49
GARRAFA

R$

Cerveja Original 
Garrafa c/ 600ml

Açúcar 
refi nado Alto 
Alegre
Pacote c/ 1kg

1,65
PCT.

R$

Massa com 
ovos Dona 
Benta 
Espaguete, 
pacote c/ 
500g

Arroz branco 
premium T1 
Rizzeto
Pacote c/ 5kg

1,75
PCT.

R$ 11,89
PCT.

R$

Leite condensado 
TP Heloisa
Unidade c/ 395g

Chocolates 
Lacta
Diversos tipos, 
unidade c/ 90g

Panettone 
Village
Chocolate ou 
frutas, unidade 
c/ 400g2,99

UNID.

R$ 3,39
UNID.

R$ 8,99
UNID.

R$
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Residual
O presidente da 

Câmara, Eduardo 
Soltur (PSB) anda 
se queixando a 
interlocutores que 
o secretário Jorge 
Taiar (SDU) não o 
estaria tratando, 
digamos, adequa-
damente. Soltur 
foi cotado para substituir Taiar, mas a possibilidade 
foi descartada pelo prefeito Guti (PSB)...

Piada pronta!
Sobre o prefeito Guti não sentir frio e ter habilida-

de para tomar decisões com frieza, seria tanta que 
estaria gelando o “Sol”-tur…

Dois curingas
Como vereador em 

plenário, Soltur não é 
muito hábil em cau-
sar situações. Mas 
tem dois advogados 
como assessores 
- Sérgio Deboni e 
Waldomiro Ramos - 
que fazem até chover 
- canivetes! - no 
deserto…

Na pista
O ex-secretário 

de Gestão Eduar-
do Kamei está se 
reaproximando de 
lideranças políticas. 
Sua intenção seria 
voltar à Câmara 
em 2020, onde foi 
vereador tucano 
de 2008 a 2012. E 
talvez pelo PSL de 
Bolsonaro…

Merece estudo
Surge ideia interessante: transferir a feira da rua 

Tapajós para a Luiz Faccinni, via que aos domingos é 
praticamente deserta e sem residências…

Sem teto
A sede estadual do PTC - que não passou pela 

cláusula de barreira - foi desalugada pelo diretor de 
Governo, Toninho Magalhães. Consultado, ele diz 
que está procu-
rando uma sala 
menor para alojar a 
legenda…

Tensão
Foi ontem a au-

diência de Wilson 
Paiva (NOVO) na co-
missão de ética da 
OAB. Ele não se cur-
vou  à pressão para 
deixar de advogar 
gratuitamente para 
carentes. Aguarde-
mos o resultado…

Reticências...

Pedro Notaro
pedronotaro@gmail.com
whatsapp: 99 507 6900

Vereadores devem reconduzir Professor 
Jesus à presidência da Câmara Municipal
Antônio Boaventura

Com o apoio da maio-
ria dos 34 vereadores, 

Professor Jesus (DEM) 
deve ser aclamado 
nesta sexta-feira (14) 

o novo presidente da 
Câmara Municipal para 
o biênio 2019 / 2020. O 

representante do Demo-
cratas ocupou o mesmo 
cargo durante os anos 
2015/2016.

Comedido e com muita 
cautela, Jesus preferiu 
não comentar a possibi-
lidade de vitória no pro-
cesso eleitoral, que será 
realizado no plenário do 
Legislativo. 

O vereador Marce-
lo Seminaldo (PT) é 
seu adversário nesta 
disputa. Aliás, esta é a 
segunda oportunidade 
que o petista concorre à 
presidência do Legislati-
vo. No processo ante-
rior, ele foi derrotado 
pelo vereador Eduardo 

Soltur (PSB).
No entanto, assim 

como em 2014, Jesus 
volta a prometer a 
entrega da nova sede 
da Câmara, na Vila 
Augusta. Mas, para isso, 
ele precisa solucionar o 
imbróglio que existe no 
processo de contratação 
da empresa que será 
responsável por erguer 
e formatar a futura estru-
tura da Casa de Leis.

“Transparência na 
gestão, construir a nova 
Câmara, aproximação 
dos cidadãos guaru-
lhenses, de modo geral, 
e promover políticas 
públicas voltadas para o 

crescimento da cidade 
e valorização da ins-
tituição”, disse Jesus 
sobre suas metas, caso 
seja confirmada a sua 
eleição.

Já Seminaldo entende 
que sua eleição é com-
plicada, assim como na 
primeira vez, mas acre-
dita que as prioridades, 
caso seja conduzido à 
presidência, é viabilizar 
o retorno das atividades 
da TV Câmera, concluir 
as obras da nova sede 
do legislativo e criar me-
canismos para ampliar a 
participação popular nos 
trabalhos do parlamento 
guarulhense.

Arujá avalia atendimento da Rede Fácil Guarulhos para implantação
O modelo adotado pela 

prefeitura para atendimen-
to à população por meio 
da da Rede Fácil se tornou 
referência para a cidade 
de Arujá. O secretário de 
Obras do município vizi-
nho, Ciro Doi, avalia esta 
possibilidade e mantém 

conversas com a adminis-
tração pública sobre os 
serviços oferecidos. 

Já o prefeito Guti (PSB) 
entende que as cidades 
precisam trocar experi-
ências para que possam 
melhor a qualidade da 
prestação de serviço à 

população. Em função do 
limite com Arujá, a partir 
do Jardim Álamo, o chefe 
Executivo não descartou a 
possibilidade de que este 
sistema de atendimento, 
caso seja implantado em 
Arujá, também possa aten-
der os guarulhenses. 

“As cidades têm que 
conversar entre sie não 
tem que ter esses limites 
geográfi cos. O secre-
tário de Obras de Arujá 
está aqui para ver como 
funciona o Fácil. Vamos 
pensar nisso e de que for-
ma pode fazer de forma 

administrativa e jurídica, 
e também de que forma 
consegue ser assertivo 
nisso”, disse Guti.

Em contrapartida, a 
Prefeitura de Arujá, por 
meio de sua assessoria 
de imprensa, ressaltou 
que o secretário munici-

pal tem como principal 
objetivo compreender 
o mecanismo de funcio-
namento da Rede Fácil 
guarulhense para forma-
tação de possível projeto 
de implantação de serviço 
similar ao que é prestado 
em Guarulhos. (A.B.)
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Na manhã desta quinta-
-feira (13), policiais militares 
da 2ª Companhia do 31° 
Batalhão, prenderam cinco 
homens na avenida Rangel 
Filho, n° 1429, suspeitos 
de roubarem uma carga 
de produtos de limpeza. A 
identidade dos presos não 
foi divulgada pela PM, que 
além da carga, também te-
ria apreendido um veículo 
de modelo Sprinter e um 
Celta. 

A ocorrência foi passada 
pelo Centro de Operações 
da Polícia Militar (Copom), 
e quando os policiais 
teriam chegado próximo 
à residência, observaram 
que haviam dois homens 

entrando em um veículo 
de modelo Sprinter. A 
abordagem foi realizada e 
os policiais também teriam 
observado que outros cin-
co homens tentavam fugir 
pelo telhado da residência. 

De acordo com a PM, três 
suspeitos que tentavam 
fugir pelo telhado foram 
presos e outros dois con-
seguiram fugir. Os policiais 
constataram o roubo de 
carga após entrar na casa, 
e constatar que havia di-
versos produtos de limpe-
za no interior da residência 
e dentro de um pequeno 
caminhão que também foi 
apreendido. 

O boletim de ocorrência 

foi lavrado no 7° Distrito Po-
licial e segundo a PM, dos 
cinco detidos, três já teriam 
passagem pela polícia. (U.C.) 

Horário de funcionamento: Seg. à sexta das 8h às 18h
   Sábado das 8h às 17h

Av. Pedro de Souza Lopes, 255
Vila Galvão - Guarulhos

Fones: 2304-1383 | 99632-0282

Pneus aro 13
165/70/13
175/70/13

A base de troca.

À vista ou débito* À vista ou débito*

À vista ou débito*

A partir 

R$ 79,99

Pneus aro 14
175/65/14
175/70/14
185/65/14

A base de troca.
A partir 

R$ 79,99

Pneus aro 15
195/55/15
195/60/15

A base de troca.
A partir 

R$ 89,99 - Na compra de 4 Pneus 
o alinhamento é GRÁTIS

 
- Mecânica em Geral 

*Montagem + Combo (valores válidos para serviços realizados na loja). 
Outras medidas de pneus, consulte tabela da promoção.

3 litros de óleo 
20W50

Por apenas 

R$ 29,00

3 litros de óleo 

Doce

    
 Empório

99331-1297
www.facebook/emporiotradicoes

Rua Mandaguari, 293 - Jd. Bom Clima - Guarulhos 
www.emporiotradicoes.com.br

Chuva provoca a queda 
de árvores e pontos de 
alagamento em Guarulhos 
Ulisses Carvalho 

A chuva de granizo que 
caiu na tarde desta quinta-
-feira (13) provocou a queda 
de ao menos três árvores na 
cidade, sendo uma na Vila 
Itapegica, de acordo com o 
Corpo de Bombeiros, e as 
outras na avenida Salgado 
Filho e na região do Parque 
Cecap, de acordo com a 
Defesa Civil. 

Também houve pontos de 
alagamento em bairros da 
cidade, como em trechos da 
avenida Guarulhos e Paulo 
Faccini, além da rua Deus 
do Sol, na Vila São Rafael, 
região do Itapegica, saída 
da rodovia Fernão Dias, que 
teve parte da via alagada, 
afetando o tráfego. 

Outro ponto de alagamen-
to também foi registrado 
na avenida Antônio Toze, 
no bairro Cidade Industrial 
Satélite. “A casa da vizinha 
fi cou destelhada, a água 
entrou na minha casa e além 
de molhar alguns móveis eu 
também perdi um colchão”, 
afi rmou a dona de casa Ana 
Santos. 

A Defesa Civil afi rmou que 
os únicos chamados que 
recebeu foram sobre as que-
das de árvores na Salgado 

Filho e Parque Cecap. 
Já a Linha-13 Jade também 

teve a operação afetada, e 
de acordo com um usuá-
rio, no horário de pico o 
serviço Connect, que liga 
as estações Aeroporto e 
Guarulhos-Cecap até o Brás, 
na capital paulista, também 
não funcionou. “Realmente 
não há o serviço Connect. É 
necessário pegar o trem na 
estação Engenheiro Goulart, 
que está com a plataforma 
cheia, com escada rolante 
inoperante e velocidade do 
trem bem reduzida”, des-
tacou o analista de crédito 
Ivan Carlo, 43. 

O HOJE contatou a Com-
panhia Paulista de Trens Me-

tropolitanos (CPTM), porém, 
não houve resposta. Já o 
Corpo de Bombeiros infor-
mou o registro de 67 quedas 
de árvores entre São Paulo 
e região metropolitana, até a 
conclusão desta edição.

O Aeroporto Internacional 
de São Paulo-Guarulhos, em 
Cumbica, chegou a operar 
por instrumentos para pou-
sos e decolagens durante 
a forte chuva, segundo a 
concessionária GUR Airport, 
e também teve atraso em 
três voos de partidas e oito 
de chegadas. Todos estes 
voos nacionais, já que os 
internacionais operavam 
normalmente, de acordo 
com a concessionária. 
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PM prende cinco por roubo de carga 
de produtos de limpeza na Ponte Alta
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Três em cada quatro 
brasileiros acreditam que 
o presidente eleito Jair 
Bolsonaro está no cami-
nho certo. É o que revela a 
primeira pesquisa CNI/Ibope 
após a eleição, divulgada 
nesta quinta-feira (13). Dos 
entrevistados, 75% disseram 
acreditar que o presidente 
eleito e sua equipe estão no 
caminho certo, considerando 
as decisões que tomaram até 
agora. Outros 14% avalia-
ram que Bolsonaro está no 
caminho errado e 11% não 
souberam ou não quiseram 
responder.

Quanto maior a renda 
familiar, maior o porcentual 
dos que acreditam que o 
presidente eleito está no 
caminho certo. Entre os que 
possuem renda familiar de 
até um salário mínimo, 70% 
acreditam que Bolsonaro 
está no caminho certo, 
porcentual que aumenta 
conforme a renda familiar e 
chega a 82% entre aqueles 
cuja renda é superior a cinco 

salários mínimos. 
A pesquisa também mostra 

otimismo em relação ao 
próximo ano. Quase dois a 
cada três brasileiros (64%) 
têm expectativa de que o go-
verno Bolsonaro será ótimo 
ou bom. Outros 14% acham 
que será ruim ou péssimo, 
18% avaliam que será regular 

e 4% não souberam ou não 
quiseram responder.

Para os brasileiros, a 
prioridade do governo deve 
ser melhorar serviços de 
saúde e promover a geração 
de empregos. Saúde e 
desemprego se destacam 
entre os principais problemas 
enfrentados pelo Brasil, de 

acordo com a pesquisa. 
A pesquisa foi realizada 

pelo Ibope entre os dia 29 de 
novembro e 2 de dezembro. 
Foram consultados 2.000 
eleitores em 127 municípios 
brasileiros. A margem de erro 
é de dois pontos percentuais 
para mais ou menos. O nível 
de confiança é de 95%.

Três em cada quatro brasileiros veem 
Bolsonaro no caminho certo, diz Ibope
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O presidente Michel Te-

mer encerrará o mandato 
com rejeição de 85% dos 
brasileiros, segundo pes-
quisa CNI/Ibope divulgada 
nesta quinta-feira (13), um 
dos mais baixos índices 
de popularidade desde o 
governo do ex-presidente 
José Sarney. Apesar do 
número ainda elevado, 
houve queda em relação 
a última pesquisa, em se-
tembro, quando a rejeição 
era de 92%. Esse também 
é o menor porcentual de 
rejeição de Temer regis-
trado pela pesquisa desde 
setembro de 2017.

A aprovação do atual 
presidente teve um cresci-
mento de 6% para 9%. Ou-
tros 5% não souberam ou 
não quiseram responder. 
Esta é a última pesquisa 
realizada pela instituição 
este ano.

Entre os que avaliam 
o governo Temer como 

ótimo ou bom, houve os-
cilação de 4% a 5% entre 
setembro e dezembro 
deste ano, dentro da mar-
gem porcentual de dois 
pontos para mais ou para 
menos. 

O porcentual dos que 
avaliam o governo como 
ruim ou péssimo caiu 
de 82% para 74% de 
setembro para dezembro. 
Neste mês, 18% avaliaram 
o governo como regu-
lar, um aumento de 6% 
pontos percentuais na 
comparação com a última 
pesquisa. 

O índice de confiança 
de Temer permaneceu 
estável: 90% afirmaram 
não confiar no atual 
presidente. O porcentual 
é o mesmo desde o ano 
passado. No entanto, 
aqueles que confiam no 
presidente cresceram de 
5% para 7%, dentro da 
margem de erro.

Pesquisa mostra que 85% 
dos brasileiros desaprovam 
governo Temer; 9% aprovam
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Fantasias

Loja 1 - Rua João Gonçalves, 125 - Centro - Guarulhos
Próximo ao calçadão / Praça do Rosário - Tel. 3370-0750
Loja 2- Rua Maciel Monteiro, 922 - Artur Alvim
Loja 3- Av. Marechal Tito, 4622 - Itaim Paulista
www.karolfestas.com.br Segunda a sábado das 9h às 20h

Convites CoposBalões metalizados
Gás HélioGuardanapos

Pratos
MáscarasVelas

Suporte para 
balões Painéis 

decorativos
Painéis 

Personagens 
em EVA

Personagens Personagens 

Tem
as

Tem
as

DOCES

Monday faz 29 anos resistindo ao 
tempo com tradição e credibilidade

Antônio Boaventura

Enquanto os críticos podem 
dizer que é algo ultrapassa-
do, os saudosistas podem 
afirmar que a resistência à 
modernidade é um aspec-
to que supera qualquer 
expectativa. É dessa maneira 
que o evento criado em 1990 

e denominado de Monday 
completa nesta segunda-feira 
(17) 29 anos de existência. A 
exigência é comparecer ao 
local trajado de branco. 

“Por ser numa segunda-feira 
e ser a festa mais tradicional 
de Guarulhos, pela credibili-
dade da festa e da organiza-

ção, além de não ser também 
uma festa para quem quer. 
É pra quem pode... faltar na 
terça ou chegar atrasado. E 
lá também tem as mulheres 
mais lindas de Guarulhos, que 
estarão na Monday e também 
os homens lindos”, disse Beto 
Serra, idealizador do evento.

O distanciamento entre os 
amigos de seu circulo de ami-
zades fez com que pudesse 
surgir a ideia de promover 
uma festa para aproximá-los 
mais. No entanto, a ideia foi a 
de realizar em uma segunda-
-feira próxima às festividades 
de final de ano. E dessa 
maneira, a festa segue sendo 
realizada por quase três 
décadas. 

“O evento foi idealizado 
por amigos que não se viam 
mais no Natal e no Ano Novo 
e resolvemos fazer uma 
festa para comemorarmos um 
pré-natal e um pré-reveillon. 
Um falou, vamos fazer numa 
segunda-feira e outro falou 
Monday... Foi assim resumin-
do”, explicou Serra.

De acordo com o ideali-
zador da festa, o encontro 
entre pessoas de diversos 
segmentos da sociedade 
guarulhense é o principal mo-

tivo pela longeva existência 
de Monday. Ele também des-
taca que organiza o evento 
em parceria com seus filhos 
(Alberto Serra e Lucas Serra) 
nos últimos 18 anos. 

“É uma festa que conta 
com muita gente bonita, 
empresários, formadores de 
opiniões e mídia local, todos 
se confraternizando. Este 
ano teremos os DJS Vinnys 
e Mengo tocando de tudo e 
bem eclético. Mas, no fim vira 
um carnaval, quase sempre”, 
concluiu.

Serviço: 
Data: 17 de dezem-

bro (29ª edição);
Local: Clube Recrea-

tivo de Guarulhos;
Endereço: R. Dr. Nilo 

Peçanha, 111 – Centro; 
Início: 23h;
Informações e 

aquisição de ingres-
sos com Alberto 
Serra e Lucas Serra: 
(11) 95057-6070 ou       
(11) 94102-3937
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Uma maneira inusitada de 
valorizar e premiar o cola-
borador. Ainda mais para 
uma empresa de pequeno 
porte. A B2 Mídia, associada 
à ACE-Guarulhos, apostou 
nessa ideia e vai levar todo 
o time para a Disney, após 
as metas de 2018 serem 
superadas. 

A ideia surgiu após 
reunião de diretoria, que es-
tipulou uma meta agressiva 
para o ano e, caso conse-
guissem superar, dariam 
um prêmio equivalente ao 
desafi o. “Quando apre-
sentamos a proposta na 
empresa, houve um misto 
de reações: nossos cola-
boradores se mostraram 
felizes e ao mesmo tempo 
assustados”, conta Franklin 
Lino, diretor da B2 Mídia e 

diretor do Núcleo do Jovem 
Empreendedor, da ACE-
-Guarulhos.

Segundo Franklin, a 
opção pela Disney veio de 
um feedback dos próprios 
funcionários. “Ao menos 
duas vezes por ano, eu 
converso com cada pessoa 
que trabalha na B2 Mídia 
para saber de seus planos, 
do que esperam para o 
futuro e quais seus sonhos. 
A maioria respondeu que 
gostaria de conhecer a 
Disney. Por isso escolhemos 
esse prêmio”, continua.

Apesar de certa apre-
ensão no início, todos se 
empolgaram com o prêmio. 
“A meta desde o início me 
deixou muito empolgada, 
ir para a Disney sempre 
foi um sonho”, comenta 

Fernanda Lima da equipe 
de suporte técnico.

Entretanto, houve período 
em que o sucesso da em-
preitada foi colocado em xe-
que. “Este foi um ano muito 
difícil. Além da Copa do 
Mundo, o cenário político 
era totalmente desfavorá-
vel”, ressalta Franklin. “Mas 
aos 40 do segundo tempo 
deu tudo certo e fi zemos 
até uma queima de fogos e 
soltamos fumaça colorida 
para celebrar o cumprimen-
to da meta anual”, comemo-
ra. A viagem da equipe será 
em março de 2019.

Para William Paneque, pre-
sidente da ACE-Guarulhos, 
a vitória da B2 Mídia deve 
ser celebrada por toda a 
comunidade empresarial. “É 
muito bom ver que uma em-

presa está fechando bem o 
seu ano e valorizando sua 
equipe. São essas boas 
práticas que todos devemos 
seguir. Esse tipo de atitude 
retém talentos e agrega 
valor ao negócio”, conclui.

Empresa associada à ACE supera a meta 
anual e leva colaboradores para a Disney

VALORIZAÇÃO: A B2 Mídia, de Franklin Lino, diretor do NJE, defi niu meta agressiva; viagem será em março e todo o time da empresa conhecerá a Disney
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‘Não fui bem sucedida’, diz 
Bündchen sobre pedir para 
marido se aposentar

Parece que a modelo 
Gisele Bündchen está tor-
cendo para que o marido 
Tom Brady se aposente. 
Em entrevista ao The El-
len Show, ela foi questio-
nada pela apresentadora 
Ellen DeGeneres se o 
marido, que é jogador de 
futebol americano pelo 
New England Patriots, 
pensava em se aposentar 
em breve. “Sou muito fã 
dos Saints e me ajudaria 
muito se o seu marido 
se aposentasse”, disse a 

apresentadora, comen-
tando sua preferência 
pelo time New Orleans 
Saints.

“Você deveria falar so-
bre isso com ele. Eu não 
fui bem sucedida nisso. 
Eu quero que ele faça o 
que lhe fi zer feliz, mas 
talvez se você tiver uma 
conversa com ele, expli-
car que adora o Saints…”, 
respondeu Gisele. No 
entanto, a modelo disse 
que ainda está longe de 
encerrar sua carreira.

Reprodução

‘Me enganei’, diz Xuxa sobre João 
de Deus após denúncias de abuso
A apresentadora Xuxa 
Meneghel usou seu 
Instagram para falar sobre 
as denúncias de abuso 
sexual contra o médium 
João de Deus, que vieram 
à tona na última semana 
e culminaram em um pe-
dido de prisão preventiva 
pelo Ministério Público de 
Goiás.
“Quero dizer pra vocês 
que eu o conheci, fui lá 

fazer uma gravação - que 
não foi ao ar na Rede 
Globo. Conheci e tive um 
carinho muito especial 
por ele. Gostei daquela 
pessoa que eu conheci 
lá”, contou Xuxa.
“Infelizmente eu me 
enganei, e me enganei 
feio. Então, eu tô vindo 
aqui pra pedir desculpa 
a vocês. Já divulguei 
o documentário dele, 

falei que era uma pessoa 
legal e tudo. Me sinto 
na obrigação de dizer a 
todos vocês que eu tô até 
um pouco envergonhada 
com tudo isso.”
Por fi m, Xuxa também 
fez um apelo de com-
preensão às vítimas dos 
abusos, e pediu que 
mulheres continuem 
denunciando casos 
semelhantes. “Queria 
que vocês entendessem 
que essas pessoas não 
falaram no passado por 
vergonha, por medo, que-
rendo esquecer tudo isso. 
Mas quero dizer a todas 
vocês, mulheres, que 
passaram por isso, que 
eu tô com vocês, tá. Sinto 
muito, muito mesmo, 
muito, de verdade “
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Cantoras de k-pop são impedidas 
de usar minissaia na Indonésia
O governo da Indoné-
sia proibiu um anúncio 
televisivo das integrantes 
do grupo k-pop Blackpink. 
Elas aparecem de minissaia 
e estavam promovendo 
a plataforma de comér-
cio eletrônico Shopee, 
cantando e dançando. O 
grupo, com uma pegada 
mais hip-hop e coreografi a 
própria, é formado por três 
garotas sul-coreanas e uma 

tailandesa. Criado em 2016, 
já alcançou sucesso em 
toda a Ásia. 
Nesta terça-feira, 11, o 
órgão regulador do país 
pediu para que todas as 
emissoras de TV bloque-
assem “esta publicidade 
indecente”. Mais de cem 
mil pessoas fi rmaram um 
abaixo-assinado pela retira-
da do anúncio. A iniciativa 
foi feita por um professor 

universitário que é contrário 
à propaganda. 
Ao mesmo tempo, diversos 
fãs do grupo criticaram 
a medida do governo da 
Indonésia. “É exagerado. 
Podemos ver mulheres 
vestidas desta forma em 
qualquer shopping da Indo-
nésia”, contatou Disna Har-
vens, que é fã de Blackpink 
em entrevista à agência de 
notícias France Press. 
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[ horóscopo ]

O Reino Proibido

A Morte Convida para Dançar

Globo, 15h06 TThe For-
bidden Kingdom. EUA/
China. Aventura. Direção: 
Rob Minko�. Com: Jet Li; 
Jackie Chan.JUm jovem 
fanático por artes marciais 
sonha regularmente com 
o Rei Macaco, mestre na 
arte do kung fu, e frequen-
ta uma loja de penhores 
em Chinatown. Um dia, no 

fundo da loja, ele encontra 
um cajado igual ao usado 
pelo Rei Macaco em seus 
sonhos: medindo mais de 
um metro de comprimen-
to e com um macaco gra-
vado. Quando uma gan-
gue tenta assaltar o local, 
ele recebe a missão de 
devolver o cajado a seu 
dono verdadeiro.

SBT, 23h15 Ghost 
Rider. Austrália. Di-
reção: Nelson Mc-
Cormick. Com 
Brittany Snow; Joh-
nathon Schaech. Há 
três anos, Donna 
viu toda sua família 
ser assassinada por 
Richard Fenton, seu 
professor do cole-
gial, que tinha uma 
obsessão doentia 

por ela. Apesar do 
trauma do passado, 
o baile de formatu-
ra num luxuoso ho-
tel deveria ser a me-
lhor noite da vida 
da jovem. No en-
tanto, fugido da ala 
psiquiátrica da pri-
são, Fenton se infil-
tra na festa e espa-
lha o terror por todo 
o hotel.

Fotos: Divulgação

[ filmes ] 
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SACL
TERRASANTA

RECITALPREGO

ONCEVOELA
IHPARSER
CONTRABANDO

SONOIALVOR
SODOEREI
DITADOALGO

DEERENTIDADE

VETCRAF
BOASRIOMAR

LOBISALE
PENHASCOVI
VIDATARJETA

ETICOSASS

Atividade
censurada
durante a
Ditadura

Sofrimento
retratado

na via-crú-
cis (Catol.)

(?) rosa,
tempero 

com muitos
minerais

Formação
para a

dança da
quadrilha

Magoar-se 
com; 

ressen-
tir-se

Freguesia 
de 

Portugal

Número 
de lugares
no pódio

Chama-
mento a

um desco-
nhecido

Preto velho
ou pomba-
gira (Can-
domblé)

"(?) festas!",
inscrição

em cartões
de Natal

Daniel (?),
jogador de

futebol

Apelido do
Amazonas

(Hidro-
grafia)

Destino
final de

Thelma e 
Louise (Cin.)

"Filho de
onça (?)

nasce pin-
tado" (dito)

Listra es-
treita para
encobrir
palavras

Assinatura
(abrev.)

Atração turística da zona sul
carioca

Penhor
(pop.)

Conjunção 
alternativa 

Macaco,
em inglês

Especialidade de
Glória Perez

Religião sincrética de
origem japonesa

Bernardinho e José
Roberto Guimarães

Outra vez!

Chapéu,
em inglês

Patriarca
bíblico

(?) de pei-
xe, petisco

E outras 
coisas (lat.)
Para que
lugar?

Verbo de
ligação 
Local da 

happy hour

Jerusalém

Concerto
musical

Uma vez,
em inglês

Tarefa do
aluno em
alfabe-
tização

Cervo, 
em inglês

Qualquer
coisa

(?) e queda:
certeiro

Sensação
crônica da 
narcolepsia

Produto do
roubo de
cargas

Que respeitam a moral

Direito do feto à (?),
argumento contra 

o aborto

Mova-se 
no ar

Português
(abrev.)

Cerveja 
de alta fer- 
mentação
Querida

3/ale — ape — hat. 4/deer — once. 5/alvor. 10/seicho-no-ie.

[ novelas ] 

virgem

Seu senso de humor 
vai fazer maravilhas 
para evitar conflitos. Es-
pere alguns dias antes 
de lidar com assuntos 
sérios. Tenha cuidado 
com os exageros 
físicos. Você precisa 
relaxar para ser capaz 
de redirecionar o foco 
para os seus objectivos 
principais.

Você não vai saber 
por onde começar e 
será assolado por mil 
obrigações de uma só 
vez, então priorize. Você 
vai aproveitar os seus 
recursos para ser capaz 
de lidar com os seus 
assuntos atuais. Pense 
em ficar com os amigos 
e seus entes queridos.

Você não terá pro-
blemas para se afirmar 
e pôr fim a relaciona-
mentos doentios, sem 
arrependimentos! Você 
está mostrando mais 
sensatez no seu gasto 
de energia hoje e está 
começando a restabele-
cer um equilíbrio maior.

Sua autoconfiança 
vai causar inveja e isso 
pode levar a mal-
-entendidos. Impulsos 
não característicos e 
frenéticos o deixarão 
cansado. Vá com calma 
no aspecto físico.

Você terá concen-
tração e não deixará 
nada ao acaso. Você se 
sentirá lisonjeado com 
os resultados! O excesso 
alimentar está lhe 
sobrecarregando, não 
exagere. Você precisa 
se exercitar para eliminar 
toxinas e se sentir mais 
dinâmico.

Vai ser possível se 
aproximar de certas 
pessoas - ignore as 
aparências, você vai se 
surpreender. Você vai 
sentir os efeitos de uma 
falta de nutientes. Pense 
mais sobre o que é bom 
para os ossos.

Sua sensibilidade cres-
cente tende a colocá-lo 
muito na defensiva, 
tente colocar as coisas 
em perspectiva. Você 
é muito descuidado e 
precisa desacelerar. 
Você está tentando fazer 
muitas coisas ao mesmo 
tempo, calma e fuga são 
o que você precisa.

Você estará menos 
emocional do que o 
habitual. Isso faz com 
que você seja muito 
eficaz em resolver de-
terminadas situações. 
Você deveria tomar 
precauções contra o frio 
e o vento. O ar não será 
um elemento amigável 
para você hoje.

A influência das suas 
convicções serão co-
municativas, expresse o 
que sente abertamente. 
Pode ser necessário 
repensar a sua dieta - 
não coma mais do que 
precisa.

Uma notícia inespera-
da irá colocá-lo em um 
humor radiante e você 
será mais conciliador. A 
sensação de relaxa-
mento e bem-estar in-
terior faz com que você 
recarregue as baterias. 
Concentre-se em lazer 
e isso vai ajudar você a 
relaxar.

Sua capacidade de se 
adaptar às mudanças 
será destacada. Seria 
bom permanecer aberto 
às diferentes opções 
que se apresentam para 
você. Suas emoções 
reprimidas irão afetar a 
sua digestão - certifique-
-se de evitar alimentos 
picantes.

Você está entu-
siasmado com novas 
possibilidades. Parece 
que o destino está lhe 
dando uma mãozinha 
com suas esperanças 
e expectativas. Seria 
uma boa ideia descartar 
certos hábitos, diminua a 
quantidade de açúcar.

áries libra

escorpião

sagitário

capricórnio

aquário

peixes

touro

gêmeos

câncer

leão

Malhação -
Vidas Brasileiras

Leandro liga para 
uma ambulância. 
Rafael vai ao en-
contro de Soni-
nha e Vagner na 
comunidade. Úrsula 
fica decepcionada 
com o resultado de 
um dos concursos 
de que participa. 
Gabriela estimula 
Alex a compreen-
der seus talentos.

Espelho da Vida
No passado, Cris/

Julia e Danilo se 
amam. Isabel tem 
um pesadelo com 
Felipe e Priscila. 
Embriagado, Mauro 
César interrompe 
o encontro de 
Mariane e Marce-
lo e implora para 
ter uma conversa 
com a atriz. Danilo 
garante a Cris/Julia 
que os dois se en-
contrarão em todas 
as suas vidas.     

O Tempo 
Não Para

Lúcio pede que 
Betina evite falar 
com Herberto. Eli-
seu conta a Paulina 
que Barão respon-
derá ao processo 
em liberdade, 
graças a Belém. 
Barão se emociona 
quando Paulina 

decide lhe dar uma 
segunda chance. 
Herberto pede 
dinheiro a Betina 
para fugir do país.

O Sétimo Guardião
Valentina negocia 

com Robério. Mirtes 
finge passar mal, e 
Maltoni chama Ara-
nha. Luz, Gabriel e 
Sóstenes chegam 
à casa de Clotilde. 
Louise entrega a 
Gabriel um presen-
te de Valentina para 
Luz. Júnior afirma 
a Geandro que 
descobrirá quem é 
o homem encapu-
zado. Marilda pede 
que Eurico faça 
o que Valentina 
pediu. 

Jesus
Jesus e os três 

apóstolos se depa-
ram com um leão. 
Judas discute com 
Tomé. Os apósto-
los dizem que as 
moedas acabaram. 
Jesus chama Pedro, 
João e Tiago Maior. 
Todos passam ao 
lado do leão, que 
não faz nenhum 
mal a eles. Asisa é 
detida pelo centu-
rião romano por fal-
sa denúncia. Maria 
Madalena estranha 
ao ver Judas com 
algumas moedas. 
Caifás desconfia da 

atitude de Temina. 
O pai do lunático 
percebe que o filho 
fugiu.    

   

As Aventuras 
de Poliana

Roger concorda 
com as reclama-
ções de Nadine. 
Luca Tuber se apre-
senta com Gabriela 
e Mirela tem uma 
crise de ciúme. Luí-
sa, Afonso e Durval 
elogiam Poliana e 
João pela apresen-
tação. Mirela se 
apresenta com uma 
roupa super-cha-
mativa criada por 
Salvador e todos 
riem dela.     

Chiquititas
Em outro dia, Car-

men, Marian, Cintia 
e Matilde vão no-
vamente até o or-
fanato para buscar 
o tesouro. Gabriela 
vai até o quarto de 
Marian, mas não 
encontra cabelo da 
garota. Eduarda vê 
Paçoca fugindo por 
estar devendo para 
um dos chefes da 
comunidade e ela 
decide ajudá-lo. 

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

 VAGA URGENTE 
 Porteiro e aux. de serviços gerais 
(Masc e Fem). Entrar em contato 
pelo tel: 4386-4009 falar c/ Dé-
bora/Dayane. 

 EMPRESA ADMITE 
 Auxiliar de escritorio. Exigência 
residir prox a Vl Galvão - GRU en-
viar CV p/ dmpabril@gmail.com 

 IMÓVEIS 
 ALUGA-SE 

 APTO PRAIA DO FORTE 
 Praia Grande, 2 dorms, 2 banhei-
ros, 1vaga p/ carro, demais dep. 
mobiliado. 11 2440-9505 

 JD. BELA VISTA 
 Atrás da Pça. Juscelino K de Oli-
veira, 1 dorm.,sl,coz.,wc.,lav. casal 
s/ fi lhos s/animal. F: 98443-5925  

 JD. BELA VISTA 
 Atrás da Pça. Juscelino K de Oli-
veira, 1 dorm.,sl,coz.,wc.,lav. casal 
s/ fi lhos s/animal. F.: 98443-5925  

 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 

 AGUAS DE LINDÓIA 
 Apto. 3 dorms., 3 wcs., mobiliado, 
reformado, ideal p/ 6 pessoas (11)  
F: 2440-9505  

 LOJA AUTO ELÉTRICO E ACES-
SÓRIOS 
 20 anos no mercado, ac. autos F: 
11- 4386-4279  

 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    

 OTIMA OPORTUNIDADE 
 Você q mora em Gua, cobertura 
dos sonhos. Eu tenho! F:94703-
8713 Quintino- Creci 151731 

 SITIOS E CHÁCARAS 

 NAZARÉ PAULISTA/PRÓX RE-
PRESA 
 Terreno 1000m entr 20mil + 40x 
de R$500,00. Ac carro. F:94375-
2778/96268-9932 

 LITORAL 

 CASA P/ TEMPORADA 
 Caraguatatuba p/ 8 pessoas, 
praia das palmeiras. 11 2441-1735 
/ 19 99101-6161  

 NEGÓCIOS 
 OPORTUNIDADE 

 BRADESCO IMÓVEIS 
 Crédito 353mil, entr 148mil + 134 
x 2.337. F:94703-8713 Quintino. 

 SERVIÇOS 
 ESOTERISMO 

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

 TRAGO SEU AMOR 
 De volta em até 24 hrs. F:(11) 
94354-2020/98102-0061 whats 

 RELAX 

 ADA COROA GORDONA 
 Mass prostatica aparelhada, bei-
jo grego, inversões de papeis. F: 
(11)94380-9078 

 DIVERSOS 
 DESEJO UM NAMORADO 
 Ana Cristina, formada em direito, 
bonita, 40 anos. F:97223-6393   
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EDITAL

O Segundo Ofi cial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da 
Comarca de Guarulhos, Estado de São Paulo, considerando o disposto no § 4º, do Artigo 26, da Lei 
9.514/97, em atendimento ao requerimento prenotado sob nº 425.409, de BANCO SANTANDER 
(BRASIL) S/A, CNPJ/MF nº 90.400.888/0001-42, credor fi duciário, nos termos do registro número 
06, da matrícula 116.381, relativa ao Imóvel situado na Avenida Benjamin Harris Hannicut, 200 
(atual 430 do cadastro municipal), Apartamento 126, Bloco 02, localizado no 12º pavimento 
do Condomínio Residencial Vida Plena Guarulhos, bairro Vila Rio de Janeiro, Guarulhos / SP, 
serve-se do presente para promover a Intimação por Edital dos devedores fi duciantes FLAVIO 
FRANCISCO DA SILVA, CPF 266.031.638-45, e KARINA LUIZA DE FARIA, CPF 325.380.198-50, 
para fi ns de cumprimento das obrigações contratuais, decorrente das prestações e encargos em 
atraso, tendo em vista que os devedores fi duciantes FLAVIO FRANCISCO DA SILVA e KARINA 
LUIZA DE FARIA encontram-se em local incerto ou não sabido. 
 
O valor das prestações e encargos em atraso, atualizado até 28/11/2018, corresponde a R$ 
14.784,26 (quatorze mil, setecentos e oitenta e quatro reais e vinte e seis centavos), conforme 
demonstrativo de débito apresentado pelo credor, disponível para conhecimento, estando o valor 
sujeito a atualização monetária, juros convencionais e demais encargos contratuais até a data do 
efetivo pagamento, além das demais prestações que se vencerem neste período, mais emolumentos 
e despesas de cobrança e de intimação no valor de R$ 2.388,84. O pagamento deverá ser efetuado 
preferencialmente em cheque administrativo, nominal ao Segundo Registro de Imóveis e Anexos da 
Comarca de Guarulhos / SP, CNPJ 14.677.911/0001-62.

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

Por oportuno, fi cam Vossas Senhorias cientes de que o não pagamento do débito no prazo estipulado 
garante o direito de consolidação da propriedade plena do imóvel, situado neste Município, na 
Avenida Benjamin Harris Hannicut, 200 (atual 430 do cadastro municipal), Apartamento 126, 
Bloco 02, localizado no 12º pavimento do Condomínio Residencial Vida Plena Guarulhos, 
bairro Vila Rio de Janeiro, Guarulhos / SP, em favor do credor fi duciário, nos termos do § 7º, do 
artigo 26, da Lei n.° 9.514/97. 

 
Guarulhos, 14 de dezembro de 2018.

Terceira Publicação

R. JOÃO GONÇALVES, 275, CENTRO

www.cursonacional.com.br

Você não tem 1º ou 2º grau?
Nós temos a solução!

g
mos a solução!

CURSONACIONAL

Matrícula
Grátis

Aulas 1 vez 
por semana

Curso
Rápido

SUPLETIVO
Curso preparatório para

ENEM, ENCCEJA E EJA

(11)  2408-4200

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

IMÓVEL DOS SONHOS
Aluguel – Venda 

Avaliações
Corretora Ivone

VILA AUGUSTA
3 e 2 dorms de 
305 a 368 mil.

    96416-1918
Creci 147493

    96416-1918

TINTAS PREÇO 
DE FÁBRICA

Cert. ISO 9001

Esm.epoxi c/cat. 18 Lts 
RS490.00

Esm poliuretano c/cat. 18 Lts 
RS390.00

Esm sint lata 18 Lts RS210.00
Tinta acrílica p/paredes e pisos 

18 Lts RS145.00
Atendemos sob encomenda 
cores conf catálogos RAL, 

MUNSELL, PANTONE

4973 8532
94633-8880
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