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Disque-Denúncia O que nós herdamos foi realmente uma herança 
maldita, com toda dívida e com muitos equipamentos 
sucateados”, Eduardo Carneiro (PSB), vereadorBovespa

Delivery: sabor e 
qualidade que chegam 

no conforto do lar

Netfl ix anuncia 
segunda temporada 

da série ‘You’
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+1,16%
97.677

-0,52%
R$ 4,26
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Secretária de Saúde realiza vistoria 
no Hospital Pimentas-Bonsucesso
Acompanhada do vereador Eduardo Carneiro (PSB), que também é médico, Ana Cristina Kantzos conversou com os profi ssionais e pacientes 
e conferiu as condições de atendimento; no local ela anunciou novos equipamentos de tomografi a e ressonância magnética
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Cidade registrou 
380 casos de 

estupro no 
ano passado
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Corredor de Ônibus 
Santos Dumont 

benefi ciará 90 mil 
pessoas diariamente
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Guarulhos recebeu R$ 1,5 milhão 
de ISS sobre o pedágio da 
rodovia Ayrton Senna em 2018

+0,23%
R$ 3,77
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CALOR - As praias são as melhores opções para refrescar o forte calor dos últimos dias

ANOTE
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Por vezes aos lermos os principais 
jornais, olharmos os principais sites, 
redes sociais, ouvir noticias em rádio, 
olharmos caminhos engarrafados logo 
pela manhã, ao acordarmos sem tare-
fas pré-estabelecidas, sem um grande 
feito a realizar, ao nos depararmos 
logo ao inicio do dia com um grande 
problema na família e trabalho. Per-
demos a capacidade de nos inspirar, 
passamos simplesmente a sobreviver 
e esquecemos de viver intensamente.

Entendo que o dia a dia por vezes 

pode ser um grande fardo a carregar, 
mas “qualquer coisa diferente de uma 
vida em abundância é anormal” (Pau-
lo Viera). Grandes heróis, homens de 
sucesso, religiosos, homens comuns 
que alcançaram uma plenitude in-
dependente do grau e destaque, em 
vários momentos do seu dia, pensa-
ram em desistir, duvidaram de seus 
caminhos, por vezes até fraquejaram. 
Porém, encontraram motivos para 
prosseguir, ampararam-se em crenças, 

desafi os, gurus, familiares, tradições. E 
você, o que lhe inspira? O que te move? 
Quais são seus mecanismo de automo-
tivação?

Em meus vinte anos de experiên-
cias trabalhando com esporte, a fren-
te dos times de Guarulhos de futsal 
feminino e masculino, encontrei-me 
sozinho em quartos de hotel, em con-
centração, em vestiários e tive que res-
tabelecer minhas forças e tirar soluções 
onde a maioria fracassaria. Aceitar a 
derrota me entristecia muito mais que 
a diversidade em si, como diria Ayrton 
Senna, “sei que um dia vou perder que 
seja o domingo que vem”, para tanto 
me agarrava a “âncoras” que mesmo 
distante me ajudavam muito.

Como sempre gostei de ler me 
apeguei muitas vezes em autores es-
portivos, fi lósofos e historiadores, por 
vezes até super-heróis fi ctícios, fi lmes 
sempre me inspiravam, histórias de 
superação, uma boa música com sig-
nifi cado, relembrando momentos de 
felicidade, momentos em família, per-
sonalidade nacionais que lutam por 
nossa liberdade, vídeos de programas 
de calouros, programas de talento, tra-
dições de família, lembrança de con-
selhos de meus avôs, meu pai, mãe e 
professores da escola. 

Enfi m, é certo que qualquer motiva-
ção sem um planejamento, disciplina, 
organização será apenas um momento, 
no entanto, muitas vezes temos que re-
correr a nossa inteligência emocional, 
ao nosso “sexto sentido”, acreditar em 
nossa intuição e mais que isso ativar 
todos esses processos para darmos o 
primeiro passo, se for o caso. O que lhe 
inspira?

Como sempre gostei de ler me 
apeguei muitas vezes em autores 
esportivos, fi lósofos e historiadores

      O atendimento 
do Cadastro Único 
para Programas 
Sociais (CadÚnico) 
cresceu 37,65% no 
ano passado em 
relação a 2017. Em 
2018, a Central do 
Cadastro Único da 
Prefeitura realizou 
105.641 atendimentos 
sendo que, no ano 
anterior, foram 76.743 
atendimentos.

      Nesta terça-feira 
(22), a Secretaria 
de Transportes e 
Mobilidade Urbana 
realizou blitz 
educativa voltada para 
motociclistas na região 
do Picanço. Equipes da 
secretaria realizaram 
as abordagens na 
avenida Doutor 
Timóteo Penteado com 
a rua Anice, com a 
verifi cação dos itens 
de segurança como 
luzes (setas, freio, 
faróis), além da buzina. 
Os motociclistas 
participantes 
receberam um vale 
de troca de óleo um 
e kit com mochilas e 
folhetos informativos. 
Além da checagem dos 
itens de segurança, 
também houve uma 
orientação sobre 
o chamado ponto 
cego do veículo por 
um especialista em 
segurança para 
motocicletas.

CAUSOS E CAUSAS

Guti, é hora de aprumar o passo
As recentes mudanças 

no secretariado municipal 
demonstram que o Prefeito 
Guti não se encontrava (e 
não se encontra) satisfeito 
com os rumos tomados por 
sua gestão, pois, sem fazer 
alarde quanto aos nomes 
sugeridos pela política tradi-
cional trouxe para Guarulhos 
personagens que estão (ou 
estiveram) no plano estadual, 
obviamente buscando estrei-
tar os laços com o governo 
Doria e Bolsonaro, inclusive, 
indicando que pode migrar 
para um partido “mais de 
direita”; Verdade seja dita é 
que Guti realmente começou 
o ano andando pela periferia 
como não havia feito antes, 
daí surgindo rumores de sua 
insatisfação com a aparência 
e conservação da cidade, e 
porque não dizer insatisfeito 
com seus assessores e secre-
tariado, fazendo repensar até 
mesmo os serviços de zelado-
ria prestados pela Proguaru.

Obviamente que foi cri-
ticado por trazer forastei-
ros para a cidade, muitos 
lembrando das eleições 
passadas e que este era um 
dos argumentos contra seu 
adversário, o Deputado Eli 
Correa Filho, aliás, situação 
superada pelo tempo, certa-
mente porque nas próximas 
eleições não se poderá aven-
tar do mesmo adjetivo para 
quem, também, ladeado pela 
esposa Fran, passou a per-
correr os bairros e estar pre-
sente em eventos por Gua-
rulhos, tudo a indicar uma 

ALEXANDRE CADEU
BERNARDES
Contabilista, Advogado, Especialista 
em Direito e Consultor Jurídico.
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nova disputa entre eles nas 
próximas eleições.

E nessa linha de mudanças 
e correções é que destacamos 
que o Prefeito trocou a questio-
nada GERIR, fi nalizando um 
contrato mal iniciado e que 
foi alvo de inúmeras críticas, 
para dar esperanças e vida à 
população quanto à saúde do 
município e da própria admi-
nistração, e, da mesma forma, 
sem titubear Guti fi rmou um 
milagroso contrato com a SA-
BESP, não permitindo que ine-
vitável quebra do SAAE se con-
sumasse, a qual se encontrava 
agonizando pela verdadeira 
impossibilidade de cumprir 
as mínimas obrigações de ope-
racionalidade, fato que revela 
não apenas a vontade de acer-
tar, de frear erros anteriores e 
até mesmo de sua gestão, mas 
a hora certa de promover estas 
tão necessárias mudanças.

Certamente que da antiga 
pedra da época de vereador, 
quando questionava os atos 
da administração com infl a-
mados discursos, agora virou 
vidraça, recebendo as mesmas 
pedradas que já desferiu, mo-
tivo pelo qual deverá aprumar 
os passos para não se perder 
pelos caminhos, não se per-
mitindo tropeçar nas palavras 
críticas de antes e tão pouco 
deixando de ouvir a voz das 
ruas, o que nos parece estar fa-
zendo sem medos ou receios 
de desagradar aliados e opo-
sição, parecendo-nos correta 
suas andanças pela cidade e o 
seu renovado fôlego de gestão 
e, assim, que vá em frente.

O que lhe inspira?

PONTO
DE VISTA

Mestre em Educação, pós-graduado 
em Sócio Psicologia, treinamento 
desportivo, Coach Life e Socio 
fundador da Empresa Crossfut

EDU VELA
Mestre em Educação, pós-graduado 
em Sócio Psicologia, treinamento 
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Guarulhos fecha 2018 com 380 casos de estupro 
LUCY TAMBORINO - Guarulhos 
registrou no ano passado um 
total de 380 casos de estupro, 
o que signifi ca que pelo menos 
uma pessoa foi vítima desse 
tipo de crime por dia. Desse ín-
dice, 73% foram ocorrências de 
estupro de vulnerável. 

Os dados são das esta-
tísticas de criminalidade do 
Estado de São Paulo, divulga-
das ontem pela Secretaria da 
Segurança Pública (SSP). Os 
números ainda levantam uma 
porcentagem preocupante, já 
que em comparação com 2017, 
houve aumento de quase 10%.

Segundo a SSP, a maioria 
de casos de estupro nos dois úl-
timos anos na cidade ocorreu 
com vulneráveis – menores de 
14 anos, que não tem discer-
nimento para a prática do ato 
ou que não pode oferecer resis-
tência. Em 2017 somaram 346 
casos, sendo 232 de estupro de 
vulnerável, a mesma ocorrên-
cia no ano passado registro 278 

DA REDAÇÃO - Os serviços 
Connect (viagens entre 
Brás e Aeroporto sem 
transferência na Linha 
12-Safira) e o Airport 
Express (viagens diretas 
entre Luz e Aeroporto 
sem paradas) irão fun-
cionar no dia do aniver-
sário da cidade de São 
Paulo, nesta sexta-feira 
(25). Os horários de par-
tida serão os mesmos 
dos dias úteis. 

Diariamente, os trens 
da Linha 13-Jade circu-
lam, nos dias úteis, com 
intervalo de 20 minutos 
nos horários de maior 
movimento, entre 5h 
e 8h e entre 17h e 20h. 
Nos demais horários e 
dias da semana, em que 
há menor demanda de 
passageiros, o intervalo 

FOTO: NICO RODRIGUES

casos, ou seja, 46 a mais.
Já no estado os estupros 

tiveram alta de 7,76%, sendo 
que os casos que envolveram 
vulneráveis somaram 14,3% 
do total, com 8,6 mil casos. 
O crescimento do volume 
de denúncias de estupro foi 
notado também na capital, 
onde o total de estupros au-
mentou 1,7% e os crimes 

contra vulneráveis, 10,6%.
Um patamar tão elevado 

desse tipo de crime no estado 
não era visto em cinco anos. 
Em 2013, a quantidade che-
gou a 12 mil registros, mas 
caiu nos dois anos seguintes. 
Desde 2016, entretanto, as 
autoridades policiais veem 
esse crime se tornar cada vez 
mais recorrente.

Trem Expresso Luz-Aeroporto 
operará no feriado

é de 30 minutos.
Durante a semana, as 

viagens do Connect sen-
tido Aeroporto, em dias 
úteis são: 6h25, 7h05, 
7h45, 18h05, 18h45 e 
19h25. E, aos sábados, 
6h25, 7h05 e 7h45. No 
sentido Brás são realiza-
das nos seguintes horá-
rios: 6h20, 7h, 7h40, 18h, 
18h40 e 19h20. E, aos sá-
bados, 6h20, 7h e 7h40.

Os horários de parti-
da, da plataforma 5, da 
Estação da Luz, em dias 
úteis são: 10h, 12h, 14h, 
16h e 22h. As partidas da 
Estação Aeroporto-Gua-
rulhos, na plataforma 2, 
são: 9h, 11h, 13h, 15h e 
21h. O Airport Express 
não opera aos sábados 
e domingos e o bilhete 
custa R$ 8,60.
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Guarulhos recebeu R$ 1,5 milhão de ISS sobre 
o pedágio da rodovia Ayrton Senna em 2018

Pane seca é um dos principais motivos de 
atendimentos em rodovias que cortam a cidade

DA REDAÇÃO - A cidade rece-
beu no ano passado R$ 1,5 
milhão de ISS-QN (Imposto 
Sobre Serviço de Qualquer 
Natureza) que incide sobre 
as tarifas de pedágio da ro-
dovia Ayrton Senna.

Segundo balanço da Agên-
cia de Transporte do Estado de 

LUCY TAMBORINO - Das três ro-
dovias que cortam Guarulhos, 
em pelo menos duas delas 
pane seca foi um dos três 
principais motivos de acio-
namento das concessionárias 
responsáveis pelo trecho.  Pelo 
menos 1.133 mil pessoas fi ca-
ram sem combustíveis na ro-
dovia Presidente Dutra e 1.087 
na rodovia Ayrton Senna. 

Em SP, interdição da ponte de acesso 
à Dutra causa lentidão no trânsito
DA REDAÇÃO - A interdição da 
ponte da alça de acesso da pis-
ta expressa da Marginal Tietê 
para a pista expressa da rodo-
via Presidente Dutra, já causa 
refl exos no trânsito da cidade. 
Na manhã de ontem os pontos 
de lentidão começam a partir 
da Ponte das Bandeiras e se 
agravam nas proximidades da 
Ponte da Vila Maria. A inter-
dição também causa lentidão 
na avenida Salim Farah Maluf, 
que tem sido usada como aces-
so à Dutra.

Quem segue para o Aero-
porto de Cumbica também já 
percebe um tráfego acima do 
normal. As pistas local e cen-
tral da marginal também so-
frem com alguma lentidão.

A alça de acesso foi inter-
ditada na quarta-feira (23), 
após a detecção de danos na 
estrutura, que passa por cima 
do Rio Tietê. A Secretaria 
Municipal de Infraestrutura e 
Obras apontou o rompimen-
to da viga de apoio da estru-
tura no pilar junto à margem 
esquerda do Rio Tietê.

A CET orienta que os mo-
toristas utilizem como alter-
nativa uma segunda ponte, 
que dá acesso à pista lateral 
da Dutra. Para poder acessar 
essa ponte, os veículos devem 
sair da pista expressa e pas-
sar para a central logo após 
a Ponte da Vila Guilherme. 
Para o motorista que segue 
para a Zona Leste pela pista 
expressa não há alterações.

Outra alternativa é seguir 

pela pista local da Marginal 
Tietê no sentido Ayrton Sen-
na e acessar a pista lateral da 
Dutra pela Ponte do Tatuapé - 
Deputado Ricardo Izar. Quem 
segue pela Salim Farah Maluf 
não encontra interdições.

A concessionária CCR No-
vaDutra também abriu um 
acesso entre as pistas marginal 
e expressa da rodovia, na altu-
ra do km 227, para melhorar a 
fl uidez do tráfego.

Corredor de Ônibus Santos Dumont 
benefi ciará 90 mil pessoas diariamente
DA REDAÇÃO  - Com obras em 
ritmo acelerado e entrega pre-
vista para este ano, o corre-
dor de ônibus em construção 
na avenida Santos Dumont, 
em Cumbica, benefi ciará 
cerca de 90 mil passageiros 
das 11 linhas municipais e 
15 intermunicipais que trafe-
gam diariamente pelo local. 
A intervenção realizada pela 
Prefeitura de Guarulhos, por 
meio da Secretaria de Obras, 
visa aumentar a velocidade 
média dos coletivos, bem 
como facilitar a vida dos usu-
ários do sistema.

Considerando os dois 
sentidos, o corredor tem 5,7 
Km de extensão, que vai da 
avenida Guinle até a rua Ca-
ririaçu, com seis estações de 
embarque, retorno na altura 
da rua Justino de Maio e um 
viaduto de estrutura metálica 
sobre a rodovia Presidente 
Dutra. Também faz parte da 
obra uma ciclovia de 2,5 Km 
entre as pistas que, de acordo 
com o engenheiro responsá-

São Paulo (Artesp) no ano de 
2018 o repasse total atingiu R$ 
509,9 milhões. Nos últimos dez 
anos as prefeituras já foram be-
nefi ciadas com R$ 4 bilhões a 
título de repasse do imposto 
recolhido pelas concessioná-
rias. Desde 2000 Guarulhos já 
recebeu R$ 12 milhões.

Na Ayrton Senna, neste 
quesito houve um aumen-
to de 13% se comparado a 
2017, que teve 965 solicita-
ções. Já na Dutra, esse tipo 
de ocorrência apresentou 
queda de 5% em relação 
ao ano passado que 1.196 
acionaram a concessioná-
ria CCR NovaDutra por 
esse motivo. 
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vel, Wellington Tito de Sou-
za, está 80% concluída.

Ainda segundo o enge-
nheiro, no momento os es-
forços estão concentrados 
na implementação da bar-
reira rígida que dará susten-
tação à estrutura do retorno, 
tendo em vista o desnível 
existente entre as pistas nor-
te e sul da avenida. Constru-
ído em concreto fl exível, o 
Corredor de Ônibus Santos 
Dumont está orçado em cer-
ca de R$ 51 milhões. Os re-
cursos são provenientes da 
Prefeitura e do Programa de 
Aceleração do Crescimento 
– PAC Mobilidade Urbana, 
do Governo Federal.

Outra importante obra 
para melhoria da mobilida-
de na região, também com 
entrega prevista para este 
ano, é a conclusão da pavi-
mentação da avenida Cum-
bica. A via faz ligação direta 
entre as rodovias Presidente 
Dutra sentido Rio de Janeiro 
e Ayrton Senna.

A verba é signifi cativa na 
composição orçamentária 
das administrações munici-
pais. O ISS começou a incidir 
sobre as tarifas de pedágio 
em 2000 e, desde então, já fo-
ram repassados R$ 5 bilhões 
para os municípios benefi cia-
dos. A alíquota do imposto é 
defi nida por legislação muni-
cipal e o repasse é feito pro-
porcionalmente à extensão 
das rodovias sob concessão 
que atravessam o município. 
E, como não se trata de uma 
“receita carimbada”, as admi-
nistrações municipais podem 
empenhar os recursos recebi-
dos em qualquer segmento 
que julgar prioritário como 
saúde, segurança, educação 
ou infraestrutura urbana.
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Secretária de Saúde visita Hospital Pimentas 
Bonsucesso e anuncia novos equipamentos
LUCY TAMBORINO - A secretá-
ria de Saúde, Ana Cristina 
Kantzos da Silva, esteve on-
tem vistoriando o Hospital 
Pimentas-Bonsucesso, junta-
mente com o vereador Edu-
ardo Carneiro (PSB), que 
também é médico. No local, 
ela conversou com os profi s-
sionais e pacientes e conferiu 
as condições de atendimento. 

“Constatamos que esse hos-
pital tem uma potencialidade 
enorme e que nós precisamos 
investir nele de todas as manei-
ras, para colocá-lo a serviço da 
população. Essa é nossa mis-
são”, afi rmou a secretária. 

Segundo Ana Cristina, a 
falta de investimento e manu-
tenção dos últimos anos foram 
responsáveis pelos problemas 
enfrentados atualmente. Para 
isso um plano de ação vem 
sendo desenhado pela pasta. 

FOTO: LUCY TAMBORINO

FOTO: DIVULGAÇÃO/PROGUARU

“Nossa intenção é arrumar 
tudo e deixar da melhor forma 
possível. Transformar em um 
hospital de grande porte e qua-
lidade de assistência”, disse.

Ao longo da visita, a secre-
tária informou que nos próxi-
mos meses o hospital receberá 
dois novos equipamentos, sen-
do a troca do aparelho de to-
mografi a e um de ressonância 
magnética. “São 15 dias para 
trazer e instalar a tomografi a. 
Já a ressonância será em abril 
porque precisamos fazer toda 
a estrutura”, explicou. 

Já Carneiro reafi rmou a res-
ponsabilidade do governo Guti 
com a saúde. “É um sonho para 
toda essa região do Pimentas. 
A população aqui é quase um 
terço da cidade de Guarulhos, 
sendo aproximadamente 450 
mil habitantes. É um bairro, 
mas é uma cidade dentro da ci-

dade. Então nosso compromis-
so é de investir cada vez mais 
na saúde”, destacou.

Ainda de acordo com ele os 
dois anos passados do manda-
to serviram para equacionar 
a máquina administrativa do 

Prefeitura prevê investimento recorde 
nos setores de zeladoria da Proguaru

AGORA COM
DELIVERY

Unid. Itanhaém

13 99731-5668

Trevo da CESP - Cep 11740-000

Itanhaém / SP

R. José dos Reis Vieira Repolho,181

DA REDAÇÃO - A prefeitura 
prevê para 2019 um inves-
timento recorde nos setores 
de zeladoria da Proguaru, 
tais como, capina, varrição 
e tapa-buracos. Com a forte 
injeção de recursos do execu-
tivo municipal na empresa 
de economia mista, será pos-
sível a contratação imediata 
de 150 novos funcionários 
para o cargo de Auxiliar de 
Serviços Gerais, por meio de 
concurso público, que já está 
em andamento. Eles atuarão 
nas frentes de trabalho do 
Setor de Limpeza Urbana, 
responsável pelo atendimen-
to das demandas. A prova do 
certame ocorre no próximo 
domingo, dia 27 de janeiro.

No fi nal de 2018, a prefei-
tura já havia divulgado esse 
planejamento em conjunto 
com a Proguaru, afi m de po-
tencializar os serviços de zela-
doria. Inclui-se nesta lista de 

ações a pintura de guias, re-
moção de resíduos, roçagem, 
conservação de vias, limpeza 
de bocas de lobo, além das 
manutenções nas áreas de pa-
vimentação e drenagem.

Já está em estudo inter-
no, a quantidade necessária 
de trabalhadores que preci-
sam ser contratados a mais, 
a fi m de que toda a cidade 
seja atendida e contemplada 
com as benfeitorias. O obje-

tivo do atual governo é dei-
xar Guarulhos impecável no 
quesito zeladoria, durante os 
próximos meses.

“Com o fortalecimento 
desta parceria com a Progua-
ru, além de devolver o pro-
tagonismo da empresa na 
execução do serviço de zela-
doria, tenho a certeza que os 
próximos dois anos serão de 
muito progresso para Guaru-
lhos”, disse o prefeito Guti.

ponto de vista fi nanceiro. “O 
que nós herdamos foi real-
mente uma herança maldita, 
com toda dívida e com muitos 
equipamentos sucateados. Nós 
reorganizamos e esperamos 
que esses dois anos daqui para 

frente do mandato consigamos 
entregar tudo aquilo que nós 
nos comprometemos no plano 
de governo. O Hospital Pimen-
tas-Bonsucesso é uma amostra. 
É um momento importante 
para cidade“, fi nalizou.
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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 edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar 
possam, em especial ao Sr. DIENES DE SOUZA CARVALHO, brasileiro, soltei-
ro, maior, ajudante, RG. 32.547.694-9-SP, CPF/MF. 353.947.328-92, residente 
e domiciliado na Rua Beira Rio, n. 454, Aruja/SP, que atendendo ao requerido 
por CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF., (prenotado sob n. 315.259) foi ins-
taurado o procedimento executório administrativo, em conformidade com o arti-
go 26, parágrafo 1º da Lei federal 9.514 /97, da Alienação Fiduciária registrada 
sob n. 2, na matrícula n. 97.958, desta serventia, pela qual DIENES DE SOU-
ZA CARVALHO, transmitiu-lhe em alienação fiduciária, o imóvel situado nesta 
comarca: Estrada da Água Chata, n. 3.009, Apto n. 203, Bloco 16, Boulevard 
Residencial Club, Água Chata. Com o intuito de proceder à intimação pessoal 
do devedor, foram efetuadas diligências nos seguintes endereços: a-) Estrada 
da Água Chata, n. 3.009, Apto n. 203, Bloco 16, Boulevard Residencial Club, 
Água Chata, Guarulhos/SP- CEP: 07251-000 (no próprio imóvel transmitido em 
alienação fiduciária), tendo o escrevente notificador certificado que: foi atendido 
pela Sra. Marinez Pires, que se apresentou como porteira do condomínio, a 
qual informou que o destinatário mudou-se há mais ou menos um ano, para 
local incerto e não sabido. (conforme certidão de fls. 37); b-) Avenida Atalaia do 
Norte, n. 365, Jardim Cumbica, Guarulhos/SP- CEP: 07240-120 (no endereço 
indicado pela parte), tendo o escrevente notificador certificado haver obtido in-
formações no local que: o destinatário mudou-se do endereço indicado, para 
local incerto e não sabido. Conforme informações prestadas pelo Sr. José An-
tonio Vicente, que se apresentou como atual morador do imóvel.(conforme cer-
tidão de fls. 29); c-) Rua Beira Rio, n. 454, Perobal, Aruja/SP- CEP: 07432-410 
(no endereço do devedor constante no registro aquisitivo), tendo o escrevente 
notificador do RTD de Santa Isabel, certificado que: “ a casa não existe mais, 
só restaram restos, indícios de demolições de todas as casas ali existentes...”.(-
conforme certidão de fls. 57). Diante desse quadro, a credora exequente reque-
reu a intimação por edital do devedor: DIENES DE SOUZA CARVALHO, 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, promo-
verá 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. 61/63. Assim, pelo presente, fica o referido fiduciante (DIENES 
DE SOUZA CARVALHO), intimado 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, 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 
25/12/2018 perfazia o valor de R$ 10.455,76 (dez mil, quatrocentos e cinquenta 
e cinco reais e setenta 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 apresen-
tada 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, 26 de dezembro de 2018.

MANUEL SANCHES DE ALMEIDA
Oficial Delegado

EDITAL

Manuel Sanches de Almeida
Oficial

CNPJ n. 51.260.743/0001-31

Em Davos, Doria negocia com grupo asiático 
investimento de R$ 7 bilhões para o Estado

DA REDAÇÃO - O governador João Doria 
se reuniu, nesta quarta-feira (23), com 
o presidente mundial do Grupo RGE 
(Royal Golden Eagle), Anderson Tano-
to, para discutir o investimento de R$ 
7 bilhões que a empresa irá fazer no 
interior do Estado de São Paulo. O con-
glomerado indonésio, que é baseado 
em Singapura, irá atuar nas cidades de 
Botucatu, Lençóis Paulista e Bauru.

“Este é um dos maiores grupos 
econômicos e investidores do mun-
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do. A criação de empregos diretos 
será de sete mil para os próximos 30 
meses”, disse Doria.

Tanoto viaja para o Brasil nesta sex-
ta-feira (25) e se reunirá com Doria na 
próxima semana, com a presença ainda 
de executivos da empresa. O grupo já 
mantém no Brasil a Bracell, que produz 
celulose solúvel no Polo Industrial de 
Camaçari, na região metropolitana de 
Salvador (BA), e cultiva eucaliptos em 
21 cidades baianas. No último mês de 
agosto, o grupo concluiu a aquisição da 
Lwarcel Celulose, em Lençóis Paulista.

Doria está em Davos para apresen-
tar a investidores estrangeiros o pacote 
de desestatização do Estado. O plano de 
privatizações do Governo de São Paulo 
é extenso e contempla desde aeroportos 
até novos trechos de rodovias e estradas 
férreas estaduais.

Entre elas está a concessão de 20 
aeroportos para a iniciativa privada, de 
139 km de linhas da CPTM (Companhia 
Paulista de Trens Metropolitanos), de 79 
km do Metrô, de hidrovias, parques esta-
duais e o Trem Intercidades (TIC), com 
135 km entre Capital, Jundiaí, Campinas 
e Americana. Também são oferecidas 
parcerias com o setor privado para que 
o Instituto Butantan se torne o maior 
produtor mundial de vacinas. 

DA REDAÇÃO - Devido ao período de 
transição entre o Serviço Autônomo 
de Água e Esgoto (Saae) de Guaru-
lhos e a Companhia de Saneamen-
to Básico do Estado de São Paulo 
(Sabesp), iniciado em 1º de janeiro, 
algumas contas de água sofrerão alte-
rações na data de vencimento.

O consumidor terá a possibilida-
de de defi nir uma data fi xa para o 
vencimento de suas próximas fatu-
ras. A solicitação para este fi m po-
derá ser feita através do serviço de 
ligações gratuitas (0800-011-9911), 
pelo WhatsApp (99983-4217) ou em 
qualquer unidade da Rede Fácil de 
Atendimento ao Cidadão. 

Para a adequação do processo de 
entrega simultânea à leitura das contas 
de água no Parque Cecap os seguintes 
blocos tiveram problemas com a data 
de vencimento da conta entregue: Es-
pírito Santo, Sergipe, Minas Gerais, 
Bahia, Alagoas e Rio de Janeiro. Ao ser 
informado do problema, o prefeito de 

Após intervenção de Guti, Sabesp fl exibiliza 
vencimentos de contas já enviadas na cidade

Guarulhos Guti solicitou uma solução 
imediata à empresa. 

Sensível com a situação apresen-
tada, a Sabesp informa que os cida-
dãos dos blocos citados tiveram o 
vencimento de suas contas alterado 
automaticamente, e poderão pagá-
-las sem juros ou multa, até o último 
dia deste mês, sem a necessidade de 
solicitar uma 2ª via.

A programação de leitura de hidrô-
metros até o fi nal do ano pode ser en-
contrada no site www.sabesp.com.br e 
também obtida através dos serviços de 
atendimento ao cliente já citados. An-
tes, esta programação era informada, 
em conta, apenas para o mês seguinte.

A Sabesp garante que não haverá 
prejuízos a nenhum cidadão. Em ja-
neiro a data de leitura do hidrômetro 
foi antecipada, deste modo, o consumo 
faturado nas contas de fevereiro será 
inferior a 30 dias. A partir de março as 
contas serão faturadas sempre com o 
consumo de um mês completo.
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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 edital virem ou dele conhecimento tiverem e interes-
sar possam, em especial a Sra. PATRICIA MICHELE DA SILVA SALES, brasi-
leira, solteira, maior, supervisora, RG. 41002845-SP, CPF/MF. 327.744.698-05, 
residente na Rua Feliz Deserto, n. 79, Jardim Leblon, em Guarulhos/SP, que 
atendendo ao requerido por CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF., (prenotado 
sob n. 329.252) foi instaurado o procedimento executório administrativo, em 
conformidade com o artigo 26, parágrafo 1º da Lei federal 9.514 /97, da Alie-
nação Fiduciária registrada sob n. 4, na matrícula n. 128.969, desta serventia, 
pela qual PATRICIA MICHELE DA SILVA SALES, transmitiu-lhe em alienação 
fiduciária, o imóvel situado nesta comarca: Rua Ita, n. 55, Apto n. 107, Bloco 15, 
Parque Santa Teresa, Jardim Ansalca. Com o intuito de proceder a intimação 
pessoal da devedora, foram efetuadas diligências nos seguintes endereços: 
a-) Rua Ita, n. 55, Apto n. 107, Bloco 15, Parque Santa Teresa, Jardim Ansalca, 
Guarulhos/SP- CEP: 07241-150 (no próprio imóvel transmitido em alienação 
fiduciária), tendo o escrevente notificador certificado que: foi atendido pela Sra. 
Andressa Rocha, que se apresentou como porteira do condomínio, a qual in-
formou que a destinatária não reside no endereço indicado, estando a mesma 
em local incerto e não sabido. (conforme certidão de fls. 16); b-) Rua Feliz 
Deserto, n. 79, Jardim Leblon, Guarulhos/SP- CEP: 07272-170 (no endereço 
da devedora constante no registro aquisitivo), tendo o escrevente notificador 
certificado haver obtido informações no local que: a destinatária mudou-se há 
mais ou menos dois anos, para local incerto e não sabido. Conforme infor-
mações prestadas pela Sra. Patricia Maria da Silva Sales, que se apresentou 
como mãe da destinatária. (conforme certidão de fls. 24). Diante desse quadro, 
a credora exequente requereu a intimação por edital da devedora: PATRICIA 
MICHELE DA SILVA SALES, 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 en-
contrar-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. 28/30. Assim, pelo 
presente, fica a referida fiduciante (PATRICIA MICHELE DA SILVA SALES), 
intimada para que, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, a contar da última pu-
blicação 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 27/12/2018 perfazia 
o valor de R$ 21.482,88 (vinte e um mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e oi-
tenta e oito 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 pagamen-
to; 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 ocorri-
das 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. Gua-
rulhos, 28 de dezembro 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 SA-
BER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem 
e interessar possam, em especial ao Sr.  AKIL BABATUNGE ROSA DE OLI-
VEIRA, RG. 37.136.229-5-SSP/SP, CPF. 406.238.998-33, brasileiro, solteiro, 
maior, auxiliar de escritório, residente e domiciliado a Rua Saturnino de Sousa, 
nº 172, Vila Nhocuné em São Paulo/SP, que atendendo ao requerido por CAI-
XA ECONÔMICA FEDERAL-CEF., (prenotado sob n. 322.780 foi instaurado 
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. 113.013, desta serventia, pela qual AKIL BABATUNGE 
ROSA DE OLIVEIRA, transmitiu-lhe em alienação fiduciária, o imóvel situado 
nesta comarca: Rua Fernando Luz, n. 290, Apto n. 204, Bloco 16, Residencial 
Santa Mônica, Água Chata. Com o intuito de proceder à intimação pessoal do 
devedor, foram efetuadas diligências nos seguintes endereços: a-) Rua Fernan-
do Luz, n. 290, Apto n. 204, Bloco 16, Residencial Santa Mônica, Água Chata, 
Guarulhos/SP- CEP: 07251-365 (no próprio imóvel transmitido em alienação 
fiduciária), tendo o escrevente notificador certificado haver obtido informações 
no local que: “...o destinatário mudou-se há mais ou menos dois anos, para 
local incerto e não sabido”. Conforme informações prestadas pela Sra. Giseli 
Lima, que se apresentou como porteira do condomínio (certidão de fls. 16); b-) 
Rua Saturnino de Sousa, n. 172, Vila Nhocuné, São Paulo/SP- CEP: 03561-090 
(no endereço do devedor constante no registro aquisitivo), tendo o escrevente 
notificador do 8° RTD da Comarca de São Paulo –Capital, certificado que: “...fui 
atendido pelo Sr. Jose Francisco Ferreira de Oliveira, morador no local, que se 
declarou pai do destinatário, o qual recusou de informar seu RG, e informou que 
o destinatário não reside no local...” (certidão de fls. 39). Diante desse quadro, 
a credora exequente requereu a intimação por edital do devedor: AKIL BABA-
TUNGE ROSA DE OLIVEIRA, 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 en-
contrar-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. 43, 44 e 45. Assim, 
pelo presente, fica o referido fiduciante (AKIL BABATUNGE ROSA DE OLIVEI-
RA,), intimado para que, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, a contar da última 
publicação deste edital, (que será feita em 3 (três) dias consecutivos, compare-
çam 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 14/12/2018 perfazia 
o valor de R$ 14.696,92 (quatorze mil, seiscentos e noventa e seis reais e no-
venta e dois 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 pagamen-
to; 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 despesas ocorri-
das 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. Gua-
rulhos, 17 de dezembro 2018.

MANUEL SANCHES DE ALMEIDA
Oficial Delegado

EDITAL

Manuel Sanches de Almeida
Oficial

CNPJ n. 51.260.743/0001-31
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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 edital virem ou dele conhecimento tiverem e interes-
sar possam, em especial a Sra. CACILDA APARECIDA GUCOFF LUSTROSO, 
brasileira, empresária, RG. 18.531.017-5–SSP/SP, CPF/MF: 196.185.268-36, e 
seu marido MARCO ANTONIO LUSTROSO, brasileiro, representante comer-
cial, RG. 18.008.073-8-SSP/SP, CPF/MF: 105.228.268-73, casados pelo regi-
me da comunhão parcial de bens em 25/08/1988, residentes na Rua Paulo, 
N°248, Ponte Grande, nesta Cidade, que atendendo ao requerido por BAN-
CO SANTANDER (BRASIL) S/A, (prenotado sob n. 329.511) foi instaurado o 
procedimento executório administrativo, em conformidade com o artigo 26, pa-
rágrafo 1º da Lei federal 9.514 /97, da Alienação Fiduciária registrada sob n. 
5, na matrícula n. 118.578, desta serventia, pela qual CACILDA APARECIDA 
GUCOFF LUSTROSO e MARCO ANTONIO LUSTROSO, transmitiram-lhe em 
alienação fiduciária, o imóvel situado nesta comarca: Rua Primeiro de Maio, N° 
65, Apto 151-A, Bloco A, Condomínio Edifício Class Guarulhos, Vila Augusta. 
Com o intuito de proceder à intimação pessoal dos devedores, foram efetua-
das diligências nos seguintes endereços: a) Rua Primeiro de Maio, N° 65, Apto 
151-A, Bloco A, Condomínio Edifício Class Guarulhos, Vila Augusta, Guarulhos/
SP – CEP: 07025-000 (no endereço do próprio imóvel transmitido em alienação 
fiduciária), tendo o escrevente notificador certificado haver obtido informações 
no local que: foi atendido pela Sra. Maria da Paz de Souza, que se apresentou 
como porteira do condomínio e informou que os destinatários nunca residiram 
no endereço e que os mesmos encontram-se em local incerto e não sabido. 
(conforme certidões de fls. 52 e 82); b) Rua Paulo, N°248, Ponte Grande, Gua-
rulhos/SP – CEP: 07030-050 (no endereço dos devedores constante no regis-
tro aquisitivo), tendo o escrevente notificador certificado que: os destinatários 
não foram encontrados no endereço indicado. (conforme certidões de fls. 37 e 
67). Diante desse quadro, o credor exequente requereu a intimação por edital 
dos devedores: CACILDA APARECIDA GUCOFF LUSTROSO e MARCO AN-
TONIO LUSTROSO, 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 
intimação por edital, pelo despacho de fls. 87, 88 e 89. Assim, pelo presente, 
ficam os referidos fiduciantes (CACILDA APARECIDA GUCOFF LUSTROSO 
e MARCO ANTONIO LUSTROSO), 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 o credor fiduciário e proprietário 
supra, que em 08/01/2019 perfazia o valor de R$36.683,09 (trinta e seis mil, 
seiscentos e oitenta e três reais e nove centavos), corresponde ao principal 
(prestações até hoje vencidas) e seus encargos contratualmente convencio-
nados, devendo ser acrescidas ao valor acima: a) As prestações que se ven-
cerem 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 proce-
dimento 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 DO 
CREDOR FIDUCIÁRIO 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, 09 de janeiro de 2019.

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 inte-
ressar possam, em especial ao Sr.  ALEXANDRE GOMES DE ARAUJO, RG. 
20.738.342-SP, CPF. 250.356.218-39, brasileiro, divorciado, vend. pracista, rep. 
comercial, residente e domiciliado a Rua Serra Talhada, n. 106, Guarulhos-SP, 
que atendendo ao requerido por CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF., (pre-
notado sob n. 329.559) foi instaurado o procedimento executório administrativo, 
em conformidade com o artigo 26, parágrafo 1º da Lei federal 9.514 /97, da 
Alienação Fiduciária registrada sob n. 2, na matrícula n. 104.232, desta serven-
tia, pela qual ALEXANDRE GOMES DE ARAUJO, transmitiu-lhe em alienação 
fiduciária, o imóvel situado nesta comarca: Estrada Presidente Juscelino Ku-
bitschek de Oliveira, n. 3000, Apto n. 131A, Edifício Maresias, Bloco 3, Acqua 
Park Condomínio Clube, Jardim Albertina. Com o intuito de proceder à intima-
ção pessoal do devedor, foram efetuadas diligências nos seguintes endereços: 
a-) Estrada Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, n. 3000, Apto n. 131A, 
Edifício Maresias, Bloco 3, Acqua Park Condomínio Clube, Jardim Albertina, 
Guarulhos/SP- CEP: 07252-000 (no próprio imóvel transmitido em alienação 
fiduciária), tendo o escrevente notificador certificado haver obtido informações 
no local que: o destinatário mudou-se há mais ou menos dois anos, para local 
incerto e não sabido. Conforme informações prestadas pelo Sr. William de Me-
nezes Santos Godoi, que se apresentou como porteiro do condomínio (certidão 
de fls. 27); b-) Rua Serra Talhada, n. 106, Jardim Guilhermino, Guarulhos/SP- 
CEP: 07273-020 (no endereço do devedor constante no registro aquisitivo), ten-
do o escrevente notificador certificado haver obtido informações no local que: 
o destinatário mudou-se há mais ou menos dois anos, para local incerto e não 
sabido”. Conforme informações prestadas pelo Sr. Admilson Cavalcante, que 
se apresentou como porteiro do condomínio (certidão de fls. 18). Diante desse 
quadro, a credora exequente requereu a intimação por edital do devedor: ALE-
XANDRE GOMES DE ARAUJO, 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 en-
contrar-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. 32, 33 e 34. Assim, 
pelo presente, fica o referido fiduciante (ALEXANDRE GOMES DE ARAUJO), 
intimado para que, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, a contar da última publi-
cação 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, 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 07/01/2019 perfazia 
o valor de R$ 19.005,00 (dezenove mil e cinco reais), corresponde ao principal 
(prestações até hoje vencidas) e seus encargos contratualmente convenciona-
dos, devendo ser acrescidas ao valor acima: a) As prestações que se vencerem 
até a data do efetivo pagamento; b) Os acréscimos correspondentes a atuali-
zação entre o dia de hoje e o do efetivo pagamento (os quais constam da pla-
nilha apresentada pela exequente, que encontra-se acostada ao procedimento 
executório; c) As despesas ocorridas com o procedimento executório adminis-
trativo. 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 gran-
de circulação deste Município. Guarulhos, 08 de janeiro 2019.

MANUEL SANCHES DE ALMEIDA
Oficial Delegado

EDITAL

Manuel Sanches de Almeida
Oficial

CNPJ n. 51.260.743/0001-31
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Detran apresenta os cuidados indispensáveis 
para o transporte dos pequenos na volta às aulas
DA REDAÇÃO - Com a volta 
às aulas, o Departamento 
Estadual de Trânsito de São 
Paulo (Detran-SP) ressalta a 
importância do transporte 
dos pequenos de forma 
segura e correta na ida e 
volta da escola. Confi ra as 
dicas para quem tem a tarefa 
de levar os fi lhos à escola em 
seu próprio veículo.

Ao transportar crianças 
em veículo de passeio, os 
responsáveis devem estar 
atentos ao uso da cadeirinha, 
que conta com um modelo 
diferente para cada faixa 
etária. Confi ra:
- 0 até 1 ano de idade - bebê 
conforto ou conversível, que 
deve ser instalado de costas 
para o movimento do carro. 

O equipamento é fi xado por 
meio do cinto de segurança 
do banco traseiro e a crian-
ça fi ca presa às alças do bebê 
conforto;
- 1,1 a 4 anos – “cadeirinha” 
em que a criança fi ca senta-
da para frente, como os de-
mais ocupantes do veículo. 
O pequeno também fi ca pre-
so por meio das tiras de re-
tenção do equipamento (sis-
tema de cinco pontos);
- 4,1 a 7,5 anos - assento de 
elevação para que a criança 
seja presa ao cinto de segu-
rança do próprio veículo;
- 7,6 a 10 anos - ser trans-
portada apenas no banco 
traseiro, sem auxílio de equi-
pamento, diretamente com o 
cinto do assento do veículo.

FOTO: DETRAN/ANPR

Os equipamentos são co-
mercializados de acordo com 
o limite de peso e a idade 
da criança. Por isso, o ideal 
é que, antes de comprar, os 
pais coloquem o pequeno 
na cadeirinha e fi xe-a com 
o cinto do próprio acessório 
para ter certeza de que está 
adequado. 

O transporte no banco 
dianteiro antes dos 10 anos, 
desde que com a cadeirinha 
adequada, é permitido se a 
quantidade de crianças for 
maior do que os assentos 
traseiros e quando os 
assentos traseiros só forem 
dotados, de fábrica, com 
cintos do tipo subabdominal, 
de dois pontos.

Parar em fi la dupla é 

Produção de veículos cresce 6,7% em 2018, diz Anfavea

94222-6099 96192-1465

TEM SEMPRE UMA  COM SEU ESTILO YAMAHA QUE COMBINA

25/01/2019

20% DE ENTRADA
+ 36 X DE R$ 412,00

20% DE ENTRADA
+ 36 X DE R$ 385,20

20% DE ENTRADA
+ 36 X DE R$ 351,1350% DE ENTRADA

+ 18X DE R$ 417,67
50% DE ENTRADA
+ 18X DE R$ 417,67

À VISTA R$ 12.600,00 À VISTA R$ 9.490,00 À VISTA R$ 10.490,00 À VISTA R$ 11.450,00

FACTOR 150 ED 2019 FAZER 150 SED 2019FAZER 150 SED 2019 CROSSER 150 S
20% DE ENTRADA
+ 36 X DE R$ 351,13

20% DE ENTRADA
+ 36 X DE R$ 385,20

20% DE ENTRADA
+ 36 X DE R$ 412,00

proibido! Nem mesmo 
que para embarque ou 
desembarque. Além de 

atrapalhar o fl uxo de carros, 
é perigoso e pode gerar 
multa e remoção do veículo.

DA REDAÇÃO - A produção 
de veículos no país cresceu 
6,7% em 2018 na compara-
ção com o ano anterior. O 
dado foi divulgado pela As-
sociação Nacional dos Fa-
bricantes de Veículos Auto-
motores (Anfavea).

De janeiro a dezembro do 
ano passado, o país produziu 
2,880 milhões de veículos e, 
em 2017, 2,699 de unidades.

Considerando apenas 
o mês de dezembro, a pro-
dução de veículos atingiu 
177,7 mil unidades, com 
queda de 27,4% na com-
paração com novembro. 
Em relação a dezembro 
de 2017, a produção caiu 
16,8%. 

No período de janeiro a 
dezembro do ano passado, 
foram licenciados no país 

2,566 milhões de veículos 
– o que engloba veículos 
leves, caminhões e ônibus 
–, com aumento de 14,6% 
em comparação a 2017.

Em dezembro foram 
emplacados 234,5 mil ve-
ículos, com 1,6% de au-
mento em relação a no-
vembro e de 10,3% em 
comparação com dezem-
bro do ano passado.

FOTO: ARQUIVO/AGÊNCIA BRASIL
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I

Função de
sites como

a Catho

Congrega 
países das
Américas

(sigla)

Enfeitar;
embelezar

Chefe
político e
religioso
islâmico

Tamanho 
interme-
diário de
camisas

Noel
Nutels, 

indigenista
brasileiro

Chico
Anysio,

humorista
cearense

Circuns-
crição

judiciária
(Dir.)

Geradores
de energia
do rádio
portátil

(?)-15,
caça com
foguete an-
tissatélite

Contar
(segredo)

Dercy 
Gonçalves:

faleceu 
em 2008

Orelhas (?):
indicam
atenção,
em gatos

(?) de
respirar:
dispneia
(Patol.)

Big (?),
cartão-

postal de
Londres

Nota 
Fiscal

Eletrônica
(abrev.)

Volume
despa-

chado no
"check in"

Essência
usada no

preparo de
licores

Região de
grande

afluência
no verão

Off-(?): 
o carro

que dispu-
ta ralis

Extensão
de concei-
to à cole-
tividade

(?) de
deux,
dueto 

do balé

Sílaba de
"ordem"

O político
de opini-
ões tradi-
cionais

Pequenas trancas
metálicas para portas

Nina Simone, 
cantora de jazz

Mitocôndria e comple-
xo de Golgi (Citol.)

Goiás
(sigla)

Campo de estudo ligado à coleta 
e análise de dados

Verter
Veste
íntima

feminina

Negro, em
francês
Irada;

colérica

O (?) e o
ômega: o
início e 
o fim

(?)-se:
fugir da
polícia

Ausenta-se
do recinto 
Inscrição
no asfalto

(?) Roberts, 
romancista

54, em
romanos

Sobrinho
de Abraão

A cor 
gris

Melindre 
Roupa de
cama, em

inglês

Garupa de
animais

Setor res-
ponsável
por quase
25% do

PIB
brasileiro,

investe
pesado na
tecnologia
de ponta

3/ben — lot — pas. 4/noir — nora — road. 5/linen. 9/organelas.

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$ 29,99.
Desconto especial para aposentados e pensionistas.

Mega Fábrica de Óculos
Faria Lima

variedades
Sexta-feira, 22 de dezembro de 201714

palavras cruzadas diretas
www.coquetel.com.br                                                    Revistas coquetel 2017

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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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 
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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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 
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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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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 
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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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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tema de Suburbicon não é a 
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a discriminação.
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vadorismo e a onda racista 
que tem emanado da Casa 
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Episódio romântico ou sentimental encherá de alegria todo seu ser.
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ampliação de seus poderes intelectuais e de sua capacidade de 
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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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continue zelando pela saúde e prevenindo-se contra acidentes e inimigos 
ocultos. Sorte no amor. Apegue-se às pessoas que estão ao seu redor.
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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. 
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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 
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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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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sizing, de Alexander Payne, 
e Suburbicon, de George 
Clooney. Nenhum dos dois é 
100%, mas apresentam cer-
tas qualidades.
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nagem de Damon na mão.
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do, para pessoas especiais 
(no sentido de minúsculas). 
Já Suburbicon, que foi lan-
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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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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 
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Trump.             (aGÊNcia estado)

variedades
Sexta-feira, 22 de dezembro de 201714

palavras cruzadas diretas
www.coquetel.com.br                                                    Revistas coquetel 2017

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.
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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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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)

ÁRIES: Ante as atividades ocorridas no planeta de Vênus 
você poderá vir a ter um semblante bem mais destacado 
neste momento. 

TOURO: Os planos que havia traçado para chegar aonde 
você tanto aguarda, irá mostrar a sua grande efi cácia 
agora. 

GÊMEOS: De um semblante forte e jovem virá tudo o mais 
que poderá ir contra aquilo que lhe gerará um pouco mais 
de criatividade.

CÂNCER: Algumas coisas indicarão que na seara daquilo 
que lhe é fundamental sentirá as coisas se desenvolverem 
bem neste momento da sua profi ssão. 

LEÃO: As suas emoções irão retornar para você tudo aqui-
lo que havia pensado de bom, mas não poderá permitir 
que as coisas venham a lhe prejudicar. 

VIRGEM: Aquilo que você tem como mais simples irá 
se conduzir de uma maneira muito mais agressiva e 
desnecessária.

LIBRA: Algumas coisas irrelevantes e sediadas sob uma 
perspectiva falida irão controlar um pouco o rumo das 
suas decisões.

ESCORPIÃO: Sua capacidade de notar detalhes quase 
imperceptíveis estará muito mais agudo agora, principal-
mente para aqueles que você desconfi a. 

SAGITÁRIO: Com uma cara feia você tende a agir de 
forma a deixar as coisas mais pueris lhe infl uenciar agora. 
Já as questões de tranquilidade serão muito mais difíceis.

CAPRICÓRNIO: Pense em tudo o que for possível para 
você agora, assim não terá muitos problemas nesta atual 
situação. 

AQUÁRIO: Vivenciará um dia bem pacato e sem nenhu-
ma alteração digna de registro, porém preste o máximo 
de atenção possível.

PEIXES: Estará hoje para cantar e falar aquilo que for 
muito importante para você agora, assim terá uma 
melhor vida em sociedade.

DA REDAÇÃO - A série “You” 
(Você, em português) é a 
mais recente produção da 
Netflix e, em poucas se-
manas, já é sucesso abso-
luto de audiência no canal 
de streaming. Tanto que a 
companhia decidiu tran-
quilizar os fãs e anunciar 
que haverá uma 2ª tempo-
rada em breve.

Na trama, Joe Goldberg 
é um solitário gerente de 
uma livraria. Ele fica en-
cantado ao se deparar com 
uma cliente, uma jovem 
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aspirante a escritora. Ao 
pagar a compra, Guinevere 
Beck revela seu nome no 
cartão de crédito.

A partir dessa informa-
ção, Joe começa seguir os 
rastros da garota nas redes 
sociais. Porém, o desejo em 
saber mais e mais da vida 
dela ultrapassa os limites 
da internet. Joe passa de 
stalker a perseguidor. Sem 
spoilers, a série tem dez 
episódios de aproximada-
mente 40 minutos cada e 
é recomendada para quem 

ficou atraído ou se identifi-
cou com a situação.

“Oi, Brasil! Aprendi 
uma expressão que define 
exatamente o que é Você. 
Não era amor, era cilada”, 
diz o ator Penn Badgley, 
que interpreta o protago-
nista Joe Goldberg. A ex-
pressão “não era amor, era 
cilada” é um trecho da mú-
sica do grupo Molejo e que 
fez muito sucesso nos anos 
1990. O hit é usado pela 
Netflix para divulgação da 
série You.

Netfl ix anuncia 2ª temporada da série ‘You’
FOTO: DIVULGAÇÃO



EMPREGO

v

11

CLASSIFICADOS

IMÓVEIS

CURSOS

Contrata-se

Aluga-se

Vende-se

GASTRONOMIA
Sexta-feira, 25 de janeiro de 2019

11www.fmetropolitana.com.br

SERVIÇOS
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Oportunidade

Relax

Autos

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

Aluguel de Máquina

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

MASSAGEM TERAPÊUTICA

VEÍCULOS

LICENCIAMENTO
ATRASADO!!!!!
Parcelamos Todos 

os débitos 
do seu veículo

Tels: 2440-6425 ou 4963-0569

ATÉ 12X CARTÃO OU 
18X NO CHEQUE

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

APTO. MACEDO
Cond. Vista Bela c/ 2 dor-
ms., com lazer completo. 
R$ 1.000,00. F.: 99843-
2906/ 99965-5769.

MOÇAS MAIORES
Admite-se para Trabalhar 
em Privê região Guarulhos 
. F.: 96655-6443 wastsp
VAGAS URGENTE !!!
Auxiliar de Manutenção 
c/exp. em hidráulica e 
elétrica.  Porteiro c/ exp.e 
disponibilidade de horário. 
Comp. no endereço Aveni-
da Salgado Filho,252/sala 
1611 (Falar com Talita) Das 
09:00 às 15:00.
DOMÉSTICA
C/Referência, que more 
próx. Vila Galvão F.: 
2212-1132  2ª à 6ª horário 
comercial
CASA NOVA C/ GAROTAS
Diferenciadas liberais 
Oral Vaginal s/frescura 
massagem relaxante 
c/ Finalização! . F.: (11) 
96665-3243: 2447-2133

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

TORO VOLCANO 
2018/2019
2.0 turbo, Vermelho Tribal   
Único dono - 19.500 km   
Primeira revisão na conces-
sionária será c/20.000km   
Valor - 114 Mil . F.: (11) 
99981- 9494

CASA PRIVÊ
Atend. das 8 as 20hrs. Rua 
Cuevas, 18.  F: 2087-2091
MAYUMI JAPINHA 19A.
Legítima,linda e universi-
tária.966130558 foto no 
Whats
ATENDO MOÇA
Coroa e casais. F.: 96019-
2010 c/ João.

VENDO CHURRASCARIA
Movi 110 Mil facilitado. 
Aluguel  R$ 2 .500, Toda 
Reformada 99228-2723
VENDE-SE CAFETERIA
Excelente local e  Oportu-
nidade de investimento é 
compra do ponto.centro de 
Guarulhos $100.000  em 
shopping.F96960- 5804

ANUNCIE AQUI
97380-7685

ANUNCIE AQUI
97380-7685

ANUNCIE AQUI
97380-7685

ANUNCIE AQUI
97380-7685

11 4210-1371

FALE COM
NOSSA

REDAÇÃO

Recepcionista com 
prática em atend. Tel, 
noções de informática 
Excel, Word e inglês. 

colegial completo. 
Que residam Prox 

Centro x Jd. Sta Mena 
GRS, com referência. 

Sal inicial 
1. Mil + benef. 
Currículo c/Foto

 
Mail: 

arani.ocean@gmail.com

RECEPCIONISTA

340Mts², Sla 70 Mts² c/ 
wc, 5 salas térreo c/ 2 
wc. Nos fundos edícula 
c/ coz., churrasq, wc, 

refeit, 4 vagas 
garagem Coberta

Rua Roberto 90/116 
Sta.Mena Guarulhos 

VENDO PRÉDIO 
R$ 595 MIL 

EDITAL
A empresa AUTO POSTO FERRARI LTDA, localizada 
à Av. Otávio Braga de Mesquita, 3723, Jardim 
Nova Taboão, CEP 07140-230, Guarulhos, inscrita 
sob CNPJ nº 49.093.156/0001-53, declara para fins 
de conhecimento de terceiros, e, em cumprimento 
ao que se dispõe a legislação estadual, que se 
encontra extraviado o equipamento de Emissor de 
Cupom Fiscal – ECF, atribuído pelo estabelecimen-
to como nº 01, marca BEMATECH, nº fabricação 
9811128371708, e também os documentos a ele 
relacionados, tais como, Leitura X, Redução Z e 
leitura de Memória Fiscal. 

MOTORISTA
Truck e Carreteiro Trans-
portadora em Guarulhos 
admite, Motorista Cat. 
D e E, exp. comprovada 
em carteira.Comparecer 
munidos de documentos 
(Carteira Profi ssional e 
Currículo) de 22/01/2019 a 
25/01/2019  das 9h as 12h. 
Rua: Manuel Fernandes 
Garrote, 588, Jardim Novo 
Portugal/Guarulhos.
PROFº E ESTÁGIARIO 
ED. FÍSICA
p/ Academia, enviar CV. p/ 
wervesonbrito@bol.com.br
VENDEDOR (A)
( 1 ) para  cada região  
Guarulhos e Sanatana . 
Preferência se tiver veículo   
Ajuda de custo + comissão  
, enviar CV p/ joao.agut@
ipschool.com.br
ADMITE-SE
Pedreiro, ½ Ofi cial, 
Ajudante, Pintor e Telha-
dista. 99476-8453 Horário 
Comercial.

LINDO APTO. NO CECAP
Cond. Rio Grande do 
Sul, Todo Mobiliado, com 
Armários planejados, teto 
em gesso e piso Laminado.
Valor 225 Mil F.: 4307-2520/ 
96773-9115
CASA E SOBRADO
Paraventi próx Bosque 
Maia, c/ escritura . 230 Mil. 
F.: 2806-6665 c/ Silva.
ED. + GUARULHOS APTO.
2 Dorms. + deps, wc, sac., 
aquec.Cond. Baixo  lazer 
completo, 198 Mil  Doc. Ok  
F.: 2382-8300
TERRENO B. MAIA 10 X 25
Doc Ok 480 Mil , Estudo 
Imóvel - valor. F.: 2382-
8300
SOBRADO  STA  MENA
Junto Av. Suplicy, 2 dorms., 
1 opcional + deps., 2 wcs., 
gar p/ 2 autos Doc. oK. 
370 Mil . Est. Prop. F.: 
2382-8300.

TERREA STA. MENA 10X25
578 Mil  Doc. Ok., Próx. 
Shop. Maia 3 dorms., ste., 
rica em  armários, + deps., 
5 vagas cob.+ edicula. F.: 
2382-8300
CHÁCARA IGARATÁ
Stº Isabel c/ou s/ casa  A 
partir de R$ 4.500,00 de 
entrada e prestações a 
partir de R$ 285,00 por mês  
Telefones: (11) 4328-5097 / 
96717-5097 / 96084-0905
CASA TABOÃO GRU.
Terreno 6x25 c/ 3 casas e 
c/gar p/ 2 autos. 280 Mil. F.: 
2469-3605/ 97423-5226.
GALPÃO COMERCIAL
Guarulhos, 418Mts² de área 
construída. R$ 1.200.000 F: 
96892-4724

ANUNCIE SEU
IMÓVEL AQUI

94805-7644

ANUNCIE SEU
IMÓVEL AQUI

94805-7644

97380-7685

FOTO: DIVULGAÇÃO

DA REDAÇÃO - Cada vez mais 
popular e praticado por em-
presas de diversos segmen-
tos, o delivery é a opção cer-
ta para os guarulhenses que 
não viajarão neste feriado e 
também não querem encarar 
o fogão. O atendimento gera 
praticidade e comodidade de 
comprar a comida pronta e 
saborear a qualidade do pro-
duto no conforto do lar.

Foi-se o tempo em que 
delivery era apenas sinô-
nimo de pizzas. Hoje em 
dia um grande número de 
empresas aderiu e os cardá-
pios são os mais variados 
e saborosos possíveis. Há 
culinária japonesa, italiana, 

Delivery: sabor e qualidade que chegam 
no conforto de sua casa

chinesa, além de lanches, 
como hambúrgueres e ou-
tras refeições artesanais.

Os serviços de entrega 
em domicílio passaram a 
registrar crescimento con-
siderável de uns anos para 
cá. A efi ciência do atendi-
mento conquistou o cliente, 
que descobriu as vant agens 
desse tipo de serviço. Há 
inúmeros benefícios como 
a fl exibilidade de horários, 
a excelência na entrega dos 
produtos e a economia.

Já para as empresas o de-
livery passou a ser vantajoso 
como  uma oportunidade de  
investimento, em sua maio-
ria, para as franquias.Segun-

do a Pesquisa Trimestral de 
Desempenho, divulgada pela 
Associação Brasileira de Fran-
chising, o setor de franquias 
registrou um crescimento de 
5,1% na receita em relação ao 
mesmo período de 2017, mo-
vimentando assim mais de 
R$ 38 bilhões.

Considerado destaque en-
tre os seguimentos, o setor de 
Alimentação registrou cres-
cimento de 6,6%. De acordo 
com o estudo, esse crescimen-
to constante da receita gerada 
acontece principalmente pelo 
aumento de consumo de refei-
ções fora do lar, pois hoje o bra-
sileiro gasta cerca de 25% de 
sua renda nessa modalidade.

Outro fator interessante 
foi o crescimento de mode-
los de operação diferenciados 
como delivery, por exemplo. 
Enquanto as lojas tradicio-

nais caíram de 90% para 88% 
a participação das modalida-
des como Delivery, Home Ba-
sed e Venda Direta subiram 
de 3% para 5%.
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