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Cotações Selic (ano)
Dólar Euro

6,5% R$  998
Salário Mínimo 181

Disque-Denúncia Temos o desafi o de estar sintonizado com tudo que está 
acontecendo não só no limite de nosso município, mas 
também no mundo”, Rodrigo Barros, secretário da SDCETI

-0,75%
R$ 3,68

Bovespa

+1,72%
93.613
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Mais de 100 mil novas empresas 
foram abertas na cidade em 2018
Segundo dados da Secretaria de Desenvolvimento Científi co, Econômico, Tecnológico e Inovação foram contabilizadas 103.174 
aberturas no período; número é superior ao observado em 2017 quando 99.779 novos registros foram efetuados
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Flamengo perde 
em casa, mas 

segue na 
Copinha

Externato Parque 
Continental tem 

aulas de robótica 
e polo da Wizard
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Empresa canadense busca parceria para 
produzir ônibus elétrico na cidade

‘Homem-Aranha 
no Aranha Verso’ 

estreia hoje nos 
cinemas do país 

‘Mundo Bita’ 
invade férias de 
shopping em 
Guarulhos
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Especial Educação

FOTO: MAYARA NASCIMENTO

+0,01%
R$ 4,25
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Guarulhos teve sua passagem de 
ano marcada pelo deslizamento do 
aterro municipal, localizado no Cabu-
çu.  Além de alertar sobre o esgotamen-
to da sua capacidade de receber uma 
média de 1300 toneladas de lixo por 
dia, o incidente acirrou ainda mais as 
discussões em torno da ampliação des-
te aterro, exaustivamente debatidas ao 
longo dos últimos meses entre setores 
da Prefeitura, representantes da socie-

dade e da comunidade do Cabuçu.
A Prefeitura, no seu papel de garan-

tir a coleta do lixo, quer ver a amplia-
ção do referido aterro o mais rápido 
possível para, inclusive, receber lixo de 
outras cidades. Já os moradores, com o 
apoio de vários setores, são contrários 
à sua ampliação, que causará impac-
tos profundos na natureza, já muito 
devastada por conta do atual aterro e 
das obras do Rodoanel e atingirá ainda 
mais a fauna, a fl ora e a água, provo-

TRANSPORTE - Nova York baixa preço das tarifas do metrô para moradores de baixa renda

ANOTE

FOTO: ED REED/MAYORAL PHOTOGRAPHY OFFICE

cando mortes de animais e afetando a 
vida e a saúde das pessoas.  

É importante destacar que questão 
do lixo é um dos mais graves problemas 
ambientais do planeta e é também um 
sério risco à saúde pública. Hoje, muitos 
países desenvolvidos investem recursos 
públicos pesados para resolverem de 
forma adequada este problema, com o 
menor impacto ambiental possível.  A 
solução encontrada por eles, não passou 
somente por investimentos em maqui-
nário, tecnologia de ponta e contratação 
de pessoal, mas envolveu também uma 
mudança de comportamento mais civi-
lizado das pessoas.

Uma rápida andada pelos bairros e 
veremos a quantidade de lixo e de en-
tulho que as pessoas deixam nas ruas, 
nas beiras de rios, avenidas, calçadas 
e lixeiras, inclusive carros e sofás.  In-
felizmente, por aqui - como em várias 
cidades - as pessoas jogam o seu lixo em 
qualquer lugar ou calçada e não têm se-
quer um pingo de preocupação em se-
parar o lixo molhado do seco, colocando 
inclusive nos sacos, cacos de vidro e ou-
tros materiais que colocam em risco a 
vida dos catadores.

Todos nós temos muita responsabi-
lidade neste assunto e justamente por 
isso, devemos estar atentos às nossas 
próprias atitudes na questão da recicla-
gem, buscando novas práticas de consu-
mo, com mais atenção ao destino que 
damos para o nosso próprio lixo. Não 
existem soluções fáceis e de curto prazo 
para resolver este grave problema, mas 
o fato é que passou da hora da cidade de 
Guarulhos e seus habitantes pensarem 
seriamente sobre esta questão, que en-
volve toda a sociedade.

Uma rápida andada pelos bairros e 
veremos a quantidade de lixo e de 
entulho que as pessoas deixam

      O Centro de 
Treinamento e Mão de 
Obra recebe a partir 
da próxima terça-feira 
(15) inscrições para 14 
cursos gratuitos. Para 
participar é necessário 
ter idade igual ou maior 
a 16 anos e ensino 
fundamental completo. 
Os interessados devem 
comparecer até o dia 
25 de janeiro, das 
9h às 16h, no Cidap 
Centro, portando 
cópias e originais do 
CPF, RG, comprovante 
de residência e uma 
foto 3x4.

      Os inscritos no BPC/
LOAS (Benefício da 
Prestação Continuada/ 
Lei Orgânica da 
Assistência Social), que 
não fi zeram o cadastro 
no CadÚnico em 
2018, correm o risco 
de perder o benefício 
a partir do mês de 
abril. A inscrição no 
CadÚnico é uma 
exigência do Ministério 
de Desenvolvimento 
Social e deveria ter 
sido realizada até o 
dia 28 de dezembro. 
A Secretaria de 
Assistência e 
Desenvolvimento 
Social alerta que a 
suspensão pode ser 
revertida junto ao INSS, 
com a apresentação 
da documentação 
necessária o quanto 
antes.
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O Lixo Nosso 
de Cada Dia

PONTO
DE VISTA

CRISTINA VEREDA
Jornalista pós-graduada pela Fundação 
Cásper. Trabalhou de 2009 a 2016 
na Coordenadoria de Políticas para 
as Mulheres da cidade de Guarulhos.

Jornalista pós-graduada pela Fundação 
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Imediato
O presidente Jesus 

Freitas (PSL)  nomeou 
o advogado César Sam-
soniuk para a Secretaria 
Ge-ral da Câmara. César é 
considerado discreto e há-
bil no meio político…

Elefante branco
Um dos primeiros de-

safi os que o presidente 
Jesus terá de enfrentar: o 
que será da TV Câma-ra? 
Um departamento com 40 
funcionários concursados 
que não está produzindo 
conteúdo televisivo...

A conferir
Dois vereadores que 

haviam se rebelado con-
tra o prefeito Guti (PSB) 
estariam voltando para a 
base aliada: Paulo Rober-
to Cechinatto (PP) e Thia-
go Surfi sta (PTRB)...

Passou o bastão
No mesmo dia em que 

foi publicada a demissão 
de João Carlos Pannoc-
chia da Secretaria de Edu-
cação, seu fi lho, Victor 
Moreira Pannocchia, foi 
nomeado assessor na Pre-

feitura. Ele, co-mo o pai, é 
advogado…

Expertise
Rosangela Ferrara 

também foi nomeada na 
Prefeitura. Ela trabalhava 
como cabo-eleitoral em 
2016 na campanha do pre-
feiturável tucano Carlos 
Roberto…

Pedalando
Estavam previstas para 

terça-feira as nomeações 
dos secretários de Cultura 
e Esportes, que voltaram 
a ter status de Secretaria. 
Entretanto, houve turbu-
lência no dia e o prefeito 
Guti (PSB) adiou para sex-
ta-feira…

Na tela
Fran Correa (DEM) 

gravou vídeo em defesa 
do governador João Doria 
(PSDB). Abordou a polê-
mica sobre verbas para 
Guarulhos que o ex-gover-
nador França (PSB) - alia-
do do Guti - não pagou em 
sua gestão e Doria cance-
lou. Fran assim reforçou 
rumor que pretende ser 
candidata a prefeita…
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Investimento na saúde salta de R$ 910 
milhões para R$ 1,07 bilhão em Guarulhos
DA REDAÇÃO - Guarulhos in-
vestiu 18% a mais na área da 
saúde no ano passado em re-
lação a 2016. Segundo dados 
do anuário Multi Cidades – 
Finanças dos Municípios do 
Brasil, da Frente Nacional dos 
Prefeitos (FNP), os gastos sal-
taram de R$ 910 milhões em 
2016 para R$ 1,07 bilhão no 
ano passado. A cidade foi o 
que apresentou maior cresci-
mento na região Sudeste.

Dos 40 municípios da re-
gião analisados pelo anuário, 
apenas 16 aumentaram seus 
gastos com saúde em 2017. 
Ainda assim, a região teve 
incremento de 0,5% nos in-
vestimentos no ano passado, 
se comparado com 2016, e 
somou R$ 67,7 bilhões na 
pauta analisada.

Com mais de 12 milhões 
de habitantes, o município 
mais populoso do país, São 

Paulo (SP), também au-
mentou os gastos com saú-
de em 2017. A alta foi de 
2,8% e a cidade investiu R$ 
10,2 bilhões no ano passa-
do, contra os R$ 9,9 bilhões 
gastos em 2016.

Em sua 14ª edição, o anu-
ário utiliza como base núme-
ros da Secretaria do Tesouro 

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG

Nacional (STN) e Instituto 
Brasileiro de Geografi a e Es-
tatística (IBGE), apresentan-
do uma análise do compor-
tamento dos principais itens 
da receita e despesa muni-
cipal, tais como ISS, IPTU, 
ICMS, FPM, despesas com 
pessoal, investimento, dívi-
da, saúde, educação e outros.

Seg. a Sex das 08:00 às 19:00

Sábado das 08:00 às 15:00
Agora aberto:

Prefeitura aumenta em 70% manutenção 
da sinalização de vias da cidade em 2018
DA REDAÇÃO - A Secretaria de 
Transportes e Mobilidade 
Urbana (STMU) da Prefeitu-
ra de Guarulhos executou a 
manutenção da sinalização 
de 751 ruas do município 
em 2018, o que equivale a 32 
mil m² de marcações, faixas, 
legendas e símbolos pinta-
dos sobre o pavimento das 
vias. O número representa 
um acréscimo de 69,9% em 
relação ao ano anterior.

No que diz respeito à 
manutenção de placas de si-
nalização de trânsito, como 
recolocação, revitalização e 
limpeza, foram realizadas 
5.688 manutenções durante 
todo o ano anterior, um au-
mento de 86,49% em relação 
a 2017.

O total de ações em ma-
nutenção preventiva e cor-
reção de defeitos nos semá-
foros da cidade somou 8.305 
ações. Foram realizadas ain-

da pinturas de 361 faixas 
duplas contínuas, 381 con-
tínuas, implantação de 255 
lombadas, 98 faixas traceja-
das e mais 68 seccionadas, 
além 128 de retenção e 770 
de travessia.

“Essa zeladoria é funda-
mental para a organização 
da cidade, além de garantir 
a segurança de motoristas 
e pedestres. Estamos traba-
lhando para que a manu-
tenção seja constante e em 
todas as áreas”, afi rmou o 
prefeito Guti.

A população pode solici-
tar serviços de manutenção 
da sinalização de trânsito 
por meio da Central de Inte-
ligência Integrada de Guaru-
lhos (CIIG) e do Fácil Trans-
portes, ambos vinculados à 
Secretaria de Transportes e 
Mobilidade Urbana, ou com-
parecendo às demais unida-
des da Rede Fácil.
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Guarulhos encerrou 2018 com 
mais de 100 mil novas empresas 
LUCY TAMBORINO - Apesar da crise 
econômica vivenciada no país 
inteiro, Guarulhos terminou o 
ano com um total de 103.174 
mil empresas abertas, em 2017 
eram 99.779, ou seja, em um 
ano mais de três mil empreendi-
mentos se instalaram na cidade. 
O município apresentou tam-
bém aumento de 702 novos mi-
croempreendedores individuais 
(MEI), o que representa 1,21% a 
mais, em 2017 eram 57.820 nes-
ta categoria.  

Os números são resultado 
de ações como projetos munici-
pais que agilizam as respostas 
às demandas, desburocratiza-
ção, programas de incentivos 
fi scais e integração com insti-
tuições acadêmicas ao serviço 
de inteligência econômica.

Segundo a Secretaria de 
Desenvolvimento Científi co, 
Econômico, Tecnológico e 
Inovação (SDCETI), uma lei 

CIETs realizaram 18 mil encaminhamentos 
para entrevistas de emprego no ano passado
DA REDAÇÃO - As cinco unida-
des do Ciet (Centro Integra-
do de Emprego, Trabalho e 
Renda) de Guarulhos enca-
minharam, juntas, 18.522 
cidadãos para entrevistas de 
emprego no ano de 2018. Fo-
ram 1.869 a mais do que em 
2017, em que os atendimen-
tos somaram 16.653. Além 
disso, 199 novas empresas 
fi rmaram parceria com a Se-
cretaria do Trabalho para a 
oferta de vagas.

Cerca de 10 mil pessoas 
também realizaram a emis-
são de Carteira de Trabalho 
e Previdência Social (CTPS), 
documento fundamental 
na busca por colocação no 
mercado de trabalho e que 
auxilia no fornecimento de 
dados mais completos sobre 
o número de pessoas empre-
gadas nas cidades.

“Estamos nos empenhan-
do muito em trazer cada vez 

mais empresas para o nosso 
cadastro, além dos cursos 
oferecidos gratuitamente 
para formar os profi ssionais 
que o mercado precisa. Jun-
tando todas essas oportu-
nidades é cada vez maior a 
chance de uma pessoa conse-
guir uma colocação no mer-
cado”, ressaltou Telma Car-
dia, secretária do Trabalho.

municipal em andamento, 
deve apresentar um programa 
de atração de investimentos e 
geração de empregos, estabe-
lecendo diretrizes e incentivos 
fi scais para o desenvolvimento.

Ainda de acordo com a pas-
ta, outras medidas ainda serão 
desenvolvidas neste ano, como 
o Projeto Investe GRU, o forta-

lecimento do ambiente de ne-
gócios por meio da adição de 
novos recursos de tecnologia, a 
ampliação dos serviços do pro-
grama Apoio Regionalizado 
ao Empreendedor (Aprende) e 
novas parcerias com o Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro 
e Pequenas Empresas de São 
Paulo (Sebrae).

FOTO: EDSON QUEIROZ/PMG
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11 2401-0400
www.metropoleimoveis.com

Departamento Jurídico Próprio

Avenida Nova Taboão, 347 – Jd. Nova Taboão – Guarulhos - SP
e-mail: contato@metropoleimoveis.com

Locações Vendas

SEDE 
PRÓPRIA

APTO – CONDOMINIO MAIS 
GUARULHOS – AP0809

02 DORMS, SALA, COZ, WC 1VAGA.ANDAR 
BAIXO  R$ 1.300,00 C/ CONDOMINIO 

INCLUSO E IPTU  DEPÓSITOS OU FIADOR 
OU SEGURO FIANÇA.
GALPAO – PRAÇA 8. 

GALPAO COM 170 M² 02 WC, NOVO. 
ACEITA PROPOSTAS PRA ADAPTAÇÕES.

R$ 8.000 + IPTU.
DEPÓSITOS OU FIADOR OU SEGURO 

FIANÇA.
SALÃO COMERCIAL – JD 
NOVA TBOAO – SA0019

170 m² PÉ DIREITO ALTO, 02 WC, COM 
ESTACIONAMENTO (IMOVEL NOVO).

SALÃO R$ 4.000,00 + IPTU.
DEPÓSITOS OU FIADOR.
GALPÃO COMERCIAL OU 

INDUSTRIAL – JD SANTA EMILIA – 
GA0054 - AREA DE GALPAO- 2500 M² + 

BANHEIROS E ESCRITORIO. ESTACIONAMENTO 
PÉ DIREITO ALTO, PORTA AUTOMATICA. R$ 

29.000,00 + IPTUDEPÓSITOS OU FIADOR OU 
SEGURO FIANÇA

APTO – PQ CONTINENTAL IV 
– COND. GAIVOTA PRETA AP0675.

02 DORMS, SALA, COZ, 01 WC– 01 VAGA.
R$ 1.065,00 COM CONDOMINIO E IPTU 
INCLUSO. DEPOSITO OU FIADOR OU 

SEGURO FIANÇA.

CASA – PQ MIKAIL II CA0644.
01 DORM, SALA, COZ, 01 WC, SEM 

VAGA. INDIVIDUAL
R$ 650,00 COM IPTU INCLUSO.

DEPOSITO OU FIADOR OU SEGURO 
FIANÇA.

CASA TERREA – JD BELA 
VISTA CA0118.

02 DORMS (01 SUITE), SALA, COZ, 01 
WC– 02 VAGAS COBERTAS.

R$ 1.600,00 + IPTU. DEPÓSITOS OU 
FIADOR OU SEGURO FIANÇA

APTO – CENTRO – AP0793
02 DORMS, SALA, COZINHA, WC, 

SACADA 01 VAGA COBERTA.
R$ 1.500,00 COM IPTU E CONDOMINIO 

INCLUSO.
DEPÓSITOS OU FIADOR.
GALPÃO COMERCIAL OU 

INDUSTRIAL – JD SÃO GERALDO – 
GA0061

AREA DE GALPAO- 1620 M² + BANHEIROS E 
ESCRITORIOS.  ESTACIONAMENTO PÉ DIREITO 

ALTO R$ 29.000,00 + IPTU
FIADOR OU SEGURO FIANÇA

APTO – COCAIA - AP0187.
01 DORM, SALA, COZ, 01 WC– 01 VAGA. 

PROXIMO A FARIA LIMA
R$ 950,00 COM CONDOMINIO E IPTU 
INCLUSO. DEPOSITOS OU FIADOR OU 

SEGURO FIANÇA

SALÃO COMERCIAL – VILA 
FATIMA – SL0052

SALÃO COM 160 M² + 02 WC, COZINHA E 
02 VAGAS ESTACIONAMENTO. 

R$ 2.700,00 + IPTU DEPÓSITOS OU 
FIADOR OU SEGURO FIANÇA. 

SOBRADO – JD COCAIA – 
SO0462

02 DORMS (2 SUITES), SALA, COZ, WC, 
LAV, 02 VAGAS  R$ 1.600,00 + IPTU.

DEPÓSITOS OU FIADOR OU SEGURO 
FIANÇA.

PREDIO COMERCIAL – 
VILA FATIMA

 PREDIO COM 03 PAVIMENTOS – AVENIDA 
OTAVIO BRAGA (PLANTAO NO LOCAL)
 R$ 22.000,00 + IPTU. DEPÓSITOS OU 

FIADOR OU SEGURO FIANÇA

SALA  - COML – JD BELA 
VISTA SA0009

SALAS COM 40 M² + 01 WC. (PROXIMO 
AO MERCADO ATACADÃO)

R$ 800,00 + IPTU 
DEPÓSITOS OU FIADOR.

APTO – JD NOVA TABOAO – 
COND. RESERVA MAYOR AP0703.

03 DORMS (01 SUITE), SALA, COZ, 01 WC– 
01 VAGA COBERTA. LAZER COMPLETO R$ 

1.500,00 + CONDOMINIO E IPTU. DEPÓSITOS 
OU FIADOR OU SEGURO FIANÇA.

APARTAMENTO  JARDIM 
ADRIANA – GUARULHOS / SP (AP0815)

APTO 48m² – 02 DORMITÓRIOS, SALA, 
COZINHA, 1 WC, 1 VAGA DE GARAGEM

ACEITA FINANCIAMENTO 
R$ 170.000,00

APARTAMENTO VILA PROGRESSO 
– GUARULHOS / SP (AP0807)

APTO 55m² – 02 DORMITÓRIOS, SALA, 
COZINHA, 1 WC, 1 VAGA DE GARAGEM 

COBERTA ACEITA FINANCIAMENTO 
R$220.000,00

CASA JARDIM BELA VISTA – 
GUARULHOS / SP (CA0428)

CASA 78m² (MOBILIADA) – 03 DORMITÓRIOS, 
01 SUÍTE, SALA, COZINHA, 2 WC, 2 VAGAS DE 
GARAGEM, PORTÃO ELETRÔNICO, INTERFONE 

ACEITA FINANCIAMENTO DE R$344.000,00 POR 
R$314.000,00

APARTAMENTO JARDIM NOVA 
TABOÃO – GUARULHOS / SP (AP0800)

APTO 75m² – 03 DORMITÓRIOS, 01 
SUÍTE, SALA, COZINHA, 2 WC, 1 VAGA 

DE GARAGEM COBERTA ACEITA 
FINANCIAMENTO R$349.900,00

SOBRADO JARDIM DIVINOLÂNDIA 
– GUARULHOS / SP (SO0330)

SOBRADO 200m² – 03 DORMITÓRIOS, 
2 SALAS, COZINHA, 2 WC, 2 VAGAS DE 

GARAGEM COBERTA, PORTÃO ELETRÔNICO 
ACEITA FINANCIAMENTO R$430.000,00

CASA JARDIM LENIZE – 
GUARULHOS / SP (CA0818)

CASA 70m² - 02 DORMITÓRIOS, SALA, 
COZINHA, 1 WC, 2 VAGAS DE GARAGEM
ACEITA FINANCIAMENTO R$225.000,00

SOBRADO VILA RIO DE 
JANEIRO – GUARULHOS / SP (SO0484)

SOBRADO 238m² - 03 DORMITÓRIOS, 1 
SUÍTE, SALA, COZINHA, 3 WC, 5 VAGAS DE 

GARAGEM, EDÍCULA, PORTÃO ELETRÔNICO 
ACEITA FINANCIAMENTO R$450.000,00

APARTAMENTO JARDIM NOVA 
TABOÃO – GUARULHOS / SP (AP0250)

APTO 75m² (MOBILIADO) – 03 
DORMITÓRIOS, 01 SUÍTE, SALA, COZINHA, 

2 WC, 1 VAGA DE GARAGEM COBERTA 
ACEITA FINANCIAMENTO R$349.900,00

SOBRADO JARDIM SÃO JORGE – 
GUARULHOS / SP (SO0226)

SOBRADO 300m² – 03 DORMITÓRIOS, 01 SUÍTE, 
SALA, COZINHA, 3 WC, 4 VAGAS DE GARAGEM 

COBERTA, SAÚNA, EDÍCULA, DORMITÓRIO 
DE EMPREGADA, WC DE EMPREGADA, 

PORTÃO ELETRÔNICO, INTERFONE ACEITA 
FINANCIAMENTO R$1.200.000,00

CASA JARDIM BELA VISTA – 
GUARULHOS / SP (CA0238)

CASA 75m2 – 03 DORMITÓRIOS, 01 
SUÍTE, SALA, COZINHA, 2 WC, 2 VAGAS 
DE GARAGEM, PORTÃO ELETRÔNICO, 
INTERFONE ACEITA FINANCIAMENTO 

R$319.000,00

CASA JARDIM BELA VISTA – 
GUARULHOS / SP (CA0239)

CASA 75m² – 03 DORMITÓRIOS, 01 SUÍTE, 
SALA, COZINHA, 2 WC, 4 VAGAS DE 

GARAGEM, PORTÃO ELETRÔNICO ACEITA 
FINANCIAMENTO R$389.000,00

APARTAMENTO MACEDO – 
GUARULHOS / SP (AP0716)

APTO 71m² – 03 DORMITÓRIOS, 01 SUÍTE, 
SALA, COZINHA, 2 WC, 2 VAGAS DE 

GARAGEM COBERTA
ACEITA FINANCIAMENTO R$430.000,00

APARTAMENTO GOPOÚVA – 
GUARULHOS / SP (AP0763)

APTO 58m² – 02 DORMITÓRIOS, 01 
SUÍTE, SALA, COZINHA, 2 WC, 1 VAGA DE 

GARAGEM COBERTA
ACEITA FINANCIAMENTO R$330.000,00

APARTAMENTO JARDIM 
PARAÍSO – GUARULHOS / SP 

(AP0143)
APTO 55m² – 02 DORMITÓRIOS, SALA, 
COZINHA, 1 WC, 1 VAGA DE GARAGEM
ACEITA FINANCIAMENTO R$179.000,00

TERRENO JARDIM SÃO 
DOMINGOS – GUARULHOS / SP (TE0105)

540 m² (20m x 27m) TERRENO TODO 
MURADO, VENDE TOTAL OU PARCIAL.

ESCRITURA REGISTRADA 
R$ 600.000,00
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Empresa canadense busca parceria para produzir ônibus elétrico na cidade
DA REDAÇÃO - A empresa ca-
nadense Letenda participou 
de um encontro ontem na 
sede da Cummins do Brasil, 
para apresentar um projeto 
de desenvolvimento de uma 
planta para a construção de 
ônibus elétrico movido à ba-
teria. O prefeito Guti e diver-
sos empresários da cidade 
estiveram presentes.

O presidente da empre-
sa sediada em Montreal, no 
Canadá, Nicolas Letendre, 
veio fazer a prospecção em 
Guarulhos após contato com 
o secretário Rodrigo Barros 
(Desenvolvimento Científi co, 
Econômico, Tecnológico e 
Inovação) durante a realiza-
ção da Movin’On, seminário 
de mobilidade sustentável, em 
Montreal, no ano passado.

Para Guti, o trabalho de-
senvolvido pela SDCETI é o 
de fomentar novos negócios 
e desenvolvimento para a 
cidade. “É com muita satisfa-
ção que vemos o interesse de 

empreendedores por Guaru-
lhos, inclusive do exterior, o 
que demonstra o potencial da 
cidade. Fico ainda mais feliz 
quando vejo um projeto que 
pode signifi car um grande 
avanço para o guarulhense, 
tanto na criação de empregos, 
quanto na aplicação de inova-
ções que somente trazem be-
nefícios para melhorar a vida 
do cidadão. Torço para que 
dê tudo certo”, disse.

A proposta é a produção 
de ônibus elétricos movidos 
à bateria, que é uma ten-
dência mundial. A grande 
vantagem é ambiental, pois 
o veículo não tem emissão 
de poluentes e conta com 
autonomia de 200 quilôme-
tros com uma carga. Grandes 
projetos de eletromobilitade 
estão em curso, tanto que as 
cidades de Quebec e Paris 
deverão ter a frota de ônibus 
totalmente elétrica até 2025. 
Los Angeles prevê chegar 
nessa mesma meta em 2030.

FOTO: FÁBIO NUNES TEIXEIRA/PMG

Iniciativa
Nicolas Letendre disse que já tinha interesse pelo Brasil, inclusive esteve no país em 2016 para fazer 

estudo do mercado. Com o conhecimento sobre Guarulhos, principalmente depois do contato com o 
secretário Rodrigo Barros, ele decidiu implementar seu projeto na cidade. “Esse encontro me motivou 
ainda mais vir para o Brasil, uma vez que passei a conhecer o potencial de Guarulhos”, reforçou. Ain-
da segundo Letendre, que trabalhou na empresa de aviação Bombardier, sua paixão por inovações e 
transporte sustentável o levou a mudar de ramo. “Há poucos anos estou nessa área, mas com muita 
expertise e base no trabalho cooperativo e inovador, estou concretizando meu sonho. E estou aqui para 
consolidar isso”, fi nalizou.

Já Rodrigo Barros enalteceu o papel do poder público em induzir o desenvolvimento e gerar o am-
biente favorável para trazer novos investimentos e melhor qualidade de vida para a cidade. “Temos o 
desafi o de estar sintonizado com tudo que está acontecendo não só no limite de nosso município, mas 
também no mundo. Queremos uma Guarulhos de primeiro mundo. Inovação é palavra de ordem, 
inclusive encaminhamos para a Câmara um projeto de lei que incentive as empresas em investirem 
nessa área”, disse.
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Cursos de graduação podem ofertar até 40% de aulas a distância

Aprovados na primeira lista 
da Fatec têm até amanhã 
para efetivar a matrícula

Estudantes já podem solicitar ou 
revalidar passe escolar intermunicipal

DA REDAÇÃO - Cursos de gra-
duação presenciais poderão 
ofertar até 40% das aulas a 
distância. O limite anterior 
era de 20%. A medida foi 
publicada pelo Ministério da 
Educação (MEC) e não vale 
para cursos da área da saúde 
e de engenharia.

A portaria estabelece que 
os estudantes devem ser in-
formados pelas instituições 
de ensino superior que par-
te do curso presencial será 
ministrada a distância. As 
instituições devem detalhar, 
de maneira objetiva, as dis-
ciplinas, conteúdos, metodo-
logias e formas de avaliação 
dessas aulas.

Além disso, mesmo que 
sejam ministradas em for-
mato de educação a distân-
cia (EaD), as avaliações e as 
atividades práticas exigidas 
devem ser realizadas pre-
sencialmente na sede ou em 
algum dos campi da institui-
ção de ensino.

De acordo com a portaria, 
para ofertar até 40% da carga 

horária do curso a distância, a 
instituição de ensino superior 
deve cumprir alguns requisi-
tos como estar credenciada 
junto ao MEC nas modalida-
des presencial e a distância e 
ter um conceito institucional 
(CI) igual ou superior a 4. O 
curso que terá parte das aulas 
a distância deve ter Conceito 
de Curso (CC) igual ou supe-
rior a 4. Ambos conceitos são 
calculados a partir de avalia-
ções do MEC e seguem uma 
escala que vai de 1 a 5.

DA REDAÇÃO - Entre os dias 13 
e 15 de janeiro, a Comissão 
Permanente para os Vestibu-
lares (Comvest) da Universi-
dade Estadual de Campinas 
(Unicamp) realiza a segunda 
fase do Vestibular 2019. Ao 
todo, quase 19 mil candida-
tos participarão dessa etapa, 
constituída por provas idên-
ticas para todos os candida-
tos, com questões dissertati-
vas.

Cada um dos exames é 
composto por seis questões, 
com exceção da redação. No 
domingo (13), a partir das 
13h, acontece a prova de 
redação (duas propostas de 
textos a serem desenvolvidas 
pelos candidatos) e prova de 
Língua Portuguesa e Litera-
turas de Língua Portuguesa. 
Na segunda-feira (14), serão 

Unicamp: 2ª fase do Vestibular 2019 
começa no próximo domingo 

LUCY TAMBORINO - Os alunos 
que foram classifi cados na 
primeira lista de convocação 
das Faculdades de Tecnolo-
gia do Estado de São Paulo 
(Fatecs) devem efetivar sua 
matrícula até amanhã para 
garantirem suas vagas no 
curso escolhido. A lista de 
aprovados foi divulgada on-
tem no site da instituição e 
também pode ser consultada 
na unidade que o candidato 
deseja estudar. 

Para efetivação da vaga 
o candidato deve compa-
recer na secretaria da uni-
dade com a relação de do-
cumentos especificada no 
site da Fatec. 

Os estudantes que utiliza-
ram o Sistema de Pontuação 

DA REDAÇÃO - Os usuários 
interessados em utilizar o 
Passe Livre ou Passe Escolar 
(Meia Tarifa) em 2019 preci-
sam preencher os formulá-
rios de requisição ou revali-
dação. O pedido do benefício 
a ser usado nas linhas metro-
politanas da EMTU/SP deve 
ser realizado no formulário 
on-line no site da EMTU.

Os requisitantes também 
devem prestar atenção nos 
documentos que passam a 
ser obrigatórios neste ano. No 
caso da primeira solicitação 
do benefício, é necessário que 
os interessados enviem uma 

A instituição deve ainda 
ter um curso de graduação 
na modalidade a distância, 
com CC igual ou superior a 
4. Esse curso deve ser equi-
valente, ou seja, ter a mesma 
denominação e grau, a um 
dos cursos presenciais ofer-
tados pela instituição.

Para as instituições que 
não cumprem esses requisi-
tos, o limite da oferta de EaD 
em cursos presenciais segue 
sendo de até 20%  da carga 
horária total do curso.

aplicadas as provas de Mate-
mática, Geografi a e História. 
No dia seguinte, os interessa-
dos realizarão as provas de 
Física, Biologia e Química.

Os candidatos devem fi -
car atentos aos locais dos 
exames, uma vez que os 

pontos não serão necessaria-
mente os mesmos nos quais 
os candidatos estiveram na 
primeira fase. A divulgação 
dos aprovados em 1ª chama-
da para matrícula não pre-
sencial está prevista para o 
dia 11 de fevereiro.

foto 3X4 recente, acompa-
nhada da cópia do RG (frente 
e verso), além dos outros do-
cumentos listados no site. No 
caso da revalidação, também 
é necessário o envio de uma 
foto 3x4 atual e da documenta-
ção informada no portal. A di-
ferença é que, para quem for 
revalidar, é possível substituir 
a cópia do RG pela cópia da 
CNH (ambos frente e verso).

A venda de créditos ele-
trônicos (Meia Tarifa) e a 
validação da cota a ser feita 
mensalmente (Passe Livre) 
estarão disponíveis a partir 
do dia 1º de fevereiro.

Acrescida, pelo item “esco-
laridade pública”, devem 
comprovar a situação por 
meio de histórico escolar ou 
declaração. Ainda, o candida-
to que pretenda obter apro-
veitamento de estudos em 
disciplinas já realizadas em 
outro curso superior deverá 
apresentar a documentação 
referente à carga horária, 
ementa e programa das dis-
ciplinas cursadas e histórico 
escolar da instituição de en-
sino superior de origem.

Se todas as vagas não fo-
rem preenchidas nessa cha-
mada, a Fatec deve divulgar 
a segunda lista de convoca-
ção na próxima segunda-fei-
ra (14) e a matrícula realiza-
da no dia seguinte. 
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MAYARA NASCIMENTO - Neste 
ano o Externato Parque Con-
tinental – EPC completa 29 
anos e traz novidades para os 
alunos em 2019. Sempre ino-
vando na forma de ensinar, 
os estudantes contarão com 
aulas de robótica e um polo 
da escola de inglês Wizard.

Todas as turmas até o 9º 
ano do Ensino Fundamental 
II terão acesso às aulas de ro-
bótica. O curso é opcional ten-
do um custo básico e as aulas 
sempre acontecem no contra-
turno para não atrapalhar a 
grade curricular obrigatória.

Outro diferencial é o polo 
da escola de inglês Wizard, 
que funciona no mesmo for-
mato, no turno em que a crian-
ça não tem aula. Os alunos 
não precisam se deslocar para 

outra escola para aprenderem 
outra língua e ainda estudam 
no famoso método da Wizard 
com desconto especial.

O intuito de trazer as ati-
vidades no contraturno é de 
otimizar o tempo livre dos 
alunos e dos pais, que não 
precisam se deslocar durante 
o dia, concentrando educa-
ção, lazer e atividades diver-
sas em um mesmo lugar.

“A educação está passan-
do por uma grande trans-
formação. A escola tem que 
se adaptar aos novos estilos 
de família e dos alunos para 
atender todo tipo de público”, 
destacou a mantenedora e 
diretora pedagógica do EPC, 
Shirlaine Paduin.

Entre as adaptações está a 
aula de informática. Os alunos 

Alunos da rede estadual devem 
receber material escolar até março 

Externato Parque Continental tem aulas de 
robótica e polo da Wizard

Prazo para solicitar transferência na 
rede estadual vai até sexta-feira

FOTO: AGÊNCIA BRASIL
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DA REDAÇÃO - O período para 
transferência de alunos da 
rede estadual paulista ter-
mina na próxima sexta-feira 
(11). Vale destacar que o pe-
dido deve ser feito por pais 
e responsáveis, no caso dos 
menores de 18 anos de ida-
de, ou pelos próprios alunos 
que mudaram de endereço 
ou tenham interesse em es-

LUCY TAMBORINO - Os alunos 
das escolas estaduais em 
Guarulhos devem receber 
os kits escolares até mar-
ço, segundo o secretário da 
Educação do estado, Rossieli 
Soares. 

São Paulo será a primeira 
cidade a começar a receber 
os kits, com entrega a partir 
de 15 de janeiro até meados 
de fevereiro; em até 11 de 
março o interior e a Grande 
São Paulo, incluindo Guaru-
lhos, deve contar com 70% 

já nasceram em uma época 
tecnológica e inovar na hora 
de ensinar foi um desafi o. 
Para um aprendizado dinâmi-
co, as aulas de informática são 
infi ltradas em outras discipli-
nas, de forma que o professor 
de cada matéria usa os labora-
tórios para apresentar conteú-
dos multimídias instigando a 
curiosidade do aluno. 

Outra mudança foi a políti-
ca do uso de celular. Nas salas 
de aula a placa da proibição 
do uso do aparelho eletrônico 
foi retirada. Nas apostilas do 
Ensino Fundamental I, por 
exemplo, algumas atividades 
até pedem para as crianças 
pegarem o celular e pesquisar 
o conteúdo mais afundo com 
a ajuda de um adulto.

O EPC também oferece 

aulas de futebol e treinos 
esportivos no contraturno e 
aulas de música, ballet, culi-
nária e karatê na grade cur-
ricular ofi cial para os alunos 
até o 5º ano do Ensino Fun-
damental I.

A escola ocupa o quartei-
rão inteiro, e conta com qua-
dras, salas multimídia, labo-
ratório de ciências biológicas, 

biblioteca, mesas pintadas 
com tabuleiros de xadrez e 
parquinho para os mais no-
vos. No ano passado a esco-
la já somava 650 anos entre 
bebês a partir de um ano e 
meio, Ensino Fundamental I 
e II e Ensino Médio. O 3º ano 
do EM é dedicado exclusiva-
mente a um intensivo prepa-
ratório para o vestibular.

dos kits entregues, o restan-
te deve ser entregue até o 
fi m do mês de março.

Os kits são divididos 
em três grupos: para o en-
sino fundamental I (com 31 
itens); para o ensino funda-
mental II (com 30 itens) e 
para o ensino médio (com 
13 itens). O ano letivo no es-
tado deve começar em 1º de 
fevereiro e no total 2,6 mi-
lhões de alunos matricula-
dos na rede estadual devem 
receber o material.

tudar em uma unidade de 
preferência

Os resultados serão divul-
gados ainda neste mês, por 
meio da Secretaria Escolar 
Digital. Para isso, os interes-
sados precisam ir a uma es-
cola e apresentar documento 
de identidade (ou certidão de 
nascimento), além do com-
provante de residência.

O pedido não precisa ser 
realizado necessariamente 
na unidade de ensino esco-
lhida para transferência. As 
equipes gestoras são respon-
sáveis pela avaliação dos re-
querimentos, sempre condi-
cionados às vagas por etapa 
ou turno.

Quem tiver a solicitação 
negada continuará a estu-
dar na unidade onde já está 
matriculado. É importante 
frisar que todos os estudan-
tes têm vaga garantida. Ao 
longo de janeiro, o cadastro 
para quem estava fora da 
rede no ano passado segue 
aberto nas 5 mil escolas da 
capital, região metropolitana 
e interior paulista.

Em dezembro, a Secreta-
ria de Estado da Educação 
divulgou o calendário ofi cial 
para o ano letivo de 2019. A 
volta às salas está agendada 
para 1º de fevereiro.
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INTIMAÇÃO DE DEVEDOR EM PROCEDIMENTO EXECUTORIO 
ADMINISTRATIVO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

MANUEL SANCHES DE ALMEIDA, Primeiro Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de 
Guarulhos, Estado de São Paulo, na forma da lei. FAZ SABER a todos quantos o presente edi-
tal virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possam, em especial aos Srs. JOÃO BAS-
TISTA FAUSTINO, brasileiro, casado, arquiteto, RG. 6.980.133-2-SP, CPF/MF. 692.805.768-
87, residente na Rua Cônego Ezequias, nº 231, nesta cidade; LUIS HENRIQUE ARAMIZO, 
brasileiro, designer, RG. 17.100.268-SP, CPF/MF: 061.412.248-14, casado pelo regime da 
comunhão parcial de bens, na vigência da lei 6.515/77, com CRISTIANE MORAES DA SILVA 
ARAMIZO, brasileira, bancária, RG. 21.320.697-SP, CPF/MF: 160.370.588-06, residentes na 
Rua Boa Esperança, n° 267, São Paulo/SP, bem como a pessoa jurídica A FAU I COMÉRCIO 
E INSTALAÇÕES LTDA ME, CNPJ: 04.405.147/0001-12 (na pessoa de seus representantes, 
que são exatamente os transmitentes do imóvel em alienação fiduciária), com sede na Rua 
Serra do Japi, n° 920, São Paulo/SP, que atendo ao requerido por COOPERATIVA DE CRÉDI-
TO DE LIVRE ADMISSÃO VALE DO PIQUERI ABCD – SICREDI VALE DO PIQUERI ABCD 
PR/SP., (prenotado sob n.327.226) foi instaurado o procedimento executório administrativo, 
em conformidade com o artigo 26, parágrafo 1º da Lei federal 9.514 /97, da Alienação Fidu-
ciária registrada sob n. 4, na matrícula n. 85.667, desta serventia, pela qual JOÃO BATISTA 
FAUSTINO, LUIS HENRIQUE ARAMIZO E CRISTIANE MORAES DA SILVA ARAMIZO, pela 
qual (com escopo de garantir dívida da pessoa Jurídica A FAU I COMERCIO E INSTALAÇÕES 
LTDA ME) transmitiram em alienação fiduciária (para a exequente), o imóvel situado nesta co-
marca: Rua Urbano Santos, n°588, Sítio dos Britos. Com o intuito de proceder à intimação dos 
fiduciantes(bem como da pessoa jurídica devedora, na pessoa de seus representantes legais 
que são os mesmos fiduciantes), foram efetuadas diligências nos seguintes endereços: a) 
Rua Urbano Santos, nº 588, Sítio dos Britos, Guarulhos/SP- CEP: 07182-320 (no endereço do 
próprio imóvel transmitido em alienação fiduciária), tendo o escrevente notificador certificado 
que: “...naquela rua não existe o número indicado.” (certidões de fls. 336, 452, 468, 746, 508 e 
524); b) Rua Francisco Marengo, nº 1.210, Apto 142, Bloco D, Tatuapé, São Paulo/SP- CEP: 
03313-001 (no endereço dos fiduciantes constante no registro aquisitivo), tendo o escrevente 
notificador do 8º RTD de São Paulo –Capital,  certificado que: “...os destinatários, mudaram-se 
há aproximadamente 02 anos, e seus atuais endereços são incertos e não sabidos.” (certidões 
de fls. 102, 112, 172, 242, 272, 282, 292 e 302); c) Rua Boa Esperança, nº 267, Chácara Santo 
Antonio, São Paulo/SP- CEP: 03408-000 (no endereço dos fiduciantes constante no registro 
de alienação fiduciária), tendo o escrevente notificador do 8º RTD de São Paulo - Capital cer-
tificado, nas minuciosas certidões lançadas de fls. (611 e 620) não ter logrado obter acesso à 
CRISTIANE MORAES DA SILVA ARAMIZO; Tanto assim o é, que nas certidões de fls. (122, 
142, 162, 212, 252 e 262), o Sr. notificador acrescentou ter obtido informações prestadas pela 
Sra. Sra. Aldeni Araujo Silva, que se declarou empregada da Sra. Cristiane Moraes da Silva 
Aramizo, e que os destinatários JOÃO BATISTA FAUSTINO, SHIRLEI APARECIDA GONÇAL-
VES FAUSTINO e LUIS HENRIQUE ARAMIZO, não residem no local.d) Rua Serra do Japi, 
nº 920, Vila Gomes Cardim, São Paulo/SP- CEP: 03309-000 (no endereço da devedora cons-
tante no registro de alienação fiduciária) tendo o escrevente notificador do 8º RTD de São 
Paulo - Capital certificado que: “...os destinatários, mudaram-se há aproximadamente 01 ano 
e 02 meses, e seus atuais endereços são incertos e não sabidos.” (certidões de fls. 132, 152, 
182, 192, 202, 222, 232 e 312); e) Rua Cônego Ezequias, n° 231, Vila Rosália, Guarulhos/
SP – CEP: 07064-030 (no endereço dos fiduciantes constante no registro de alienação fidu-
ciária), tendo o escrevente notificador certificado haver obtido informações no local que: I- “...
os destinatários LUIS HENRIQUE ARAMIZO e CRISTIANE MORAES DA SILVA ARAMIZO, 
mudaram-se do endereço indicado, para local incerto e não sabido.”(certidões de fls. 546, 554, 
562 e 570); II- o destinatário JOÃO BATISTA FAUSTINO, não foi encontrado quando procu-
rado nos dias 10/09/2018, 20/09/2018 e 29/09/2018. (certidão de fls. 500); f) Avenida Othon 
Luiz Silveira, n°80, Jardim Rosa de França, Guarulhos/SP – CEP: 07081-300 (no endereço 
dos fiduciantes constantes no registro aquisitivo), tendo o escrevente notificador certificado 
haver obtido informações no local que: “... os destinatários mudaram-se há mais ou menos 
um ano, para local incerto e não sabido. Conforme informações prestadas pela Sra. Marcela 
Almeida, que se apresentou como vizinha.” (certidões de fls. 328, 444, 460, 484, 492 e 516). 
Diante desse quadro, a credora exequente requereu a intimação por edital dos fiduciantes: 
JOÃO BATISTA FAUSTINO, LUIS HENRIQUE ARAMIZO e CRISTIANE MORAES DA SILVA 
ARAMIZO, (bem como da pessoa jurídica devedora, na pessoa dos mesmos fiduciantes), com 
fundamento no §4º Art. 26 da Lei 9514/97, redação inserida pela Lei nº 13.043, de 2014, do 
teor seguinte: § 4º Quando o fiduciante, ou seu cessionário, ou seu representante legal ou 
procurador encontrar-se em local ignorado, incerto ou inacessível, o fato será certificado 
pelo serventuário encarregado da diligência e informado ao oficial de Registro de Imóveis, 
que, à vista da certidão, promoverá a intimação por edital publicado durante 3 (três) dias, pelo 
menos, em um dos jornais de maior circulação local ou noutro de comarca de fácil acesso, se 
no local não houver imprensa diária, contado o prazo para purgação da mora da data da ultima 
publicação do edital. Foi deferida a intimação por edital, pelo despacho de fls.626/631. Assim, 
pelo presente, ficam os referidos fiduciantes (JOÃO BATISTA FAUSTINO, LUIS HENRIQUE 
ARAMIZO e CRISTIANE MORAES DA SILVA ARAMIZO, bem como a pessoa jurídica A FAU 
I COMERCIO E INSTALAÇÕES LTDA ME devedora, (na pessoa dos mesmos fiduciantes), 
intimados para que, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, a contar da última publicação deste 
edital, (que será feita em 3 (três) dias consecutivos, compareça ao 1º Oficial de Registro de 
Imóveis de Guarulhos/SP, sito à Rua Dona Olinda de Albuquerque, nº157, Jardim São 
Paulo, Guarulhos / São Paulo (de segunda a sexta-feira - horário 9:00 as 16:00h), para 
quitar o seu débito para com a credora fiduciária e proprietária supra, que em 30/11/2018 perfa-
zia o valor de R$157.204,60 (cento e cinqüenta e sete mil, duzentos e quatro reais e sessenta 
centavos), corresponde ao principal (prestações até hoje vencidas) e seus encargos contra-
tualmente convencionados, devendo ser acrescidas ao valor acima: a) As prestações que se 
vencerem até a data do efetivo pagamento; b) Os acréscimos correspondentes a atualização 
entre o dia de hoje e o do efetivo pagamento (os quais constam da planilha apresentada pelo 
exequente, que encontra-se acostada ao procedimento executório; c) As despesas ocorridas 
com o procedimento executório administrativo. O não pagamento do débito dentro do prazo 
supramencionado (15 dias) implicará na CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME 
DA CREDORA FIDUCIÁRIA. Assim, expediu-se o presente edital, para que de futuro ninguém 
possa alegar nulidade, o qual será publicado, por três vezes, em jornal de grande circulação 
deste Município. Guarulhos, 30 de novembro de 2018.

MANUEL SANCHES DE ALMEIDA
Oficial Delegado

EDITAL

Manuel Sanches de Almeida
Oficial

CNPJ n. 51.260.743/0001-31

INTIMAÇÃO DE DEVEDOR EM PROCEDIMENTO EXECUTORIO 
ADMINISTRATIVO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

MANUEL SANCHES DE ALMEIDA, Primeiro Oficial de Registro de Imóveis da 
Comarca de Guarulhos, Estado de São Paulo, na forma da lei. FAZ SABER a 
todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar 
possam, em especial ao Sr. MOACIR GUILHERME DA SILVA JUNIOR, brasilei-
ro, coordenador geral, RG. 22.990.069-0-SSP/SP, CPF/MF. 262.357.528-22, e 
sua mulher VERA LUCIA RODRIGUES DA SILVA, brasileira, servidora pública 
estadual, RG. 27.747.239-8-SSP/SP, CPF/MF. 296.470.358-29, casados pelo re-
gime da comunhão parcial de bens, posteriormente à 27/12/1977, residentes na 
Rua W Dois, n. 122, Residencial PA, Guarulhos/SP, que atendendo ao requerido 
por CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF., (prenotado sob n. 313.432) foi instau-
rado o procedimento executório administrativo, em conformidade com o artigo 
26, parágrafo 1º da Lei federal 9.514 /97, da Alienação Fiduciária registrada sob 
n. 4, na matrícula n. 112.841, desta serventia, pela qual MOACIR GUILHERME 
DA SILVA JUNIOR e VERA LUCIA RODRIGUES DA SILVA, transmitiram-lhe 
em alienação fiduciária, o imóvel situado nesta comarca: Rua Fernando Luz, n. 
290, Apto n. 508, Bloco 11, Residencial Santa Mônica, Água Chata, Guarulhos/
SP. Com o intuito de proceder à intimação pessoal dos devedores, foram efetu-
adas diligências nos seguintes endereços: a-) Rua Fernando Luz, n. 290, Apto 
n. 508, Bloco 11, Residencial Santa Mônica, Água Chata, Guarulhos/SP- CEP: 
07251-365 (no próprio imóvel transmitido em alienação fiduciária), tendo o es-
crevente notificador certificado que: “...os destinatários mudaram-se do endereço 
indicado, há mais ou menos dois anos, para local incerto e não sabido, e o imóvel 
encontra-se locado.” Conforme informações prestadas pelo Sr. Jo Paulo de Melo 
Silva, que se apresentou como porteiro do condomínio (certidões de fls. 16 e 
24); b-) Rua W Dois, n. 122, Residencial Parque Cumbica, Guarulhos/SP- CEP: 
07174-501 (no endereço dos devedores constante no registro aquisitivo), tendo 
o escrevente notificador certificado haver obtido informações no local que: “...os 
destinatários mudaram-se do endereço indicado para local incerto e não sabido. 
Conforme informações prestadas pelo Sr. Cícero Rodrigues, que se apresentou 
como pai da destinatária, se recusando a dar maiores informações” (certidões de 
fls. 80 e 88). Diante desse quadro, a credora exequente requereu a intimação por 
edital dos devedores: MOACIR GUILHERME DA SILVA JUNIOR e VERA LUCIA 
RODRIGUES DA SILVA, com fundamento no §4º Art. 26 da Lei 9514/97, redação 
inserida pela Lei nº 13.043, de 2014, do teor seguinte: § 4º Quando o fiduciante, 
ou seu cessionário, ou seu representante legal ou procurador encontrar-se em 
local ignorado, incerto ou inacessível, o fato será certificado pelo serventuário 
encarregado da diligência e informado ao oficial de Registro de Imóveis, que, 
à vista da certidão, promoverá a intimação por edital publicado durante 3 (três) 
dias, pelo menos, em um dos jornais de maior circulação local ou noutro de co-
marca de fácil acesso, se no local não houver imprensa diária, contado o prazo 
para purgação da mora da data da ultima publicação do edital. Foi deferida a in-
timação por edital, pelo despacho de fls. 92, 93 e 94. Assim, pelo presente, ficam 
os referidos fiduciantes (MOACIR GUILHERME DA SILVA JUNIOR e VERA LU-
CIA RODRIGUES DA SILVA), intimados para que, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) 
DIAS, a contar da última publicação deste edital, (que será feita em 3 (três) dias 
consecutivos, compareçam ao 1º Oficial de Registro de Imóveis de Guarulhos/
SP, sito à Rua Dona Olinda de Albuquerque, nº157, Jardim São Paulo, Gua-
rulhos / São Paulo (de segunda a sexta-feira - horário 9:00 as 16:00h), para 
quitar o seu débito para com a credora fiduciária e proprietária supra, que em 
10/12/2018 perfazia o valor de R$ 21.166,46 (vinte e um mil, cento e sessenta 
e seis reais e quarenta e seis centavos), corresponde ao principal (prestações 
até hoje vencidas) e seus encargos contratualmente convencionados, devendo 
ser acrescidas ao valor acima: a) As prestações que se vencerem até a data do 
efetivo pagamento; b) Os acréscimos correspondentes a atualização entre o dia 
de hoje e o do efetivo pagamento (os quais constam da planilha apresentada pela 
exequente, que encontra-se acostada ao procedimento executório; c) As despe-
sas ocorridas com o procedimento executório administrativo. O não pagamento 
do débito dentro do prazo supramencionado (15 dias) implicará na CONSOLI-
DAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DA CREDORA FIDUCIÁRIA. Assim, ex-
pediu-se o presente edital, para que de futuro ninguém possa alegar nulidade, o 
qual será publicado, por três vezes, em jornal de grande circulação deste Municí-
pio. Guarulhos, 11 de dezembro 2018.

MANUEL SANCHES DE ALMEIDA
Oficial Delegado

EDITAL

Manuel Sanches de Almeida
Oficial

CNPJ n. 51.260.743/0001-31



9CINEMA
Quinta-feira, 10 de janeiro de 2019

Duração116min Dub. Leg. 2D/3D/4DX/MACRO XE

Horários - 13h30 / 14h30 / 14h45 / 16h15 / 17h / 17h30 / 
18h30 / 19h30 / 20h15 / 21h15 / 22h / 23h (somente sexta 
-feira e sábado)

Quinta-feira à quarta-feira 
(De 10 a 16 janeiro de 2019)

WI-FI RALPH BUMBLEBEE

Horários - 20h / 22h40

Dub. 2D 114min

Horários - 12h30 / 13h / 13h15 / 15h / 15h30 
/ 15h45 / 16h / 17h30 / 18h / 18h10 / 20h45

Dub. 2D 113min

MINHA VIDA EM MARTE

Horários - 13h45 / 16h30 / 19h / 19h15 / 
21h30 / 21h45

Nac. 2D 102min

DRAGON BALL SUPER – BROLY

Horários - 14h10 / 16h45 / 19h20 / 21h45

Dub. 2D 99min

AQUAMAN

Horários - 14h45 / 18h / 18h45 / 21h / 22h15

Dub. Leg. 2D/3D 143min

DETETIVES DO PRÉDIO AZUL 2 

Horários - 12h  (somente sábado e domingo)

Nac. 2D 93min

Confi ra a programação do Cinépolis Parque Shopping Maia 
HOMEM-ARANHA NO ARANHA 
VERSO 
O fi lme apresenta a história do adolescente do 
Brooklyn Miles Morales, e as infi nitas possibili-
dades do Aranhaverso, onde mais de um pode 
usar a máscara.

CINÉPOLIS NA
FOLHA

EM CARTAZ

MÁQUINAS MORTAIS

Duração 128min Dub. Leg.
3D
Horários -14h20 / 17h15 / 20h15

www.fmetropolitana.com.br
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JUVENILANA
ATIRAABEL

ESCOMADRE
BPOLIRGL

COMUNABRITO

LEADRAIAR
FMATOABALI

PROCESSOMIN
NARINARAPTA

NADAANAE
CNJUDASO

PEDRAARIRI
SOAAGANET

SINOVASO

Síndrome
que afeta
o pulso de
tenistas

Pelo do
rosto

Saudação
amistosa

(?) Maria
Braga,

apresen-
tadora

Margem
alta de rio

Chumbo,
em inglês
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universitá-
rio: função
do Enem 

Minuto
(símbolo)

Leva
(alguém) 
à força 

Tipo de
espada
curta

Desculpa
da pessoa

que
fracassa 

Do tempo
do (?)

pistola: 
muito antigo

(?), papel
e tesoura: 

brincadeira
manual

Nome 
da letra

muda em
"humano"

Rede,
em inglês

(?) sanguí-
neo: veia
ou artéria 

Traidor
bíblico

Ex-jogador
de futebol

Lustrar
Comunica-
dos internos
de empresa

Ilha da
Indonésia
Objetivo

do jardim

Emite som
Objeto tocado pelo

participante desistente
de "A Fazenda" (TV)

Kayky (?),
ator 

Antigo líder
da Etiópia

Ao (?) do
dia: cedo

Serviço do
pet shop

Sem rumo
na vida

(?) Gomes,
político

Entrada de
ar no nariz
"Sabe de 

(?),
inocente",
bordão de
Compadre 
Washington

Oxigênio
(símbolo)

Raso; 
rente

Dispara
(arma)

Grupo  que
se reúne

para farras
ou de-

sordens
(bras.)

Direitos (?): são 
listados na Constituição
Tem entre seus ídolos

Zidane
Problema
de bancos
Cheio de
energia

Parteira
"Senta a

(?)!", lema
militar

Local de
luxo para 

relaxamento

Linha imaginária que divide as
CoreiasRecurso

renovável como o
vento ou o sol

Duas espécies de
cobras 

Romance de Guy de 
Maupassant

3/net. 4/lead. 5/ariri. 6/bel ami — comuna.

Loja 1 - Av. Brigadeiro Faria Lima - 1960 - Cocaia - (esq. c/ Mercado Dia) Tel: 2401-0387
Loja 2 - Av.Emílio Ribas - 1641 - Tranquilidade - (esq. c/ Hosp. Padre Bento) Tel: 3428-1474
Loja 3 - Rua Olivanca, 221 - Jd. Carvalho - (Prox. ao Supermercado Nagumo) Tel: 3428-5904 
Loja 4 - Estr. Guarulhos Nazaré, 2772A - (em frente ao mercado Barbosa) Tel: 3428-3328 
Loja 5 - Av. Silvestre Pires de Freitas, 657 - Jd. Paraíso - (esq. c/ a Loja Casa e Vida) Tel: 2536-4344 

EXAME DE VISTA GRÁTIS (TODOS OS DIAS)EXAME DE VISTA GRÁTIS (TODOS OS DIAS)
Armação de fábrica a partir de R$ 49,99.

Desconto especial para aposentados e pensionistas.
Lentes acrílicas até 2.00 graus de visão simples incolor R$ 49,99.

Mega Fábrica de Óculos
Faria Lima

FOTO: DIVULGAÇÃO
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ÁRIES: Boa influência para cuidar dos seus interesses pessoais e 
assuntos sentimentais. Pessoas de seu círculo de amizades procurarão 
favorecê-lo. Saúde, dinheiro, amor, jogos, esportes e loteria com bom fluxo.

TOURO: Um feliz encontro pode marcar o início de uma amizade mais 
proveitosa e duradoura. Há prenúncios de notícias agradáveis que poderão 
sugerir a ideia de uma viagem. Conte com a ajuda de pessoas idosas.

GÊMEOS: Momento que poderá solicitar a colaboração de amigos e 
parentes para resolver mais facilmente algum problema sério que tiver. Muito 
bom para tratar da documentação de seu casamento e de associações.

CÂNCER: Possibilidades de lucro e sucesso no campo comercial. No terreno 
amoroso, perfeita correspondência sentimental. Êxito artístico e científico. 
Episódio romântico ou sentimental encherá de alegria todo seu ser.

LEÃO: Um aspecto astral poderoso está contribuindo para uma 
ampliação de seus poderes intelectuais e de sua capacidade de 
progredir profissional e financeiramente. Tome novas decisões.

VIRGEM: Momento astral neutro em quase tudo. Apenas as pequenas 
compras estarão beneficiadas, assim como o trabalho. Mas, mediante 
uma atitude positiva e otimista, as coisas darão certo.

LIBRA: Sua vontade de vencer na vida estará exaltada neste dia. Os 
negócios deverão lhe trazer ótimos lucros, o trabalho será progressivo e 
a sua vida social e amorosa deverá prosperar. Elevação material.

ESCORPIÃO: Período que promete sucesso nas investigações, nas pesquisas 
e na medicina. Sua inteligência será exaltada, devido ao bom aspecto dos 
astros em seu horóscopo. Cuide da saúde, da reputação e de seu dinheiro.

SAGITÁRIO: Os astros muito o beneficiarão em todos os sentidos. Todavia, 
continue zelando pela saúde e prevenindo-se contra acidentes e inimigos 
ocultos. Sorte no amor. Apegue-se às pessoas que estão ao seu redor.

CAPRICÓRNIO: O dia será variável para você, pois haverá boas e 
negativas influências. Mas para que tudo saia do seu jeito, você deverá 
usar de inteligência e perícia, principalmente ao tratar de negócios.

AQUÁRIO: Você deverá tomar muito cuidado ao dirigir veículos em 
estradas, ao entrar em contato com máquinas, fogo e eletricidade e com 
tudo que possa lhe prejudicar fisicamente. Êxito em assuntos ocultos.

PEIXES: Bom aspecto astral para novos empreendimentos imobiliários. Falta 
de constância poderá prejudicar seus objetivos financeiros e profissionais. 
Dê mais atenção aos assuntos relacionados com as pessoas de sua família.

21 MAR.
20 ABR.

21 ABR.
20 MAI.

21 MAI.
20 jUN.

21 jUN.
21 jUL.

22 jUL.
22 AGO.

23 AGO.
22 SET.

23 SET.
22 OUT.

23 OUT.
21 NOV.

22 NOV.
21 dEz.

22 dEz.
20 jAN.

21 jAN.
19 fEV.

20 fEV.
20 MAR.

HOrÓscOpO omaR caRdoso Filho    |   www.omarcardoso.com.br

Suburbicon – Bem-Vindos ao 
Paraíso analisa o racismo

DiVUlgAçãO

Respeito – Filme retrata uma sociedade onde os brancos têm boa vida

Havia dois filmes estrela-
dos por Matt Damon na se-
leção do Festival de Veneza 
deste ano, ambos dirigidos 
por amigos do ator. Down-
sizing, de Alexander Payne, 
e Suburbicon, de George 
Clooney. Nenhum dos dois é 
100%, mas apresentam cer-
tas qualidades.

 Em Downsizing, Damon 
faz um homem insatisfeito 
com sua vida. Ele ouve falar 
de um experimento de mi-
niaturização de pessoas que 
está sendo feito por cientistas 
nórdicos. Reduzidas a propor-
ções liliputianas, as pessoas 
consomem menos, gastam 
menos, poluem menos. Pare-
ce perfeito, e o planeta agra-
dece, mas, na hora H, a mu-
lher desiste de acompanhá-lo 
na aventura e deixa o perso-
nagem de Damon na mão.

O conceito de Downsi-
zing é um condomínio fecha-
do, para pessoas especiais 
(no sentido de minúsculas). 
Já Suburbicon, que foi lan-
çado ontem, passa-se na Su-
burbia, uma versão idealiza-
da do american way of life, 
nos anos 1950. Uma América 
fechada, bem-sucedida e ha-
bitada por brancos, anglo-sa-
xões e protestantes. Ah, sim, 
é necessário acrescentar que, 
no Brasil, o filme ganhou um 
acréscimo ao título original, 
e é Bem-vindos ao Paraíso. 

Quem chega a esse pa-
raíso branco, um enclave, é 
uma família de negros. Tal-
vez o subtítulo correto fosse 
Estranhos no Paraíso, pois 
é o que são. Julianne Moo-
re até estimula o sobrinho 
a brincar com o garoto afro-
descendente, mas o restante 
da vizinhança não tem essa 
abertura. A integração viria 
na década seguinte, e assim 
mesmo depois de muita luta 
por direitos – que o cinema 
tem lembrado ou reconsti-
tuído em êxitos recentes. O 
tema de Suburbicon não é a 
integração, mas seu oposto, 
a discriminação.

Desde a coletiva do filme 
em Veneza, divulgada para 
todo o mundo por corres-
pondentes das maiores agên-
cias de notícias, Clooney e 
Damon não se cansam de 
explicar que, embora tenha 
tudo a ver com o neoconser-
vadorismo e a onda racista 
que tem emanado da Casa 
Branca, Suburbicon não nas-
ceu exatamente como uma 
reação da dupla – ator e dire-
tor – à presidência de Donald 
Trump. Liberais de carteiri-
nha, Clooney e Damon admi-
tem que foram atropelados 
pela candidatura e vitória de 
Trump.             (aGÊNcia estado)
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O conceito de Downsi-
zing é um condomínio fecha-
do, para pessoas especiais 
(no sentido de minúsculas). 
Já Suburbicon, que foi lan-
çado ontem, passa-se na Su-
burbia, uma versão idealiza-
da do american way of life, 
nos anos 1950. Uma América 
fechada, bem-sucedida e ha-
bitada por brancos, anglo-sa-
xões e protestantes. Ah, sim, 
é necessário acrescentar que, 
no Brasil, o filme ganhou um 
acréscimo ao título original, 
e é Bem-vindos ao Paraíso. 

Quem chega a esse pa-
raíso branco, um enclave, é 
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por direitos – que o cinema 
tem lembrado ou reconsti-
tuído em êxitos recentes. O 
tema de Suburbicon não é a 
integração, mas seu oposto, 
a discriminação.

Desde a coletiva do filme 
em Veneza, divulgada para 
todo o mundo por corres-
pondentes das maiores agên-
cias de notícias, Clooney e 
Damon não se cansam de 
explicar que, embora tenha 
tudo a ver com o neoconser-
vadorismo e a onda racista 
que tem emanado da Casa 
Branca, Suburbicon não nas-
ceu exatamente como uma 
reação da dupla – ator e dire-
tor – à presidência de Donald 
Trump. Liberais de carteiri-
nha, Clooney e Damon admi-
tem que foram atropelados 
pela candidatura e vitória de 
Trump.             (aGÊNcia estado)
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ÁRIES: Boa influência para cuidar dos seus interesses pessoais e 
assuntos sentimentais. Pessoas de seu círculo de amizades procurarão 
favorecê-lo. Saúde, dinheiro, amor, jogos, esportes e loteria com bom fluxo.

TOURO: Um feliz encontro pode marcar o início de uma amizade mais 
proveitosa e duradoura. Há prenúncios de notícias agradáveis que poderão 
sugerir a ideia de uma viagem. Conte com a ajuda de pessoas idosas.

GÊMEOS: Momento que poderá solicitar a colaboração de amigos e 
parentes para resolver mais facilmente algum problema sério que tiver. Muito 
bom para tratar da documentação de seu casamento e de associações.

CÂNCER: Possibilidades de lucro e sucesso no campo comercial. No terreno 
amoroso, perfeita correspondência sentimental. Êxito artístico e científico. 
Episódio romântico ou sentimental encherá de alegria todo seu ser.

LEÃO: Um aspecto astral poderoso está contribuindo para uma 
ampliação de seus poderes intelectuais e de sua capacidade de 
progredir profissional e financeiramente. Tome novas decisões.

VIRGEM: Momento astral neutro em quase tudo. Apenas as pequenas 
compras estarão beneficiadas, assim como o trabalho. Mas, mediante 
uma atitude positiva e otimista, as coisas darão certo.

LIBRA: Sua vontade de vencer na vida estará exaltada neste dia. Os 
negócios deverão lhe trazer ótimos lucros, o trabalho será progressivo e 
a sua vida social e amorosa deverá prosperar. Elevação material.

ESCORPIÃO: Período que promete sucesso nas investigações, nas pesquisas 
e na medicina. Sua inteligência será exaltada, devido ao bom aspecto dos 
astros em seu horóscopo. Cuide da saúde, da reputação e de seu dinheiro.

SAGITÁRIO: Os astros muito o beneficiarão em todos os sentidos. Todavia, 
continue zelando pela saúde e prevenindo-se contra acidentes e inimigos 
ocultos. Sorte no amor. Apegue-se às pessoas que estão ao seu redor.

CAPRICÓRNIO: O dia será variável para você, pois haverá boas e 
negativas influências. Mas para que tudo saia do seu jeito, você deverá 
usar de inteligência e perícia, principalmente ao tratar de negócios.

AQUÁRIO: Você deverá tomar muito cuidado ao dirigir veículos em 
estradas, ao entrar em contato com máquinas, fogo e eletricidade e com 
tudo que possa lhe prejudicar fisicamente. Êxito em assuntos ocultos.

PEIXES: Bom aspecto astral para novos empreendimentos imobiliários. Falta 
de constância poderá prejudicar seus objetivos financeiros e profissionais. 
Dê mais atenção aos assuntos relacionados com as pessoas de sua família.
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Suburbicon – Bem-Vindos ao 
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DiVUlgAçãO

Respeito – Filme retrata uma sociedade onde os brancos têm boa vida

Havia dois filmes estrela-
dos por Matt Damon na se-
leção do Festival de Veneza 
deste ano, ambos dirigidos 
por amigos do ator. Down-
sizing, de Alexander Payne, 
e Suburbicon, de George 
Clooney. Nenhum dos dois é 
100%, mas apresentam cer-
tas qualidades.

 Em Downsizing, Damon 
faz um homem insatisfeito 
com sua vida. Ele ouve falar 
de um experimento de mi-
niaturização de pessoas que 
está sendo feito por cientistas 
nórdicos. Reduzidas a propor-
ções liliputianas, as pessoas 
consomem menos, gastam 
menos, poluem menos. Pare-
ce perfeito, e o planeta agra-
dece, mas, na hora H, a mu-
lher desiste de acompanhá-lo 
na aventura e deixa o perso-
nagem de Damon na mão.

O conceito de Downsi-
zing é um condomínio fecha-
do, para pessoas especiais 
(no sentido de minúsculas). 
Já Suburbicon, que foi lan-
çado ontem, passa-se na Su-
burbia, uma versão idealiza-
da do american way of life, 
nos anos 1950. Uma América 
fechada, bem-sucedida e ha-
bitada por brancos, anglo-sa-
xões e protestantes. Ah, sim, 
é necessário acrescentar que, 
no Brasil, o filme ganhou um 
acréscimo ao título original, 
e é Bem-vindos ao Paraíso. 

Quem chega a esse pa-
raíso branco, um enclave, é 
uma família de negros. Tal-
vez o subtítulo correto fosse 
Estranhos no Paraíso, pois 
é o que são. Julianne Moo-
re até estimula o sobrinho 
a brincar com o garoto afro-
descendente, mas o restante 
da vizinhança não tem essa 
abertura. A integração viria 
na década seguinte, e assim 
mesmo depois de muita luta 
por direitos – que o cinema 
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Quem chega a esse pa-
raíso branco, um enclave, é 
uma família de negros. Tal-
vez o subtítulo correto fosse 
Estranhos no Paraíso, pois 
é o que são. Julianne Moo-
re até estimula o sobrinho 
a brincar com o garoto afro-
descendente, mas o restante 
da vizinhança não tem essa 
abertura. A integração viria 
na década seguinte, e assim 
mesmo depois de muita luta 
por direitos – que o cinema 
tem lembrado ou reconsti-
tuído em êxitos recentes. O 
tema de Suburbicon não é a 
integração, mas seu oposto, 
a discriminação.

Desde a coletiva do filme 
em Veneza, divulgada para 
todo o mundo por corres-
pondentes das maiores agên-
cias de notícias, Clooney e 
Damon não se cansam de 
explicar que, embora tenha 
tudo a ver com o neoconser-
vadorismo e a onda racista 
que tem emanado da Casa 
Branca, Suburbicon não nas-
ceu exatamente como uma 
reação da dupla – ator e dire-
tor – à presidência de Donald 
Trump. Liberais de carteiri-
nha, Clooney e Damon admi-
tem que foram atropelados 
pela candidatura e vitória de 
Trump.             (aGÊNcia estado)
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ÁRIES: Boa influência para cuidar dos seus interesses pessoais e 
assuntos sentimentais. Pessoas de seu círculo de amizades procurarão 
favorecê-lo. Saúde, dinheiro, amor, jogos, esportes e loteria com bom fluxo.

TOURO: Um feliz encontro pode marcar o início de uma amizade mais 
proveitosa e duradoura. Há prenúncios de notícias agradáveis que poderão 
sugerir a ideia de uma viagem. Conte com a ajuda de pessoas idosas.

GÊMEOS: Momento que poderá solicitar a colaboração de amigos e 
parentes para resolver mais facilmente algum problema sério que tiver. Muito 
bom para tratar da documentação de seu casamento e de associações.

CÂNCER: Possibilidades de lucro e sucesso no campo comercial. No terreno 
amoroso, perfeita correspondência sentimental. Êxito artístico e científico. 
Episódio romântico ou sentimental encherá de alegria todo seu ser.

LEÃO: Um aspecto astral poderoso está contribuindo para uma 
ampliação de seus poderes intelectuais e de sua capacidade de 
progredir profissional e financeiramente. Tome novas decisões.

VIRGEM: Momento astral neutro em quase tudo. Apenas as pequenas 
compras estarão beneficiadas, assim como o trabalho. Mas, mediante 
uma atitude positiva e otimista, as coisas darão certo.

LIBRA: Sua vontade de vencer na vida estará exaltada neste dia. Os 
negócios deverão lhe trazer ótimos lucros, o trabalho será progressivo e 
a sua vida social e amorosa deverá prosperar. Elevação material.

ESCORPIÃO: Período que promete sucesso nas investigações, nas pesquisas 
e na medicina. Sua inteligência será exaltada, devido ao bom aspecto dos 
astros em seu horóscopo. Cuide da saúde, da reputação e de seu dinheiro.

SAGITÁRIO: Os astros muito o beneficiarão em todos os sentidos. Todavia, 
continue zelando pela saúde e prevenindo-se contra acidentes e inimigos 
ocultos. Sorte no amor. Apegue-se às pessoas que estão ao seu redor.

CAPRICÓRNIO: O dia será variável para você, pois haverá boas e 
negativas influências. Mas para que tudo saia do seu jeito, você deverá 
usar de inteligência e perícia, principalmente ao tratar de negócios.

AQUÁRIO: Você deverá tomar muito cuidado ao dirigir veículos em 
estradas, ao entrar em contato com máquinas, fogo e eletricidade e com 
tudo que possa lhe prejudicar fisicamente. Êxito em assuntos ocultos.

PEIXES: Bom aspecto astral para novos empreendimentos imobiliários. Falta 
de constância poderá prejudicar seus objetivos financeiros e profissionais. 
Dê mais atenção aos assuntos relacionados com as pessoas de sua família.

21 MAR.
20 ABR.

21 ABR.
20 MAI.

21 MAI.
20 jUN.

21 jUN.
21 jUL.

22 jUL.
22 AGO.

23 AGO.
22 SET.

23 SET.
22 OUT.

23 OUT.
21 NOV.

22 NOV.
21 dEz.

22 dEz.
20 jAN.

21 jAN.
19 fEV.

20 fEV.
20 MAR.

HOrÓscOpO omaR caRdoso Filho    |   www.omarcardoso.com.br

Suburbicon – Bem-Vindos ao 
Paraíso analisa o racismo

DiVUlgAçãO

Respeito – Filme retrata uma sociedade onde os brancos têm boa vida

Havia dois filmes estrela-
dos por Matt Damon na se-
leção do Festival de Veneza 
deste ano, ambos dirigidos 
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dece, mas, na hora H, a mu-
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na aventura e deixa o perso-
nagem de Damon na mão.
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(no sentido de minúsculas). 
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(no sentido de minúsculas). 
Já Suburbicon, que foi lan-
çado ontem, passa-se na Su-
burbia, uma versão idealiza-
da do american way of life, 
nos anos 1950. Uma América 
fechada, bem-sucedida e ha-
bitada por brancos, anglo-sa-
xões e protestantes. Ah, sim, 
é necessário acrescentar que, 
no Brasil, o filme ganhou um 
acréscimo ao título original, 
e é Bem-vindos ao Paraíso. 

Quem chega a esse pa-
raíso branco, um enclave, é 
uma família de negros. Tal-
vez o subtítulo correto fosse 
Estranhos no Paraíso, pois 
é o que são. Julianne Moo-
re até estimula o sobrinho 
a brincar com o garoto afro-
descendente, mas o restante 
da vizinhança não tem essa 
abertura. A integração viria 
na década seguinte, e assim 
mesmo depois de muita luta 
por direitos – que o cinema 
tem lembrado ou reconsti-
tuído em êxitos recentes. O 
tema de Suburbicon não é a 
integração, mas seu oposto, 
a discriminação.

Desde a coletiva do filme 
em Veneza, divulgada para 
todo o mundo por corres-
pondentes das maiores agên-
cias de notícias, Clooney e 
Damon não se cansam de 
explicar que, embora tenha 
tudo a ver com o neoconser-
vadorismo e a onda racista 
que tem emanado da Casa 
Branca, Suburbicon não nas-
ceu exatamente como uma 
reação da dupla – ator e dire-
tor – à presidência de Donald 
Trump. Liberais de carteiri-
nha, Clooney e Damon admi-
tem que foram atropelados 
pela candidatura e vitória de 
Trump.             (aGÊNcia estado)
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ÁRIES: Boa influência para cuidar dos seus interesses pessoais e 
assuntos sentimentais. Pessoas de seu círculo de amizades procurarão 
favorecê-lo. Saúde, dinheiro, amor, jogos, esportes e loteria com bom fluxo.

TOURO: Um feliz encontro pode marcar o início de uma amizade mais 
proveitosa e duradoura. Há prenúncios de notícias agradáveis que poderão 
sugerir a ideia de uma viagem. Conte com a ajuda de pessoas idosas.

GÊMEOS: Momento que poderá solicitar a colaboração de amigos e 
parentes para resolver mais facilmente algum problema sério que tiver. Muito 
bom para tratar da documentação de seu casamento e de associações.

CÂNCER: Possibilidades de lucro e sucesso no campo comercial. No terreno 
amoroso, perfeita correspondência sentimental. Êxito artístico e científico. 
Episódio romântico ou sentimental encherá de alegria todo seu ser.

LEÃO: Um aspecto astral poderoso está contribuindo para uma 
ampliação de seus poderes intelectuais e de sua capacidade de 
progredir profissional e financeiramente. Tome novas decisões.

VIRGEM: Momento astral neutro em quase tudo. Apenas as pequenas 
compras estarão beneficiadas, assim como o trabalho. Mas, mediante 
uma atitude positiva e otimista, as coisas darão certo.

LIBRA: Sua vontade de vencer na vida estará exaltada neste dia. Os 
negócios deverão lhe trazer ótimos lucros, o trabalho será progressivo e 
a sua vida social e amorosa deverá prosperar. Elevação material.

ESCORPIÃO: Período que promete sucesso nas investigações, nas pesquisas 
e na medicina. Sua inteligência será exaltada, devido ao bom aspecto dos 
astros em seu horóscopo. Cuide da saúde, da reputação e de seu dinheiro.

SAGITÁRIO: Os astros muito o beneficiarão em todos os sentidos. Todavia, 
continue zelando pela saúde e prevenindo-se contra acidentes e inimigos 
ocultos. Sorte no amor. Apegue-se às pessoas que estão ao seu redor.

CAPRICÓRNIO: O dia será variável para você, pois haverá boas e 
negativas influências. Mas para que tudo saia do seu jeito, você deverá 
usar de inteligência e perícia, principalmente ao tratar de negócios.

AQUÁRIO: Você deverá tomar muito cuidado ao dirigir veículos em 
estradas, ao entrar em contato com máquinas, fogo e eletricidade e com 
tudo que possa lhe prejudicar fisicamente. Êxito em assuntos ocultos.

PEIXES: Bom aspecto astral para novos empreendimentos imobiliários. Falta 
de constância poderá prejudicar seus objetivos financeiros e profissionais. 
Dê mais atenção aos assuntos relacionados com as pessoas de sua família.
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ÁRIES: Haverá uma gigante energia lhe infl uenciando 
durante este dia, devendo você praticar as coisas mais 
belas. 

TOURO: As tuas atrações pelas questões materiais irão te 
colocar em uma situação complicada em relação as coisas 
emocionais. 

GÊMEOS: Se por ventura você demonstrar que é alguém 
demasiadamente forte deve manter esse posicionamento 
muito bem concentrado. 

CÂNCER: Se mostrará um pouco mais frágil do que 
imaginava, gastando as suas energias em excesso para 
conseguir chegar aonde quer. 

LEÃO: Do grande astro rei virá uma fonte inesperada de 
energia para que você possa atingir metas já pré-estabe-
lecidas por você. T

VIRGEM: Você notará que alguns indivíduos farão com 
você coisas das quais você imaginava não poderem 
acontecer neste momento. 

LIBRA: As ocorrências advindas de Marte irão ajudar 
você como um grande apoio enquanto estiver sentindo-
-se um pouco mais isolado. 

ESCORPIÃO: Determinadas alterações irão ocorrer conti-
go e muitas difi culdades poderão trazer barreiras para o 
seu crescimento. 

SAGITÁRIO: As suas ações estarão em alguns momentos 
comprometidas e estranhamente associadas com proble-
mas corriqueiros. 

CAPRICÓRNIO: No universo astrológico a maior parte das 
energias irão fazer com que fi que um pouco mais ativado 
a sua boa energia. 

AQUÁRIO: Não estará com a sua mente dentro de uma 
linha muito bem defi nida agora, mas precisará achar um 
caminho. 

PEIXES: Determinados gastos desnecessários virão a criar 
algumas difi culdades para você alcançar diferentes metas. 
Contenha-se.

DA REDAÇÃO - O Parque Sho-
pping Maia vai ficar bem 
mais animado nessas fé-
rias: o empreendimento 
oferece aos visitantes a 
chance de mergulhar no 
Espaço Mundo Bita, um 
dos desenhos mais queri-
dos pelos pequenos atual-
mente. De 11 de janeiro a 
17 de fevereiro os visitan-
tes poderão contar com 
uma agenda extensa de ati-
vidades especiais que pro-
metem fazer a alegria das 
crianças nessas férias.

Na lista de atrações dis-
poníveis estão um Balão Gi-
ratório, cenários para fotos, 
ofi cinas de desenho, piscina 
de bolinhas, todas comple-
tamente gratuitas. E, para 
fechar com chave de ouro, 
a 1ª roda gigante indoor de 
Guarulhos, com 11 metros 
de altura, leva os pequenos 
às alturas para uma viagem 
cheia de imaginação. Aos fi -
nais de semana, ainda é pos-
sível ter um encontro mági-
co com o próprio Bita, que 
estará presente no centro de 

‘Mundo Bita’ invade férias 
do Parque Shopping Maia

10 Quinta-feira, 10 de janeiro de 2019
VARIEDADES www.fmetropolitana.com.br

compras para brincar e inte-
ragir com os visitantes.

Além da programação 
do Espaço Mundo Bita, o 
Parque Shopping Maia traz 
outras atividades como 
quiosque de slime, Karti-
nho, locação de carrinhos 
e bichinhos para fazer um 
tour pelo shopping e pro-
moções como a do Uni 
Duni Club: o espaço infan-
til oferece 4 horas diárias 

de diversão com direito a 
lanchinho, em pacotes de 
1, 5 ou 10 dias. Para quem 
prefere uma boa sessão de 
cinema, o Cinépolis traz 
opções infantis como Wi-
-fi Ralph: Quebrando a In-
ternet, Detetives do Prédio 
Azul 2: O Mistério Italiano 
e Dragon Ball Super: Broly, 
que garantem uma expe-
riência inesquecível para 
toda a família.
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Dinheiro

Relax

Aluga-se

Vende-se

COMPRA/VENDA
concerta ouro, prata, moedas
F: 3255-2272 / 99986-8823
espinely@rspinely.com.br 

ACESSE O SITE
Karina  18 anos, local climatizado 
tel. 2382 2002 / 94474-1019

11 4210-1371

FALE COM
NOSSA

REDAÇÃO

Aluguel de Máquina

MOÇAS MAIORES
Admite-se para Trabalhar 
em Privê região Guarulhos 
. F.: 96655-6443 wastsp
½ OFICIAL MECÂNICO
DE AR CONDICIONADO, 
com CNH residir em 
Zona Norte, ou próximo 
Guarulhos CV via whats: 
(11)94335-9912
MOÇAS MAIORES 18a
Para  Trabalhar  dia /noite. 
Ótimos ganhos. F.: 94952-
7061ou 98141-5496
ATELIER CONTRATA
Líder de Produção. Inte-
ressados Enviar Cv.  rh@
casapleta.com.br  ou Via  
Whatsap F.: 94331-5365 .
VIDRACEIRO
c/ exp. em Temperados  p/ 
região de Guarulhos. F.: 
98210-2483 whats.
PROFº E ESTÁGIARIO 
ED. FÍSICA
p/ Academia, enviar CV. p/ 
wervesonbrito@bol.com.br

FIADOR E LOCATARIO
Residencial e Comercial 
. Seguro fi ança. F.: 4211-
1400.
APTO. MACEDO
Cond. Vista Bela c/ 2 dor-
ms., com lazer completo. 
R$ 1.000,00. F.: 99843-
2906/ 99965-5769.
CASA COCAIA
3 Dorms., 1 vaga de gar. 
R$ 1.000,00. F.: 94750-
8446 c/Ivani.

LANCHONETE
Centro  Movi. 40.000. Só 
sucos e lanches,  Aluguel 
Barato  ao lado do calça-
dão. F.:  99228-2723
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
Seu Computador Quebrou, 
esta c/ Virus e não entra na 
Internet ? At. Domicilio.Tx. 
Única R$ 50, F:94672-8044 
whats/ 2026-1845 ac. 
cartões

CASA PRIVÊ
Atend. das 8 as 20hrs. Rua 
Cuevas, 18.  F: 2087-2091
NOVINHA / FOFINHA
20 anos.com Local Inf.  
96767-2566 whats.
MASSAGEM COMPLETA
Próximo Praça Oito, a 
apartir de R$ 50, Aceitamos 
todos os cartões  F.  94952-
7061ou 98141-5496

CHÁCARA IGARATÁ
Stº Isabel c/ou s/ casa  A 
partir de R$ 6.000,00 de 
entrada e prestações a 
partir de R$ 300,00 por 
mês  Telefones: (011) 
4328-5097 / 96717-5097 / 
96344-3373
CASA  JD. PARAVENTI
C/ Escritura , 210 Mil. F.: 
2806-6665 c/ Silva.

RETROESCAVADEIRA
Escav.esteira, Rolo CA 15,  
Caminhão basc., Rolo  peq. 
dinaparc LR 95, Caçamba 
Estac. Fs.: 2486-8586/ 
97138-8449/ 97495-2574

E Sensual F: 2422-1986/ 
97622-4191 whats, site:
www.massagistasguarulhosforman

MASSAGEM TERAPÊUTICA

VENDA DE TERRENO
Terreno de 2.200 m² ao lado 
do Galpão R$ 600 mil aceita 
parte permuta F.:99621-0426
/ 95586-7732 

Sítios e Chácaras

SITIO CAMBUI MG
20.000 mts² c/ nascente, 
plaino, rio na divisa, 140 
Mil, 50% facilitado, ac. 
auto,  8 mil mts²  45 Mil . 
Rod. F.Dias 150km SP. F. 
3331-8981/96215-6802
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TERRENOS GUARULHOS
Ótimo localização há 
apenas 2 km da praça 8 
de dezembro. peq. entr. 
e mensais de R$ 720,00 
Últimas unid. não percam. 
F:4969-4226/ 4969-0884 
www.cooperterrahabitacio-
nal.com.br
CASA TABOÃO GRU.
Terreno 6x25 c/ 3 casas e 
c/gar p/ 2 autos. 280 Mil. F.: 
2469-3605/ 97423-5226.

CHÁCARAS
A partir de 1000m² à 7KM 
do Aeroporto de Guarulhos,  
a vista 40 mil ou 20 mil de 
entr + parcelas  (11) 95875 
- 9813 Whats c/ Raul.

FINANCIO CARRO
Utilitário , Moto e Constru-
ção. Nome sujo resolvo, 
Aumento o seu score F.: 
4211-1400

FOTO: DIVULGAÇÃO/AA FLAMENGO

DA REDAÇÃO - O Coritiba ven-
ceu o Flamengo de Guaru-
lhos por 2 a 1, de virada, 
em sua terceira partida na 
Copa São Paulo de Juniores, 
no Estádio Municipal An-
tônio Soares de Oliveira, e 
garantiu a classifi cação no 
primeiro lugar do Grupo 26. 
O Rubro-Negro, por sua vez, 
terminou na segunda posi-
ção. Agora as equipes aguar-
dam a defi nição do Grupo 
25, que acontece hoje.

Em casa e com apoio da 
torcida, o Flamengo abriu 
o placar aos 10 minutos do 
segundo tempo. O goleiro 
Diego, do Coritiba, se atra-
palhou ao receber uma bola 
recuada, evitou o gol, mas 
Daniel Mendes pegou a so-
bra e mandou para a rede.

O Alviverde reagiu na 
reta fi nal. Aos 35, Henrique 
chutou de fora e mandou no 
canto para empatar o jogo. 
A virada saiu aos 40 minu-

Flamengo perde em casa, 
mas avança na Copinha

Guarulhos vence o Madureira 
e elimina o time carioca
DA REDAÇÃO - O Guaru-
lhos venceu o Madurei-
ra por 2X0 ontem no 
Estádio Antônio Soares 
de Oliveira, no Jardim 
Tranquilidade. Os gols 
do Índio foram marca-
dos pelo zagueiro Arco 
e pelo atacante Cordei-
ro. O resultado elimi-
nou o Madureira.

O time carioca come-
çou melhor na partida. 
Aos sete minutos eles 
tiveram um gol anula-
do, por impedimento. 

O Guarulhos só con-
seguiu o primeiro chu-
te aos 13 minutos. O 
volante Samuel chutou 
com perigo na entrada 
da área e o goleiro Da-
niel mandou para es-
canteio. Na cobrança, o 
zagueiro Arco mandou 
para o gol de cabeça 
abrindo o placar para o 
time da casa.

Ainda no primeiro 
tempo, aos 35 minu-
tos, a bola veio do lado 
direito, em cobrança 
de lateral. Hector ape-
nas resvalou de cabeça 
e a bola sobrou para 
Cordeiro, de frente 
para o gol, ampliar o 
placar.

No segundo tempo, 
o Madureira aparen-
tava desespero para 
tentar se manter na 
Copinha. No entanto, 
a bola não entrou. 

Aos 12 minutos, 
Ian Oliveira chutou 
cruzado para fora cara 
a cara com o goleiro 
Nathan. 

Já aos 45 minutos 
o meia Gutemberg foi 
derrubado por Keizon 
dentro da área. Na co-
brança, Nathan defen-
deu sagrando o Guaru-
lhos como campeão.

tos. Após contra-ataque, 
Marcão aproveitou o passe 
no meio da área e garantiu 
a vitória do Coxa.

Com o resultado, o Cori-
tiba fechou a primeira fase 
na liderança da chave, com 
sete pontos, seguido pelo 

Flamengo, com seis.
Coritiba e Flamengo 

aguardam agora a defi nIção 
do grupo 25, de onde vai sair 
os adversários na segunda 
fase da Copinha. São Caeta-
no, União Mogi e Santos bri-
gam por duas vagas na chave.
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Deliciosas opções grelhadas para a hora do seu almoço. 
Carnes, peixes, massas, saladas e muito mais.

Almoço Executivo com opções para todos os gostos.
Venha conhecer e se surpreenda.

Grelhados de segunda a sexta
Apenas R$ 39,90


