
Quinta-feira e sexta-feira, 15 e 16 de novembro de 2018 Ano 48 Nº 355

    jornalfolhametro                                         94133-1066                                         www.fmetropolitana.com.br                                          Distribuição Gratuita    jornalfolhametro                                             jornalfolhametro                                                                                  www.fmetropolitana.com.br

o jornal de Guarulhos

A FOLHA METROPOLITANA APOIA O NOVEMBRO AZULA FOLHA METROPOLITANA APOIA O NOVEMBRO AZULA FOLHA METROPOLITANA APOIA O NOVEMBRO AZUL

Cinema Pág. 11

‘Animais Fantásticos: 
Crimes de Grindelwald’

estreia nesta quinta

FOTO: DIVULGAÇÃO

Roteiro destaca 
opções 
para se 
refrescar 
no calor

Roteiro destaca 
opções 
para se 
refrescar 
no calor

Gastronomia Pág. 8

FO
TO

: D
IV

U
LG

A
Ç

Ã
O



|    Quinta-feira e sexta-feira, 15 e 16 de novembro de 2018 www.fmetropolitana.com.br



Quinta-feira e sexta-feira, 15 e 16 de novembro de 2018 Ano 48 Nº 355

    jornalfolhametro                                         94133-1066                                         www.fmetropolitana.com.br                                          Distribuição Gratuita    jornalfolhametro                                             jornalfolhametro                                                                                  www.fmetropolitana.com.br

Cotações Selic (ano)
Bovespa Dólar Euro

6,5% R$  954
Salário Mínimo 181

Disque-Denúncia Pegamos uma cidade muito endividada, mas 
estamos trabalhando para fazer a diferença na 
vida das pessoas”, Guti, prefeito de Guarulhos
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Prefeitura estuda 
novo regime para 

o funcionalismo

País tem 3 milhões 
de desempregados 
há mais de 2 anos

Transparência é a 
principal meta da 

chapa 11 da OAB-SP
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Temer diz que 
está analisando o 
reajuste do STF

Guarulhos poderá perder 28 
profi ssionais do Mais Médicos
Isso porque o governo cubano informou nesta quarta-feira (14) que está se retirando do programa 
no Brasil após declarações “ameaçadoras e depreciativas” do presidente eleito Jair Bolsonaro Pág. 6
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‘Nunca foi tão fácil ser
 ladrão neste país’, diz Lula 

em depoimento
Pág. 10

-1,28%
R$ 3,78

+1,25%
85.973

-0,15%
R$ 4,28

Superintendente volta atrás sobre suposto sumiço de R$ 5 bilhões do Saae
Embora tenha ratificado o cálculo, Ibraim Faouzi El Kadi afirmou que somente uma investigação poderá comprovar a destinação da verba
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OPINIÃO

Fomos domesticados, criados para 
fi car quieto, não reclamar, não contes-
tar. Ser o melhor aluno da sala com 
ótimo temperamento e calma. A crian-
ça elétrica, que não para, que pensa 
adiante, que sonha, é um ponto fora da 
curva. Sejamos então uma curva fora 
do ponto, uma curva ao lado oposto da 
direção proposta. A escola sem partido 
pode até existir, mas nunca sem ideo-
logia política. No fi nal todos querem é 
nossas mentes!

Vamos quebrar tudo, desarrumar 

a casa, usar caminhos nunca antes tri-
lhados, duvidar dos nossos olhos, fazer 
o que nunca faríamos, tentar coisas no-
vas, não se deixar levar pelos discursos 
fáceis, construir castelos de areia, plan-
tar fl ores no vento, não esperar milagres 
nem seguir pelo atalho mais cômodo. 
Vamos parar de colocar a culpa no ou-
tro, vamos cuidar da frente do nosso cas-
telo feito de areia enquanto o vento não 

      A Secretaria de 
Desenvolvimento 
Urbano, em parceria 
com o Sindicato 
das Empresas de 
Construção Civil 
(SECOVI) realizará no 
próximo dia 28 de 
novembro a partir das 
12h, no auditório do 
Paço Municipal, no Bom 
Clima, capacitação 
com o tema: Aplicação 
da Outorga Onerosa 
e Produção Edílica. 
O evento será aberto 
ao público e não 
necessita inscrição 
prévia. O público-alvo 
do evento são os 
técnicos da Prefeitura 
e demais interessados 
em entender como 
funciona este 
instrumento, bem como 
sua forma de aplicação.

PONTO
DE VISTA

EDUCAÇÃO - Tecnologia poderá ajudar na implantação do novo Ensino Médio em regiões mais afastadas

ANOTE

      Humanizar o 
trânsito da cidade 
de Guarulhos. Esse 
é o principal objetivo 
dos 95 agentes que 
completaram nesta 
segunda-feira (12) o 
Curso de Atualização 
Profi ssional da 
Autoridade de Trânsito. 
Divididos em duas 
turmas (a primeira 
com 50 profi ssionais 
e a segunda com 45), 
os agentes receberam 
ensinamentos para 
orientar antes de 
aplicar a multa (quando 
se tem a oportunidade 
para isso).

FOTO: MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL

vem. Não vamos empurrar o lixo para 
a calçada do vizinho, vamos dar bom 
dia pros desconhecidos. Vamos cons-
truir uma cidade, vamos reconstruir o 
país fazendo apenas a nossa parte.

Temos um país muito pobre, te-
mos crianças com fome e sem uma 
Educação minimamente digna, que 
lhe dê chances de compreender a 
própria realidade e assim, lutar por 
mudanças. Políticos de todos os nai-
pes e cores se utilizam do povo em 
benefício próprio. Os mais sinceros 
em suas ações são anulados na hora 
das decisões. Os políticos mais expe-
rientes gritam em cima de seus sapa-
tos de mais de mil reais o par, que fa-
zem o que fazem em nome do povo. 
Sem medo de errar, mesmo que di-
gam que você não acredite, responda 
eu tentei: — A verdade não está com 
você a verdade está lá fora com os 
alienígenas vindo de um mundo bem 
distante do seu.

O entendimento do impossível 
é criado na escola como sistema de 
controle, e lembro aqui Rosa Luxem-
burgo: “Quem não se movimenta não 
percebe as correntes que o predem”. 
Ignorar as correntes, não te tornará 
livre.  E como já disse Rogers Waters 
na música The Wall: Ei! Professores! 
Deixem, nós crianças, em paz! Tudo 
era apenas um tijolo no muro. Todos 
são somente tijolos na parede.

Atualmente os jovens sabem dis-
cutir, impor seus pensamentos e até 
rejeitar doutrinas. Mas indicação de 
escritores de Esquerda ou de Direita, 
é a maneira sutil de nos aprisionar, 
ou de derrubar as paredes que nos 
cercam!

ROBERTO SAMUEL
jornalista e CEO 
da TBL Comunicação
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O entendimento do impossível 
é criado na escola como 
sistema de controle

Coluna do Carleto

Apagão na avenida 
Tiradentes
O trecho da avenida Tira-

dentes, próximo ao número 
3.000 e à Prefeitura, é alvo 
de constantes acidentes com 
veículos, alguns dos quais 
danifi caram postes de ilu-
minação pública no canteiro 
central. Desde que o primeiro 
deles foi derrubado, ainda na 
gestão do então prefeito Elói 
Pietá, nenhum foi reposto. 
Faltam três postes, o que dei-
xa o local muito escuro, pre-
judicando o comércio e mo-
radores da região, bem como 
os frequentadores do Parque 
Bom Clima J. B. Maciel.

Feriadão
Ninguém é de ferro e, por 

isso, um feriado prolongado 
de vez em quando vai bem. 
Porém, quando acontece 
como agora, emendando seis 
dias, há uma série de consequ-
ências negativas para muita 
gente. O Poupatempo, esta-
dual, e o Fácil, municipal, fe-
chados todos esses dias, criam 
problemas, por exemplo, de 
esgotamento de prazos. Mui-
tos comerciantes queixam-se 
da manutenção do feriado de 
20 de novembro. Todos enten-
dem muito justo que haja uma 
data que lembre a luta dos 
afrodescendentes por igualda-
de de direitos. Porém, creem 
que não precisaria haver um 
feriado para que o tema fosse 
discutido e a data, celebrada.

Fim do Mais Médicos
O programa federal ins-

tituído na gestão petista, 
que trouxe médicos cubanos 
para atuar na saúde pública e 

VALDIR CARLETO
valdir@carletoeditorial.com.br
WhatsApp: 98849-7425
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sempre gerou polêmica, será 
desativado. O governo de 
Cuba não aceitou as mudan-
ças propostas pelo presidente 
eleito. Bolsonaro queria que 
os salários fossem pagos dire-
tamente e integralmente aos 
médicos e permitir que eles 
trouxessem suas famílias.

Créditos estaduais à venda
Ibaneis Rocha (MDB), go-

vernador eleito do Distrito Fe-
deral, declarou que ele e outros 
20 gestores estaduais fi rma-
ram um acordo para vender 
créditos a receber de empresas, 
como forma de antecipar o re-
cebimento de valores e refor-
çar o caixa dos Estados.

A conferir
A polarização que se viu 

na eleição deste ano, e que fez 
murchar as bancadas dos par-
tidos situados mais ao centro, 
irá se repetir na disputa mu-
nicipal em 2020? Quais par-
tidos marcharão com quem?

Eleição na OAB
Embora seja voluntário 

o exercício de cargos nas 
Seções e Subseções da OAB 
(Ordem dos Advogados do 
Brasil), é impressionante a 
paixão demonstrada pelos 
que se envolvem na disputa 
e seus apoiadores. Creio que 
muitos querem saber os mo-
tivos desse empenho. Muito 
interessante, portanto, a ini-
ciativa da direção da Folha 
Metropolitana, de promover 
um debate entre os três pos-
tulantes à presidência local 
da entidade. Será no dia 28, 
às 10h, e recebi, honrado, o 
convite para ser o mediador.
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Asa de Frango -
A D’ORO

Coxa c/ Sobrecoxa de 
Frango - A D’ORO

Língua Bovina

Costela Bovina Cupim Bovino
Fraldinha Bovina

à vacuo

Garantimos quantidade mínima de 5 unidades/kg de cada produto durante o período da oferta ou enquanto durar o estoque. Após esta data, os preços voltarão ao normal. As imagens dos 
produtos não respeitam proporção entre si e são meramente ilustrativas. Conforme legislação, poderá ocorrer limitação de oferta por cliente com base no artigo 39 do código de proteção e defesa do consumidor.

*Imagens meramente ilustrativas. **Proibida a venda e entrega de bebidas alcoólicas a menores de 18 anos, conforme artigo 8111 do estatuto da criança e do adolescente. 

AVENIDA MONTEIRO LOBATO, 300  
GUARULHOS - TEL:4574-7620

CONHEÇA NOSSA GALERIA COMERCIAL

E CONHEÇA TAMBÉM
NOSSA LANCHONETE

Segunda a Sábado: 08h às 20h
Domingo: 09h às 14h

ACEITAMOS CARTÕES

Picanha Fatiada
à vacuo

OFERTAS VÁLIDAS: 16/11 até 18/11/18

CERVEJA PURO MALTE
SKOL HOPS

269ML

NÉCTAR FRUTAS IZZY
SABORES

1L

Paleta Bovina Músculo Bovino

Mocotó Bovino

Lagarto Bovino / Coxão Duro

Coração Bovino
congelado

Coração de Frango -
A D’ORO

AÇÚCAR MASCAVO
LOWÇUCAR

500G

SUCO TTO INTEGRAL
ALIANÇA

1,5L

MINI PANETONE/
CHOCOTONE
DOUX 100G

REFRIGERANTE SCHIN
ITUBAÍNA 2L

Costela Suína

kg12,99

kg3 ,99

cerveja pilsen
itaipava 350ml

pack c/ 12un

cada
23,88

cada
26,28

a partir de 24 unidades
(2° PACK)

Nesse pack
a unidade 

sai por R$1,99

super
oferta

VINHO PÉRGOLA
SECO/SUAVE

1L

VINHO TTO COLLINA
SECO/SUAVE

DEL SOLE
750ML

PANETONE FRUTAS
FAB. PRÓPRIA

kg12,99
kg13,99

kg11 ,99

kg kg17 10,99 ,19
kg19,99

kg15 ,99

kg9,19
kg kg kg4 6 5,99 ,49 ,49

kgkg 1920
,89,89

À VACUO

BIFE / PEDAÇO

kg16,89

Contra Filé

LAVA ROUPA EM PÓ
OMO MULTIAÇÃO

2KG

PAPEL HIGIÊNICO FANCY
FOLHA DUPLA

16 ROLOS

cada
13,99

Nessa 
embalagem
o KG sai por

6,99
cada

8,99
cada

15,99

cada
3,69

cada
10,99

cada
2,69

cada
1,99

cada
16,99

cada 400g
KG

4,9912,475,99
cada cada

2,39



Novo Regime garante direitos de servidores e 
gera economia de R$ 500 milhões em 10 anos

Regime de Previdência Complementar
A prefeitura propõe ainda a criação do Regime de Previdência Complementar, que 

oferecerá a todos os servidores proteção previdenciária adicional ao Regime Próprio de 
Previdência Social - RGPS, sendo que, para isso, apresenta um regime de capitalização sem 
fins lucrativos na forma de uma EFPC – Entidade Fechada de Previdência Complementar 
pública. Além desta capitalização, o RPC oferece ao servidor que recebe valores superiores 
ao teto do RGPS a possibilidade de aposentadoria superior, situação na qual o Município 
acompanha o servidor no processo de acumulação.

DA REDAÇÃO - O prefeito Guti 
está iniciando a discussão de 
um projeto de lei que será en-
caminhado à Câmara sobre a 
transposição do regime cele-
tista para o regime estatutá-
rio dos servidores públicos, 
além de instituir o regime de 
previdência complementar 
do município. A proposta 
elaborada pela Secretaria de 
Gestão mantém os direitos 
trabalhistas já conquistados 
e deve proporcionar econo-
mia de quase R$ 500 milhões 
aos cofres públicos nos pró-
ximos 10 anos. 

O Regime Próprio, como 
foi batizada a proposta, é 
bem diferente do projeto 
de Regime Jurídico Único, 
reprovado pela categoria 
há três anos. Desta vez, a 
prefeitura está levando em 
consideração as reivindica-
ções dos servidores, como 
a manutenção do quinqu-
ênio e da sexta parte tanto 
aos funcionários celetistas 
como estatutários. 

“Antes de enviarmos o 
Projeto de Lei para a Câma-
ra, estamos ouvindo os fun-
cionários, tanto por meio do 
sindicato da categoria como 
das associações. A minuta 
do projeto estará disponível 

Transparência, independência e não reeleição são metas da chapa 11 da OAB

para que todos tenham aces-
so e possam sugerir possíveis 
melhorias, que serão analisa-
das, a fim de contemplar o 
maior número de reivindi-
cações possíveis”, explicou 
Guti. O prefeito disse ainda 
que não quer urgência na 
aprovação do projeto. “Va-
mos dar o tempo necessário 
para ampla discussão tanto 
pelos servidores como pelos 
vereadores. Acreditamos que 
a Câmara deva aprovar o PL 
no início do próximo ano”, 
completou. 

Atualmente, o Guaru-
lhos adota regime jurídico 
de trabalho misto, com con-
tingente de 875 servidores 
estatutários ocupantes de 
cargo em provimento efe-
tivo vinculados ao Regime 
Próprio de Previdência So-
cial (RPPS) e outro contin-
gente de 19.407 servidores 
ocupantes de emprego pú-
blico, vinculados à Consoli-
dação das Leis do Trabalho.

A proposta da prefeitura 
visa garantir maior transpa-
rência e segurança jurídica 
por meio da unificação das 
normas legais referentes à 
gestão de pessoal, proporcio-
nando aos empregados pú-
blicos transpostos ao regime 

estatutário a irredutibilidade 
salarial e o cômputo do tem-
po de serviço prestado sob o 
regime celetista para fins de 
concessão de férias, licença 
prêmio, adicional por tempo 
de serviço e sexta parte. 

Guti lembra que a trans-
posição de regime permiti-
rá significativa redução dos 
gastos públicos com a folha 
de pagamento, promovendo 
a manutenção do equilíbrio 
das contas públicas e a otimi-
zação de recursos destinados 
à execução de programas e 
políticas públicas para toda a 
população guarulhense. “No 
regime celetista, a Prefeitura 
paga, além dos salários dos 
empregados públicos, encar-
gos patronais que, somados, 
representam cerca de 30% 
sobre a folha de pagamen-
to”. De acordo com o estu-
do atuarial elaborado pelo 

doer e para corrigir equívo-
cos”, pontuou Toledo. 

Já Paula Fernandes, atu-
almente secretária-geral da 
OAB Guarulhos, e convidada 
pela chapa para participar do 
Conselho Seccional da OAB-
-SP como secretária geral ad-
junta da Caixa de Assistência 
dos Advogados (Caasp), des-
taca a importância da saúde 
dos advogados. “Uma das 
propostas que nós vamos 
trazer agora é nos preocupar-
mos com a saúde dos advoga-
dos do Estado de São Paulo e 
incentivar a prática diária de 
esportes, além de promover 
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DA REDAÇÃO - Visando trans-
parência, independência e a 
não reeleição dos próximos 
presidentes da Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB), 
o advogado Ricardo Toledo, 
vice-presidente da chapa 11, 
esteve presente na quarta-
-feira (14) num evento em 
Guarulhos de apoio a chapa.

“Nós temos muitas propos-
tas, uma delas é a independên-
cia, a não submissão a órgãos 
do governo ou do poder judi-
ciário. Essa é uma bandeira 
importante da advocacia. A 
OAB tem que ser indepen-
dente para atacar doa a quem 

eventos como caminhadas e 
corridas. Porque nós temos 
visto, não só jovens advoga-
dos, mas também advogados 
de meia idade, enfartando em 
virtude do estresse da profis-
são”, disse.

Além de Toledo, a chapa 
conta com o presidente e ad-
vogado Caio Augusto, com 
mais de 20 anos de profissão, 
mestre em direito e secretá-
rio-geral da OAB-SP desde 
2013. Também compõem a 
chapa Aislan Queiroga, secre-
tário-geral; Margarete Lopes, 
secretária geral-adjunta e Ra-
quel Preto, tesoureira.
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Instituto de Previdência dos 
Funcionários Públicos Muni-
cipais de Guarulhos (Ipref), 
a alíquota de contribuição 
do Município passaria, ini-
cialmente, para 14,15%, não 
ultrapassando ao longo dos 
próximos anos os 22,09%. 
“Isso representa uma previ-
são economia nos próximos 
dez anos na ordem aproxi-

mada de R$ 478 milhões”, 
completa o prefeito.

Pela proposta elaborada 
pela prefeitura, os servidores 
que não se enquadrarem nas 
hipóteses de transposição 
para o regime estatutário 
passarão a compor Quadro 
Especial Suplementar em 
Extinção e continuarão a ser 
regidos pelo regime CLT.

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG
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Superintendente volta atrás e diz que não pode afirmar suposto 
sumiço de quase R$ 5 bilhões do Saae
LUCY TAMBORINO - A Comissão 
Especial de Inquérito (CEI) 
que apura o suposto desvio de 
quase R$ 5 bilhões das contas 
do Saae de Guarulhos recebeu 
nesta quarta-feira (14) o su-
perintendente da autarquia, 
Ibraim Faouzi El Kadi.

Embora ele tenha ratifica-
do o cálculo que aponta um 
suposto sumiço do valor, afir-
mou que não pode confirmar 
de fato o desvio. “Não posso 
fazer essa afirmação porque 
eu não tenho provas. Não pos-
so ser leviano”, pontuou. 

Segundo ele, a investiga-
ção seria referente a uma con-
ta de cerca de R$ 40 milhões 
que não fecha entre o Saae e 
a Companhia de Saneamento 
Básico do Estado de São Paulo 
(Sabesp) e o lucro restante. De 
forma resumida, ele afirmou 
novamente o cálculo que foi 
vazado em um áudio a im-

Legislativo realiza pregão para alugar equipamentos para a TV Câmara

prensa em setembro. Segundo 
ele, o Saae gasta R$ 16 milhões 
para se manter funcionan-
do, paga R$ 18 milhões para 
a Sabesp e ainda sobram R$ 
7 milhões todo o mês, dessa 
forma existem irregularidades 
nas contas passadas. De acor-
do com o superintendente, há 
indícios de que R$ 25 milhões 
foram desviados dos cofres da 
autarquia mensalmente. 

O questionamento central 
é onde estaria investido o lu-
cro, já que as obras realizadas 
pela autarquia até agora fo-
ram pagas com o Programa 
de Aceleração do Crescimento 
(PAC). Apesar disso, o supe-
rintendente admite a possi-
bilidade de o valor ter sido 
investido em obras, mas até 
que se prove a destinação dos 
recursos será necessária uma 
investigação interna para apu-
rar os fatos. 

O atual presidente da Pro-
guaru, Francisco Carone, que 
foi superintendente do Saae 
entre janeiro de 2017 e junho 
de 2018, durante a gestão do 
prefeito Guti, também foi ou-
vido pela CEI. “Quando chega-
mos, fazia mais de dois anos 
que não pagavam a Sabesp e 
chamou a nossa atenção um 
déficit de R$2,9 bilhões”, de-
clarou. Para Carone, as con-
tas não batem. “Se pagamos 

DA REDAÇÃO - A Câmara Municipal de Guarulhos, por meio de sua Comissão Permanente de Licita-
ções e Contratos (CPLC), realizou um pregão para locar equipamentos técnicos para a TV Câmara. 
O certame foi realizado nesta quarta-feira (14) e contou com a participação de três empresas na fase 
de lances: Ghirotti Produções Cinematográficas Eireli; Seegma Comércio, Importação e Exportação 
Ltda; e Rio Brasil Participações Ltda. 

A vencedora foi a empresa Seegma, considerada habilitada após checagem de documentação 
feita pela CPLC. O valor do contrato será de R$ 283 mil pelo período de 12 meses, ou seja, aproxima-
damente R$ 23,5 mil mensais. O aluguel abrange a locação de vários itens, como: câmeras, baterias, 
tripés, cabos de vídeo, cartões de memórias, microfones, refletores de luz, tricaster, entre outros.
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a água, os precatórios e ainda 
conseguimos um superávit, 
então por que a gestão ante-

rior não pagava a água, nem 
os precatórios e continuava 
em déficit?”, questionou.
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Superintendente volta atrás e diz que não pode afirmar suposto 
sumiço de quase R$ 5 bilhões do Saae
LUCY TAMBORINO - A Comissão 
Especial de Inquérito (CEI) 
que apura o suposto desvio de 
quase R$ 5 bilhões das contas 
do Saae de Guarulhos recebeu 
nesta quarta-feira (14) o su-
perintendente da autarquia, 
Ibraim Faouzi El Kadi.

Embora ele tenha ratifica-
do o cálculo que aponta um 
suposto sumiço do valor, afir-
mou que não pode confirmar 
de fato o desvio. “Não posso 
fazer essa afirmação porque 
eu não tenho provas. Não pos-
so ser leviano”, pontuou. 

Segundo ele, a investiga-
ção seria referente a uma con-
ta de cerca de R$ 40 milhões 
que não fecha entre o Saae e 
a Companhia de Saneamento 
Básico do Estado de São Paulo 
(Sabesp) e o lucro restante. De 
forma resumida, ele afirmou 
novamente o cálculo que foi 
vazado em um áudio a im-

Legislativo realiza pregão para alugar equipamentos para a TV Câmara

prensa em setembro. Segundo 
ele, o Saae gasta R$ 16 milhões 
para se manter funcionan-
do, paga R$ 18 milhões para 
a Sabesp e ainda sobram R$ 
7 milhões todo o mês, dessa 
forma existem irregularidades 
nas contas passadas. De acor-
do com o superintendente, há 
indícios de que R$ 25 milhões 
foram desviados dos cofres da 
autarquia mensalmente. 

O questionamento central 
é onde estaria investido o lu-
cro, já que as obras realizadas 
pela autarquia até agora fo-
ram pagas com o Programa 
de Aceleração do Crescimento 
(PAC). Apesar disso, o supe-
rintendente admite a possi-
bilidade de o valor ter sido 
investido em obras, mas até 
que se prove a destinação dos 
recursos será necessária uma 
investigação interna para apu-
rar os fatos. 

O atual presidente da Pro-
guaru, Francisco Carone, que 
foi superintendente do Saae 
entre janeiro de 2017 e junho 
de 2018, durante a gestão do 
prefeito Guti, também foi ou-
vido pela CEI. “Quando chega-
mos, fazia mais de dois anos 
que não pagavam a Sabesp e 
chamou a nossa atenção um 
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clarou. Para Carone, as con-
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Cuba não aceitou condições para a continuidade do Mais Médicos, diz Bolsonaro

Cidade poderá perder 28 cubanos 
do programa federal Mais Médicos
DA REDAÇÃO - Guarulhos po-
derá perder 28 profissionais 
cubanos do programa Mais 
Médicos. Isso porque o go-
verno cubano informou nesta 
quarta-feira (14), que está se 
retirando do programa no Bra-
sil após declarações “ameaça-
doras e depreciativas” do pre-
sidente eleito Jair Bolsonaro 
(PSL), que anunciou mudan-
ças “inaceitáveis” no projeto 
do governo. O convênio com 
o governo cubano é feito en-
tre Brasil e a Organização Pan-
-Americana da Saúde (Opas). 
Eles representam 51% do total 
de profissionais da cidade que 
conta com 54 médicos.

“Diante desta realidade 
lamentável, o Ministério da 
Saúde Pública (Minasp) de 
Cuba tomou a decisão de 
não continuar participando 
do programa Mais Médicos e 
assim comunicou a diretora 
da Organização Panamerica-
na da Saúde (OPS) e aos líde-
res políticos brasileiros que 
fundaram e defenderam esta 
iniciativa”, anunciou a enti-
dade em um comunicado.

Cuba tomou a decisão de 
solicitar o retorno dos mais 
de 11 mil médicos cubanos 
que trabalham hoje no Brasil 
depois que Bolsonaro ques-
tionou a preparação dos es-
pecialistas e condicionou a 
permanência no programa “à 
revalidação do diploma”, além 

Prefeitura conclui pavimentação de rua no Pimentas

de ter imposto “como via úni-
ca a contratação individual”. 

O programa Mais Mé-
dicos tem 18.240 vagas em 
4.058 municípios, cobrindo 
73% das cidades brasileiras. 
Quando são abertos chama-
mentos de médicos para o 
programa, a seleção segue 
uma ordem de preferência: 
médicos com registro no 
Brasil (formados em territó-
rio nacional ou no exterior, 
com revalidação do diploma 
no País); médicos brasilei-
ros formados no exterior; 
e médicos estrangeiros for-
mados fora do Brasil. Após 
as primeiras chamadas, caso 
sobrem vagas, os médicos 
cubanos são convocados.

“Não é aceitável que se 

questione a dignidade, o pro-
fissionalismo e o altruísmo dos 
colaboradores cubanos que, 
com o apoio de suas famílias, 
presta serviços atualmente em 
67 países”, declarou o governo. 

De acordo com o governo 
cubano, em cinco anos de tra-
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DA REDAÇÃO - A prefeitura 
finalizou no último fim de 
semana, a pavimentação da 
rua Marginal Esquerda, no 
Jardim Nova Cidade, região 
do Pimentas. O assenta-
mento de 1,5 m² de blocos 
intertravados foi realizado 
por meio do Mãos à Obra, 
projeto que conta com a 
participação dos morado-

res e orientação técnica da 
Secretaria de Serviços Pú-
blicos (SSP).

Iniciada há dois meses, 
a obra incluiu ainda a im-
plantação de 500 metros de 
guias e sarjetas e reforma 
de boca de lobo, etapas re-
alizadas por servidores do 
Departamento de Manuten-
ção e Conservação da SSP.

No domingo (11), o pre-
feito Guti visitou o local e 
confraternizou com os mo-
radores. “Pegamos uma ci-
dade muito endividada, mas 
estamos trabalhando para 
fazer a diferença na vida das 
pessoas. Hoje vocês, mora-
dores da Marginal Esquer-
da, podem ter ainda mais 
orgulho dessa rua que agora 

DA REDAÇÃO - O presidente 
eleito Jair Bolsonaro (PSL) 
disse, em seu perfil no Twit-
ter, que a decisão de Cuba 
de romper o acordo do pro-
grama do Mais Médicos 
aconteceu porque Havana 
não aceitou as condições 
pedidas pelo próximo go-
verno. “Condicionamos à 
continuidade do programa 
Mais Médicos a aplicação de 
teste de capacidade, salário 
integral aos profissionais 
cubanos, hoje maior parte 

DA REDAÇÃO - O Ministério 
da Saúde anunciou nesta 
quarta-feira (14) que vai 
lançar um edital nos pró-
ximos dias para médicos 
que queiram ocupar as 
vagas que serão deixadas 
pelos profissionais cuba-
nos que integram o pro-
grama Mais Médicos.

“Será respeitada a con-
vocação prioritária dos 
candidatos brasileiros for-
mados no Brasil seguida 
de brasileiros formados 
no exterior”, diz a nota 
encaminhada à imprensa.

Procurada pela repor-
tagem da Agência Brasil, 
a Opas, que intermediou 
o convênio entre Brasil e 
Cuba para vinda dos mé-
dicos cubanos, diz que foi 
comunicada pelo governo 
de Cuba sobre a decisão 
de não continuar parti-
cipando do programa e 
informou o Ministério 
da Saúde brasileiro. “De-
vemos ter mais detalhes 
nos próximos dias. Assim 
que os tivermos, divulga-
remos”, diz nota encami-
nhada à reportagem.

Ministério vai 
lançar edital 
para repor vagas

destinados à ditadura, e a li-
berdade para trazerem suas 
famílias. Infelizmente, Cuba 
não aceitou”.

O tuíte foi publicado 
pouco tempo depois de o 
Ministério da Saúde cubano 
divulgar nota afirmando que 
o motivo foram as críticas de 
Bolsonaro - que já declarou 
que o programa foi criado 
para financiar a ditadura co-
munista dos irmãos Castro - 
e sua intenção de mudar os 
termos da cooperação. 

balho no programa brasilei-
ro, cerca de 20 mil médicos 
atenderam a 113.539 milhões 
de pacientes em mais de 3,6 
mil municípios. “Mais de 700 
municípios tiveram um mé-
dico pela primeira vez na his-
tória”, disse o governo.
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é asfaltada. Isso implica em 
melhora na segurança, na 
saúde”, disse o prefeito.    

O secretário adjunto de 
Serviços Públicos, Paulo 
Roberto de Araújo Santos, 
acompanhou a conclusão 
da pavimentação e desta-
cou as melhorias trazidas 
ao endereço. “Por mais de 
vinte anos, cerca de 800 

munícipes moradores deste 
endereço conviveram com 
poeira, lama e outros incô-
modos causados pela fal-
ta de pavimentação. Com 
esta obra solucionamos es-
tes problemas e esperamos 
assim proporcionar con-
dições dignas de moradia 
e mais qualidade de vida 
para estas pessoas”. 



FOTO: SIDNEI BARROS

7BAIRRO A BAIRRO
Quinta-feira e sexta-feira, 15 e 16 de novembro de 2018

www.fmetropolitana.com.br

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 

(11) 4970-1327 / 4970-2655

www.starmoon.com.br Av. Paulo Faccini, 357 
- Guarulhos

(11) 9 5091-6962

Conjunto Box Casal
Completo com Cabeceira

Box Baú Casal

DA REDAÇÃO - A Secretaria de 
Transportes e Mobilidade Urba-
na (STMU) informa que a partir 
do próximo sábado (24) três li-
nhas serão alteradas. A primeira 
será 210 – Vila Rio/Jardim Angé-
lica que no sentido Vila Rio de 
Janeiro passará a atender o Sho-
pping Pátio Guarulhos e a rua 
Nahomi Harada Ribeiro, deixan-
do de trafegar pela rua Tsuyako 
Okada Kudamatsu, na região da 
Vila Operária. No sentido Jardim 
Angélica atenderá a rua Nahomi 
Harada Ribeiro, deixando de tra-
fegar pela rua Tsuyako Okada 
Kudamatsu, também na região 
da Vila Operária. O ponto inicial 
e ponto fi nal será na rua José Iná-
cio Gomes, deixando de trafegar 
pelas ruas Mucugeo e Ituaçu, na 
região do Jardim Guilhermino.

Outra linha será a 600 - Jar-

Três linhas de ônibus 
sofrem modificações 
de itinerário

dim Guilhermino/Itapegica que 
terá seu ponto inicial e fi nal no 
Jardim Guilhermino, sendo alte-
rado para a rua José Inácio Go-
mes no Parque Stella, passando 
a atender as ruas Mucugeo e Itu-
açu. O itinerário atual continua-
rá sendo atendido normalmente.

A última será a 711 – Ter-
minal Pimentas/Vila Operária 
que passará a atender o Sho-
pping Pátio Guarulhos e a rua 
Nahomi Harada Ribeiro, em 
ambos os sentidos, deixando de 
passar pela rua Tsuyako Okada 
Kudamatsu. Na região da Vila 
Operária, os ajustes citados me-
lhorarão o atendimento aos pas-
sageiros, com novos locais para 
embarque e desembarque como, 
por exemplo, no Shopping Pátio.  
Já na região do Parque Stella, a 
alteração do ponto inicial e fi nal 

LUCY TAMBORINO - Pelo menos 
três árvores da Praça Padre José 
de Anchieta, localizada na rua 
Antonieta Aguirre de Moraes 
Barros, na Vila Augusta, estão 
cedendo desde 2016 e podem 
cair em uma casa. O problema 
não se limita só as árvores, a 
praça está abandonada segundo 
moradores.

“Quando chove e venta eu 
começo a rezar”, lamenta o co-
merciante Sergio Tadeu Gomes 
Vial, de 59 anos. Ele conta que 
uma árvore já caiu em frente ao 
seu quintal e teme que as outras 
três possam cair, mas dessa vez 
atingir sua residência. 

Segundo o morador, uma 
equipe foi até o local podar a ár-
vore no dia 18 de outubro deste 
ano, porém nada foi feito, já que 
a rua é estreita e seria necessá-
ria uma equipe de trânsito para 
acompanhar o processo. Desde 
então, nenhuma medida foi to-
mada. 

Morador da Vila Augusta teme que 
árvores caiam em sua residência

A Secretaria de Meio Am-
biente informou que a poda das 
árvores do local mencionado foi 
realizada. Já a zeladoria da praça 
será realizada pela Proguaru.

FOTO: DIVULGAÇÃO

das linhas 210 e 600 para a rua 
José Inácio Gomes, trará uma 
melhora tanto em relação a aco-
modação dos veículos, como em 
relação a toda estrutura de ponto 
de apoio para os operadores das 
respectivas linhas.



Sorvete é a melhor opção para 
encarar os dias quentes na cidade

FOTO: DIVULGAÇÃO
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Gastronomia
Toda 6ª Feira

AGORA COM
DELIVERY

Unid. Itanhaém

13 99731-5668

Trevo da CESP - Cep 11740-000

Itanhaém / SP

R. José dos Reis Vieira Repolho,181

Almoço
R$34,90

Almoço
De 2ª a Sábado
R$24,90 BUFFET DE SALADAS

COM SUSHI VARIADOS

SELF SERVICE A VONTADE
COM CHURRASCO 
E SOBREMESA

,90,90

COM SUSHI VARIADOS

SELF SERVICE A VONTADE

Domingos e
feriados

Av. Paulo Faccini, 1769 - Bosque Maia
WWW.FORNOEFOGAOGRILL.COM.BR CONTATO@FORNOEFOGAOGRILL@COM.BR

Fone: 4574-7463
Não cobramos a

taxa de 10% da mesa

FAZEMOS CONVÊNIO COM A 
PREFEITURA, CÂMARA E EMPRESAS EM GERAL

Churrascaria
Self Service

Uma nova opção para sua refeição!

FAZEMOS CONVÊNIO COM A 
PREFEITURA, CÂMARA E EMPRESAS EM GERAL

DOMINGOS E FERIADOS
                                 

DA REDAÇÃO - Mesmo ainda na primavera a 
previsão para os próximos dias é de muito ca-
lor. E o que combina mais com os dias quen-
tes do que um sorvete? As altas temperaturas 
são convidativas para que os guarulhenses 
aproveitem as delícias oferecidas nas diver-
sas sorveterias espalhadas pela cidade.

Seja num cone ou num copo, o sorvete 
é absolutamente agradável a qualquer hora 
do dia e em qualquer ocasião. Apesar da 
origem exata do sorvete não ser possível de 
determinar, existem registos históricos que 
nos dão uma visão do seu aparecimento.

Segundo a história, já no século I o im-
perador romano Nero comia uma mistura 
de sorvete doce que era feito com a neve 
e o gelo transportado das montanhas para 
Roma. O gelo era misturado com cobertu-
ras de frutas tendo-se tornado numa sobre-
mesa favorita das elites daqueles tempos.

Mais tarde, entre 618 e 697, o impera-

dor chinês King Tang usava um método 
semelhante mas misturava leite com o 
gelo, fi cando assim uma espécie de sorvete 
parecido com os atuais.

Este hábito de misturar gelo com as so-
bremesas foi trazido para a Europa pelo 
explorador veneziano Marco Polo, quando 
voltou da sua famosa viagem ao Oriente 
com uma receita para fazer sorvetes de água. 
Surgiram assim novas receitas de misturas 
geladas com leite e outros ingredientes aro-
máticos que eram servidos principalmente 
nas cortes reais francesa e italiana.

Em Guarulhos, além dos sorvetes tra-
dicionais, há diversas casas que investem 
em sabores e texturas únicos que atraem 
cada vez mais os guarulhenses. Há receitas 
gourmet, no copinho, na casquinha, taças 
gourmet, além de diversos acompanha-
mentos que incrementam ainda mais essa 
deliciosa sobremesa.



Sorvete é a melhor opção para 
encarar os dias quentes na cidade

FOTO: DIVULGAÇÃO
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Gastronomia
Toda 6ª Feira

AGORA COM
DELIVERY

Unid. Itanhaém

13 99731-5668

Trevo da CESP - Cep 11740-000

Itanhaém / SP

R. José dos Reis Vieira Repolho,181

Almoço
R$34,90

Almoço
De 2ª a Sábado
R$24,90 BUFFET DE SALADAS

COM SUSHI VARIADOS

SELF SERVICE A VONTADE
COM CHURRASCO 
E SOBREMESA

,90,90

COM SUSHI VARIADOS

SELF SERVICE A VONTADE

Domingos e
feriados

Av. Paulo Faccini, 1769 - Bosque Maia
WWW.FORNOEFOGAOGRILL.COM.BR CONTATO@FORNOEFOGAOGRILL@COM.BR

Fone: 4574-7463
Não cobramos a

taxa de 10% da mesa

FAZEMOS CONVÊNIO COM A 
PREFEITURA, CÂMARA E EMPRESAS EM GERAL

Churrascaria
Self Service

Uma nova opção para sua refeição!

FAZEMOS CONVÊNIO COM A 
PREFEITURA, CÂMARA E EMPRESAS EM GERAL

DOMINGOS E FERIADOS
                                 

DA REDAÇÃO - Mesmo ainda na primavera a 
previsão para os próximos dias é de muito ca-
lor. E o que combina mais com os dias quen-
tes do que um sorvete? As altas temperaturas 
são convidativas para que os guarulhenses 
aproveitem as delícias oferecidas nas diver-
sas sorveterias espalhadas pela cidade.

Seja num cone ou num copo, o sorvete 
é absolutamente agradável a qualquer hora 
do dia e em qualquer ocasião. Apesar da 
origem exata do sorvete não ser possível de 
determinar, existem registos históricos que 
nos dão uma visão do seu aparecimento.

Segundo a história, já no século I o im-
perador romano Nero comia uma mistura 
de sorvete doce que era feito com a neve 
e o gelo transportado das montanhas para 
Roma. O gelo era misturado com cobertu-
ras de frutas tendo-se tornado numa sobre-
mesa favorita das elites daqueles tempos.

Mais tarde, entre 618 e 697, o impera-

dor chinês King Tang usava um método 
semelhante mas misturava leite com o 
gelo, fi cando assim uma espécie de sorvete 
parecido com os atuais.

Este hábito de misturar gelo com as so-
bremesas foi trazido para a Europa pelo 
explorador veneziano Marco Polo, quando 
voltou da sua famosa viagem ao Oriente 
com uma receita para fazer sorvetes de água. 
Surgiram assim novas receitas de misturas 
geladas com leite e outros ingredientes aro-
máticos que eram servidos principalmente 
nas cortes reais francesa e italiana.

Em Guarulhos, além dos sorvetes tra-
dicionais, há diversas casas que investem 
em sabores e texturas únicos que atraem 
cada vez mais os guarulhenses. Há receitas 
gourmet, no copinho, na casquinha, taças 
gourmet, além de diversos acompanha-
mentos que incrementam ainda mais essa 
deliciosa sobremesa.
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‘Se senhor começar nesse tom comigo a 
gente vai ter problema’, diz juíza a Lula
DA REDAÇÃO - A juíza Gabrie-
la Hardt, sucessora de Sér-
gio Moro nas ações penais 
da Operação Lava Jato em 
Curitiba, advertiu duramen-
te o ex-presidente Luiz Iná-
cio Lula da Silva no início 
da audiência sobre o sítio de 
Atibaia em que o petista foi 
interrogado por três horas 
nesta quarta-feira (14). 

Interrompida por Lula, a 
magistrada não hesitou. “Sr 
ex-presidente. Esse é um in-
terrogatório que se o senhor 
começar nesse tom comigo 
a gente vai ter problema. En-
tão, vamos começar de novo.”

Neste processo, a força-ta-
refa do Ministério Público Fe-
deral acusa Lula de corrupção 
passiva e lavagem de dinhei-
ro por supostamente ter sido 
contemplado pelas empreitei-
ras OAS e Odebrecht e tam-

Veja trechos do depoimento
“O sr. sabe do que está 

sendo acusado?”, indagou a 
juíza, seguindo o rito dos in-
terrogatórios a que são sub-
metidos todos os réus.

“Não”, respondeu seca-
mente o petista, para, em 
seguida, emendar que estava 
disposto a responder a toda 
e qualquer pergunta. “Eu sou 
dono do sítio ou não?”, ele 
protestou.

“Isso é o senhor que tem 
que responder e não eu”, pon-
derou Gabriela. “E eu não es-
tou sendo interrogada nesse 
momento.”

“Quem tem que respon-
der é quem acusou”, inter-
rompeu Lula.

“Eu vou fazer as pergun-
tas para que o caso seja es-
clarecido, para que eu possa 
sentenciar, ou algum colega 
possa sentenciá-lo “

Em um momento seguin-
te da audiência, Lula pergun-
tou a juíza. “Quando eu posso 
falar, Dra?”

local: CIESP 
Rua uruaçu,100
jardim leila 
guarulhos / sp

bém pelo amigo pecuarista 
José Carlos Bumlai com um 
valor total de R$ 1,02 milhão 
para obras de reforma e me-
lhorias do sítio Santa Bárba-
ra, no município de Atibaia, 
interior de São Paulo. Lula 
nega ser o dono do imóvel.

Preso desde 7 de abril, o 
ex-presidente pela primeira 
vez deixou a sala especial 
que ocupa na sede da Polí-
cia Federal para se deslocar, 
sob forte escolta, até o gabi-
nete de Gabriela Hardt, na 
Justiça Federal.

“O sr pode falar, o sr pode 
responder quando eu pergun-
tar no começo”, disse Hardt.

“Mas pelo que eu sei é 
meu tempo de falar”, respon-
deu o ex-presidente.

“Não, é o tempo de res-
ponder às minhas pergun-
tas. Eu não vou responder 
interrogatório nem questio-
namentos aqui, está claro?”, 
afi rmou a magistrada.

“Está claro que eu não 
vou ser interrogada?”, insistiu 
Hardt.

“Eu não imaginei que fos-
se assim, Dra”, disse Lula.

“Eu também não”, afi r-
mou Gabriela.

“Como eu sou vítima de 
uma mentira há muito tem-
po”, afi rmou Lula.

“Eu também não imagi-
nava, então, vamos começar 
com as perguntas. Eu já fi z 
um resumo da acusação e 
vou fazer perguntas. O sr fi ca 
em silêncio ou o sr responde”, 
disse a juíza.
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Duração 133min Dub. Leg. 4DX/XE

Horários - 13:45h (exceto quarta-feira) / 14:30h / 
15:30h / 16:30h / 17:15h / 18:15h / 19:15h / 20h / 21h 
/ 22h / 23h (exceto terça-feira e quarta-feira)

Quinta-feira à quarta-feira (De 15 a 21 de novembro de 2018)

PARQUE DO INFERNO MILLENNIUM: A GAROTA
 NA TEIA DE ARANHA

Horários - 21:45h (somente sexta-feira e 
sábado)

Dub. 2D 99min
Horários - 18:30h / 21:15h
Dub.Leg. 2D 112min

BOHEMIAN RHAPSODY

Horários - 13h (exceto quarta-feira) / 
14:30h / 16h / 17:30h / 19h / 20:30h / 22h

Dub. Leg. 2D/XE 132min
HALLOWEEN

Horários - 22:15h
Dub. 2D 109min

O QUEBRA NOZES E 
OS QUATRO REINOS

Horários - 14:15h / 19h
Dub. 3D 101min

OPERAÇÃO OVERLORD 

Horários - 18:15h
Dub. 2D 110min

O GRINCH

Horários - 13:30h (exceto quarta-feira) / 
16h

Dub. 2D 90min

VENOM

Horários - 21:30h
Dub. 3D 112min

TUDO POR UM POPSTAR 

Horários - 14h / 16:15h
Nac. 2D 88min

NASCE UMA ESTRELA

Horários - 15h / 18h / 21h
Leg. 2D 136min

ESTREIA

Confi ra a programação do Cinépolis Parque Shopping Maia 
ANIMAIS FANTÁSTICOS: 
OS CRIMES DE GRINDELWALD
Newt Scamander é recrutado pelo seu antigo 
professor em Hogwarts, Alvo Dumbledore, para 
enfrentar o terrível bruxo das trevas Gellert Grin-
delwald, que escapou da custódia da Macusa e 
reúne seguidores, dividindo o mundo entre se-
res de magos sangue puro e seres não-mágicos.

CINÉPOLIS NA
FOLHA

EM CARTAZ

TUDO ACABA 
EM FESTA 

Duração 88min Nac.
2D

Horários - 14h / 16:15h

DE REPENTE 
UMA FAMÍLIA

ENTREVISTA 
COM DEUS 

Duração 120min Duração 97min Dub. Dub.
2D 2D

Horários - 20:45h Horários - 14:45h / 16:45h 
/ 19:30h

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. 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

País tem 3,197 milhões de pessoas em 
busca de emprego há 2 anos ou mais

Temer diz que decidirá ‘lá na frente’ 
reajuste de ministros do STF

DA REDAÇÃO - No terceiro trimestre, o 
País alcançou um recorde de 3,197 
milhões de pessoas em busca de em-
prego há dois anos ou mais, segundo 
os dados da Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios Contínua 
(Pnad Contínua) divulgados pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE). No trimestre an-
terior, esse contingente era de 3,162 
milhões de desempregados em bus-
ca de uma vaga há tanto tempo.

Em relação ao terceiro trimestre 

DA REDAÇÃO - O presidente Michel 
Temer disse nesta quinta-feira (14) 
que examina com “muito cuidado” 
o reajuste salarial para ministros do 
Supremo Tribunal Federal (STF). 
Segundo ele, só decidirá se vai san-
cionar ou vetar “lá na frente”. Te-
mer lembrou que tem até o dia 28 
para tomar a decisão.

“Estou examinando este assunto 
com muito cuidado e só decidirei 
lá na frente. Vamos ver como faze-
mos. Temos até o dia 28 de novem-
bro para a sanção”, disse em Campi-
nas, no interior de São Paulo, após 
inauguração do projeto Sirius, um 
acelerador de partículas.

O reajuste altera o subsídio dos 

11 integrantes do STF e da atual 
chefe do Ministério Público Fede-
ral, Raquel Dodge, de R$ 33,7 mil 
para R$ 39 mil, e provoca um efeito 
cascata sobre os funcionários do Ju-
diciário, abrindo caminho também 
para um possível aumento dos ven-
cimentos dos parlamentares e do 
presidente da República.

O Senado aprovou o aumento 
no último dia 7. Alguns governa-
dores, como o eleito do Rio de Ja-
neiro, Wilson Witzel (PSC), disse 
ter receio do possível efeito cascata 
causado pelo reajuste.

O presidente eleito, Jair Bolsona-
ro, disse que o aumento era “inopor-
tuno” e sugeriu o veto.

de 2017, aumentou em 12,3% o con-
tingente de desempregados há pelo 
menos dois anos.

Outro total de 1,850 milhão de tra-
balhadores procura emprego há mais 
de um ano, mas menos de dois anos. 
O grosso dos desempregados no ter-
ceiro trimestre, 5,764 milhões, estava 
em busca de uma vaga havia pelo me-
nos um mês, mas menos de um ano. 
Na faixa dos que tentavam encontrar 
um trabalho havia menos de um mês 
estavam em 1,681 milhão de pessoas.

FOTO: RÔMULO MAGALHÃES
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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 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

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
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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

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
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TEM SEMPRE UMA  COM SEU ESTILO YAMAHA QUE COMBINA

50% DE ENTRADA
+ 24 X DE R$ 337,00
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20% DE ENTRADA
+ 36 X DE R$ 403,00

Na palma da mão: app do Detran-SP ajuda a lembrar hora de fazer manutenção no veículo

DA REDAÇÃO - De janeiro a 
setembro deste ano as fa-
bricantes de motocicletas 
produziram 777.091 uni-
dades, volume 19,2% su-
perior ao mesmo período 
de 2017, quando saíram 
das linhas de produção 
652.092 unidades, de acor-
do com dados divulgados 
pela Associação Brasileira 
dos Fabricantes de Moto-
cicletas, Ciclomotores, Mo-
tonetas, Bicicletas e Simila-
res – Abraciclo.

Na análise isolada de 
setembro também foi re-
gistrado aumento em com-
paração com o mesmo mês 
do ano passado. De acordo 
com números da entidade, 
em setembro foram pro-
duzidas 80.690 unidades, 
alta de 5,2% sobre o mes-
mo mês de 2017 (76.668 
unidades). Na comparação 
com agosto (105.340 uni-
dades), no entanto, houve 
uma redução de 23,4%, o 
que é atribuído, em par-
te, ao fato de setembro ter 
contado com 19 dias úteis 
de comercialização, ante 
23 dias do mês anterior.

“Enxergamos os resul-
tados registrados até o 
momento com entusias-
mo, porque isto significa 
que a nossa expectativa de 
crescimento no volume de 
produção será alcançada”, 

Produção de motocicletas cresce em setembro

DA REDAÇÃO - O Depar-
tamento Estadual de 
Trânsito de São Paulo 
(Detran-SP) ressalta que 
a manutenção do veículo 
está diretamente ligada 
à segurança no trânsito 
e deve ser feita regular-
mente. No entanto, a ro-
tina corrida e a falta de 
tempo, muitas vezes, di-
ficultam essa tarefa. Para 
ajudar o motorista a lem-
brar da hora de trocar os 

itens do veículo, o órgão 
disponibiliza o serviço on-
line “Agenda do carro” no 
aplicativo gratuito para 
smartphones.  

Nele, o usuário pode 
programar, por exemplo, a 
substituição das pastilhas 
de freio, a troca do óleo do 
motor ou do freio, do filtro 
de ar e até o abastecimento 
do veículo. A lista interati-
va permite que o usuário 
insira a data do serviço e a 

comenta Marcos Ferma-
nian, presidente da Abra-
ciclo. Em julho, a entidade 
havia revisado para cima a 
projeção de produção, pas-
sando de 935 mil para 980 
mil unidades, o que signifi-
ca um crescimento de 11% 
em 2018, na comparação 
com o ano passado.

Segundo Fermanian, 
fatores como a redução do 
índice de inadimplência, 
maior oferta de crédito pe-
las instituições financeiras, 
expansão de negócios de 
consórcio e o crescimento 
da confiança do consumi-
dor alimentam o aumento 
da demanda e isso reflete 
no volume de produção 
das fabricantes de motoci-
cletas.

quilometragem para a pró-
xima manutenção. Assim, 
o aplicativo avisa o moto-
rista por meio de alarme 
e notificação push no pró-
prio celular.

A partir do histórico 
de abastecimento, a ferra-
menta também calcula a 
média de consumo do veí-
culo. Qualquer item que o 
condutor achar pertinente 
também pode ser inserido 
na listagem.

O serviço “Agenda do 
carro”, lançado no início 
de 2018, tem como obje-
tivo simplifi car a rotina 
de manutenção, para que 
o motorista não seja pego 
de surpresa. Afi nal, o ve-
ículo tem itens com dife-
rentes vidas úteis. Desta 
forma, mesmo que o carro 
seja utilizado por mais de 
uma pessoa, a notifi cação 
ajudará a lembrar a hora 
certa de fazer a revisão.
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em inglês
Hospedeiro
Pátios para
secagem

de cereais

Cada
artigo do

leilão
Oferece

Berne
Protege
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Soldado
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sniper
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olhos durante o sono
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pelo álibi (Dir.)
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Os eclipses
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2/or. 3/aid — tea — ura. 4/torá. 5/eiras. 7/biotipo. 9/castrador.

variedades
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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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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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tudo que possa lhe prejudicar fisicamente. Êxito em assuntos ocultos.
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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.
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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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usar de inteligência e perícia, principalmente ao tratar de negócios.
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tudo que possa lhe prejudicar fisicamente. Êxito em assuntos ocultos.
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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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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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tudo que possa lhe prejudicar fisicamente. Êxito em assuntos ocultos.
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assuntos sentimentais. Pessoas de seu círculo de amizades procurarão 
favorecê-lo. Saúde, dinheiro, amor, jogos, esportes e loteria com bom fluxo.

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

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

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

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

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

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

ESCORPIÃO: Período que promete sucesso nas investigações, nas pesquisas 
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)

ÁRIES: Verá surgir uma amizade muito bonita com 
alguém de Libra. Marte tende infl uenciar neste campo 
da amizade. 

TOURO: Não aceitar as mudanças te afastará de algumas 
pessoas. Demonstre as suas habilidades o máximo que 
puder para superar isso. 

GÊMEOS: Haverá algumas confusões iniciadas por você. 
A presença forte de Saturno e Júpiter infl uenciarão forte-
mente nesta questão. 

CÂNCER: Nada de novo ocorrerá. Tenderá a ser um dia 
mais ameno pela a grande presença de saturno. Estará em 
um momento um pouco mais sensível que o normal. 

LEÃO: As difi culdades que irão aparecer durante o dia 
terão intervenção do sol. É bom que você use sua criativi-
dade para sair dessas situações encabuladas. 

VIRGEM: Agirá de forma inocente em alguns aspectos do 
seu dia. Netuno irá contribuir para esse estado de quase 
inércia diante das situações. 

LIBRA: Haverá alguns ganhos durante este dia no campo 
social. A sua exaltação em Saturno estará muito ligada 
com sua característica sociável.

ESCORPIÃO: Terá uma vontade acima do comum de 
vencer. Água e Urano farão parte desse espírito forte de 
ganhar.

SAGITÁRIO: Muitas coisas que acontecerão durante o 
dia serão devido a sua sinceridade. Terá mais afi nco com 
pessoas de touro.

CAPRICÓRNIO: Tendo em vista sua ganância e vontade 
de vencer, terá problemas com pessoas de câncer. Preci-
sará focar no trabalhar sem prejudicar ninguém.

AQUÁRIO: Mostrará ter muita energia para encarar as 
difi culdades que virão acontecer neste dia. Será um dia 
bom para você pensar sobre a sua vida.

PEIXES: Nada de surpreendente porém a Lua vai facilitar 
para você algumas atividades. Seu amor irá passar tran-
quilidade no qual tende a produzir boas energias.

DA REDAÇÃO - Ritmos pul-
santes e sonoridades diver-
sifi cadas. Nos dias 21, 22 e 
24 de novembro, os grupos 
Cordas, Pra Que Te Quero!, 
Caminhos da Percussão e 
Técnicas da Percussão e Vio-
lino Suzuki se apresentam 
no auditório do Centro Mu-
nicipal de Educação e Artes 
– Cemear. As apresentações 
são gratuitas e integram a 
programação de espetáculos 
dos alunos do Conservató-
rio Municipal de Guarulhos, 
oferecendo ao público um re-
corte grandioso desenvolvi-
do por professores e alunos. 
A classifi cação é livre. 

Na quarta-feira (21), às 
20h, os alunos do projeto 
Cordas, pra que te quero! 
apresentam repertório diver-
sifi cado, que vai do clássico 
ao popular, com arranjos es-
pecialmente elaborados para 
a orquestra de violões. A 
coordenação é do professor 
Victor Castellano.

Os alunos dos projetos 
Caminhos da Percussão e 
Técnicas da Percussão se 
apresentam no dia 22, quin-
ta-feira, às 20h. Coordenados 

pelo professor Ricardo Bar-
reto, os projetos têm como 
foco o desenvolvimento de 
habilidades básicas de ins-
trumentos percussivos (ba-
teria, pandeiro, timbales, 
conga, agogô, cajon, tambo-
rim, surdo, caxixi, reco-reco, 
atabaque, berimbau), valori-
zando a leitura rítmica, coor-
denação motora, bem como 
o desenvolvimento técnico e 
musical.

Já no dia 24, sábado, às 

10h, acontece a apresenta-
ção dos talentosos alunos 
do Grupo Violino Suzuki. 
Coordenado por Ana Flávia 
Oliveira de Paula Ferrão, o 
grupo é composto por crian-
ças a partir de 6 anos e tem 
como objetivo o ensino de 
violino em grupo, atendendo 
a faixas etárias não dispo-
níveis no Conservatório de 
Guarulhos, usando como fer-
ramenta pedagógica o Méto-
do Suzuki. 

Cordas e percussão são destaques nos 
espetáculos do Conservatório de Guarulhos
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LICENCIAMENTO
ATRASADO!!!!!
Parcelamos Todos 

os débitos 
do seu veículo

Tels: 2440-6425 ou 4963-0569

ATÉ 12X CARTÃO OU 
18X NO CHEQUE

CURSO

VEÍCULOS

SERVIÇOS

IMÓVEIS NEGÓCIOS

Contrata-se Oportunidade

Máquinas

Esoterismo

Serviço

Relax

Aves e Animais

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

VOYAGE/ 11
Mec., compl. - ar, troco/ fi n. 
F.: 2464-0144
SPACEFOX /08
Mec., compl., troco/ fi nanc. 
F.: 2464-0144
COROLLA 1.8 FLEX 2009
Completo s/ entrada, 
parcelas R$ 999,00. F.: 
3729-6988
FIESTA 1.6 FLEX 2013
Completo , sem entrada 
parcelas R$ 799,00 . F.: 
3729-6988
SANDRO 1.0 FLEX 2017
Completo , sem entrada 
, parcelas R$ 999,00 F.: 
3729-6988

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

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

Veri�car Condições
Vitoram Corretora de Seguros

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

F. 2409-5992
9500-5000

SAÚDE

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

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

ANUNCIE 
AQUI

97380-7685

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

VENDEMOS FILHOTES
Shih tzu , Lhasa apso,  
Maltes, Spitz,  Bullfrances,  
Yorkshire,  Pug. F.: (11) 
2485 1034 e (11) 95740 
1905 whats.

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

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

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

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
SOBRADO INOCOOP
2 Dorms., 1 suíte c/ hidro, 
próx. Extra , fi nanc. CX.  20 
% Entrada  $ 239 MIL  F.: 
96616 1818
TERRENO 5X25
Jd. Dutra / Escritura 148 
Mil F.: 98204-3992/ 96616-
1818

ANUNCIE SEU
IMÓVEL AQUI

94805-7644

ANUNCIE SEU
IMÓVEL AQUI

94805-7644

LABOFARMA PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.
CNPJ/MF n° 07.863.523/0005-34 - NIRE n° 35.905.352.717
EDITAL DE TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº 87/2018

A Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP torna público que o fiel depositário dos gêneros e mercado-
rias recebidos pela filial da sociedade empresária “LABOFARMA PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.”, NIRE 
35905352717, localizada na Avenida Julia Gaiolli, nº 740, Galpão T3(100), Lote Quinhão 4B/Quinhão a, módulos 
1, 2 e 3 do empreendimento denominado GLP Guarulhos (“GLP Guarulhos”), Bairro Água Chata, CEP 07251-500, 
Guarulhos/SP, o Sr. Adriano Alvim de Oliveira, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade 
RG 2.913.046 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob nº 539.341.486-20, residente e domiciliado na Rua Morgado de Ma-
teus, nº 260, Apartamento 91, CEP 04015-050, São Paulo/SP, assinou em 30/10/2018 o Termo de Responsabilidade 
nº 87/2018, com fulcro nos artigos 1º, § 2º, do Decreto Federal nº 1.102/1903 e 4º, da Instrução Normativa 17/2013, 
do Departamento de Registro Empresarial e Integração, devendo ser publicado e arquivado na JUCESP o presen-
te edital, nos termos do artigo 8º da supracitada Instrução Normativa. Marcelo Strama, Presidente da JUCESP.

Inscrições para ‘1ª Corrida Novembro 
Azul’ se encerram nesta sexta-feira
DA REDAÇÃO - A 1ª Corrida 
Novembro Azul - Preven-
ção ao Câncer de Próstata, 
de 5 e de 10 km, que será 
realizada no dia 25 de no-
vembro, está com as inscri-
ções abertas e, com descon-
to, adquirido por meio da 
parceria da Prefeitura de 
Guarulhos com a idealiza-
dora do evento K10 Marke-
ting Esportivo. As inscri-
ções podem ser realizadas 
até sexta-feira (16), no se-
guinte link: megainscrico-
es.com.br/evento/corrida-
-novembro-azul.

O desconto de R$ 16 

no valor total da inscri-
ção, que já está no 3° lote 
(R$ 89), é realizado no site 
Mega Inscrições e qual-
quer pessoa pode adqui-
rir. Basta inserir o código 
“DFLASH-AZUL” em um 
campo antes de finalizar a 
compra. “Essa parceria tem 
ampliado cada vez mais o 
acesso da população à prá-
tica de atividade física ao 
ar livre, como a corrida de 
rua. Nós da Secretaria de 
Saúde estamos cada vez 
mais satisfeitos com essa 
ação em conjunto”, desta-
cou Keila Costa, coordena-

FOTO: DIVULGAÇÃO

dora do Programa Movi-
menta Saúde.

Além disso, a K10 
concedeu 30 isenções à 
Secretaria de Saúde, que 
em apoio ao evento, mais 
uma vez disponibilizará 
dez educadores físicos 
para contribuir com a or-
ganização no dia. Essas 
inscrições serão destina-
das a alunos que frequen-
tam assiduamente as 
atividades físicas do Mo-
vimenta Saúde, desenvol-
vidas nas UBS, bem como 
em outras unidades de 
saúde.
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Apoio
      95067-4911
Telefone 2492-4002
Rua Dep.Ulisses Guimarães 134
Parque Santo Agostinho Guarulhos


