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Cotações Selic (ano)
Bovespa Dólar Euro

6,5% R$  954
Salário Mínimo 181

Disque-Denúncia O próximo passo é envolver a população de maneira 
que a sociedade se aproprie dessa visão de futuro”,  
Rodrigo Barros, secretário da SDCETI
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o jornal de Guarulhos
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Conheça 
as belezas 

de Boituva e
aventure-se 

em um passeio 
de balão
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+1,99%
R$ 3,83

-0,71%
84.914

HMCA atendeu quase 13 mil 
casos de urgência em outubro
Número apresentou crescimento de 63% em relação a setembro quando foram atendidos 7.912 crianças e 
adolescentes; aumento ocorre devido a população saber que encontra assistência e remédios na unidade Pág. 3

Pág. 5

Apenas 12 casais 
se inscreveram 
para o casamento 
comunitário LGBTI

Concessionária confi rma falta de AVCB 
no terminal 2 no Aeroporto de Cumbica

Pág. 4

Pág. 4

SDCETI conclui 
agenda internacional 
em Barcelona nos 
próximos dias

Prefeitura retoma obra 
parada desde 2012 

na Vila Nova Cumbica
Pág. 5
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+1,36%
R$ 4,29

‘Toy Story 
4’ ganha 
primeiro 
teaser e 
apresenta 
novo personagem
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A CCR NovaDutra 
realiza, a partir da 
quarta-feira (14), 
operação especial 
de orientação 
e atendimento 
aos usuários que 
trafegarem pela 
rodovia Presidente 
Dutra durante o feriado 
da Proclamação da 
República. A operação 
contará com equipes 
extras do SOS Usuário 
em pontos estratégicos 
da rodovia; papa-fi las 
nos pedágios; dicas de 
segurança, entrevistas 
ao vivo e informações 
sobre as condições de 
tráfego na programação 
da CCRFM 107,5; além 
da distribuição de 50 
mil folhetos nas praças 
de pedágios, alertando 
sobre o uso correto do 
acostamento.

TRAGÉDIA - Incêndios continuam intensos na Califórnia e já deixaram 42 mortos e mais de 200 desaparecidos

RETRATO DO LEITOR   

ANOTE

Os metalúrgicos 
de Guarulhos, Arujá, 
Mairiporã e Santa 
Isabel aprovaram 
o primeiro acordo 
da campanha 
salarial 2018. 
Serão benefi ciados 
os trabalhadores 
nas empresas de 
autopeças, ou seja, 
35% da base. A 
proposta foi aprovada 
na última sexta-
feira (09) à noite, 
em assembleia 
no Sindicato dos 
Metalúrgicos de 
Guarulhos e Região.
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Sobrevida
O projeto de lei que previa a 

extinção de mais da metade dos 
cargos concursados da Secreta-
ria de Comunicação, Rádio e TV 
Câmara não será mais delibera-
do no Legislativo, pelo menos 
neste ano. Portanto os servido-
res que corriam o risco de per-
derem seus empregos, já podem 
respirar mais aliviados. Atual-
mente está em andamento uma 
licitação que irá locar novamen-
te todos os equipamentos neces-
sários a fi m de que a programa-
ção normal e as transmissões 
pela TV a cabo Net retornem o 
quanto antes. Hoje as sessões 
plenárias estão sendo transmi-
tidas somente via internet por 
meio do site da Casa e nenhum 
programa está sendo produzido.

Refl exão
Depois do susto de quase 

verem extintos seus cargos 
no setor de Comunicação da 
Câmara, os profi ssionais ali 
lotados deveriam se reunir 
para debater os problemas 
que levaram a tudo isso. O 
primeiro ponto a ser discutido 
poderia ser aquele que deixou 
bem claro, que mesmo após 
prestarem concurso público, a 
tal “estabilidade” é discutível, 
caso o trabalho apresentado 
não seja compatível com as 
expectativas. O segundo, e 
para mim o principal, seria 
analisar uma maneira de lidar 
melhor com a direção do Le-
gislativo, pois afi nal de contas, 
são os concursados que têm 
que trabalhar para a Câmara e 
não o contrário. Tem algumas 
pessoas no setor que precisam 
calçar as sandálias da humil-

ESPALHA FATOS
SERGIO LESSA
ef@espalhafatos.com.br 
www.espalhafatos.com.br

dade e perceber que atitudes 
radicais só trazem consequên-
cias negativas para o grupo.

Tropa de choque
Apesar de muita gente ain-

da acreditar que a campanha 
eleitoral de 2020 não começou é 
perceptível nas redes sociais que 
determinados grupos políticos 
já colocaram seu time digital em 
campo e estão ligadíssimos nas 
postagens e comentários políti-
cos. Caso seja detectado algum 
ataque ou crítica ao potencial 
candidato (ou candidata), a as-
sessoria entra em contato com o 
internauta insatisfeito de forma 
truculenta e intimidadora, ame-
açando processar e persegui-lo 
até o fi m da vida caso seus tex-
tos não sejam apagados. Com 
medo, a maioria das pessoas 
acaba deletando o que escreve-
ram. Isso porque ainda faltam 
dois anos. Imaginem o que vai 
ocorrer até a data do pleito. O 
candidato que não estiver prepa-
rado será virtualmente atropela-
do por seus adversários.

Inédita
Essa eu nunca tinha ouvi-

do. Que existem parlamentares 
que utilizam seus assessores 
também para tarefas pessoais, 
todo mundo já ouviu. Mas obri-
gar os integrantes da assessoria 
a fazerem faxina nos fi nais de 
semana em suas residências é 
o fi m da picada. E ai de quem 
se recusar. Com medo de per-
der o emprego, o pessoal pega 
fi rme no aspirador de pó, vas-
soura, balde, pano e tudo mais. 
Quando a gente pensa que já 
viu de tudo nessa vida aparece 
sempre uma nova.

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

www.fmetropolitana.com.br

Empresa 
sustentável

Quando o termo “empresas sus-
tentável” ganhou notoriedade, a 
maioria das organizações não fazia 
ideia do que isso realmente signifi ca-
va para o todo de seu negócio. Muitas 
delas abraçaram a causa por questões 
de preocupação ambiental, vendo na 
“moda” uma oportunidade de colocar 
em prática valores que já possuíam, e 
tantas outras simplesmente queriam 
se reafi rmar perante seus consumido-
res exigentes de uma postura renova-
da da empresa. Para não fi car para trás 

e perder público, quase todo mundo 
buscou se tornar um pouco mais sus-
tentável. Talvez tenha sido esse um 
dos primeiros valores que mudaram 
a forma como as pessoas passaram a 
se relacionar com as marcas.

Na era do lover e hater, ser susten-
tável é quase uma demanda básica. 
Porém, a verdade é que muitos ado-

PONTO
DE VISTA

taram essa postura por uma questão 
de relacionamento, e não de valor de 
gestão empresarial, um erro básico. 
Por estarem distantes da realidade 
da sustentabilidade, muitas empresas 
não entendiam, e ainda não entendem 
o potencial fi nanceiro de realmente 
cuidar do meio ambiente. Falando 
primeiramente do óbvio, a imagem 
da empresa nunca esteve tão em jogo 
quanto hoje. Ser sustentável determi-
na ter ou não um consumidor fi el. O 
boicote a marcas que agridem o meio 
ambiente, que poluem, tem escala 
mundial graças a internet.

Ser sustentável é afi rmar que se 
respeita o consumidor, e que ele pode 
confi ar e “amar” sua marca, sem culpa, 
sabendo que indiretamente ele mes-
mo está fazendo um bem ao planeta. 
Seguindo essa lógica, realmente há 
muito a se ganhar com uma adequada 
gestão de resíduos. Empresas que im-
plementam processos de gestão ade-
quada de resíduos, ou cuidado com 
poluentes que possam ser gerados em 
suas produções, ganham em diversos 
momentos do processo produtivo. Ba-
sicamente temos que levar algumas 
coisas em consideração.

A chave de tudo é a mudança, a 
construção de novos hábitos, a bus-
ca por novos meios de enxergar e li-
dar com problemas antigos, e é por 
isso que a certifi cação geralmente é 
a chave para atingir esses resultados. 
Feito isso é possível pensar em me-
lhor se comunicar com a comunida-
de, e ai sim atestar “minha empresa 
é sustentável”, sem modismo, sem 
belos ideais e práticas falhas, com 
real consciência e lucro.

Ser sustentável é afi rmar que 
se respeita o consumidor, e 
que ele pode confi ar e “amar”

engenheiro mecânico, bacharel 
em física aplicada pela USP e 
fundador da PALAS

ALEXANDRE PIERRO
engenheiro mecânico, bacharel 
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HMCA registrou aumento de 63% no número 
de atendimentos de urgência em outubro
DA REDAÇÃO - O Hospital 
Municipal da Criança e do 
Adolescente (HMCA) regis-
trou um aumento de 63% 
em outubro no número de 
atendimentos de casos de 
urgência. No total, foram 
atendidos 12.925 pacientes, 
entre crianças e adolescen-
tes no mês passado, contra 
7.912 em setembro.

A alta se deve, principal-
mente, pelo fato da popu-
lação saber que o hospital 
está realizando o atendi-
mento dos pacientes, além 
de contar com remédios e 
médicos. Ao invés de bus-
car auxílio em outras uni-
dades, os cidadãos acabam 
recorrendo ao HMCA, que 
é o único hospital exclusi-
vo de atendimento pediá-
trico na cidade.

Além do crescimento 

no número de atendimen-
tos médicos de urgência, o 
HMCA também apresentou 
alta em outros requisitos 
como, por exemplo, no nú-
mero de internações hospi-
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talares que em setembro fo-
ram 272 e no mês seguinte 
419, representando aumen-
to de 54%.

Outro aumento expres-
sivo diz respeito ao atendi-

mento médico ambulatorial 
que teve alta de 95%. No 
mês passado foram registra-
dos dois mil atendimentos 
de crianças e adolescentes 
contra 1.028 em setembro.

Secretaria da Saúde 
convoca médicos aprovados 
em processo seletivo
DA REDAÇÃO - Os 44 clínicos ge-
rais e os quatro ginecologistas 
aprovados no processo seletivo 
para a contratação emergencial 
de médicos começarão a ser 
chamados ainda neste mês. A 
convocação se destina ao pre-
enchimento de 19 vagas em 
clínica médica e outras 19 de 
ginecologia - para ginecologia, 
a seleção deverá ter continui-
dade com a abertura de novo 
período de inscrições.

Além destes 48 médicos, a 
Secretaria de Saúde está com 
processo seletivo para o pre-
enchimento de outras cinco 
vagas, sendo uma de geriatria 
e quatro de endocrinologista. 
Os interessados para as vagas 
de endocrinologia devem se 
inscrever até o dia 23 deste 
mês e, os candidatos à função 
de geriatria, até o próximo dia 
30. Maiores informações: 2472-
5049 e 2472 5103.
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Representantes do GRU Airport 
confirmam falta de AVCB no terminal 2 
DA REDAÇÃO - Representantes 
do GRU Airport – Aeroporto 
Internacional de São Paulo, 
em Cumbica, confirmaram 
ontem que o terminal 2 não 
possui o Auto de Vistoria do 
Corpo de Bombeiros (AVCB).

A informação foi dada na 
22ª reunião ordinária da Co-
missão Especial de Inquérito 
(CEI) que apura possíveis irre-
gularidades ocorridas no inte-
rior do aeroporto. O encontro 
foi agendado para tratar de 
questões relativas ao AVCB, 
documento que certifica que 
uma edificação possui condi-
ções adequadas de segurança 
contra incêndio. O procedi-
mento é obrigatório para luga-
res em que haja grande circula-
ção de pessoas, devendo passar 
por renovações periódicas.

De acordo com Rodrigo 
Cardoso de Jesus, gerente de 
planejamento e projetos do 
GRU Airport, a certificação 
está pendente no terminal 2, 
que está em obras, com con-

clusão prevista para 2019. Ele 
afirmou ainda que, entre 1985 
e 2012, período em que a Em-
presa Brasileira de Infraestru-
tura Aeroportuária (Infraero) 
administrava o local, nenhum 
auto de vistoria foi emitido.

Apesar dele garantir que a 
empresa responsável pela ges-
tão do aeroporto tem uma ampla 
central de combate a incêndios, 
os vereadores que compõem a 
CEI demonstraram preocupa-
ção com o fato de as atividades 
do terminal 2 continuarem em 
andamento, mesmo sem o do-

cumento. “Nós solicitamos que a 
GRU nos informe, por escrito, a 
possibilidade de um prazo para 
a realização de um termo de 
ajustamento de conduta, uma 
vez que ela reconhece que não 
tem o AVCB, mas que está em 
vias de conquistá-lo. Nós que-
remos a segurança de que isso 
vai ocorrer dentro de um prazo 
que seja interessante para todos 
os envolvidos”, explicou o presi-
dente da comissão, Marcelo Ha-
ddad Seminaldo (PT), que espe-
ra receber um posicionamento 
até o dia 21 de novembro.

Mais de 3,5 milhões de veículos devem passar 
pelas rodovias que cortam Guarulhos no feriado 

Secretário de Desenvolvimento 
Econômico chega à Barcelona para 
completar agenda internacional

LUCY TAMBORINO - Cerca de 3,5 
milhões de veículos devem pas-
sar em Guarulhos pelas rodo-
vias Fernão Dias, Ayrton Sen-
na e Presidente Dutra durante 
o feriado prolongado de 15 de 
novembro, Dia da Proclamação 
da República, e 20 de novem-
bro, Dia da Consciência Negra.

Somente a Fernão Dias 
deve receber cerca de 1,6 mi-
lhão de veículos no período. A 
concentração deve acontecer 
no trecho paulista da rodovia, 
entre Mairiporã e Vargem. 

Já o corredor Ayrton Senna/
Carvalho Pinto estima que en-
tre 1,4 e 1,6 milhões de veícu-
los passem pelas quatro praças 
de pedágio, 0h de hoje e 23h59 
de terça-feira (20). No sentido 
do interior, a movimentação 
deve ser maior das 15h às 19h 
de hoje (14) e das 6h às 13h de 
quinta-feira (15). 

Devem deixar São Paulo 
pela via Dutra no trecho pau-
lista cerca de 303 mil veículos, 
entre a 0h de hoje a meia-noite 
de quinta-feira (15). A rodovia 
ainda possui obra no trecho 
em Guarulhos, referente ao 
novo trevo Jacu Pêssego.

A fim de evitar a formação de 
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filas, está prevista a implantação 
da Operação Papa-fila na praça 
de pedágio de Itaquaquecetuba 
e Guararema. Nessa operação, 
funcionários devidamente uni-
formizados estarão à disposição 
dos motoristas para realizar a 
cobrança antecipada às cabines, 
nas faixas de rolamento.

DA REDAÇÃO - Após cumprir 
agendas em Portugal e Fran-
ça, representando o prefeito 
Guti e a cidade de Guarulhos 
em agenda internacional 
pela Europa, o secretário de 
Desenvolvimento Científico, 
Econômico, Tecnológico e 
de Inovação, Rodrigo Barros, 
participa nesta semana de 
compromissos em Barcelo-
na, onde acompanha o Smart 
City Expo World Congress.

Trata-se de um evento de 
referência internacional sobre 
cidades inteligentes, do qual 
participam mais de 17 mil 
especialistas vindos das 650 
cidades mais modernas do 
mundo, onde serão abordadas 
as tendências e inovações no 
campo das cidades inteligen-
tes, incluindo tópicos como 
transformação digital, ambien-
te urbano, mobilidade, cidades 
inclusivas e compartilhadas, 
governança e finanças.

Na Espanha, entre outras 
agendas, Barros visita a TMB, 
responsável pela operação do 
transporte público integrado 
da região metropolitana de 
Barcelona. O sistema é reco-
nhecidamente uma das experi-
ências mais bem-sucedidas da 
Europa e no mundo.

O secretário também visita 
o Ecoparc Montcada i Reixac, 
planta que faz o tratamento 
mecânico biológico de 12% de 
1,6 milhão de toneladas de re-
síduos produzidos por ano na 

região. Sua função é reaprovei-
tar os resíduos orgânicos por 
meio de diferentes tipos de 
tratamento, como triagem de 
materiais recicláveis, compos-
tagem e produção de biogás.

Entre outros compromis-
sos ainda há uma nova visita 
ao 22@, projeto de referência 
em revitalização urbana ligada 
à inovação tecnológica, inicia-
do há cerca de 20 anos e que 
têm gerado intensas transfor-
mações resultantes em mais 
qualidade de vida à população, 
conciliando interesses públicos 
e privados. “O modelo do 22@ 
é uma inspiração para Guaru-
lhos, no qual baseamos nosso 
planejamento de longo prazo 
visando uma cidade mais hu-
mana, inteligente e sustentável. 
Para isso estamos reunindo ser-
vidores de carreira e técnicos 
com respeitado saber. O próxi-
mo passo é envolver a popula-
ção de maneira que a sociedade 
se aproprie dessa visão de futu-
ro”, comenta o secretário.

Aproveitando os espaços 
abertos em Barcelona, por 
meio da Frente Nacional de 
Prefeitos, Rodrigo Barros 
também tem apresentado a 
cidade de Guarulhos às au-
toridades governamentais 
e potenciais investidores 
privados. “Tenho ressaltado 
nossos projetos de inovação 
e desestatização para gente 
de todo mundo, inclusive aos 
chineses”, destaca Barros. 

FOTO: KARINA YAMADA
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Prefeitura retoma obra de reurbanização 
integrada da Vila Nova Cumbica
DA REDAÇÃO - A prefeitura reto-
mou a obra de reurbanização 
integrada da Vila Nova Cum-
bica que estava parada desde 
2012 e que benefi ciará direta-
mente cerca de 500 famílias. 
Técnicos da Secretaria de Ha-
bitação e da Caixa Econômica 
Federal vistoriaram o local 
ontem. A administração muni-
cipal assinou, no ano passado, 
novo contrato com a empresa 
Compec Galasso, o qual deve 
ser concluído até o fi m de de-
zembro e prevê implantação 
de saneamento básico, acessi-
bilidade e mobilidade urbana 
para os moradores.

Entre as intervenções em 
andamento estão 3.600 m² de 
pavimentação das ruas Nico-
lau Dimitrow, Igarapava e Car-
mo, implantação de escada de 
acesso, muros de contenção, 
drenagem e paisagismo com 
a implantação de praças com 
parquinho e paisagismo com 

Câmara iniciará discussão 
do orçamento no dia 22

novas áreas verdes. Já, em par-
ceria com o Saae, foram execu-
tadas rede de água e esgoto.

Por ser área de risco de 
desmoronamento, em 2017, 
31 famílias foram realocadas 
pra o Conjunto Habitacional 
Brisas, Alta Vista e Parque das 
Aldeias, viabilizado por meio 
do Minha Casa, Minha Vida. 
Auxílio moradia foi disponi-
bilizado para outras 108 famí-
lias que devem retornar para a 
área quando for construído um 

novo empreendimento Minha 
Casa, Minha Vida. Além disso, 
115 famílias já foram cadastra-
das e, como estão em área con-
solidada, terão a regularização 
fundiária em outra etapa.

As obras retomadas estão 
sendo viabilizadas por meio 
convênio de R$ 3.345 milhões, 
sendo 80% de repasses do go-
verno federal vindos do PAC 
I– Plano de Aceleração do Cres-
cimento, e os outros 20%, con-
trapartida do município.

www.fmetropolitana.com.br

DA REDAÇÃO - A 8ª edição do 
Casamento Comunitário de 
Guarulhos será realizada no 
próximo dia 25 de novembro, 
às 12h, no Nosso Clube Vila 
Galvão. Serão 30 casais bene-
fi ciados que se inscreveram ao 
longo do ano. No ano passado, 
um público de cerca de 1.500 
pessoas prestigiou a cerimônia 
ecumênica do matrimônio co-
letivo foi realizada no mesmo 
local. Na ocasião 110 casais ofi -
cializaram os relacionamentos.

A queda no número de ca-
sais participantes foi motivo de 
um encontro das procuradoras 
especiais com o prefeito Guti e 
com o secretário de Desenvol-
vimento e Assistência Social, 
Alex Viterale. Na ocasião, o gru-
po conversou sobre propostas 
de mudanças para o casamento 
comunitário, promovido pelo 
Fundo Social de Solidariedade 

Apenas 12 casais se inscreveram até 
o momento para casamento LGBTI
DA REDAÇÃO - Hoje é o último 
dia para realizar inscrição 
para o Casamento Comuni-
tário LGBTI. Até o fim da 
tarde de ontem, apenas 12 
casais haviam realizado a 
inscrição e aguardam para 
realizar a entrevista. No to-
tal são oferecidas 30 vagas 
nesta edição.  

O casamento será reali-
zado no dia 9 de dezembro, 
às 12h, no Salão de Artes do 
Teatro Adamastor Centro.  As 
pessoas que se inscreverem 
assinarão Contrato de União 
Estável com Comunhão Par-
cial de Bens, com base nos 
preceitos da lei. As inscrições 
podem ser feitas de forma 
presencial na Subsecretaria de 
Políticas da Diversidade, por 
telefone 2414-4267 ou What-
sApp 94182-4619. O evento é 
uma realização da subsecreta-
ria, vinculada à Secretaria de 

Direitos Humanos.
A subsecretária de Polí-

ticas da Diversidade, Ana 
Marques, enfatiza que a ce-
rimônia do Casamento Co-
munitário LGBTI aos casais 
inscritos proporcionará um 
momento especial e, acima 

de tudo, entregando a eles 
políticas públicas. “Cada ca-
sal passará ofi cialmente a 
ter o reconhecimento de sua 
sociedade de fato, por meio 
do contrato de união estável 
devidamente registrado em 
cartório”, fi naliza.

FOTO: FÁBIO NUNES TEIXEIRA 

da Prefeitura Municipal.
 “Hoje, são 270 pessoas 

inscritas, porém, há um gasto 
cartorial, e o cartório não quer 
bancar mais do que 30 [casa-
mentos]. Nós já chegamos a 
ter mais de mil casamentos de 
uma só vez, então nós fi camos 
de equacionar esse projeto e 
readequá-lo no sentido de que 
seja possível um maior núme-
ro de casamentos comunitá-
rios”, afi rmou a vereadora Ja-
nete Lula Pietá (PT).

 A vereadora destacou que, 
para muitas mulheres, o casa-
mento é um sonho importante 
de ser realizado. “A Procura-
doria Especial da Mulher vai 
rever a Lei, de tal forma que 
não seja tão engessada a ques-
tão do número de casamentos 
comunitários. O ideal é que o 
número total de inscritos seja 
atendido”, disse.

LUCY TAMBORINO - As audi-
ências públicas do projeto 
da Lei Orçamentária Anual 
(LOA) deverão começar no 
próximo dia 22. Elas serão 
presididas pelo vereador 
João Dárcio (Podemos). Se-
gundo o projeto, o Execu-
tivo terá um orçamento de 
R$ 4,8 bilhões para 2019.

O PL será discutido com 
explanações feitas pelos se-
cretários e coordenadores 
municipais, além dos pre-
sidentes das autarquias, aos 
parlamentares que compõe 

a comissão. O documento 
apresenta as pretensões de 
investimentos a serem fei-
tos por todos os órgãos da 
prefeitura no próximo ano. 

Segundo o PL, a maior 
fatia do orçamento será 
destinada à Secretaria de 
Educação, que terá uma 
verba de mais de R$ 1 bi-
lhão para investimentos. 
O valor total do orçamento 
não apresentou crescimen-
to expressivo em relação 
à estimativa para este ano 
que foi de R$ 4,3 bilhões.
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8ª edição do Casamento Comunitário 
será realizada no próximo dia 25

FOTO: NÍCOLLAS ORNELAS
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Brasil gasta R$ 3,48 por dia com a 
saúde de cada habitante, diz CFM
DA REDAÇÃO - Levantamento 
do Conselho Federal de Me-
dicina (CFM) revela que o 
Brasil gasta R$ 3,48 per ca-
pita por dia para cobrir as 
despesas com saúde de seus 
mais de 207 milhões de habi-
tantes. O valor, segundo o es-
tudo, inclui ações e serviços 
prestados pelo governo em 
seus três níveis de gestão – 
federal, estadual e municipal 
– ao longo da última década.

De acordo com o CFM, a 
quantia é resultado de uma 
análise detalhada de infor-
mações disponíveis e rela-
tivas às contas públicas do 
segmento em 2017. Os cálcu-
los, a partir de dados oficiais, 
apontam ainda que, nesse 
mesmo ano, o gasto por ha-
bitante com saúde em todo o 
país foi de R$ 1.271,65.

O levantamento mostra 

www.fmetropolitana.com.br

que, de 2008 a 2017, os gas-
tos públicos per capita com 
a saúde no país não tiveram 
reajustes que superassem os 
valores de reposição previs-
tos no Índice de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA), 
o principal indicador de in-
flação no Brasil e que, no pe-
ríodo, subiu cerca de 80%.

O estudo destaca que, 
mesmo tendo ganhos mé-
dios de 3% ano nesse inter-
valo de dez anos, resultando 
em um acumulado de 26%, 
a perda do gasto per capita 
comparado ao medidor infla-
cionário chega a quase 42%. 
Caso os valores tivessem 
sido corrigidos pelo IPCA a 
partir de 2008, o gasto anual 
por pessoa, que em 2017 foi 
de R$ 1.271,35, seria amplia-
do para R$ 1.800.

O CFM também compa-

rou a evolução do gasto per 
capita com ações e serviços 
de saúde com o Índice Na-
cional de Preços ao Consu-
midor (INPC), que acumulou 
aumento de 80% no período. 
Já o Índice do Custo de Vida, 
do Departamento Intersindi-
cal de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos (ICV-Diee-
se), subiu quase 83%.

PRECISA-SE 

COSTUREIRA/GUARULHOS

EMPRESA LOCALIZADA EM GUARULHOS

EXPERIÊNCIA COM AS MÁQUINAS OVERLOQUE , 
GALONEIRA OU PONTO CORRENTE  PARA EMPRESA 
DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS .

BENEFÍCIOS: CAFÉ DA MANHÃ, CAFÉ DA TARDE, 
VALE ALIMENTAÇÃO, VALE TRANSPORTE , 
CONVÊNIO MÉDICO, CONVÊNIO ODONTOLOGICO
E PREMIAÇÃO POR PRODUÇÃO.

    HORÁRIO DE TRABALHO: 
      SEG Á SAB – 6H ÀS 14H (CAFÉ DA MANHÃ + BENEFICÍOS) 
       SEG A SAB – 14H ÀS 22H (CAFÉ DA TARDE + BENEFICÍOS)

                INTERESSADOS LIGAR NO RH :  
(FALAR COM JÉSSICA)

(11) 2229 1241 /     (11) 9 7450 3971 

 

 

 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

 

O Presidente do Sindicato dos Feirantes do Município de Guarulhos, no 

uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os 

Associados deste Sindicato em gozo de seus direitos sindicais  para 

participarem da ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  a ser 

realizada no dia 5 de março de 2018, às 18h,  na Rua Caraguatatuba, 
121, Vila Rachid,  Guarulhos , em primeira convocação com a presença 

da maioria dos associados ou uma hora após, em segunda convoca ção, 

com qualquer número de associados presentes, para deliberarem sobre 

a seguinte ORDEM DO DIA:  

1 –  Alterações no Regulamento Eleitoral referentes ao Artigo 3º, § 6º 
e Artigo 6º, § 2º, Inciso IV.  

2 – Proposta de alteração do  Decreto Municipal n° 18.603/1994 que 
estabelece os padrões de materiais utilizados na cobertura e saia  das barracas. 

3 – Outros assuntos.  

  

  Guarulhos, 22 de fevereiro de 2018 

 

 

 

      VALDIR KUNIYOSHI - Presidente  

CNPJ 63898035/0001-00

Sindicato dos Feirantes do Munícipio 
de Guarulhos

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

O Presidente do Sindicato dos Feirantes do Município de Guarulhos, no uso das 
atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os Associados deste Sin-
dicato em gozo de seus direitos sindicais para participarem da ASSEMBLÉIA 
GERAL ORDINÁRIA a ser realizada no dia 26 de novembro de 2018, às 17h, 
na Rua Caraguatatuba, 121, Vila Rachid, Guarulhos, em primeira convocação 
com a presença da maioria dos associados ou uma hora após, em segunda 
convocação, com qualquer número de associados presentes, para deliberarem 
sobre a seguinte

ORDEM DO DIA:

1 - Discussão e Votação da Previsão Orçamentária para 2019. 
2 - Aprovação do Valor da Contribuição Confederativa.
3 - Aprovação do Valor da Mensalidade Associativa.
4 - Outros Assuntos.

Guarulhos, 14 de novembro de 2018.

 HELIO MASSAAKI TERUIA - Presidente

Por meio de nota, o Ministério da Saúde informou que desconhece o método utilizado 
pelo CFM para o cálculo de gastos per capita em saúde no país. Em 2017, segundo pasta, 
os gastos públicos em ações e serviços públicos de saúde registraram uma despesa per 
capita de R$ 1.320,48, um aumento de 119% em relação a 2008, quando foi aplicado R$ 
602,10. “Ou seja, acima da inflação do período (80%)”, reforçou o ministério.

A pasta garante cumprir o estabelecido pela Constituição Federal (EC 95/2016), inclu-
sive garantindo valores acima do piso constitucional de 15% da Receita Corrente Líquida 
do Governo Federal acrescido da inflação. Neste ano, a aplicação mínima da União em 
ações e serviços públicos de saúde, de acordo com o comunicado, deve chegar a R$ 117,9 
bilhões – R$ 5,5 bilhões a mais do que determinado pela Lei.

FOTO: CAMILA SOUZA/GOVBA
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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 1- CAMILA STEFANY FERREIRA, brasilei-
ra, solteira, maior, auxiliar de escritório e assemelhados, RG.475940118-SP/
SSP, CPF/MF. 380.903.028-74, residente na Rua Segundo Tenente Aviador 
Ary Pereira de Lima, n. 251, Guarulhos/SP, e 2- WILLIAM JEFFERSON DE 
SOUZA ANTONIO, brasileiro, solteiro, maior, auxiliar, RG. 320198455-SSP/
SP, CPF/MF. 371.119.178-98, residente na Rua Jornal do Comércio, n. 137, 
Americanópolis, São Paulo/SP, que atendendo ao requerido por CAIXA ECO-
NÔMICA FEDERAL-CEF., (prenotado sob n. 321.718) foi instaurado o pro-
cedimento executório administrativo, em conformidade com o artigo 26, pa-
rágrafo 1º da Lei federal 9.514 /97, da Alienação Fiduciária registrada sob 
n. 4, na matrícula n. 105.409, desta serventia, pela qual CAMILA STEFANY 
FERREIRA e WILLIAM JEFFERSON DE SOUZA ANTONIO, transmitiram-
-lhe em alienação fiduciária, o imóvel situado nesta comarca: Estrada da Água 
Chata, n. 2.315, Apto n. 501, Torre 10, Residencial Santa Cecília, Água Chata,  
Guarulhos/SP. Com o intuito de proceder à intimação pessoal da devedores, 
foram efetuadas diligências nos seguintes endereços: a-) Estrada da Água 
Chata, n. 2.315, Apto n. 501, Torre 10, Residencial Santa Cecília, 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” (conforme certidões de fls.32 e 
40); b-) Rua Jornal do Comércio n. 137, Americanópolis, São Paulo/SP- CEP: 
04429-140 (no endereço do devedor constante no registro aquisitivo), tendo 
o escrevente notificador do 4º Oficial de Registro de Títulos e Documentos  
e Documentos e Civil de Pessoal Jurídica da Comarca de São Paulo, haver 
obtido informações no local que:  “...os destinatários mudaram-se do endereço 
indicado para local incerto e não sabido”. Conforme informações prestadas 
pela Sra. Shirley Sampaio, que se apresentou como atual moradora do imó-
vel” (certidões de fls. 48 e 56); c-) Rua Segundo Tenente Aviador Ary Pereira 
de Lima, nº 251, Cidade Jardim Cumbica, Guarulhos/SP- CEP: 07180-400 (no 
endereço da devedora constante no registro aquisitivo), tendo o escrevente 
notificador certificado que: “não existe o número indicado, do n. 249, pula para 
o n. 255” (certidões de fls. 16 e 24). Diante desse quadro, a credora exequente 
requereu a intimação por edital dos devedores: CAMILA STEFANY FERREI-
RA e WILLIAM JEFFERSON DE SOUZA ANTONIO, 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 intima-
ção 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 despa-
cho de fls. 81, 82, 83 e 84. Assim, pelo presente, ficam os referidos fiduciantes 
(CAMILA STEFANY FERREIRA e WILLIAM JEFFERSON DE SOUZA AN-
TONIO), 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 qui-
tar o seu débito para com a credora fiduciária e proprietária supra, que em 
30/10/2018 perfazia o valor de R$ 7.886,26 (sete mil, oitocentos e oitenta e 
seis reais e vinte 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 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) im-
plicará 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, 31 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 SA-
BER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem e 
interessar possam, em especial ao Sr. SAMUEL RODRIGUES VIANNA, bra-
sileiro, solteiro, maior, operador processo de produção, RG. 44804703-SSP/
SP, CPF/MF. 379.878.848-04, residente na Rua Heitor dos Prazeres, n. 16 A, 
Jardim Paraventi, em Guarulhos/SP, que atendendo ao requerido por CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL-CEF., (prenotado sob n. 317.791) 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° 5, na matrícula n° 105.067, desta serventia, pela qual SAMUEL RODRI-
GUES VIANNA, transmitiu-lhe em alienação fiduciária, o imóvel situado nesta 
comarca: Estrada da Água Chata, n. 2.315, Apto n. 203, Torre 2, Residencial 
Santa Cecília, Água Chata. Com o intuito de proceder à intimação pessoal 
do devedor, foram efetuadas diligências nos seguintes endereços: a-) Estra-
da da Água Chata, n. 2.315, Apto n. 203, Torre 2, Residencial Santa Cecília, 
Água Chata, Guarulhos/SP- CEP: 07251-000 (no próprio imóvel transmitido 
em alienação fiduciária), tendo o escrevente notificador certificado que: “...o 
destinatário encontra-se inacessível ao ora subscritor.” (certidão de fls. 61); 
b-) Rua Heitor dos Prazeres, n. 16A, Jardim Paraventi, Guarulhos/SP - CEP: 
07123-060 (no endereço do devedor constante no registro aquisitivo), tendo o 
escrevente notificador certificado haver obtido informações no local que: “...o 
destinatário não reside no local, e que o mesmo é desconhecido, encontran-
do-se em local incerto e não sabido. Informações prestadas pelo Sr. Brito, que 
se apresentou como vizinho.” (certidão de fls. 39). Diante desse quadro, a 
credora exequente requereu a intimação por edital do devedor: SAMUEL RO-
DRIGUES VIANNA, 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 diá-
ria, contado o prazo para purgação da mora da data da ultima publicação do 
edital. Foi deferida a intimação por edital, pelo despacho de fls. 68/70. Assim, 
pelo presente, fica o referido fiduciante (SAMUEL RODRIGUES VIANNA), 
intimado 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 30/10/2018 perfazia 
o valor de R$ 9.684,07 (nove mil, seiscentos e oitenta e quatro reais 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 apresentada pela exequen-
te, 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 CONSOLI-
DAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DA CREDORA FIDUCIÁRIA. Assim, 
expediu-se o presente edital, para que de futuro ninguém possa alegar nulida-
de, o qual será publicado, por três vezes, em jornal de grande circulação deste 
Município. Guarulhos, 31 de outubro de 2018.

MANUEL SANCHES DE ALMEIDA
Oficial Delegado

EDITAL

Manuel Sanches de Almeida
Oficial

CNPJ n. 51.260.743/0001-31

www.fmetropolitana.com.br
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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. IVONETE APARECIDA DOS SAN-
TOS, brasileira, solteira, maior, agente administrativo, RG.17.895.603-SP, 
CPF/MF. 113.366.088-62, residente e domiciliada na Rua Lago Verde, n. 61, 
em Guarulhos/SP, que atendendo ao requerido por CAIXA ECONÔMICA FE-
DERAL-CEF., (prenotado sob n. 315.232) foi instaurado o procedimento exe-
cutório 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. 
104.323, desta serventia, pela qual IVONETE APARECIDA DOS SANTOS, 
transmitiu-lhe em alienação fiduciária, o imóvel situado nesta comarca: Estra-
da Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, n. 3.000, Apto n.3-A, Edifício 
Paraty, Bloco 05, Acqua Park Condomínio Club, Jardim Albertina, Guarulhos/
SP- CEP: 07252-000. Com o intuito de proceder à intimação pessoal da de-
vedora, foram efetuadas diligências nos seguintes endereços: a-) Estrada 
Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, n. 3.000, Apto n.3-A, Edifício 
Paraty, Bloco 05, Acqua Park Condomínio Club, Jardim Albertina, Guarulhos/
SP- CEP: 07252-000 (no próprio imóvel transmitido em alienação fiduciária), 
tendo o escrevente notificador certificado que: “...a destinatária encontra-se 
inacessível ao ora subscritor” (conforme certidão de fls.37); b-) Rua Lago Ver-
de, n. 61, Parque das Nações, Guarulhos/SP- CEP: 07243-270 (no endereço 
da devedora constante no registro aquisitivo), tendo o escrevente notificador 
haver obtido informações no local que: “...a destinatária mudou-se há mais 
ou menos dois anos, para local incerto e não sabido. Conforme informações 
prestadas pelo Sr. Robson Cruz, que se apresentou como atual morador do 
imóvel” (certidão de fls. 15). Diante desse quadro,a credora exequente reque-
reu a intimação por edital da devedora: IVONETE APARECIDA DOS SAN-
TOS, 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. 42, 43 e 44. Assim, pelo 
presente, fica a referida fiduciante (IVONETE APARECIDA DOS SANTOS), 
intimada para que, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, a contar da última 
publicação deste edital, (que será feita em 3 (três) dias consecutivos, com-
pareça ao 1º Oficial de Registro de Imóveis de Guarulhos/SP, sito à Rua 
Dona Olinda de Albuquerque, nº157, Jardim São Paulo, Guarulhos / São 
Paulo (de segunda a sexta-feira - horário 9:00 as 16:00h), para quitar o seu 
débito para com a credora fiduciária e proprietária supra, que em 30/10/2018 
perfazia o valor de R$ 10.550,57 (dez mil, quinhentos e cinquenta reais e 
cinquenta 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 apresenta-
da 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) implicará na 
CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DA CREDORA FIDUCIÁ-
RIA. 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, 31 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 tive-
rem e interessar possam, em especial a Sra. PRISCILA PORTELA DA SIL-
VA, brasileira, solteira, maior, assistente, RG.288720489-SSP/SP, CPF/MF. 
093.816.368-00, residente na Rua Freguesia de Poiares, n. 280, Apto n. 33, 
Bloco 3, Vila Carmosina, São Paulo/SP, que atendendo ao requerido por CAI-
XA ECONÔMICA FEDERAL-CEF., (prenotado sob n. 317.510) 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. 112.906, desta serventia, pela qual PRISCILA PORTE-
LA DA SILVA, transmitiu-lhe em alienação fiduciária, o imóvel situado nes-
ta comarca: Rua Fernando Luz, n. 290, Apto n. 401, Bloco 13, Residencial 
Santa Mônica, Água Chata, Guarulhos/SP - CEP: 07251-365. Com o intuito 
de proceder à intimação pessoal da devedora, foram efetuadas diligências 
nos seguintes endereços: a-) Rua Fernando Luz, n. 290, Apto n. 401, Bloco 
13, Residencial Santa Mônica, Água Chata, Guarulhos/SP- CEP: 07251-365 
(no próprio imóvel transmitido em alienação fiduciária), tendo o escrevente 
notificador certificado que: “...a destinatária encontra-se inacessível ao ora 
subscritor.” (certidão de fls. 41); b) Rua Freguesia de Poiares, n. 280, Apto n. 
33, Bloco 3, Vila Carmosina, São Paulo/SP- CEP: 08290-440 (no endereço 
da devedora constante no registro aquisitivo), tendo o escrevente notificador 
do 5º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica 
da Comarca de São Paulo- Capital, certificado haver obtido informações no 
local que: “...a destinatária mudou-se para local incerto e não sabido há apro-
ximadamente dois anos” (conforme certidão de fls. 18). Diante desse quadro,a 
credora exequente requereu a intimação por edital da devedora: PRISCILA 
PORTELA DA SILVA, com fundamento no §4º Art. 26 da Lei 9514/97, redação 
inserida pela Lei nº 13.043, de 2014, do teor seguinte: § 4º Quando o 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 diá-
ria, contado o prazo para purgação da mora da data da ultima publicação do 
edital. Foi deferida a intimação por edital, pelo despacho de fls. 46, 47 e 48. 
Assim, pelo presente, fica a referida fiduciante (PRISCILA PORTELA DA SIL-
VA), intimada para que, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, a contar da última 
publicação deste edital, (que será feita em 3 (três) dias consecutivos, com-
pareça 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 22/10/2018 
perfazia o valor de R$ 30.989,58 (trinta mil, novecentos e oitenta e nove reais 
e cinquenta 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 pagamento; b) Os acréscimos correspondentes a atualização entre o 
dia de hoje e o do efetivo pagamento (os quais constam da planilha apresenta-
da 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 FIDUCIÁ-
RIA. 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, 23 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 SA-
BER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem 
e interessar possam, em especial a Sra. KARLLA CRYSTINA DA SILVA 
REDDIG, brasileira, solteira, maior, técnica em segurança do trabalho, RG.
404987540-SSP/SP, CPF/MF. 219.337.338-88, residente na Rua Francisco 
Foot, n. 22, Prédio 22, Bloco A, Jardim Tranquilidade, Guarulhos/SP, que 
atendendo ao requerido por CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF., (preno-
tado sob n. 315.251) foi instaurado o procedimento executório administrati-
vo, em conformidade com o artigo 26, parágrafo 1º da Lei federal 9.514 /97, 
da Alienação Fiduciária registrada sob n. 4, na matrícula n. 128.731, desta 
serventia, pela qual KARLLA CRYSTINA DA SILVA REDDIG, transmitiu-lhe 
em alienação fiduciária, o imóvel situado nesta comarca: Rua Ita, n. 55, Apto 
n. 201, Bloco 09,Parque Santa Teresa, Jardim Ansalca, Guarulhos/SP- CEP: 
07241-150. Com o intuito de proceder à intimação pessoal da devedora, fo-
ram efetuadas diligências nos seguintes endereços: a-) Rua Ita, n. 55, Apto 
n. 201, Bloco 09,Parque Santa Teresa, Jardim Ansalca, Guarulhos/SP- CEP: 
07241-150 (no próprio imóvel transmitido em alienação fiduciária), tendo o 
escrevente notificador certificado haver obtido informações no local que: “...a 
destinatária mudou-se do endereço indicado, para local incerto e não sabido e 
o imóvel encontra-se vazio livre de pessoas e objetos. Conforme informações 
prestadas pelo Sr. Jeferson de Brito, que se apresentou como porteiro do 
condomínio.” (certidão de fls. 43); b-) Rua Francisco Foot, n. 22, Prédio 22, 
Bloco A, Jardim Tranquilidade, Guarulhos/SP- CEP: 07051-090 (no endereço 
da devedora constante no registro aquisitivo), tendo o escrevente notificador 
certificado que: “...a devedora encontra-se inacessível ao ora subscritor” (con-
forme certidão de fls. 16). Diante desse quadro,a credora exequente requereu 
a intimação por edital da devedora: KARLLA CRYSTINA DA SILVA RED-
DIG, 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. 57, 58 e 59. Assim, pelo 
presente, fica a referida fiduciante (KARLLA CRYSTINA DA SILVA REDDIG), 
intimada para que, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, a contar da última 
publicação deste edital, (que será feita em 3 (três) dias consecutivos, com-
pareça 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 22/10/2018 
perfazia o valor de R$ 27.440,75 (vinte e sete mil, quatrocentos e quarenta re-
ais e setenta e cinco 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 apresenta-
da 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 FIDUCIÁ-
RIA. 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, 23 de outubro de 2018.

MANUEL SANCHES DE ALMEIDA
Oficial Delegado

EDITAL

Manuel Sanches de Almeida
Oficial

CNPJ n. 51.260.743/0001-31

Olá Amiguinhos empreendedores 
conectados à Matrix! Continuando 
nosso papo de empreendedor, hoje 
quero falar com vocês sobre um tema 
muito polêmico: para exercer uma li-
derança efi ciente, é realmente neces-
sário saber antes de mais nada, dele-
gar? De minha parte, posso afi rmar 
que defi nitivamente, SIM! Muitos 
empreendedores ainda trazem consi-
go o lema: “Se quer algo bem feito, 
faça você mesmo” e posso dizer que 
grande parte deles está à beira do in-
farto ou da falência (ou os dois!), pois 
ninguém consegue tomar a frente de 
todas as áreas de seu negócio e con-
seguir olhar a diante, focando nos 
próximos passos da empresa, anali-
sando o mercado ao seu redor, assim 
como as oportunidades que podem 
surgir. Um outro mito que tem que 
ser derrubado (inclusive eu mesmo 
preciso) é o de que empreendedor 
parado está perdendo dinheiro o que 
é uma grande burrice. Na década de 
90, o professor e sociólogo italiano 
Domenico de Mais propôs uma ideia 
chamada de ÓCIO CRIATIVO que 
prega alegria e satisfação no dia a 
dia como veículo para aumentar a 
criatividade e o potencial de inova-
ção, mas este será o tema de nossa 
próxima coluna. Voltando a falar da 
importância de delegar, é fundamen-
tal que antes de delegar tarefas e res-
ponsabilidades, seja construído um 
ambiente de confi ança, tanto sobre 
O QUE a pessoa irá entregar, como 
QUANDO e COMO ela irá entregar. 
Para que isso ocorra, é interessante 
seguir algumas regrinhas.

- Antes de começar, tenha certeza 
de que a pessoa para quem vai de-
legar algo, possui as competências 
habilidades e a atitudes (conhecido 
como CHA) necessárias pois ao in-
vés de motivar, você pode não só 
desmotivar esta pessoa, mas tam-
bém perder possíveis talentos bons 
em outras áreas. Lembre-se de que 
pessoas são inteligentes de formas 

diferentes! Deixe claro suas expecta-
tivas e objetivos a serem alcançados, 
se possível registrados em e-mail ou 
carta, para que não haja dúvidas lá 
na frente.

- Certifi que-se de que este objeti-
vo será acompanhado com indicado-
res de performance bem defi nidos, 
ou seja, quais resultados esta pessoa 
precisa obter ao longo da caminhada 
para que ao fi nal, o objetivo central 
seja atingido.

- Observe de longe, mas deixando 
que o colaborador exerça sua lide-
rança para a qual foi instruído, sem 
interromper o processo, pois você 
pode desmoraliza-lo frente aos de-
mais por tirar prematuramente dele 
a responsabilidade delegada.

Por fi m, recomendo que mante-
nha uma rotina de contínuos e ro-
tineiros feedbacks. E quando digo 
rotineiros, é para que este feedback 
tenha dias e horários certos, afi m de 
que tudo seja preparado para apre-
sentar o status dos processos dele-
gados, pois seus colaboradores não 
são alunos do colegial para fazerem 
“exame surpresa”. Recomendo tam-
bém que construa uma política de 
validação das ações reportadas para 
que, além de motivados, seus líderes 
sintam-se literalmente validados (ou 
endossados) perante os demais, já 
que está performando conforme ou 
acima do esperado.

Enfi m, para que nós empreende-
dores possamos ter tempo para vis-
lumbrar novos horizontes ou ainda 
prever possíveis obstáculos, é neces-
sário que sua equipe possua autono-
mia, entusiasmo e liderança validada. 

E aí, gostou da dica? Mande suas 
sugestões para nossos próximos as-
suntos que prometo fazer um texto 
bem legal e te agradecer em público! 
Quer ver mais, dá um pulo lá no site 
www.redpillmkt.com.br ou me man-
de um e-mail em andre@redpillmkt.
com.br que estarei pronto para junto 
com você, criar coisas incríveis!

Folha

Liderar e delegar?
O que fazer para preparar sua empresa para dar o 
próximo passo sem você ter que estar à frente de tudo?

ARTIGO
André Logello Lima
Gestor da agência RedPill Estratégia 
e Marketing e coordenador do curso 
de pós-graduação em marketing digital 
e e-commerce do Senac Osasco.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

21 MAR.
20 ABR.

21 ABR.
20 MAI.

21 MAI.
20 jUN.

21 jUN.
21 jUL.

22 jUL.
22 AGO.

23 AGO.
22 SET.

23 SET.
22 OUT.

23 OUT.
21 NOV.

22 NOV.
21 dEz.

22 dEz.
20 jAN.

21 jAN.
19 fEV.

20 fEV.
20 MAR.

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

Suburbicon – Bem-Vindos ao 
Paraíso analisa o racismo

DiVUlgAçãO

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

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

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

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

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

Desde a coletiva do filme 
em Veneza, divulgada para 
todo o mundo por corres-
pondentes das maiores agên-
cias de notícias, Clooney e 
Damon não se cansam de 
explicar que, embora tenha 
tudo a ver com o neoconser-
vadorismo e a onda racista 
que tem emanado da Casa 
Branca, Suburbicon não nas-
ceu exatamente como uma 
reação da dupla – ator e dire-
tor – à presidência de Donald 
Trump. Liberais de carteiri-
nha, Clooney e Damon admi-
tem que foram atropelados 
pela candidatura e vitória de 
Trump.             (aGÊNcia estado)
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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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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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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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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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na década seguinte, e assim 
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por direitos – que o cinema 
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tuído em êxitos recentes. O 
tema de Suburbicon não é a 
integração, mas seu oposto, 
a discriminação.
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todo o mundo por corres-
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explicar que, embora tenha 
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vadorismo e a onda racista 
que tem emanado da Casa 
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reação da dupla – ator e dire-
tor – à presidência de Donald 
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Episódio romântico ou sentimental encherá de alegria todo seu ser.
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progredir profissional e financeiramente. Tome novas decisões.
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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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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 
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Branca, Suburbicon não nas-
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ÁRIES: Irá ter alguns problemas para conseguir expor 
aquilo que você está maturando já faz um tempo. O Sol 
virá porém com uma força diferenciada neste dia genial.

TOURO: Muitas coisas virão a acontecer pelo fato de você 
valorizar alguns elementos de menor importância. Do 
planeta Vênus algumas coisas interessantes irão ocorrer.

GÊMEOS: Tudo fi cará exatamente aonde está, pois as 
adulterações não tendem a ocorrer de forma tão evidente. 
O componente Ar virá com uma força diferenciada.

CÂNCER: Você sentirá muita incomodação neste dia, 
difi cultando e muito a sua relação durante parte deste 
período. 

LEÃO: Sentirá se esvair muito do seu charme para con-
seguir as coisas que você tanto queria nesta caminhada. 
Você irá precisar fazer novas análises da sua conduta.

VIRGEM: Transigirá neste momento com bastante energia 
para um novo ideal na sua vida. Demonstrará um entendi-
mento equivocado sobre determinadas pessoas.

DA REDAÇÃO - A expectativa 
para a estreia de “Toy Story 
4” é grande, uma vez que o 
fi lme chega quase dez anos 
após o lançamento da últi-
ma película, em 2010. Para 
atiçar ainda mais a curiosi-
dade dos fãs, a Disney/Pixar 
lançou nesta segunda-feira 
(12), o primeiro teaser do 
novo longa-metragem.

No vídeo, todos os perso-
nagens já bem conhecidos 

do público estão em uma 
ciranda, felizes, até aparecer 
um novo personagem que 
diz “não pertencer” àquele 
grupo. O novo personagem, 
chamado Forky, não se con-
sidera um brinquedo.

Lançado na década de 
90, Toy Story conta a his-
tória de Woody que é um 
boneco cowboy de bom co-
ração que pertence a um 
jovem chamado Andy. Po-

rém vê sua posição como o 
brinquedo favorito de Andy 
comprometida quando seus 
pais lhe compram um outro 
brinquedo, o Buzz Lightye-
ar, uma fi gura de ação. Ain-
da pior, Buzz é arrogante 
e acha que ele é um astro-
nauta de verdade em uma 
missão para retornar ao seu 
planeta natal.

“Toy Story 4” estreia no 
dia 21 de junho de 2019.

‘Toy Story 4’ ganha primeiro teaser 
e apresenta novo personagem

LIBRA: Será muito importante para você neste dia, 
aprender a diferenciar as coisas ruins das coisas boas na 
sua vida.

ESCORPIÃO: Você não apresentará muitas qualidades no 
controle do stress durante boa parte do seu dia. De forma 
ansiosa irá conduzir alguns campos da sua vida.

SAGITÁRIO: Verá algumas coisas passarem na sua vida 
sem que possa agarrar, pois não estará preparado para 
este momento.

CAPRICÓRNIO: Você precisará produzir um pouco mais 
de conhecimento sobre as coisas novas na sua vida. É 
bom que entenda melhor as pessoas.

AQUÁRIO: Tente não aceitar todas as coisas que as pes-
soas mais próximas venham a fazer ou dizer para você. 
Tente comportar-se da melhor maneira possível.

PEIXES: Deixe as coisas mais simplórias no estado em 
que estão, pois somente desta forma chegará aonde você 
realmente quer.

FOTO: DIVULGAÇÃO
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RDMT
PERMANENTE

FORMOSAL
OCIMARTMU

OLEODIESEL
RDEDELA

GARIMPOS
RORARASV

CURIOSIDADE
DIOSOOIR
ILCORAGEM

IMATURIDADE
EOLDOML

SINAGOGAASH
TIAEDUACA

SORRATEIRAS

C

Animal
similar ao

camelo

Recipien-
tes para

leite
infantil

Ondulação
química
capilar
(bras.)

Alimento
nocivo aos

bebês

Combus-
tível de
ônibus e 

caminhões

"Respos-
tas", em

NRA

Animal
como 

King Kong
(Cin.)

"Democrá-
tico", em

PDT

Letra-
símbolo do 
sublinhado
no Word

O bem
repassado 
gratuita-
mente

Música da
banda
Alice in
Chains

Basílio da
(?), poeta

de "O
Uraguai"

(?) Force
One, o avi-
ão de Oba-
ma (ing.)

Unidade
de venda
do café a

granel

(?) Gue-
des, chef 
e apre-

sentador

Mau
cheiro
(bras.)

Sagui

Arte, em
inglês

Variedade de mamão
Elemento ausente 
nas fotografias de
Sebastião Salgado

Atividade realizada 
em Serra Pelada 
nos anos 1980

Multidão
(pop.)

Qualidade
do fruto
verde

"A (?) ma-
tou o gato"

(dito)
Deus, em
espanhol

Estado primordial 
de um ser
orgânico

Qualidade
inata
Obter,

em inglês

Beijo

(?) Ketu,
banda 
de axé

Daquela
mulher

Ferro, em
inglês

Redução da (?) penal,
tema social polêmico

Lendário
continente

perdido
Macia

A professo-
ra, para as
crianças
Furtivas

Elétron
(símbolo)
Templo
judaico

Tipo de embalagem
que usa menos

recursos naturais 
que a regular 

Sódio
(símbolo)

Hemácias
(Citol.)

(?) de al-
coolemia:

é feito com
bafômetro

Osvaldo
Orico,

escritor
paraense

Destemor
Vestir a
roupa do 

magistrado

Cinza, 
em inglês
Gemido 
de dor

2/mu. 3/air — art — ash — get. 4/died — dios — iron. 7/formosa.
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v

11

LICENCIAMENTO
ATRASADO!!!!!
Parcelamos Todos 

os débitos 
do seu veículo

Tels: 2440-6425 ou 4963-0569

ATÉ 12X CARTÃO OU 
18X NO CHEQUE

CURSO

VEÍCULOSSERVIÇOSIMÓVEIS NEGÓCIOS

Contrata-se Oportunidade

Máquinas

Esoterismo

Serviço

Relax

Aluga-se

Sítios e Chácaras

Vende-se

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.
TRABALHE EM CASA
C/Internet  Sistema de 
micro franquia. Adquira sua 
independência fi nanceira.  
Ganhe de R$ 500,00 á R$ 
5.000,00 . F.: 2737-7067  
www.ganhosemcasa.
com.br

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

/jornalfolhametro

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

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
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 PRAIA GRANDE
646 Mts², próx. Cidade 
Ocian, ac. auto 190 Mil F.: 
2466-5691/ 98347-5803

MASSAGEM COMPLETA
60 a 120 próximo ao Upa 
São João F. 94367-2615/ 
94952-7061 whats, ac. 
cartões. Atend. 24Hrs.
KEIKO NISSEI 20A.
Universitária. F.: 96613-
0558 c/ foto no whats.
CAMILA 24A.
recém chegada da Bahia.
Morena estilo mulherão, 
Ac.cartão , com Local 
.99407-6577
COROA ZILDA GORDONA
Novidade em Guarulhos. F.: 
94380-9078 Local discreto.
ANA 21 ANOS
Atend. das 8 as 20hrs. Rua 
Cuevas, 18.  F: 2087-2091

FALE COM 
NOSSA 

REDAÇÃO

11 4210-1371

94745-7749
5583-2905

PB EXPRESS 
TRANSPORTES 

EMPRESA DE TRANSPORTES,EM 
CUMBICA-GUARULHOS,NECESSI-

TA PARA CONTRATAÇÃO 
IMEDIATA:

 
1 – ASSISTENTE DE VENDAS 
INTERNO
 
2 – SUPERVISOR DE VENDAS 
INTERNO
 
3 – VENDEDOR EXTERNO
 
NECESSITAMOS,EXPERIÊNCIA 
COMPROVADA NA DE 
TRANSPORTES,REFERÊNCIAS.

 
INTERESSADOS ENVIAR 

CURRICULUM PARA 
sac@pbtransportes.com.br

TERRENO 10 X25
Caragua Vdo ou troco por 
Imovel  Reg. Gruarulhos 
Itapegica /Gopouva. F.: 
98083-9709
CARAGUÁ/MARTIN DE SÁ
Urgente Apto! Mobiliado, 
pisc, churrasq só R$99 
mil. F:(12) 3882-2020/(12) 
98154-4863 whats.
MOLEZA 10x25  BOSQUE  MAIA
Excel Local Doc. ok  350 
Mil.  F.: 2382-8300

ANUNCIE SEU
IMÓVEL AQUI

94805-7644

ANUNCIE SEU
IMÓVEL AQUI

94805-7644

Aventure-se em Boituva, capital do paraquedismo
DA REDAÇÃO - Há tempos, Boi-
tuva, cidade a 123 km de São 
Paulo, ganhou o status de 
capital do paraquedismo. A 
proximidade do município 
com a cidade de São Paulo e o 
reconhecimento das compa-
nhias certifi cadas garantem 
fi nais de semanas cheios de 
novos aventureiros, ansiosos 
por experimentar a sensação 
única de queda livre.

Há saltos duplos, por 
exemplo, para quem não 
tem experiência nenhuma 
com paraquedismo. Quem 
for aproveitar o salto solo é 
preciso um breve curso para 
garantir a segurança do para-
quedista. Aos nem tão aven-
tureiros assim, ainda há pas-

seios de balões, responsáveis 
por colorir o céu da cidade 
aos sábados e domingos.

Mas nem só de adrena-
lina e esportes radicais vive 
Boituva. O município conta, 
por exemplo, com o Parque 
Ecológico Eugênio Walter, 
um espaço com 136 mil me-
tros quadrados que abriga di-
ferentes espécies de animais, 
área verde com mananciais 
e vegetação típica da Mata 
Atlântica.

Habitada por indígenas 
durante o século 19, a região 
era chamada pelos nativos 
de M-Boituva, que na língua 
tupi-guarani signifi ca “muitas 
cobras”. Justamente por conta 
da quantidade de espécies, o 

local não concentrava um nú-
mero grande de habitantes.

Muitos gaúchos também 
vieram para a área em me-
ados do século 19, dando 
início à produção industrial 

na região, além da produção 
agrícola, pecuária e estradas 
ligando às cidades vizinhas.

Boituva recebeu ainda 
imigrantes da Itália, Áustria, 
Síria e Líbano, que se jun-

taram aos indígenas e por-
tugueses que ali já estavam. 
Hoje, é uma cidade multirra-
cial com grande diversidade 
étnica representada na gas-
tronomia e arte.

FOTO: DIVULGAÇÃO
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Fit Lx 1.4 Flex
2013 Completo

Bora 2.0 Flex 2011 
Completo

Fox Trendline 1.0 
Flex 2017 Completo

Prisma LTZ 1.4 Flex

C3 GLX 1.4 Flex
2008 Completo

Duster Dynamique 

Kangoo expression 1.6 

Ar Condicionado

Palio elx 1.4 Flex 
2008 Direção Hidráulica 1.6 Flex 2017 Completo 2014 Completo

Uno Economy 1.0 Flex
2013

2011 Completo 1.0 FlexFlex 2015 Direção Hidráulica/

Ecosport Freestyle

1.6 Flex 2014 Completo + Couro

1.6 Flex 2014 
Completo + Couro

Sonic Sedan LTZ 1.6
Flex Aut 2013 Completo

Palio Attractive 1.0 
Flex 2015 Completo

Etios HB XLS 1.4 Flex
2014 Completo

Hb20 comfort plus

Siena ELX 1.4 Flex 
2009 Completo

Clio Expression 1.0 Flex
Completo

Crossfox 1.6 Flex 
2006 Completo

Picasso Glx 1.6 2012 
Completo

Santa Fe GLS 3.5 
2011 Completo

Mobi Easy One 1.0 
Flex 2017 Direção Hidráulica 

e Ar Condicionado 

Siena Celebration

- Ar Condicionado

Voyage G6 1.0 Flex
2015 Completo  

Veja nosso estoque completo
E aproveite para fazer um bom negócio!

Av. Dr. Timóteo Penteado, 791 - Vila Hulda, Guarulhos - SP
Telefone: (11) 4307-0313 | 4307-0315 www.buenoautomoveis.com.br

R$ 38.900,00R$ 34.900,00 R$ 18.900,00R$ 23.900,00 R$ 51.900,00

R$ 39.900,00 R$ 34.900,00 R$ 34.900,00

Fit Ex 1.5 Flex Aut
 2015 Completo 

Completo + Teto Solar

R$ 54.900,00 R$ 22.900,00 R$ 20.900,00

R$ 29.900,00  R$ 53.900,00 R$ 19.490,00

Civic LXS 1.8 Flex Aut 
2014 Completo

R$ 53.900,00

R$ 30.900,00 R$ 15.900,00 R$ 32.900,00

R$ 39.900,00R$ 18.900,00R$ 47.900,00 R$ 44.900,00 R$ 24.900,00 R$ 33.900,00

Na compra de um veículo, 
grátis transferência

Taxas a partir de 
0,99 Ao mês

Financiamos 
em até 60x

Aqui você encontra as melhores marcas e ofertas


