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Cotações Selic (ano)
Bovespa Dólar Euro

6,5% R$  954
Salário Mínimo 181

Disque-Denúncia A formação de novos talentos contribui para o 
amadurecimento e a consolidação dos ambientes de 
inovação locais”,  Rodrigo Barros, secretário da SDCETI

+0,02%
85.641

-0,06%
R$ 3,73

Sabesp e Saae devem 
assinar contrato nos 
próximos 30 dias
Nesta sexta-feira (09) foi assinado um convênio no qual as partes concordam 
em transferir à Sabesp os serviços de água e esgoto de Guarulhos

Prefeitura garante acordos 
de cooperação e parcerias 
internacionais para a cidade

Correios do município 
iniciam campanha para 
adotar cartas do Papai Noel

Ônibus desgovernado arrasta 
veículos e provoca a morte 
de uma pessoa no Centro
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Pág. 7
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-0,85%
R$ 4,23
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OPINIÃO

A formiga cortadeira e a 
esperança renovada

Embora também seja manifes-
tação da Vida, a formiga saúva da 
roça (Atta opaciceps) tem atuação 
devastadora nas lavouras e que pro-
porciona muitos problemas para 
o agricultor. Ataca quase todas as 
culturas, cortando folhas e brotos 
tenros com extrema habilidade e 
rapidez, e carrega-os ao ninho, a 
fi m de semear e cultivar fungos que 
constituem o seu alimento exclusi-
vo. Aliás, existem apenas duas es-
pécies que plantam e colhem o seu 

alimento: a formiga cortadeira e o 
ser humano. 

Em meados da década de 1970, 
Mário Paulo Autuori (1906-1982) 
fi cou conhecido nacionalmente ao 
apresentar-se no programa de co-
nhecimentos gerais “Oito ou Oito-
centos”, da Rede Globo, brilhante-
mente conduzido pelo saudoso ator 
Paulo Gracindo. O biólogo respon-
deu questões sobre as saúvas, e foi 
o primeiro candidato a conquistar 

PONTO
DE VISTA

CORRIDA - O circuito de Interlagos está pronto para receber no próximo domingo o GP do Brasil

ANOTE

FOTO: PIRELLI/LAT IMAGES

o prêmio máximo, após 17 semanas 
desde a estréia da atração televisiva. 
Os 800 mil cruzeiros foram utiliza-
dos por Autuori, primeiro diretor do 
Zoológico de São Paulo, na ‘edifi ca-
ção’ de um sauveiro no Parque.

O naturalista francês Auguste de 
Saint-Hilaire (1779-1853) viveu em 
nosso país durante anos estudando 
as plantas. É atribuída a ele a célebre 
frase “Ou o Brasil acaba com a saú-
va, ou a saúva acaba com o Brasil”. 
Essa foi uma das “proféticas” conclu-
sões de seus estudos como botânico. 
Mais de um século e meio depois, 
outra praga que já destruiu muitas 
colheitas nacionais recebe o nome 
de corrupção; a sistêmica, da classe 
política, e a endêmica, da sociedade 
como um todo: esta é a saúva dos no-
vos tempos.

Eu estou confi ante e esperanço-
so de que esse mal será atenuado 
(e, quem sabe, extinto) do território 
brasileiro. A nobre missão do herói 
contemporâneo Sérgio Fernando 
Moro prosseguirá em 2019; não 
mais como juiz federal da 13ª. Vara 
Criminal de Curitiba (PR) - a serviço 
da operação Lava Jato -, mas como 
superministro da Justiça do presi-
dente eleito Jair Messias Bolsonaro. 
Oremos pelo êxito de ambos.

Agostinho do Espírito Santo Ra-
poso (1929-1996), meu padrinho 
amado, disse-me estas sábias pala-
vras há quase 40 anos: “Um único 
dia de honestidade geral da Nação, 
e o Brasil será o país mais rico do 
mundo”. Bem-aventurados sejam os 
homens e as mulheres de bem, pois 
deles será o Paraíso na Terra.

A nobre missão do herói 
contemporâneo Sérgio Fernando 
Moro prosseguirá em 2019

CAUSOS E CAUSAS

A violência ainda continua... 
mesmo após as eleições

Passadas as eleições perce-
bo que os extremistas continu-
am a se atacar como fi zeram 
antes, fi cando a impressão que 
não satisfeitos com quem per-
deu ou quem ganhou o que 
vale agora é o ataque ao “ami-
go-adversário”, aquele que não 
contente em não acompanhar 
seu voto, ainda que se postou 
contra seu candidato, contra o 
qual se desferem as mais im-
prováveis agressões verbais 
como se naturais fossem, como 
se justifi cassem o ataque gra-
tuito em nome dos candidatos 
e das eleições passadas.

Parece que o eleitor não 
apenas se acostumou com 
possibilidade do debate como, 
também, gostou do confronto 
verbal com seus opositores, 
pois, se antes reservava aos 
apoiadores de candidatos ad-
versários simples adjetivos 
como mortadelas e coxinhas, 
agora não poupam palavras 
mais fortes como petralhada e 
bozonaros, cuja fi nalidade é de 
expor e ridicularizar as pessoas 
desse grupo, numa vertente 
ofensiva de intolerância e des-
respeito à liberdade de opinião 
que não se justifi ca em uma so-
ciedade que se diz democrática 
e que tem por regra a convivên-
cia harmoniosa de seu povo.

Este comportamento agres-
sivo comumente presenciado 
através das redes sociais se as-
semelha a uma violência física 
e tal qual deixa sequelas na 
saúde do ofendido diante das 
palavras danosas recebidas, 

ALEXANDRE CADEU
BERNARDES
Contabilista, Advogado, Especialista 
em Direito e Consultor Jurídico.
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      Para facilitar a 
vida dos estudantes 
que realizam a 
segunda etapa do 
Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem) 
neste domingo 
(11), a Secretaria 
de Transportes e 
Mobilidade Urbana 
(STMU) reforçará 17 
linhas de transporte 
coletivo nas faixas 
horárias que 
antecedem a prova. A 
relação completa pode 
ser conferida no site 
da prefeitura: www.
guarulhos.sp.gov.br.

      O programa 
Movimenta Saúde 
deste mês terá 
início no CEU Bambi, 
neste sábado 
(10), com aula de 
circuito funcional e 
alongamento, das 8h 
às 11h. Interessados 
em participar, 
devem apenas 
comparecer ao 
local (rua Benedito 
Thieso, s/n° - Parque 
Residencial Bambi) 
com roupas leves e 
tênis, e não esquecer 
a garrafi nha de 
água. Ainda neste 
mês, haverá torneio 
de futsal, no CEU 
Rosa de França, no 
dia 24; e a Corrida 
Novembro Azul - 
Prevenção ao Câncer 
de Próstata, no dia 
25.

JOSÉ AUGUSTO PINHEIRO
55 anos,  palestrante 
e presidente da Academia 
Guarulhense de Letras (2016-18);
jaugusto.pinheiro@uol.com.br
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transformando a humilhação 
verbal em psicológica, sentida 
no íntimo da personalidade, 
causando danos que vão além 
dos hematomas da violência 
física, menos extensa e mais fá-
cil de tratar que a violência ver-
bal, a qual é recebida de forma 
despercebida, as vezes até pas-
sando por brincadeira de mau 
gosto, tanto que muitas piadas 
são desfocadas de seu contexto 
original para serem utilizadas 
depreciativamente das habili-
dades e características das víti-
mas, que tem seus valores mo-
rais abalados por insinuações 
grosseiras por parte do ofensor.

Não se duvida que o relacio-
namento humano é complexo 
e dinâmico, principalmente 
quando exercitado através das 
redes sociais, entretanto, de-
vemos nos policiar mais em 
relação as mensagens que pos-
tamos e admitimos receber de 
nossas amizades virtuais, não 
podendo incentivar a desgraça 
alheia, aquela que nasce das 
pequenas ofensas de internau-
tas para se transformar em 
verdadeiras brigas e ameaças, 
as quais devemos combater de 
maneira efi ciente para cons-
truir uma cultura de paz, pois 
nada justifi ca que um ambien-
te de integração social e realiza-
ção de amizades, que deveria 
ser saudável, se transforme 
num verdadeiro campo de ba-
talha, principalmente quando 
o tema das discussões são as 
eleições passadas, o que não 
justifi ca continuar a ofensa.

RETRATO DO LEITOR   
Caro leitor, poste sua foto no Facebook ou Instagram com a #MeuCliqueNaFolha. 
Se sua foto for a mais curtida, você poderá ganhar um super prêmio. Participe!

www.fmetropolitana.com.br



Ônibus desgovernado arrasta quatro 
carros e mata uma pessoa no Centro
MAYARA NASCIMENTO - Um 
ônibus vazio desgovernado 
atingiu quatro carros e uma 
bicicleta na manhã desta sex-
ta-feira (09) na rua Doutor 
Ramos de Azevedo, região 
central. Um homem de 24 
anos morreu no local. 

O motorista de um ôni-
bus particular estacionou 
em frente ao Monreale Hotel 
São Paulo International Air-
port e desceu do veículo para 
adentrar ao local.  Quando 
percebeu, o ônibus descia de 
ré, desgovernado pela rua. O 
veículo atingiu quatro carros 
que estavam estacionados 
e uma bicicleta. Heverton 
França, de 24 anos, estava 
parado do lado de fora do 
carro, conforme imagens da 
câmera de segurança de um 
prédio ao lado. França foi a 

3CIDADE
Sábado e domingo, 10 e 11 de novembro de 2018

única pessoa atingida e mor-
reu no local. O helicóptero 
Águia esteve no local para 
constatar o óbito.

O veículo só parou quan-
do atingiu o prédio de psi-
quiatria da Universidade 
Guarulhos (UNG), que fi ca 
na esquina da ladeira Cam-
pos Sales com a rua Soldado 
Brasílio Pinto de Almeida. 
A Defesa Civil foi ao local e 
aguarda laudo para saber se a 
estrutura foi comprometida. 

O motorista do ônibus 
correu para tentar parar o 
carro, mas não conseguiu. 
Ele foi levado ao Hospital 
Geral de Guarulhos (HGG) 
em estado de choque pelo 
Serviço de Atendimento Mó-
vel de Urgência (Samu).

A ladeira Campos Sales 
fi cou interditada do numero 

www.fmetropolitana.com.br
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SORTEIO
NAS COMPRAS ACIMA DE 50,00
PARTICIPE DO SORTEIO DE UM
SHIH TZU MACHO NO DIA 24/11
ENTREGUE PELO PAPAI NOELCONTAMOS COM SUA PRESENÇA

TUDO DE MELHOR
PARA VOCÊ, CLIENTE

DO PILLE PET.

E mais!!!Hidratação e tosahigiênica grátis paraquem trouxer o pet para banho,

E mais!!!Hidratação e tosahigiênica grátis paraquem trouxer o pet para banho,

Shopping Maia
SOB NOVA DIREÇÃO GRANDE 

INAUGURAÇÃO
GRANDE 

INAUGURAÇÃO
Não percam essa oportunidade.

Teremos amostras, brindes e sorteios!

DIAS

09, 10, 11

10:00

AM

NOVEMBRO

200 até a avenida Tiraden-
tes. A Praça Capitão Alber-
to Mendes Júnior também 
fi cou fechada para carros e 
pedestres. O trânsito foi des-
viado para a rua Ramos de 
Azevedo e os ônibus altera-
ram seu itinerário.

Equipes da Secretaria de 
Transporte e Mobilidade Ur-
bana (STMU) e da Guarda 
Civil Municipal (GCM) esti-
veram no local aguardando a 
liberação do corpo e fazendo 
o controle do trânsito.

As câmeras do prédio em 

frente registraram o aciden-
te e o síndico encaminhou as 
imagens para a investigação. 
O Boletim de Ocorrência foi 
registrado no 1º Departa-
mento de Polícia (DP) que 
investigará as causas do aci-
dente.



Autores independentes terão espaço especial no evento

Participação de Guarulhos em eventos internacionais 
tem como resultado acordos de cooperação e parcerias
DA REDAÇÃO - A participação 
de Guarulhos em eventos 
internacionais de tecnologia 
e empreendedorismo pela 
Europa tem gerado intensa 
agenda de trabalho. A cidade 
e o prefeito Guti são repre-
sentados pelo secretário de 
Desenvolvimento Científico, 
Econômico, Tecnológico e de 
Inovação (SDCETI), Rodrigo 
Barros. Os compromissos di-
plomáticos seguem até o dia 
15 de novembro, percorrendo 
Portugal, França e Espanha.

Em Lisboa, durante o Web 
Summit que se encerrou nes-
ta quinta-feira (8), foram en-
caminhadas as tratativas para 
três acordos de cooperação 
envolvendo a Agência Brasi-
leira de Desenvolvimento In-
dustrial (ABDI), Invest Lisboa 

e o município Lusitano de 
Fundão. As parcerias podem 
fortalecer as relações comer-
ciais entre as metrópoles bra-
sileira e portuguesa.

O acordo com a ABDI 
deve influenciar na aproxi-
mação entre startups tecno-
lógicas e as indústrias esta-
belecidas no município. “É 
um passo significativo para a 
modernização do nosso par-
que industrial. A formação 
de novos talentos contribui 
para o amadurecimento e a 
consolidação dos ambientes 
de inovação locais”, comenta 
Rodrigo Barros.

A parceria com a Invest 
Lisboa, agência de promoção 
econômica e de captação de 
investimentos, tem por ob-
jetivo facilitar a realização 

Bienal do Livro recebe Sr. Dinheiro, um 
dos mais influentes economistas do país

Programa Saúde Agora realiza 
mais de 61 mil procedimentos 

@folhametropolitanagru

SIGA-NOS NO
Os autores independentes terão espaço garantido na Bienal do Livro de Guarulhos. Será 

disponibilizado um estande exclusivo aos escritores da cidade, para que eles possam apresentar, 
divulgar, comercializar e autografar suas obras, durantes os dias de evento. Os interessados de-
verão se inscrever até o dia 16 por meio do endereço https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIp
QLSe3PHcRbdEKAfrfXOqcyttSG_lXkeDgXAtozWefbwoLGpcb7g/viewform?vc=0&c=0&w=1. 

A Bienal conta com aproximadamente 50 estandes, oferecidos às editoras, que além de lan-
çamentos também apresentarão grandes obras literárias brasileiras e mundiais para o público 
infanto-juvenil e adulto. O evento é gratuito e aberto a pessoas de todas as idades. Para mais 
informações acesse: http://bienaldolivro.guarulhos.sp.gov.br/.

FOTO: DIVULGAÇÃO
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DA REDAÇÃO - O economista, 
consultor financeiro e profes-
sor Luís Carlos Ewald, que 
ficou conhecido como Sr. Di-
nheiro, por conta das suas 
apresentações sobre educação 
financeira nos programas da 
Rede Globo, a exemplo do Fan-
tástico, é mais um dos nomes 
confirmados da Bienal do Li-
vro de Guarulhos “Páginas que 
Conectam”, que estreia no dia 
30 de novembro. Sua palestra 
será no dia 6 de dezembro, 
quinta-feira, às 20h, no auditó-
rio principal.

DA REDAÇÃO - Nesses 17 meses 
de funcionamento do Progra-
ma Saúde Agora, mais de 61 
mil procedimentos já foram 
realizados, beneficiando prin-
cipalmente as pessoas que 
trabalham durante a semana e 
não podem buscar assistência 
nos dias úteis.

O programa é realizado nas 
Unidades Básicas de Saúde 
(UBS) aos sábados com plan-
tão de atendimentos previa-
mente divulgados. Neste sába-
do, o programa terá atividades 
com a abertura de cinco UBS: 
Jardim Vila Galvão, Vila Gal-

de negócios entre empresas 
estabelecidas em ambas as ci-
dades. “Esse intercâmbio e a 
troca de tecnologia ajuda a fa-
zer negócios”, explica Barros.

Ainda em Portugal foi as-
sinado acordo de cooperação 
entre Guarulhos e a cidade 
lusitana de Fundão nas áreas 
de biotecnologia, agrotech e 
capacitação de mão de obra 
por meio da Programa Aca-
demia de Código, usado para 
qualificação profissional em 
tecnologia da informação. 
Rodrigo Barros ainda teve 
agendas com o secretário 
de Internacionalização do 
governo Português, Eurico 
Brilhante, e com o presiden-
te da Câmara Portuguesa no 
Brasil, Nuno Rebelo.

Os próximos compromis-

sos incluem participação na 
Missão França, nas cidades 
de Paris e Lyon, até o sába-
do (10). Em seguida, Gua-
rulhos estará representada 
no Smart City Expo World 
Congress, em Barcelona, 
que se encerra dia 15 de no-

vembro. A presença de Gua-
rulhos atende a convites da 
Federação das Câmaras Por-
tuguesas no Brasil, Agência 
Francesa de Investimentos, 
Consulado Francês e Frente 
Nacional dos Prefeitos, sem 
onerar os cofres públicos.

Como planejar as contas 
pessoais para um futuro mais 
seguro, educação financeira e 
orçamento doméstico, são te-
mas abordados pelo Sr. Dinhei-
ro em suas palestras.  

Durante a década de 1990, 
Ewald escreveu sobre econo-
mia doméstica em uma co-
luna dominical no Jornal do 
Brasil. Também escreveu o 
livro “Sobrou Dinheiro”, nes-
te mesmo tema de Economia 
Doméstica. Ele é economista 
e engenheiro, com pós-gradu-
ação em Mercado de Capitais 

pela Fundação Getúlio Vargas 
(FGV/RJ), onde leciona Finan-
ças nos cursos de MBA. Atua 
também como consultor eco-
nômico e de treinamento de 
grandes empresas.

vão, Presidente Dutra, Carmela 
e Normandia. O atendimento, 
que será realizado das 8h às 
16h, é aberto a toda população.

Além de passar em consul-
ta e realizar exames como o de 
prevenção do câncer do colo 
de útero (Papanicolau) e testes 
rápidos para detecção do HIV, 
sífilis e hepatites B e C, a popu-
lação poderá aproveitar para 
colocar a carteira de vacinação 
em dia. Especialmente, com 
a dose contra a febre amare-
la para quem pretende viajar 
para o litoral e regiões de mata 
neste fim de ano.

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG
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CONDIÇÕES
ESPECIAIS

SOMENTE PARA 
NOVEMBRO

AGENDE SEU HORÁRIO

Durante o mês 
de Novembro 

estaremos 
disponíveis até 

22h**

FINANCIAMENTO

De até 60%
direto com a

CONSTRUTORA
EM 60 MESES
taxa 7,85% a.a.+TR*

VIAGEM

Compre o seu
Apartamento ganhe
 uma viagem com 

direito a 
acompanhante

CONDIÇÕES FLEXÍVEIS

Traga a sua 
proposta e 

feche o melhor
negócio.

+ + +

BLACK

FRIDAYÚ
LT

IM
AS

 U
N
ID

AD
ES

PARA BARCELONA***

Barcelona Guarulhos Empreendimento Imobiliário SPE Ltda. Rua Brás Cubas,312 - CEP: 07175-030 - Jardim Maia, Guarulhos, SP. Alvará de Construção PMG nº A-127/2016 R.I 150 724 . 
Imagens meramente ilustrativas. Realização - CEAMI Tecnologia e Construção, CRECISP 141 939.

*Pagamento período obras 40%, consulte demais condições no stand de vendas. **Agendar visita no decorrer do dia até as 18h. ***Voucher no valor de R$10.000,00 por unidade.
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Guarulhos é destaque em seminário sobre 
gestão de resíduos em Minas Gerais
DA REDAÇÃO  - A cidade de 
Guarulhos foi um dos desta-
ques do seminário “Tecnolo-
gias de Gestão de Resíduos”, 
realizado durante esta sema-
na em Juiz de Fora, Minas 
Gerais. O evento contempla 
a segunda fase de elaboração 
do Plano Municipal de Ges-
tão Integrada de Resíduos 
Sólidos (PMGIRS) da cidade 

mineira e apresentou técni-
cas que serão incorporadas 
às políticas públicas de pre-
servação ambiental.

Nesta quinta-feira (08), 
o servidor da Secretaria de 
Serviços Públicos, engenhei-
ro Jonathas Durães Junior, 
falou sobre o manejo dos 
resíduos de construção e de-
molição realizado em Guaru-

Prefeitura retira 326 toneladas de resíduos das ruas em outubro

Alunos da EPG Cora Coralina visitam o Paço Municipal

DA REDAÇÃO - Um total de 185 
caminhões lotados, o equiva-
lente a 326 toneladas de en-
tulho, móveis velhos, pneus 
e resíduos de todo tipo foram 
retirados das ruas da cidade 
durante o mês de outubro. O 
trabalho de limpeza dos pon-
tos de descarte irregular foi 
realizado pelas administra-
ções regionais e pelo Depar-
tamento de Limpeza Urbana 
(Delurb) da Secretaria de 
Serviços Públicos.

De acordo com o secretá-
rio de Serviços Públicos Ed-
milson Americano, recursos 
financeiros gastos para reti-
rar lixo das ruas poderiam 
ser economizados e aplicados 

DA REDAÇÃO - O Programa 
Percebendo Guarulhos, que 
está em sua sétima edição, 
levou ao Paço Municipal 
nesta quinta e sexta-feira 
(8 e 9), os alunos das Esco-
la Municipal Cora Coralina, 
localizada no Jardim dos 
Cardosos. Durante a visita 
monitorada, os estudantes 
puderam conhecer a histó-
ria do Paço, os monumen-
tos, galeria e história dos 
prefeitos. Em seu gabinete, 
o prefeito Guti explicou aos 
visitantes a função do Exe-
cutivo Municipal.

O prefeito aproveitou 
para destacar o funciona-
mento da estrutura organi-
zacional da Administração, 
a função dos secretários, en-
tre outras atividades impor-
tantes para o funcionamen-
to da Prefeitura. Na ocasião, 
os alunos apresentaram sua 
visão a respeito da escola. 
“Esse contato é muito im-
portante. Nós temos de fa-
zer a diferença, e vocês po-
dem ajudar com pequenos 
gestos, o importante é se 
doar”, lembrou.

Além das professoras, os 
passeios foram acompanha-
dos pela turismóloga Ana 
Maria de Lima Barros, que 
explicou para as turmas par-
te da história de Guarulhos, 
o significado de alguns mo-

em outras áreas em benefí-
cio da população. “O valor 
economizado com a limpeza 
que precisa ser realizada de 
forma recorrente, poderia ser 
investido em outras ações de 
melhoria da cidade e da qua-

lhos, que inclui os 19 Pontos 
de Entrega Voluntária (PEV), 
o beneficiamento do entulho 
pela Usina de Reciclagem de 
Resíduos da Construção Ci-
vil (RCC) da Proguaru e, por 
fim, a utilização do material 
reciclado em obras, como 
tapa valas, conservação de 
vias, entre outras.

Na apresentação, Durães 
ressaltou a economia de mais 
R$ 7 milhões aos cofres mu-
nicipais obtida com a subs-
tituição do uso de materiais 
novos pelos obtidos na usina 
de RCC nos últimos 11 anos 
e também sobre o problema 
dos pontos de descarte irre-
gular de materiais recorrente 
em Guarulhos onde, apenas 
neste ano, já foram retira-
das das ruas mais de 1.356 
toneladas de resíduos pela 
equipe do Departamento de 
Limpeza Urbana.

numentos da cidade, além 
de como funcionam os po-
deres Legislativo e Execu-
tivo.  Ao final do passeio, 
os alunos realizaram uma 
dinâmica para testar os co-
nhecimentos adquiridos.

A estudante Ana Beatriz 
Ramos, de 11 anos, afirma 
ter aprendido muito e se di-
vertiu com o passeio. “É im-
portante para quando a gen-
te crescer, saber como votar, 
como são divididas as fun-
ções. Foi muito bom. Vai que 
alguém da minha turma de-
cide ser prefeito ou prefeita 
um dia”, afirma a estudante.

Em visita realizada ante-
riormente à Câmara Munici-
pal de Guarulhos, os alunos 
tiveram a oportunidade de 
simular uma campanha elei-
toral. Dois alunos se candida-
taram para o cargo de prefei-
to e quatro a vereador, com 
apresentação de propostas e 
posteriormente, votação.

Adriana dos Santos, pro-
fessora da turma, lembra da 
importância de ensinar para 
as crianças como funcio-
nam os três poderes. “Antes 
de abordarmos este assunto 
eles não tinham noção de 
como funciona. Não sabiam, 
por exemplo, que o prefeito 
e o vereador exercem fun-
ções diferentes e ficam em 
locais separados.”

JÁ CURTIU NOSSSA PÁGINA

NO FACEBOOK?

Fique por dentro de todas as
últimas notícias, eventos e

novidades. Siga nosso Facebook

/jornalfolhametro

lidade de vida da população. 
Fazer o correto é simples e 
todos saem ganhando”.

Desde o início deste ano, 
somente o Delurb retirou 
das ruas 607 caminhões 
(1.356,435 toneladas) de resí-
duos. Após separação manu-
al, Parte do material, é envia-
do a recicladoras particulares 
e o entulho segue para a Usi-
na de Reciclagem da Progua-
ru, onde é transformado em 
agregado reciclável utilizado 
em obras de pavimentação, 
edificação e na fabricação de 
pré-moldados. O rejeito é des-
tinado ao aterro sanitário.

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG

FOTO: MÁRCIO LINO
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Contrato entre Sabesp e Saae deve ser assinado em até 30 dias
LUCY TAMBORINO - O contra-
to de prestação de serviços 
entre o Serviço Autônomo 
de Água e Esgoto (Saae) de 
Guarulhos e a Companhia 
de Saneamento Básico do 
Estado de São Paulo (Sa-
besp) deve ser assinado em 
até 30 dias. 

Nesta sexta-feira (09) 
foi assinado o Convênio de 
Cooperação técnica entre o 
estado e o município, com 
interveniência da Sabesp e 
do Saae, no qual o as partes 
compõem a gestão associa-
da e concordam em transfe-
rir à Sabesp os serviços de 
água e esgoto, nos termos 
de contrato de prestação de 
serviços a ser celebrado. 

A assinatura do convê-
nio é o passo que antecede a 
assinatura do contrato com 
Guarulhos. A expectativa é 
que a cidade inicie 2019 já 
sob gestão da Sabesp.

De acordo com o diretor 

Econômico-Financeiro e de 
Relações com Investido-
res, Rui de Britto Álvares 
Affonso, a companhia man-
terá o mercado informado a 
respeito dos desdobramen-
tos do assunto.

Em setembro, foi assina-

FOTO: MAYARA NASCIMENTO

do um protocolo de inten-
ções entre o município, o go-
verno estadual e o Saae para 
manifestar interesse em 
atribuir à Sabesp a operação 
de saneamento da cidade. A 
concessão entre o Saae de 
Guarulhos à Sabesp deve se 

estender por 40 anos.
A iniciativa prevê o fim 

do rodízio de água na cida-
de e o tratamento de esgo-
to, seguindo os Termos de 
Ajuste de Conduta (TAC) 
firmados entre o municí-
pio e o Ministério Público 

Estadual. A concessão ga-
rante ainda investimentos 
da companhia estatal em 
obras de infraestrutura e 
o fim da dívida de mais de 
R$ 3,2 bilhões que a autar-
quia guarulhense tem com 
a Sabesp.
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O B R A S 
C O N C L U Í D A S

G A R A N TA A S UA U N I DA D E

A PA R T I R D E
R$ 199.000 1.

A V .  S A L G A D O  F I L H O,  2 . 1 2 0  -  G U A R U L H O S
(1) Unidades 204, 206, 208, 210 e 212 de 37 m2 serão vendidas a partir de R$ 219.900,00. O valor de R$ 199.000,00 
refere-se ao pagamento à vista. Sujeitos à alteração e disponibilidade de estoque. (2) Mediante aprovação de 
crédito junto à instituição financeira. As imagens utilizadas são meramente ilustrativas, incluindo os elementos 
de decoração, que não serão entregues no fim da obra. A Via Empreendimentos reserva-se o direito de alterar as 
informações deste material sem prévio aviso. Empreendimento registrado no R5 de 14/10/2013 da matrícula 102.012 
do 2º Ofício de Registro de Imóveis de Guarulhos. Informações: 11 4803-0339

viaempreendimentos . com.br

OU

PA R C E L A S
M E N S A I S F I X A S AT É 

AG O S TO  D E 2019. 
D IRETO COM

O INCORPORAD OR.

Financiamento:

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO QUE CABEM NO SEU BOLSO:

VISITE OS DECORADOS.

10%
Fixa até a contratação  

do financiamento

S INAL

15%
24 parcelas fixas  

a partir da contratação 
do financiamento

PRÉ-CHAVES

75%
Financiamento  

bancário em  
até 420 meses2

CHAVES

Simulação - Unidade Studio: Sinal: R$ 22.000 + Pré-chaves: R$ 33.000 (24x R$ 1.375) + Chaves: R$ 165.000 (em até 420x) = R$ 220.000.

Arquitetura:

STUDIOS – 1 DORM. 
31 OU 37 M² - 1 VAGA

SALAS COMERCIAIS DE  
31, 37 OU 49 M²

Foto da piscinaPerspectiva artística do living

Rooftop
VIA ALAMEDA

Só hoje,
das 10h às 16h.

E V E N TO

VENHA CONHECER UM NOVO CONCEITO DE MORAR
E TRABALHAR EM GUARULHOS.

VOCÊ É O NOSSO CONVIDADO ESPECIAL PARA O EVENTO NO ROOFTOP. TRAGA OS AMIGOS!
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Correios da cidade abrem campanha
para adotar cartas do papai Noel
LUCY TAMBORINO - A campa-
nha “Papai Noel dos Cor-
reios 2018” será aberta nes-
ta segunda-feira (12) às 11h 
na cidade de Guarulhos. A 
ação dá oportunidade de 
que cartinhas enviadas por 
crianças ao correio e ende-
reçadas ao Bom Velhinho 
sejam atendidas, porém no 
ano passado mais de 40% 
das cartas não foram adota-
das na Região Metropolita-
na de São Paulo.

Em 2017, foram cadas-
tradas cerca de 96 mil cartas 
e foram adotadas 51.029 mil 
na região. Já no Brasil todo 
foram mais de 605 mil car-
tas adotadas de mais de um 
milhão de cartas recebidas. 

As cartas na cidade 
poderão ser retiradas na 
Agência dos Correios do 

Aeroporto Internacional de 
Guarulhos, Gopoúva, Mace-
do, entre outras. Todos os 
locais para retirar as cartas 
podem ser consultados no 
blog do projeto. Estas po-
derão ser adotadas até o dia 
14 do mês que vem e o pre-
sente entregue até o dia 17 
de dezembro. 

O projeto é realizado há 
29 anos e partiu da iniciati-
va de funcionários da em-
presa que sempre se depara-
vam com correspondências 
endereçadas ao Papai Noel. 
Desde 2010, além de receber 
as cartinhas que vinham da 
sociedade, os correios es-
tabeleceram parcerias com 
escolas da rede pública, cre-
ches e abrigos que atendem 
crianças em situação de vul-
nerabilidade social.

Tarifas postais são 
reajustadas em 6%
DA REDAÇÃO - As tarifas pos-
tais foram reajustadas em 
5,99%. O aumento vale a par-
tir desta sexta-feira (9), quan-
do a medida foi publicada no 
Diário Oficial da União pelo 
Ministério da Ciência, Tec-
nologia, Inovações e Comu-
nicações (MCTIC), ao qual os 
Correios estão vinculados.

Com isso, os valores de di-
versos serviços serão altera-
dos. A carta comercial sairá 
de R$ 1,85 para R$ 1,95. Pela 
carta não comercial passará 
a ser cobrado R$ 1,30, contra 
R$ 1,25 antes do reajuste. O 
telegrama escrito pela inter-
net passará de R$ 7,69 para 
R$ 8,15 por página.

Segundo os Correios, o 
reajuste corresponde à in-
flação acumulada do perí-
odo de fevereiro de 2017 a 
setembro de 2018, usando 
como referência o Índice 
Nacional de Preços ao Con-
sumidor (IPCA).

Entrega 
Após a retirada de uma cartinha, o padrinho deverá 

entregar o presente, nos locais específicos e posteriormen-
te os Correios devem fazer as entregas. Os padrinhos são 
pessoas que adotam as cartinhas, provendo os presentes 
solicitados pelas crianças.

O padrinho não recebe os dados de endereço da criança, 
já que não é permitida a entrega direta.

FOTO: MARCELO CAMARGO/ABR
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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 SA-
BER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem 
e interessar possam, em especial a Sra. EDYNA MARTINS, brasileira, sol-
teira, maior, vendedora, RG. 33.898.711-3-SSP/SP, CPF/MF. 362.667.598-
02, residente na Estrada Sebastião Walter Fusco, n. 295, Cidade Soimco, 
em Guarulhos/SP, que atendendo ao requerido por CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL-CEF., (prenotado sob n. 317.521) 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 da matrícu-
la n° 105.208, desta serventia, pela qual EDYNA MARTINS, transmitiu-lhe 
em alienação fiduciária, o imóvel situado nesta comarca: Estrada da Água 
Chata, n. 2.315, Apto n. 408, Torre 05, Residencial Santa Cecília, Água Cha-
ta, Guarulhos/SP –CEP: 07251-000. Com o intuito de proceder à intimação 
pessoal da devedora, foram efetuadas diligências nos seguintes endereços: 
a-) Estrada da Água Chata, n. 2.315, Apto n. 408, Torre 05, Residencial San-
ta Cecília, Água Chata, Guarulhos/SP –CEP: 07251-000 (no próprio imóvel 
transmitido em alienação fiduciária), tendo o escrevente notificador certifica-
do que: “...a destinatária encontra-se inacessível ao ora subscritor.” (certidão 
de fls. 77); b-) Estrada Sebastião Walter Fusco, n. 295, Cidade Soimco, Gua-
rulhos/SP - CEP: 07183-000 (no endereço da devedora constante no registro 
aquisitivo), tendo o escrevente notificador certificado que: “...a destinatária 
mudou-se há mais ou menos quatro anos,  para local incerto e não sabido. 
Conforme informações prestadas pela Sra. Vanda Santana da Silva, que se 
apresentou como atual moradora do imóvel”. (certidão de fls. 61). Diante des-
se quadro,a credora exequente requereu a intimação por edital da devedora: 
EDYNA MARTINS, 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 fiducian-
te, ou seu cessionário, ou seu representante legal ou procurador encontrar-
-se em local ignorado, incerto ou inacessível, o fato será certificado pelo 
serventuário encarregado da diligência e informado ao oficial de Registro de 
Imóveis, que, à vista da certidão, promoverá a intimação por edital publicado 
durante 3 (três) dias, pelo menos, em um dos jornais de maior circulação 
local ou noutro de comarca de fácil acesso, se no local não houver imprensa 
diária, contado o prazo para purgação da mora da data da ultima publicação 
do edital. Foi deferida a intimação por edital, pelo despacho de fls. 82/84. 
Assim, pelo presente, fica a referida fiduciante (EDYNA MARTINS), intimada 
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 se-
gunda a sexta-feira - horário 9:00 as 16:00h), para quitar o seu débito para 
com a credora fiduciária e proprietária supra, que em 23/10/2018 perfazia o 
valor de R$ 56.283,47 (cinqüenta e seis mil, duzentos e oitenta e três reais 
e quarenta e sete 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 pela 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) impli-
cará na CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DA CREDORA FI-
DUCIÁRIA. 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, 24 de outubro de 2018.

MANUEL SANCHES DE ALMEIDA
Oficial Delegado

EDITAL

Manuel Sanches de Almeida
Oficial

CNPJ n. 51.260.743/0001-31

INTIMAÇÃO DE DEVEDOR EM PROCEDIMENTO EXECUTORIO 
ADMINISTRATIVO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

MANUEL SANCHES DE ALMEIDA, Primeiro Oficial de Registro de Imóveis da 
Comarca de Guarulhos, Estado de São Paulo, na forma da lei. FAZ SABER a todos 
quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possam, 
em especial ao Sr. HELIO SILVA SANTOS, brasileiro, supervisor coordenador, RG. 
53.833.205-0-SSP/SP, CPF/MF. 913.775.525-00 e sua mulher LENIVALDA DA 
SILVA ALVES SANTOS, brasileira, agente de proteção, RG. 18.113.488-3-SSP/
SP, CPF/MF. 106.551.718-19, casados pelo regime da comunhão parcial de bens, 
posteriormente à 27/12/1977, residentes na Rua Maria Isabel Rezende, n. 309, 
Vila Izabel, nesta Cidade, que atendendo ao requerido por CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL-CEF., (prenotado sob n. 322.578) foi instaurado o procedimento execu-
tório 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. 111.195, desta 
serventia, pela qual HELIO SILVA SANTOS e sua mulher LENIVALDA DA SILVA 
ALVES SANTOS, transmitiram-lhe em alienação fiduciária, o imóvel situado nes-
ta comarca: Rua Fernando Luz, n. 403, Apto n.405, Torre 01, Residencial Santa 
Marina, Água Chata, Guarulhos/SP- CEP: 07251-365. Com o intuito de proceder à 
intimação pessoal dos devedores, foram efetuadas diligências nos seguintes en-
dereços: a-) Rua Fernando Luz, n. 403, Apto n.405, Torre 01, Residencial Santa 
Marina, Água Chata, Guarulhos/SP- CEP: 07251-365 (no próprio imóvel transmi-
tido em alienação fiduciária), tendo o escrevente notificador certificado que: “...os 
destinatários encontram-se inacessíveis.” (certidões de fls. 69 e 76); b-) Rua Maria 
Izabel Rezende, n. 309, Vila Izabel, Guarulhos/SP- CEP: 07241-450 (no endereço 
dos devedores constante no registro aquisitivo), tendo o escrevente notificador cer-
tificado haver obtido informações no local que: “... os destinatários mudaram-se há 
mais ou menos três anos, para local incerto e não sabido. Conforme informações 
prestadas pela Sra. Silvia da Silva”. (certidões de fls. 22 e 33). Diante desse qua-
dro, a credora exequente requereu a intimação por edital dos devedores: HELIO 
SILVA SANTOS e LENIVALDA DA SILVA ALVES SANTOS, com fundamento no 
§4º Art. 26 da Lei 9514/97, redação inserida pela Lei nº 13.043, de 2014, do teor 
seguinte: § 4º Quando o fiduciante, ou seu cessionário, ou seu representante legal 
ou procurador encontrar-se em local ignorado, incerto ou inacessível, o fato 
será certificado pelo serventuário encarregado da diligência e informado ao oficial 
de Registro de Imóveis, que, à vista da certidão, promoverá a intimação por edital 
publicado durante 3 (três) dias, pelo menos, em um dos jornais de maior circulação 
local ou noutro de comarca de fácil acesso, se no local não houver imprensa diária, 
contado o prazo para purgação da mora da data da ultima publicação do edital. Foi 
deferida a intimação por edital, pelo despacho de fls.81/83. Assim, pelo presente, 
ficam os referidos fiduciantes (HELIO SILVA SANTOS e LENIVALDA DA SILVA 
ALVES SANTOS), intimados para que, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, a con-
tar da última publicação deste edital, que será feita em 3 (três) dias consecutivos, 
compareça ao 1º Oficial de Registro de Imóveis de Guarulhos/SP, sito à Rua 
Dona Olinda de Albuquerque, nº157, Jardim São Paulo, Guarulhos / São Paulo 
(de segunda a sexta-feira - horário 9:00 as 16:00h), para quitar o seu débito 
para com a credora fiduciária e proprietária supra, que em 23/10/2018 perfazia o 
valor de R$ 50.723,02 (cinqüenta mil, setecentos e vinte e três reais e dois cen-
tavos), corresponde ao principal (prestações até hoje vencidas) e seus encargos 
contratualmente convencionados, devendo ser acrescidas ao valor acima: a) As 
prestações que se vencerem até a data do efetivo pagamento; b) Os acréscimos 
correspondentes a atualização entre o dia de hoje e o do efetivo pagamento (os 
quais constam da planilha apresentada pela exequente, que encontra-se acostada 
ao procedimento executório; c) As despesas ocorridas com o procedimento exe-
cutório administrativo. O não pagamento do débito dentro do prazo supramencio-
nado (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, 24 de outubro de 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 inte-
ressar possam, em especial a 1- JESSICA BEZERRA DOS SANTOS BAIAO, 
brasileira, solteira, maior, assistente de atendimento, RG.47.359.602-7-SSP/
SP, CPF/MF. 393.057.868-98, e 2- ELOI FILHO DA SILVA NASCIMENTO, bra-
sileiro, solteiro, maior, técnico patrimonial, RG. 39.218.666-4-SSP/SP, CPF/MF. 
410.285.088-08, ambos residentes na Rua Solon, nº 934, 3º andar, Apto 14, 
Bom Retiro, São Paulo/SP, que atendendo ao requerido por CAIXA ECONÔ-
MICA FEDERAL-CEF., (prenotado sob n. 322.778) foi instaurado o procedi-
mento executório administrativo, em conformidade com o artigo 26, parágrafo 
1º da Lei federal 9.514 /97, da Alienação Fiduciária registrada sob n. 6, na 
matrícula n. 105.220, desta serventia, pela qual 1- JESSICA BEZERRA DOS 
SANTOS BAIAO e 2- ELOI FILHO DA SILVA NASCIMENTO, transmitiram-
-lhe em alienação fiduciária, o imóvel situado nesta comarca: Estrada da Água 
Chata, n. 2315, Apto n. 104, Torre 6, Residencial Santa Cecília, Água Chata, 
Guarulhos/SP- CEP: 07251-000. Com o intuito de proceder à intimação pes-
soal dos devedores, foram efetuadas diligências nos seguintes endereços: a-) 
Estrada da Água Chata, n. 2315, Apto n. 104, Torre 6, Residencial Santa Cecí-
lia, Água Chata, Guarulhos/SP- CEP: 07251-000 (no próprio imóvel transmitido 
em alienação fiduciária), tendo o escrevente notificador certificado que: “...os 
destinatários encontram-se inacessíveis ao ora subscritor.” (certidões de fls. 
64 e 72); b) Rua Solon, n. 934, Apto n. 14, 3º Andar, Bom Retiro, São Paulo/SP- 
CEP: 01127-010 (no endereço dos devedores constante no registro aquisitivo), 
tendo o escrevente notificador do 8º Oficial de Registro de Títulos e Documen-
tos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de São Paulo- Capital, certificado 
que: “...os destinatários não foram encontrados quando procurados nos dias 
15/06/2018, 27/06/2018 e 30/06/2018, o condomínio não tem porteiro ou porta-
ria e nem interfone.” (conforme certidões de fls. 40 e 50). Diante desse quadro, 
a credora exequente requereu a intimação por edital dos devedores: JESSICA 
BEZERRA DOS SANTOS BIAO e ELOI FILHO DA SILVA NASCIMENTO, 
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 cessioná-
rio, ou seu representante legal ou procurador encontrar-se em local ignorado, 
incerto ou inacessível, o fato será certificado pelo serventuário encarregado 
da diligência e informado ao oficial de Registro de Imóveis, que, à vista da 
certidão, promoverá a intimação por edital publicado durante 3 (três) dias, pelo 
menos, em um dos jornais de maior circulação local ou noutro de comarca 
de fácil acesso, se no local não houver imprensa diária, contado o prazo para 
purgação da mora da data da ultima publicação do edital. Foi deferida a intima-
ção por edital, pelo despacho de fls. 77, 78 e 79. Assim, pelo presente, ficam 
os referidos fiduciantes (JESSICA BEZERRA DOS SANTOS BIAO e ELOI 
FILHO DA SILVA NASCIMENTO), intimados para que, NO PRAZO DE 15 
(QUINZE) DIAS, a contar da última publicação deste edital, (que será feita em 
3 (três) dias consecutivos, compareçam ao 1º Oficial de Registro de Imóveis 
de Guarulhos/SP, sito à Rua Dona Olinda de Albuquerque, nº157, Jardim 
São Paulo, 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 proprietá-
ria supra, que em 25/10/2018 perfazia o valor de R$ 24.446,60 (vinte e quatro 
mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e sessenta 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 correspon-
dentes a atualização entre o dia de hoje e o do efetivo pagamento (os quais 
constam da planilha apresentada pelo exequente, que encontra-se acostada 
ao procedimento executório; c) As despesas ocorridas com o procedimento 
executório administrativo. O não pagamento do débito dentro do prazo su-
pramencionado (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 
outubro 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 Imó-
veis 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 a Sra. ROSEMEIRE FAGUN-
DES, brasileira, solteira, maior, professora, RG. 18.932.021-SP, CPF/MF. 
127.676.308-50, residente na Rua Dario Costa Matos, n. 11, Ermelino Ma-
tarazzo, em São Paulo/SP, que atendendo ao requerido por CAIXA ECO-
NÔMICA FEDERAL-CEF., (prenotado sob n. 326.606) foi instaurado o pro-
cedimento executório administrativo, em conformidade com o artigo 26, 
parágrafo 1º da Lei federal 9.514 /97, da Alienação Fiduciária averbada sob 
n° 1, na matrícula n° 78.608 e registrada sob n° 61 da matrícula n° 70.328, 
desta serventia, pela qual ROSEMEIRE FAGUNDES, transmitiu-lhe em 
alienação fiduciária, o imóvel situado nesta comarca: Rua Santa Luzia, n. 
67, Apto n. 103, Edifício Saint Tropez (Bloco B), Condomínio Riviera Fran-
cesa, Vila Moreira. Com o intuito de proceder à intimação pessoal da deve-
dora, foram efetuadas diligências nos seguintes endereços: a-) Rua Santa 
Luzia, n. 67, Apto n. 103, Edifício Saint Tropez (Bloco B), Condomínio Ri-
viera Francesa, Vila Moreira, Guarulhos/SP- CEP: 07020-021 (no próprio 
imóvel transmitido em alienação fiduciária), tendo o escrevente notificador 
certificado que: “...a destinatária encontra-se inacessível ao ora subscritor.” 
(certidão de fls. 23); b-) Rua Dario Costa Matos, n. 11, Parque Boturussu, 
São Paulo/SP - CEP: 03805-090 (no endereço da devedora constante no 
registro aquisitivo), tendo o escrevente notificador do 9° Registro de Títulos 
e Documentos e Cível de Pessoa Jurídica da Comarca de São Paulo- Ca-
pital, certificado que: a destinatária não foi encontrada (certidão de fls. 37). 
Diante desse quadro,a credora exequente requereu a intimação por edital 
da devedora: ROSEMEIRE FAGUNDES, com fundamento no §4º Art. 26 
da Lei 9514/97, redação inserida pela Lei nº 13.043, de 2014, do teor se-
guinte: § 4º Quando o fiduciante, ou seu cessionário, ou seu representante 
legal ou procurador encontrar-se em local ignorado, incerto ou inaces-
sível, 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 me-
nos, 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 in-
timação por edital, pelo despacho de fls. 42/44. Assim, pelo presente, fica 
a referida fiduciante (ROSEMEIRE FAGUNDES), intimada 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 Albu-
querque, 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 23/10/2018 perfazia o va-
lor de R$ 38.486,53 (trinta e oito mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e 
cinquenta e três centavos), corresponde ao principal (prestações até hoje 
vencidas) e seus encargos contratualmente convencionados, devendo ser 
acrescidas ao valor acima: a) As prestações que se vencerem até a data 
do efetivo pagamento; b) Os acréscimos correspondentes a atualização 
entre o dia de hoje e o do efetivo pagamento (os quais constam da planilha 
apresentada pela exequente, que encontra-se acostada ao procedimen-
to executório; c) As despesas ocorridas com o procedimento executório 
administrativo. O não pagamento do débito dentro do prazo supramen-
cionado (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, 
24 de outubro de 2018.

MANUEL SANCHES DE ALMEIDA
Oficial Delegado

EDITAL

Manuel Sanches de Almeida
Oficial

CNPJ n. 51.260.743/0001-31
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A melhor chance tricolor
Desde que o Itaquerão foi inau-

gurado, em 18 de maio de 2014, o 
Corinthians nunca perdeu para o 
rival do clássico de hoje, jogando 
em seu novo estádio.

Foram seis vitórias e dois em-
pates no período, com 19 gols 
marcados e apenas sete sofridos. 
Dentre todos os confrontos, a me-
lhor chance do Tricolor vencer o 
rival deve ser a de hoje. Desde o 
tricampeonato brasileiro entre 
2006 e 2008 (quanto tempo) o 
Corinthians tem sido “mais time” 
que o São Paulo.

Enquanto um conquistava títu-
los importantes como a Libertado-
res e o Mundial em 2012, três bra-
sileiros (2011, 2015 e 2017), a Copa 
do Brasil de 2009 e ainda quatro 
títulos do Paulistão, o outro lutava 
constantemente contra o rebaixa-
mento no Nacional e conquistou 
apenas a Copa Sul-Americana de 
2012, mesmo com a polêmica da 
equipe do Tigre, que abandonou a 
partida no intervalo, após perder 
por 2 x 0 o primeiro tempo.

Realidades diferentes que fo-
ram se aproximando com o pas-
sar dos últimos dois anos. Mesmo 
campeão em 2017, o Timão não ti-
nha um elenco de encher os olhos 
e contou muito mais com a com-
petência de Carille para faturar o 
Nacional. Muitos jogadores deram 
o adeus e o time de hoje não chega 
perto de ser um remendo do que já 
foi no passado recente.

O Corinthians não tem um cen-
troavante que possa dar orgulho 
à sua torcida, dentre os nomes do 
elenco, o veterano meio-campista 

ARTIGO

Luiz Fernando Mendroni Gerardi
é jornalista e designer gráfi co. Foi assessor de imprensa 
de jogadores e técnicos de futebol e trabalhou no Lance!
e Diário de S. Paulo. Atualmente trabalha no jornal Valor Econômico.

Danilo anda é o que melhor de-
sempenha a função. As opções no 
banco são limitadas e o padrão de 
jogo defensivo caiu muito de qua-
lidade com tantas baixas. Ainda 
assim, o Timão é competitivo e 
vende caro suas derrotas.

Já o Tricolor certou muito co-
locando craques do passado para 
gerir seu departamento de fute-
bol, terra de ninguém nos últimos 
anos. A equipe fez uma grande 
reformulação no começo do ano 
e muitas das contratações corres-
ponderam. Algumas rodadas atrás 
o São Paulo enchia os olhos do tor-
cedor e chegou a liderar o campe-
onato por muitas rodadas, sendo 
apontado como favorito ao título.

Mas, da virada do segundo tur-
no para cá a equipe se perdeu no 
caminho. Problemas internos, le-
sões e suspensões escancararam 
as limitações do elenco, que tem 
bons nomes, mas pouca reposição.

Aguirre tem sua parcela de cul-
pa também, com bons talentos na 
base, preferiu dar chance a joga-
dores como Edimar e Sidão, jogou 
com três zagueiros e até escalou o 
lateral Bruno Peres na ponta-direi-
ta, um fracasso que custou a derro-
ta em casa para o Palmeiras.

Equiparadas as equipes, essa é 
a melhor chance do Tricolor que-
brar o tabu da Arena. Mas preci-
sa jogar contra um adversário que 
ainda precisa somar pontos no 
campeonato e que vende muito 
caro as derrotas e, principalmente, 
superar os problemas internos que 
afundaram a equipe nas últimas 
rodadas.

RETIFICAÇÃO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DOS CONFINANTES THEREZA MARIA DA 
CONCEIÇÃO; ANTONIO RODRIGUES DA SILVA e sua mulher VICENTI-
NA MARIA DA CONCEIÇÃO; JOÃO GONÇALVES e EUGÊNIA MARIA 
DE JESUS e seu marido ALFREDO DO PRADO, expedido no procedi-
mento administrativo de Retificação de Registro Imobiliário (art.213 da lei 
6.015/73) requerido por WALJE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
SOCIEDADE COMERCIAL LTDA. MANUEL SANCHES DE ALMEIDA, 
Oficial Delegado do 1º Registro de Imóveis da Comarca de Guarulhos, Es-
tado de São Paulo, na forma da lei. FAZ SABER a todos quantos o presente 
edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possam, especial-
mente THEREZA MARIA DA CONCEIÇÃO; ANTONIO RODRIGUES DA 
SILVA e sua mulher VICENTINA MARIA DA CONCEIÇÃO; JOÃO GON-
ÇALVES e EUGÊNIA MARIA DE JESUS e seu marido ALFREDO DO 
PRADO que, por requerimento prenotado sob n.297.498 em 21/09/2016, 
neste Serviço de Registro de Imóveis (localizado na Rua Dona Olinda de 
Albuquerque, n.157, Jardim São Paulo, Guarulhos). WALJE EMPREEN-
DIMENTOS IMOBILIÁRIOS SOCIEDADE COMERCIAL LTDA requereu 
com fundamento nos incisos I e II do art.213 da Lei Federal n.6.015/73 
(redação dada pela Lei n.10.931 de 02/08/2004), a RETIFICAÇÃO DO 
REGISTRO dos imóveis situados na Estrada Pimentas – São Miguel, es-
quina da Rua José Miguel Ackel, no BAIRRO JARDIM BELA VISTA, Sítio 
São Miguel e Moinho, objetos das Matrículas ns.28.421, 34.135 e 38.217, 
todas desta Serventia, suprimindo-lhe, inclusive, deficiências quanto à es-
pecialização objetiva, ou seja, para apurar a área do imóvel, inserir me-
didas lineares e atualizar os confrontantes, conforme planta e memorial 
descritivo que integram o procedimento prenotado sob n.297.498. Como o 
imóvel retificando, objeto da matrícula 34.135, confronta com aquele que 
é objeto da transcrição n.78, do 12º SRI de São Paulo (de propriedade de 
THEREZA MARIA DA CONCEIÇÃO; ANTONIO RODRIGUES DA SILVA 
e sua mulher VICENTINA MARIA DA CONCEIÇÃO; JOÃO GONÇALVES 
e EUGÊNIA MARIA DE JESUS e seu marido ALFREDO DO PRADO), 
o § 2º do art.213, da Lei n.6.015/73, exige sua prévia notificação. As dili-
gências efetuadas pelos Oficiais de Títulos e Documentos desta Comarca 
e da comarca de Atibaia/SP, objetivando a notificação pessoal, restaram 
infrutíferas, por não terem sido encontrados em nenhum dos endereços, 
razão pela qual, por este edital, ficam os mesmos (THEREZA MARIA DA 
CONCEIÇÃO; ANTONIO RODRIGUES DA SILVA e sua mulher VICENTI-
NA MARIA DA CONCEIÇÃO; JOÃO GONÇALVES e EUGÊNIA MARIA DE 
JESUS e seu marido ALFREDO DO PRADO), notificados da mencionada 
pretensão retificatória e que, caso queiram, poderão impugná-la (funda-
mentadamente), desde que o façam dentro do prazo de quinze (15) dias 
contados da primeira publicação, sendo que a impugnação deverá ser 
apresentada (por escrito) diretamente no escritório registral localizado no 
município e comarca de Guarulhos, na Rua Dona Olinda de Albuquerque, 
n.157, Jardim São Paulo, no horário compreendido entre às 9:00 e 16:00 
horas, de segunda a sexta-feira. A ausência de impugnação implicará na 
anuência tácita à pretensão retificatória. Assim, expediu-se o presente edi-
tal, para que de futuro ninguém possa alegar nulidade, o qual será afixado 
no lugar de costume (no interior do escritório registral) e publicado, por 
duas vezes, em jornal de grande circulação. Guarulhos, 05 de novembro 
de 2018.

MANUEL SANCHES DE ALMEIDA
Oficial Delegado

EDITAL

Manuel Sanches de Almeida
Oficial

CNPJ n. 51.260.743/0001-31
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Jogos entre Corinthians e São Paulo na Arena
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Sub-16 do Guarulhense derrota Capão Bonito e se aproxima da semifinal do Estadual
ALEX BISPO - O time sub-16 do 
Clube Atlético Guarulhense, 
deu um passo importante 
para chegar à semifinal do 
Campeonato Estadual A2 
Ouro. Diante de um bom 
adversário no Ginásio Pre-
sidente Ciro II, os comanda-
dos por Tony Santana bate-
ram o Capão Bonito por 5 a 
1 e agora estão a um empate 
da classificação.

O jogo começou como 

Wellington Severo fala sobre a categoria sub-7 do Guarulhense
ALEX BISPO - O Clube Atlético 
Guarulhense, em parceira 
com a Escola Esportiva Gua-
rulhense, segue com muito 
trabalho já visando o Cam-
peonato Metropolitano sub-8 
do ano de 2019, com a cate-
goria sub-7, criada neste ano.

Um dos professores da 
escolinha, comandante dos 
meninos, Wellington Severo 
falou sobre o projeto. “A ideia 
de criar essa categoria pelo 
Guarulhense veio no meio do 
torneio em Santa Isabel, onde 
nos sagramos campeões com 

todos os torcedores do Galo 
queriam. Após roubada de 
bola e um contra-ataque fa-
tal, Gabriel Luna, bateu forte 
para abrir o placar. Com o 
tento marcado no início da 
partida, o time de Tony San-
tana soube controlar a pres-
são imposta na sequência 
pelo Capão Bonito. E no final 
da primeira etapa, em um 
novo contra-golpe, o Tricolor 
de Guarulhos chegou ao se-

gundo gol com Gustavo Luiz.
Já na segundo etapa, o 

Capão bonito se lançou ao 
ataque, pois precisava rever-
ter a vantagem atleticana, 
mas o time parou no forte 
sistema defensivo tricolor. 
O terceiro gol do Guarulhen-
se saiu depois de uma rápi-
da troca de passes. Paulo 
Sérgio saiu cara a cara com 
o goleiro, invadiu a área e 
tocou para Guilherme Vi-

FOTOS: LUCAS CANOSA

cente marcar.
O Galo ainda marcou 

mais duas vezes no jogo, 
se aproveitando do goleiro-
-linha rival. Primeiro com 
Alex Sebastião e depois com 
Victor Soares, ambos do 
meio da quadra para defi-
nir a vitória guarulhense no 
duelo. No próximo dia 15, 
o Tricolor joga por um em-
pate no tempo normal para 
seguir o sonho do título.

o sub-10 comigo à frente do 
time. Visamos preparar os ga-
rotos que foram selecionados 
através de uma peneira para 
que aqueles que tiverem mais 
potencial possam subirem 
para o sub-8 do clube”, disse.

O professor falou como é 
o processo do trabalho e so-
bre os treinamentos com os 
meninos. “Continuo com a 
forma de trabalho que tenho 
para que eles evoluam cada 
vez mais. Estamos disputan-
do campeonatos da categoria 
sub-8 com meninos sub-7 

e alguns somente com seis 
anos ainda e eles estão se 
saindo muito bem”, falou.
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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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21 ABR.
20 MAI.

21 MAI.
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21 jUN.
21 jUL.

22 jUL.
22 AGO.

23 AGO.
22 SET.

23 SET.
22 OUT.

23 OUT.
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22 dEz.
20 jAN.

21 jAN.
19 fEV.

20 fEV.
20 MAR.
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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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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.
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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. 
Dê mais atenção aos assuntos relacionados com as pessoas de sua família.
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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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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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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. 
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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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explicar que, embora tenha 
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ÁRIES: Irá pairar sobre você a tranquilidade que você 
necessitava neste momento. A gigante anã vermelha 
será sua maior aliada nesta jornada. 

TOURO: Nem tudo ocorrerá como você vem planejando, 
por isso fi que mais atento aos detalhes da sua vida. Uma 
baixa virá de Júpiter para lhe impugnar. 

GÊMEOS: Não dê tanta importância para as difi culdades, 
procure fazer análises mais simples das coisas. Busque 
sempre neste dia evitar a arrogância.

CÂNCER: Excelentes coisas estão por vir neste dia, é bom 
que aproveite cada momento. O cansaço irá lhe consumir 
boa parte do seu precioso tempo. 

LEÃO: Não deve impor ideias, mas coloca-las como o seu 
ponto de vista sobre algo, isso irá ajuda-lo muito neste 
momento. 

VIRGEM: Sentirá que o rumo das coisas está tomando um 
outro curso avalie com cautela cada situação. Não resista 
as modifi cações que são necessárias para sua vida.

Rodriguinho se apresenta no Carioca Club

 LIBRA: Muita energia positiva está vindo para você neste 
momento, Saturno será responsável. O que irá resplande-
cer neste dia, sem dúvida será o seu carisma. 

ESCORPIÃO: Com muita elegância você seguirá um belo 
caminho recheado de inovações. Toda essa sua caracterís-
tica será muito bem evidenciada. 

SAGITÁRIO: A sua proximidade com o signo de Gêmeos 
não será tão produtiva quanto parece. Muitas outras 
difi culdades também virão.

CAPRICÓRNIO: Ficar estagnado em uma situação de 
conforto irá lhe trazer muitos prejuízos a essa altura. Sua 
felicidade será minada por Júpiter em queda. 

AQUÁRIO: Procure realizar as coisas com o máximo de 
paciência possível e atinja os objetivos que tanto almeja. 
Algumas ações deverão ser feitas com muita cautela.

PEIXES: Leve para os amigos e familiares todo o senti-
mento de amor e carinho que você carrega. Afaste-se 
daqueles que pretendem minar o seu dia com tristeza.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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AGRONOMIA
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MUSAFIAT
INRDCIO
SANDALIAS
STENIAN

SÃONODIO
BOLETOOAT

ATEMATU
SOMANAIR

VARONI
LSN

VITIMOEMO
V

OTOSNULOS

Opção a 
programas
gravados

(TV)

Ave negra
também
chamada
"melro"

Cheio de
balas (o
revólver)

Universi-
dade de
Brasília
(sigla)

Partes da
dobradiça

unidas
pelo pino
Gala, para

o pintor
Salvador

Dalí 

Renata 
Domin-

guez, atriz 
brasileira

São o cal-
çado femi-
nino típico
do verão

(?) Lucas,
o padro-
eiro dos
médicos

A popular
"solitária",
parasita
humano

Esporte
olímpico
de Robert
Scheidt

O critério
usado na
censura
de filmes

Sentimento
que move o
terrorista

Um dos rios
que cortam
São Luís

(MA)

"Braço" da
ONU para
a saúde
(sigla)

(?) Niño,
fenômeno
climático

A "tribo"
do rock
melan-
cólico

Expressam
o desa-

grado de
eleitores

Caracterizam a
barata e a coruja

Palmeira endêmica
da Mata Atlãntica

Via de aplicação do
clister (Med.)
Diana (?), diva

americana do soul 

Guia para 
pagamento
Operação
de adição

Ciência
rural

Engana
(gíria)

Chico (?),
ídolo da

Fórmula 1
Picante

Montadora
de Betim

Graduação
no judô

Libido dos
animais
Atilho;
liame

Aveia, 
em inglês
2ª pessoa 
do discurso

O assunto
do livro

(?) Damon,
ator (Cin.)

(?) de Tefé,
cartunista
Não, em
francês

Másculo
Causo a
morte de
(alguém)

2/el. 3/dan — non — oat. 4/fiat — matt — ross. 5/landi.

DA REDAÇÃO - Rodriguinho 
apresenta show especial na 
próxima quarta-feira (14), às 
22h, no Carioca Club. A noite 
conta com a participação de 
Pinha Presidente que marca o 
lançamento do seu novo CD.

Rodriguinho iniciou a 
carreira em 2013. Conhe-
cido por suas músicas ro-
mânticas, o ex-vocalista da 
banda Os Travessos relem-
brará sucessos que mar-

caram sua trajetória com 
show baseado, entre outras 
referências, em seu disco 
“Pagode Flashback”.

Na trajetória de Rodri-
guinho não poderia faltar 
um disco com sucessos que 
marcaram a sua carreira. Foi 
pensando nisso, que ele se-
lecionou as doze faixas do 
seu álbum a dedo.

Entre milhares de com-
posições, ele canta, produz, 

dirige e tem no DNA um 
pagode romântico que é a 
sua identidade. É considera-
do um dos artistas mais vi-
sionários do meio musical. 
Morando em Miami com a 
família, Rodriguinho encara 
a ponte aérea e segue cum-
prindo a sua agenda de sho-
ws e produções no Brasil. Ele 
ainda criou ainda um canal 
no Youtube, para manter a 
proximidade com os fãs e 
responder perguntas feitas a 
partir de temas semanais su-
geridos por ele.

No show Rodriguinho 
executa sucessos que até 
hoje estão na boca do povo 
como “Tô te fi lmando”, “Adi-
vinha”, “Vou Te Procurar” 
e também músicas de sua 
carreira solo com músicas 
como “Fatalmente”, “Pala-
vras de amigo” e “Não Tem 
Hora e Nem Lugar”. A carrei-
ra repleta de sucessos faz de 
Rodriguinho um dos artistas 
mais populares do país.

O Carioca Club está lo-
calizado na rua Cardeal Ar-
coverde, 2.899 – Pinheiros. 
Ingressos custam R$ 35 (ho-
mem) R$ 30 (mulher). Maio-
res informações 3813-8598 
ou pelo site www.carioca-
club.com.br. 
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LICENCIAMENTO
ATRASADO!!!!!
Parcelamos Todos 

os débitos 
do seu veículo

Tels: 2440-6425 ou 4963-0569

ATÉ 12X CARTÃO OU 
18X NO CHEQUE

CURSO

VEÍCULOS

SERVIÇOSIMÓVEIS

NEGÓCIOS

Contrata-se

Oportunidade

Máquinas

Esoterismo

Serviço

Relax

Aluga-se

Sítios e Chácaras

Vende-se

VIDRACEIRO URGENTE
Fs.:  2304-2769/ 
965629923
DOMÉSTICA
C/Referência, que more 
próx. Vila Galvão F.: 
2212-1132  2ª à 6ª horário 
comercial
PRECISA-SE
A empresa Construção T e 
T admite p/ inicio imediato 
ADVOGADOS ,para de-
partamento jurídico, enviar 
CV. p/ construcaotet@
gmail.com
CORRETORES (AS)
Of.treinamento, veículo, 
comissionamento, ótimo 
local de trabalho.  Tratar 
na Av. Otávio Braga de 
Mesquita, 1559.
CONTADOR (A)
exp. em Contabilidade 
LR/LP SIMPLES Sistema 
Phoenix -lalur. E-mail 
suporte@contoffi ce.com.br  
Edivaldo.
ANALISTA CONTÁBIL
Exp. escr. tec./cont. roda 
rotina contabil. E-mail 
suporte@contoffi ce.com.br  
Edivaldo.

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

www.elasmassagens.com.br

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

MÃE INARA
Amarração Amorosa   
100% gar., não pego trab.p/ 
perder só p/ ganhar. Peço 
Não Confunda c/ Outras , 
joga-se Búzios  e Opelê Ifâ. 
Temos o verdadeiro Banho 
do Amor F. 98230-8017/ 
2092-3527.

PAULO PINTURAS
Pintamos seu Cond., 
Casa, Apto. (A partir de R$ 
1.000,00) F.: 2401-8065/ 
98077-5847

Veri�car Condições
Vitoram Corretora de Seguros

Planos a partir 
de R$ 119,10
De 0 a 18 anos

F. 2409-5992
9500-5000

SAÚDE

SALA COMERCIAL
Ótima, reformada. Em 
frente a Faculdade de 
Medicina. R$ 630,00 direto 
c/ propr. F:99901-6804

VENDA DE TERRENO
Terreno 2.200 m² para 
galpão parcelado 50% saldo
24 parcelas R$ 600 Mil
F.:95586-7732 /99621-0426

ANUNCIE AQUI
97380-7685

TAPERA GRANDE
1000 m². Ótimo local, R$ 
45 Mil. F: 96314-2035

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

MASSAGEM TERAPÊUTICA

www.fmetropolitana.com.br

ASSISTÊNCIA TÉCNICA
Seu Computador Quebrou, 
esta c/ Virus e não entra na 
Internet ? At. Domicilio.Tx. 
Única R$ 50, F:94672-8044 
whats/ 2026-1845 ac. 
cartões.
ESTAMOS AGREGANDO
Caminhões  (HR, TRUCK, 
TOCO, VUC) p/ entregas 
Do Telha Norte , Krl 
Transporte e locações  
F.:(11) 94396-1974 c/José 
Abelardo.

APTO. JD. COCAIA

Ót. Localização 60mts.² 
Todo planejado , pronto 
p/ morar 3 dorms., 
1 suíte, lazer completo 
300 Mil  F.: 98722-2555

APTO PRÓX. CARREFOUR
180 Mil (Vago)  2 dorms., 
sala 2 ambs., coz., 1 vaga, 
elevador, port 24hrs. ac. 
Financ./Fgts. F.: 2087-6666/ 
99854-6887
APTO. LADO SHOPPING MAIA
210 Mil (Vago) Ref. O , 
2 dorms., sla. 2 ambs c/ 
sacada, 1 vaga , rico em 
armários A/c Financ./Fgts. 
F.: 2087-6666/ 99854-6887
TERRENOS GUARULHOS
Ótimo localização há 
apenas 2 km da praça 8 
de dezembro. peq. entr. 
e mensais de R$ 650,00 
Últimas unid. não percam. 
F:4969-4226/ 4969-0884 
www.cooperterrahabitacio-
nal.com.br
TERRENO PRAIA GRANDE
646 Mts², próx. Cidade 
Ocian, ac. auto 190 Mil F.: 
2466-5691/ 98347-5803
JD. CUMBICA
Apto na planta 46 M², 2 
dorm c/ sacada e vaga. 
Perto do Nagumo e Caixa. 
Acesso a Dutra. A partir de 
R$ 128.900. Últimas unid. 
F.: 94743-6268

TERRENO 10 X25
Caragua Vdo ou troco por 
Imovel  Reg. Gruarulhos 
Itapegica /Gopouva. F.: 
98083-9709

CAMILA  COROA
Local discreto , R$ 100,00 
próx. Aeroporto F. 96659-
5939 whatsap.
KEIKO NISSEI 20A.
Universitária. F.: 96613-
0558 c/ foto no whats.
MASSAGEM COMPLETA
60 a 120 próximo ao Upa 
São João F. 94367-2615/ 
94952-7061 whats, ac. 
cartões. Atend. 24Hrs.

COROA ZILDA GORDONA
Novidade em Guarulhos. F.: 
94380-9078
ANA 21 ANOS
Atend. das 8 as 20hrs. Rua 
Cuevas, 18.  F: 2087-2091

FALE COM NOSSA REDAÇÃO

 11 4210-1371
FALE COM NOSSA REDAÇÃO

 11 4210-1371

Inscrições para o Casamento Comunitário 
LGBTI vão até a próxima quarta-feira
DA REDAÇÃO - A Subsecretaria 
de Políticas da Diversidade 
recebe até a próxima quarta-
-feira (14) as inscrições para 
o Casamento Comunitário 
LGBTI, que será realizado no 
dia 9 de dezembro, às 12h, no 
Salão de Artes do Teatro Ada-
mastor Centro.  Os casais que 
se inscreverem assinarão Con-
trato de União Estável com 
Comunhão Parcial de Bens, 
com base nos preceitos da lei. 
O evento é uma realização da 
subsecretaria de Políticas da 
Diversidade, vinculada à Se-
cretaria de Direitos Humanos.

A subsecretária de Po-
líticas da Diversidade, Ana 
Marques, ressaltou que o 
casamento é a formação de 
um núcleo familiar, mas es-
sencialmente resguarda a 
questão patrimonial, porque 

elege um regime de bens. “Os 
casais de pessoas do mesmo 
sexo biológico passarão a ter 
todos os direitos e obrigações 
previstos em lei e fi rmadas 
no contrato, como a partilha 
de bens e herança de parte 
do patrimônio do cônjuge em 
caso de morte”, explicou Ana.

Ana Marques conside-
ra que o reconhecimento da 
união por meio do Casamento 
LGBTI  é um importante passo 
para que práticas como precon-
ceito, homofobia e transfobia 
não ocorram mais. “A busca 
pela união estável, pelo regis-
tro civil do casamento foi uma 
luta por direitos. Afi nal, foi a 
falta dos mesmos que fez com 
que as pessoas LGBTI se empe-
nhassem tanto para que o casa-
mento se tornasse hoje uma re-
alidade”, afi rma Ana Marques.

A subsecretária de Po-
líticas da Diversidade en-
fatiza que a cerimônia do 
Casamento Comunitário 
LGBTI aos casais inscritos 
proporcionará um momen-
to especial e, acima de tudo, 
entregando a eles políticas 
públicas. “Cada casal pas-
sará ofi cialmente a ter o 
reconhecimento de sua so-
ciedade de fato, por meio 
do contrato de união estável 
devidamente registrado em 
cartório”, fi naliza.

As inscrições deverão ser 
feitas de forma presencial na 
própria subsecretaria, por 
telefone 2414-4267 ou What-
sApp 94182-4619, de segun-
da a sexta-feira das 8h às 
17h. Os casais interessados 
passarão por entrevista indi-
vidual antes da cerimônia.
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