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‘Projeto Férias’ garante 
diversão para as crianças 

na Cidade Mirim

Ubatuba oferece 
diversas trilhas e mais de 
80 praias aos visitantes

PF apreendeu quase duas 
toneladas de drogas no 
Aeroporto de Cumbica em 2018 
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Mortes no trânsito têm 
queda de 50% na cidade
De acordo com dados do Infosiga-SP, que serão divulgados hoje, foram registrados seis óbitos no mês de novembro 
contra 13 em outubro; redução se deve às ações de conscientização realizadas pela prefeitura ao longo do ano
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Metrô inclui projeto 
de mais uma linha 

até Guarulhos para o 
orçamento de 2019
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Vaias, xingamentos 
e empurra-empurra 

marcam diplomação 
em São Paulo
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Cotações Selic (ano)
Bovespa Dólar Euro

6,5% R$  954
Salário Mínimo 181

Disque-Denúncia Temos que administrar as divergências, as pessoas têm 
que obedecer as leis, a ordem e as autoridades”, Carlos 
Eduardo Cauduro Padin, presidente do TRE-SP

+0,24%
86.610

+0,17%
R$ 3,90

+0,46%
R$ 4,44
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A banalização 
da Segurança

A segurança pública é uma das 
maiores preocupações da popu-
lação. O investimento feito pelos 
governos ainda não é efi caz, o que 
reforça a necessidade de se buscar 
empresas de segurança privada e 
da tecnologia de monitoramento, 
para aumentar ainda mais a sen-
sação de proteção. No entanto, a 
banalização da profi ssão, tanto no 
segmento público quanto no pri-

vado - já que a falta de fi scalização 
permite que pessoas não habili-
tadas se intitulem “seguranças” e 
ajam como “autoridade” para re-
solver qualquer situação, tem sido 
muito comum.

Não precisamos pensar no se-
gurança uniformizado para per-
cebermos isso. Basta lembrar do 
fl anelinha da rua que “olha” o seu 
carro para te dar “mais segurança”. 
No colete usado por ele está o “tí-

CULTURA - Complexo Cultural Samambaia é aberto à comunidade em Brasília, no Distrito Federal

ANOTE
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tulo” que remete a algo bom, mas 
será que o fato de “termos que usar” 
o serviço não nos gera mais insegu-
rança? Acredito que você já tenha 
pensado: “se eu dizer não, algo de 
ruim pode acontecer.”

Quando subimos mais na es-
cala e olhamos para alguns “segu-
ranças de rua” ou até mesmo os 
uniformizados, percebemos que a 
insegurança pode ser grande; afi -
nal, muitos não foram preparados 
e avaliados da maneira correta 
para exercer aquela função – infe-
lizmente, muitas pessoas buscam 
a segurança clandestina pensando 
em economizar. Por isso, é tão im-
portante conscientizar a população 
e desmistifi car o que é a segurança 
privada.

Em primeiro lugar, para ser 
um segurança habilitado, é preciso 
passar por um curso de 45 dias em 
Escola credenciada e autorizada na 
Polícia Federal, bem como realizar 
uma reciclagem a cada dois anos. 
Mas isso não é o sufi ciente para 
que esse tipo de profi ssional possa 
desempenhar de forma satisfatória 
todas as atribuições inerentes à fun-
ção. É necessário que a empresa de 
segurança faça outros treinamen-
tos e, principalmente, um acom-
panhamento muito próximo para 
que ele entenda a sua real função 
e não vista a camisa de “autoridade 
policial” – o que ele não é. Afi nal, 
infelizmente, nos últimos tempos 
vimos profi ssionais desvirtuados, 
matando colegas e até causando 
ainda mais insegurança aos clientes 
que deveriam proteger.

É necessário que a empresa 
de segurança faça outros 
treinamentos

      Os 480 
alunos dos cursos 
profissionalizantes 
oferecidos pela 
Secretaria de 
Desenvolvimento 
e Assistência 
Social receberam 
nesta segunda-
feira (17), no 
Adamastor Centro, 
os certificados de 
conclusão, que 
possibilitarão a 
muitos o ingresso 
no mercado 
profissional. 
Com a presença 
dos professores 
e autoridades, 
o evento foi 
marcado por 
homenagens aos 
professores e 
mensagens de 
esperanças aos 
alunos.

      No último 
sábado (15), em 
comemoração 
ao Dia Nacional 
da Economia 
Solidária, cerca 
de 40 artesãos 
receberam as 
carteiras Nacional 
e Estadual da 
Subsecretaria 
do Trabalho 
Artesanal nas 
Comunidades 
(Sutaco), em 
cerimônia no 
Bosque Maia.
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Ação 
Popular?
Por muitos anos a In-

fraero anunciou a cons-
trução da 3ª pista do Ae-
roporto Internacional de 
Guarulhos. Essa infor-
mação gerou a degrada-
ção de todos os bairros 
vizinhos, uma vez que o 
Poder Público não podia 
investir em locais que 
seriam desapropriados. 
O tempo passou e agora 
chega a notícia de que 
as duas pistas existen-
tes darão conta da de-
manda, já que poderão 
operar simultaneamente 
para pousos e decola-
gens. Não seria o caso da 
cidade, principalmente 
a população local, rece-
ber alguma compensa-
ção federal pela desvalo-
rização de seus imóveis 
e pela má qualidade de 
vida recebida durante 
todo esse período?

Mantendo 
distância
O governador eleito, 

João Doria (PSDB), não 
está muito disposto a 
sentar e conversar dire-
tamente com os prefeitos 
das cidades metropolita-
nas do estado. Sempre 
que procurado, sugere 
o envio de mensagens 
via e-mail ao Palácio 
dos Bandeirantes. Vale 
lembrar que em relação 
a Guarulhos, os tucanos 

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

têm uma dívida enorme 
com o município, já que 
durante os 16 anos que o 
PT comandou a cidade, 
as obras e benfeitorias 
oferecidas foram pífias 
e lentas devido a grande 
diferença ideológica par-
tidária existente.

Vitória por 
unanimidade
Depois de uma longa 

batalha judicial que du-
rou mais de 8 anos, al-
guns integrantes do Par-
tido dos Trabalhadores 
que entraram com um 
processo judicial por da-
nos morais contra este 
jornalista, logo após a 
divulgação do caso Água 
e Vida publicado com 
exclusividade e em pri-
meira mão nesta Folha 
Metropolitana no ano 
de 2010, receberam dias 
atrás a notícia do STJ 
que a denúncia é impro-
cedente e que o processo 
será extinto. Os petistas 
queriam R$ 50 mil no 
processo só porque não 
gostaram de ver uma 
das tetas do antigo go-
verno bloqueada devido 
a reportagem. Apesar da 
luta, teve bezerro que 
ainda conseguiu ficar 
bem barrigudinho. De 
qualquer forma, a Justi-
ça foi feita! Boas festas 
e que 2019 seja repleto 
de saúde, paz e sucesso 
para todos!
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Guarulhos reduz em 50% mortes 
no trânsito em novembro
DA REDAÇÃO - O município de 
Guarulhos registrou redu-
ção no número de mortes no 
trânsito no último mês de no-
vembro: foram apenas seis, 
contra 13 de outubro e 14 de 
setembro. Os dados são do 
Movimento Paulista de Segu-
rança no Trânsito e reforçam 
a importância das medidas 
educativas promovidas pela 
Secretaria de Transportes e 
Mobilidade Urbana (SMTU).

De acordo com a SMTU, 
os números estão em queda 

desde o mês de setembro deste 
ano, mas a redução mais signi-
ficativa foi registrada em no-
vembro, quando a diminuição 
dos casos ultrapassou os 50%.

“São muitas as ações de-
senvolvidas nessa área, com 
destaque para as chamadas 
blitze nos bares, onde os con-
sumidores são orientados so-
bre os perigos de beber e di-
rigir e ainda recebem material 
educativo sobre o tema”, co-
mentou o secretário Giuliano 
Locanto. 

Queda de árvore sobre estação elevatória de água 
dos Pimentas afeta o abastecimento em 44 bairros

FOTO: MAYARA NASCIMENTO
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DA REDAÇÃO - Uma árvore de 
grande porte caiu na madru-
gada de ontem sobre a Estação 
Elevatória de Água dos Pimen-
tas, pertencente ao Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto 
(Saae) de Guarulhos, afetando 
o abastecimento e a rede elé-
trica. O Saae e a Sabesp traba-
lham para amenizar os danos 
à população, entretanto, até o 
fechamento desta edição não 
havia previsão para a recu-
peração do abastecimento. A 
autarquia estima que 197 mil 
pessoas foram afetadas pela 
paralisação.

Os bairros prejudicados 
são Água Chata; Cidades Ma-
ria Dirce, Parque Alvorada, 
Parque Brasília e Tupinam-
bá; Conjunto Marcos Freire; 
Granja Eliana; Jardins Alber-
tina, Angélica I e II, Ansalca, 
Arujá, Bela Vista, Carvalho, 
Carvalho Novo, Centená-

rio, dos Pimentas, Ferrão, 
Guilherme, Guilhermino, 
Leblon, Maria Dirce, Monte 
Alegre, Normandia, Nova 
Canaã, Nova Cidade, das Oli-
vas, Oliveira, Rodolpho, San-
ta Maria e  Silvestre; Parques 
das Nações, Jandaia I e II, 
Jurema, Maria Helena e São 
Miguel; Sítio São Francisco; 
e Vilas Alzira, Itaí, Izabel, Pa-
raíso e Real.

Equipes da Defesa Civil e 

da EDP Bandeirante foram ao 
local providenciar a retirada 
da árvore e o restabelecimen-
to da energia elétrica. Assim 
que o abastecimento for reto-
mado o Saae Guarulhos infor-
mará a população. O inciden-
te, associado ao forte calor 
verificado nos últimos dias e 
ao consequente aumento no 
consumo de água, torna ain-
da mais necessária a econo-
mia por parte de todos.
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Câmara realizará concurso 
público em 2019 para 
cargos administrativos
LUCY TAMBORINO - Apesar da 
proposta de redução de as-
sessores que economizaria 
R$ 1 milhão das contas da 
Câmara não ser aprovada, o 
Legislativo publicou ontem 
no Diáario Ofi cial do mu-
nicípio uma concorrência 
pública para uma empresa 
especializada na realização 
de concursos públicos. 

O concurso deve contra-
tar cerca de 50 cargos admi-
nistrativos, entre eles escri-
turários, profi ssionais para 
atuação técnica na Procura-
doria da Mulher, consultor 
para comissões permanen-
tes, entre outros. 

Conforme o secretário 
chefe de gabinete, Sergio 
Luiz Deboni, as contratações 
seriam para repor demissão, 

Sem vereadores, CEI do Saae é adiada e novo presidente deve ser escolhido
LUCY TAMBORINO  - A Co-
missão Especial de In-
quérito (CEI) que inves-
tiga o suposto desvio de 
R$ 5A bilhões das contas 
do Serviço Autônomo 
de Água e Esgoto (Saae) 
de Guarulhos que estava 
agendada para ontem foi 
adiada por falta de pre-

(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

Horário de Funcionamento : Segunda a Sexta-feira das 9h as 20h
Sábado das 9h as 19h - Domingo e Feriado das 10h as 16h

AGORA COM
DELIVERY

Unid. Itanhaém

13 99731-5668

Trevo da CESP - Cep 11740-000

Itanhaém / SP

R. José dos Reis Vieira Repolho,181

sença de vereadores. Na 
última reunião, o verea-
dor Professor Jesus (DEM), 
que preside a comissão, in-
formou que deveriam ou-
vir o ex-superintendente 
da autarquia, Afrânio de 
Paula Sobrinho.

“Ele foi convidado, mas 
tinha compromisso”, ex-

plicou Jesus sobre o não 
comparecimento do ex-
-superintendente. O par-
lamentar deve ser subs-
tituído da presidência da 
comissão, já que foi eleito 
presidente da Câmara na 
última sexta-feira (14). 

A CEI conta com novos 
relatórios encaminhados 

pelo Saae e pela Com-
panhia de Saneamento 
Básico do Estado de São 
Paulo (Sabesp) para ana-
lisar.  Os trabalhos da 
comissão se encerram no 
dia 26 de dezembro, no 
entanto, deverá haver pe-
dido de prorrogação por 
pelo menos mais 30 dias.

ascensão e aposentadoria. 
“Nós temos tranquilidade 
orçamentária para isso. Le-
va-se um ano para fazer o 
concurso e posse é em qua-
tros anos. Não apresenta ris-
co nenhum na lei de respon-
sabilidade fi scal”, justifi cou.
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Operação prende mais de 30 pessoas por 
tráfi co de drogas no Aeroporto de Guarulhos
DA REDAÇÃO - A Polícia Fede-
ral, no GRU Airport – Aero-
porto Internacional de São 
Paulo, em Cumbica, prendeu 
no decorrer da Operação Fal-
cão Peregrino, compreendi-
do entre os dias 4 e 17 deste 
mês, uma grande quantida-
de passageiros de voos na-
cionais e internacionais por 
tráfi co de drogas e apreen-
deu um volume superior ao 
esperado para o período.

Equipes de Policiais Fede-
rais, especializadas no comba-
te ao tráfi co de drogas, prove-
nientes de diversos estados, 
atuaram em conjunto com as 
equipes da delegacia da PF no 
terminal, com o objetivo de 
realizar interdição de drogas. 
A utilização de técnicas para 
identifi cação de perfi s suspei-
tos, resultaram na prisão de 32 
passageiros que tentaram em-
barcar com 170 quilos de dro-

PF apreende quase duas toneladas 
de drogas no terminal em 2018
DA REDAÇÃO - A Polícia Fede-
ral (PF) apreendeu 1,8 tonela-
da de drogas no GRU Airport 
– Aeroporto Internacional de 
São Paulo, em Cumbica em 
2018. Segundo a PF, o núme-
ro é o maior registrado desde 
2010, que contabilizou o re-
corde com 41 kg a mais.

A maior parte das dro-
gas apreendidas é cocaína, 

gas, ocultas das mais diversas 
maneiras. Dos presos 17 são 
homens e 15 mulheres, sendo 
que 100% das apreensões fo-
ram de cocaína. As apreensões 
de drogas ilícitas em 2018, 
pela PF no aeroporto interna-
cional, já são as maiores dos 

últimos 7 anos. Os principais 
destinos da substância ilícita 
apreendida eram países do 
continente africano, principal-
mente Etiópia 25% e África do 
Sul 11% seguidos pelos países 
europeus Portugal 11,3% e Es-
panha 7%.

seguida por haxixe, ecstasy, 
metanfetamina e maconha. 
No total 277 pessoas foram 
presas, sendo 144 homens 
e 133 mulheres. Os brasi-
leiros lideram com o maior 
número de presos, sendo 
177. De acordo com balanço 
da PF, os principais desti-
nos são Etiópia, Portugal e 
África do Sul.

FOTOS: DIVULGAÇÃO/PF
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Metrô inclui projeto de mais uma linha 
até Guarulhos para o orçamento de 2019
LUCY TAMBORINO - O Metrô in-
cluiu o projeto de mais uma 
linha até Guarulhos para o or-
çamento de 2019. Trata-se da 
futura Linha 19-Celeste que li-
gará a cidade, na região do Bos-
que Maia, até o Campo Belo, 
na zona sul da capital. 

Em nota, o Metrô confi r-
mou que concluiu o projeto 
funcional e incluiu no or-
çamento do próximo ano a 
contratação do projeto básico 
para a implantação do tre-
cho Bosque Maia-Bixiga. Este 
projeto deverá provê detalhes 
aprofundados sobre a forma 
de construção da linha e pre-
cede os projetos executivos. 
Somente após a conclusão 
destas etapas, e com a defi ni-
ção das matrizes de recursos 
fi nanceiros, será possível ini-
ciar a execução das obras.

No entanto, a prioridade 

Tarifas da CPTM e do 
Metrô poderão chegar a 
R$ 4,25 no ano que vem
DA REDAÇÃO - As tarifas dos 
trens da CPTM e do Metrô 
poderão chegar a R$ 4,25 em 
2019. O valor dos ônibus da 
capital também pode acom-
panhar o aumento. A nova ta-
rifa também será válida para 
a Linha 13-Jade da CPTM que 
opera em Guarulhos. 

Em nota, a Secretaria de 
Estado dos Transportes Me-
tropolitanos (STM) informou 
que estuda algumas possibili-
dades sobre a questão de rea-
juste de tarifa, porém isso só 
será defi nido em janeiro.

da companhia é concluir os 
empreendimentos em im-
plantação, como nos casos 
das linhas 15-Prata e 17-Ouro, 
além das estações Campo 
Belo (Linha 5-Lilás) e Vila Sô-
nia (Linha 4-Amarela). 

Além da Linha 19, o Me-
trô deverá defi nir em março 
de 2019 um novo cronogra-
ma de obras para a extensão 
da Linha 2-Verde da região 
da Vila Prudente, na capital, 
até Guarulhos.

FOTO: CRIS CASTELLO BRANCO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE GUARULHOS

FORO DE GUARULHOS
3ª VARA CÍVEL

Rua José Maurício, 103, Sala 14, Centro - CEP 07011-060, Fone: (11)
2408-8122, Guarulhos-SP - E-mail: guarulhos3cv@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

EDITAL DE LEILÃO ELETRÔNICO PARA CONHECIMENTO DE INTERESSADOS E INTIMAÇÃO DO REQUERIDO

Processo Físico nº: 0052232-16.2011.8.26.0224
Classe: Assunto: Procedimento Sumário - Despesas Condominiais
Requerente: Condominio Conjunto Residencial Jardim San Remo
Requerido: Kartum Comercio e Empreendimentos Ltda.

EDITAL - 1ª E 2ª LEILÃO DO BEM ABAIXO DESCRITO, CONHECIMENTO DE EVENTUAIS INTERESSADOS NA LIDE E INTIMAÇÃO DO RÉU KARTUM COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA, expedido nos autos da ação de Proce-
dimento Sumário - Despesas Condominiais movida por CONDOMINIO CONJUNTO RESIDENCIAL JARDIM SAN REMO em face de KARTUM COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA, PROCESSO Nº 0052224-39.2011.8.26.0224

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr(a). Adriana Porto Mendes, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a todos quantos este edital virem ou dele conhecimento tiverem e a quem interessar possa, que, por este Juízo, processam-se os autos da ação Procedimento Sumário - Despesas Condominiais movida por CON-
DOMINIO CONJUNTO RESIDENCIAL JARDIM SAN REMO contra Kartum Comercio e Empreendimentos Ltda Processo nº 0052224-39.2011.8.26.0224- controle 1828/11, sendo designada a venda do bem descrito abaixo, de 
acordo com as regras expostas a seguir: DATA DAS PRAÇAS: A 1ª praça terá início no dia 07 de janeiro de 2019 às 14:00 h. Não havendo lance igual ou superior à importância da avaliação nos 3 (três) dias subsequentes ao início 
da 1ª praça; a 2ª praça seguir-se-á sem interrupção, iniciando-se no dia 10 de janeiro de 2019, às 14:00 h e se encerrará no dia 11 de fevereiro de 2019, às 14:00h. O valor mínimo para venda em 2ª Praça corresponderá a 60% do 
valor última da avaliação. BEM IMÓVEL : Um apartamento nº 201, localizada no 20º andar ou 23º pavimento, do Edifício Carolina, bloco B, parte integrante do Conjunto Residencial Jardim San Remo, com entrada pelo nº 874 da 
Avenida Monteiro Lobato, bairro do Bom Jesus, Chácara das Palmeiras, que assim se descreve: possui a área privativa de 52,99 m², uma área comum de edifício de 15,26 m², uma área comum de estacionamento de 22,91 m², uma 
área comum de lazer e paisagismo de 13,00 m², perfazendo a área bruta de 104,16 m², possuindo uma área ideal de 16,44m², a qual corresponde a uma fração no terreno do condomínio de 0,3425% e uma cota de participação 
nas despesas especificas do condomínio de 1,18624% e uma cota de participação nas despesas gerais do conjunto de 0,3426% cabendo o direito de uma vaga no estacionamento, em lugar indeterminado, sujeito a atuação do 
manobrista. Objeto da Matricula nº 124.182 do 1º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Guarulhos. As praças serão realizadas por meio eletrônico em www.bcoleiloes.com.Br. DO ÔNUS: Consta da referida Matricula nº 
124.182, do 1º Registro de Imóveis de Guarulhos/SP, na AV.01- Penhora, em favor de Conjunto Residencial San Remo, em face da proprietária Kartum Comércio e Empreendimentos Ltda, Processo nº 0052224.39.2011.8.260224- 
3ª Vara Cível – Foro de Guarulhos/SP. DO VALOR MÍNIMO DA VENDA DO BEM - Na primeira fase, o valor mínimo para a venda do bem apregoado será o valor da avaliação judicial que corresponde a R$ 247.090,64 (Duzentos e 
quarenta e sete mil, noventa reais e sessenta e quatro centavos) correspondente a avaliação de novembro/2018,será atualizada à época da alienação. Na segunda fase, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 60% do 
valor atualizado da avaliação judicial ou 80% do valor de avaliação atualizado, caso se trate de imóvel de incapaz. GESTORA: A praça será conduzida pela Gestora BCO Leilões Judiciais, email: contato@bcoleiloes.com.br. Será con-
duzido pelo leiloeiro Sr. 502480 - Edital - Leilão Eletrônico - NOVO CPC Rogério Boiajion, matriculado na JUCESP nº 954. O arrematante deverá pagar à Gestora a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) 
sobre o preço de arrematação do imóvel. Tal valor será devido à Gestora pelo arrematante ainda que haja a desistência da arrematação, assim como será devido pelo exequente nos casos de adjudicação do bem e pelo executado 
nos casos de acordo e remição, conforme Condições de Venda e Pagamento do leilão. O procedimento do leilão deve observar o disposto nos artigos 886 a 903 do NCPC, assim como Provimento CSM nº 1625/2009 e artigo 250 
e seguintes das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça. Caberá o leiloeiro efetuar a publicação do edital, que deverá conter, que deverá conter todos os requisitos estabelecidos no artigo 887 do NCPC. O leilão será 
presidido pelo leiloeiro oficial, em portal virtual que atenda à regulação específica, no qual serão captados lances, observados os patamares mínimos acima estabelecidos. Os interessados deverão cadastrar-se previamente no 
portal para que participem do leilão eletrônico fornecendo todas as informações solicitadas. Durante a alienação, os lances deverão ser oferecidos diretamente no sistema do gestor e imediatamente divulgados on-line, de modo a 
viabilizar a preservação do tempo real das ofertas. Somente será realizada segunda tentativa de leilão caso o primeiro não conte com nenhum lance válido durante todo o período previsto. PAGAMENTO: O pagamento deverá ser 
feito de uma única vez, em até 24 horas após ter sido declarado vencedor pelo leiloeiro. OBRIGAÇÕES DO ARREMATANTE: Eventuais ônus sobre o imóvel e todas as providências e despesas relativas à transferência do bem, tais 
como desocupação, ITBI, certidões, registro e outras despesas pertinentes, correrão por conta do arrematante, exceto eventuais débitos de IPTU e demais taxas e impostos, conforme o art. 130, “caput” e parágrafo único do CTN, 
bem como os débitos de condomínio (que possuem natureza “propter rem”), os quais ficam sub-rogados no preço da arrematação. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Os bens serão vendidos no estado de conservação em que 
se encontram, sem garantia, constituindo ônus do interessado verificar suas condições, antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. O arrematante arcará com os débitos pendentes que recaiam sobre o 
bem, exceto os decorrentes de débitos fiscais e tributários conforme o artigo 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, observando, ainda, que, em caso de débitos condominiais (que possuem natureza propter rem), 
estes ficam sub rogados no preço da arrematação. O interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar: (i) até o início da primeira etapa, proposta por valor não inferior ao da avaliação; (ii) até o início 
da segunda etapa, proposta por valor que não seja inferior a 60% do valor de avaliação atualizado ou 80% do valor de avaliação atualizado, caso se trate de imóvel de incapaz. A publicação deste edital supre eventual insucesso 
nas notificações pessoais e dos respectivos patronos. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Pessoalmente junto ao Ofício Cível onde tramita a ação ou no escritório do gestor, localizado na Av. 
Nove de Julho, 5966 – 5ª andar – conjunto 52- Jardim Europa- São Paulo -SP, telefone (11) 3197-0883. Ficam os EXECUTADOS, na pessoa de seu representante legal e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, 
através da publicação deste EDITAL, nos termos do Art. 274 parágrafo único, Art. 887 §2º, §3º e §5º e Art. 889 parágrafo único, todos do NCPC, caso não sejam localizados para intimação pessoal. Não consta nos autos haver 
recurso ou causa pendente de julgamento. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
Dado e passado nesta cidade de Guarulhos, aos 06 de dezembro de 2018

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

DA REDAÇÃO - O governador eleito, João Doria (PSDB), afi rmou ontem, em entrevista à Rádio Bandeirantes, que pretende renegociar 
com a concessionária que administra o GRU Airport – Aeroporto Internacional de São Paulo, em Cumbica, a chegada dos trens da 
Linha 13-Jade, da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). 

Hoje os passageiros que chegam a Estação Aeroporto precisam aguardar um ônibus para se locomoverem até os terminais. 
“Vou usar até uma expressão dura. É ridículo imaginar que em uma ligação sobre trilhos até o maior aeroporto do América Latina 
você seja obrigado a desembarcar, descer uma escada rolante e tomar um ônibus para chegar até o aeroporto. Não é razoável. Eu 
já solicitei ao próximo secretário de Transportes Metropolitanos que inicie o quanto antes o contato com a concessionária”, disse.

Doria pretende renegociar com concessionária chegada do trem até o aeroporto
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RETIFICAÇÃO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DOS CONFINANTES ESPORTE CLU-
BE ALTA PIMENTA e ESPÓLIO DE COSMO COTI, expedido no 
procedimento administrativo de Retificação de Registro Imobiliá-
rio (art.213 da lei 6.015/73) requerido por DEMETRE GEORGES 
AMATZOGLOU; GEORGES MENELAOS ABATZOGLOU e ALE-
XANDROS ABATZOGLOU. MANUEL SANCHES DE ALMEIDA, 
Oficial Delegado do 1º Registro de Imóveis da Comarca de Gua-
rulhos, Estado de São Paulo, na forma da lei. FAZ SABER a todos 
quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem e in-
teressar possam, especialmente ESPORTE CLUBE ALTA PIMEN-
TA e ESPÓLIO DE COSMO COTI que, por requerimento prenotado 
sob n.305.254 em 20/04/2017, neste Serviço de Registro de Imóveis 
(localizado na Rua Dona Olinda de Albuquerque, n.157, Jardim São 
Paulo, Guarulhos). DEMETRE GEORGES AMATZOGLOU; GEOR-
GES MENELAOS ABATZOGLOU e ALEXANDROS ABATZOGLOU 
requereram com fundamento nos incisos I e II do art.213 da Lei Fe-
deral n.6.015/73 (redação dada pela Lei n.10.931 de 02/08/2004), 
a RETIFICAÇÃO DO REGISTRO dos imóveis situados na Estrada 
Pimentas – São Miguel, no Sítio Tijuco Preto, nesta cidade, objetos 
das Matrículas ns.50.457 e 50.458, ambas desta Serventia, supri-
mindo-lhe, inclusive, deficiências quanto à especialização objetiva, 
ou seja, para apurar a área do imóvel, inserir medidas lineares e atu-
alizar os confrontantes, conforme planta e memorial descritivo que 
integram o procedimento prenotado sob n.305.254. Como os imó-
veis retificandos confrontam com aquele que são objetos da transcri-
ção n.6.606 (de propriedade de ESPORTE CLUBE ALTA PIMENTA), 
e n.19.682 (de propriedade do ESPÓLIO DE COSMO COTI), am-
bas desta Serventia, o § 2º do art.213, da Lei n.6.015/73, exige sua 
prévia notificação. As diligências efetuadas pelo Oficial de Títulos e 
Documentos desta Comarca e pelo 5º Oficial de Títulos e Documen-
tos de São Paulo/SP, objetivando as notificações pessoais, restaram 
infrutíferas, por não terem sido encontrados em nenhum dos ende-
reços, razão pela qual, por este edital, ficam os mesmos (ESPORTE 
CLUBE ALTA PIMENTA e ESPÓLIO DE COSMO COTI), notificados 
da mencionada pretensão retificatória e que, caso queiram, pode-
rão impugná-la (fundamentadamente), desde que o façam dentro do 
prazo de quinze (15) dias contados da primeira publicação, sendo 
que a impugnação deverá ser apresentada (por escrito) diretamente 
no escritório registral localizado no município e comarca de Guaru-
lhos, na Rua Dona Olinda de Albuquerque, n.157, Jardim São Paulo, 
no horário compreendido entre às 9:00 e 16:00 horas, de segunda a 
sexta-feira. A ausência de impugnação implicará na anuência tácita 
à pretensão retificatória. Assim, expediu-se o presente edital, para 
que de futuro ninguém possa alegar nulidade, o qual será afixado 
no lugar de costume (no interior do escritório registral) e publicado, 
por duas vezes, em jornal de grande circulação. Guarulhos, 11 de 
dezembro de 2018.

MANUEL SANCHES DE ALMEIDA
Oficial Delegado

EDITAL

Manuel Sanches de Almeida
Oficial

CNPJ n. 51.260.743/0001-31

INTIMAÇÃO DE DEVEDOR EM PROCEDIMENTO EXECUTORIO 
ADMINISTRATIVO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

MANUEL SANCHES DE ALMEIDA, Primeiro Oficial de Registro de Imóveis da Co-
marca de Guarulhos, Estado de São Paulo, na forma da lei. FAZ SABER a todos 
quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possam, 
em especial a Sra. RENATA APARECIDA COUTO, brasileira, solteira, maior, super-
visora, RG. 27.776.354-X-SSP/SP, CPF/MF. 224.152.448-48, residente na Rua Emi-
lia Galli Augusto, n. 9 A, Casa 1, Jardim Palmira, em Guarulhos/SP, que atendendo 
ao requerido por CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF., (prenotado sob n. 295.314) 
foi instaurado o procedimento executório administrativo, em conformidade com o 
artigo 26, parágrafo 1º da Lei federal 9.514 /97, da Alienação Fiduciária registrada 
sob n° 4 da matrícula n° 103.035, desta serventia, pela qual RENATA APARECIDA 
COUTO, transmitiu-lhe em alienação fiduciária, o imóvel situado nesta comarca: 
Avenida Guarulhos, n. 2.845, Apto n. 115, Torre 08, Condomínio Residencial Único 
Guarulhos, Ponte Grande. Com o intuito de proceder à intimação pessoal da deve-
dora, foram efetuadas diligências nos seguintes endereços: a-) Avenida Guarulhos, 
n. 2.845, Apto n. 115, Torre 08, Condomínio Residencial Único Guarulhos, Ponte 
Grande, Guarulhos/SP –CEP: 07031-000 (no próprio imóvel transmitido em aliena-
ção fiduciária), tendo o escrevente notificador certificado haver obtido informações 
no local que: “...a destinatária mudou-se há mais ou menos um ano, para local incer-
to e não sabido, e o imóvel encontra-se vazio livre de pessoas e objetos”. Conforme 
informações prestadas pela Sra. Renata Ferreira Lima, que se apresentou como 
porteira do condomínio. (certidão de fls. 174); b-) Rua Emilia Galli Augusto, n. 09- A, 
Casa 1, Jardim Palmira, Guarulhos/SP - CEP: 07076-120 (no endereço da devedora 
constante no registro aquisitivo), tendo o escrevente notificador certificado haver 
obtido informações no local que: “...a destinatária mudou-se do endereço indicado, 
para local incerto e não sabido”. Conforme informações prestadas pela Sra. Versi, 
que se apresentou como vizinha (certidão de fls. 188); c-) Rua Igaraté, n. 329, Vila 
Nova Carolina, São Paulo/SP - CEP: 02264-000 (no endereço indicado pela par-
te), tendo o escrevente notificador do 9° RTD da Comarca de São Paulo – Capital 
certificado haver obtido informações no local que: “...a destinatária não reside no 
endereço indicado, residindo em local incerto e não sabido”. Conforme informações 
prestadas pela Sra. Barbara... (certidão de fls. 76). Diante desse quadro, a credo-
ra exequente requereu a intimação por edital da devedora: RENATA APARECIDA 
COUTO, 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 jor-
nais 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. 217/220. Assim, pelo presente, fica a referida fiduciante (RENATA APARECIDA 
COUTO), intimada para que, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, a contar da última 
publicação deste edital, (que será feita em 3 (três) dias consecutivos, compareça 
ao 1º Oficial de Registro de Imóveis de Guarulhos/SP, sito à Rua Dona Olinda 
de Albuquerque, nº157, Jardim São Paulo, Guarulhos / São Paulo (de segun-
da 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$ 
50.622,13 (cinqüenta mil, seiscentos e vinte e dois reais e treze centavos), corres-
ponde ao principal (prestações até hoje vencidas) e seus encargos contratualmente 
convencionados, devendo ser acrescidas ao valor acima: a) As prestações que se 
vencerem até a data do efetivo pagamento; b) Os acréscimos correspondentes a 
atualização entre o dia de hoje e o do efetivo pagamento (os quais constam da 
planilha apresentada pela exequente, que encontra-se acostada ao procedimento 
executório; c) As despesas ocorridas com o procedimento executório administrativo. 
O não pagamento do débito dentro do prazo supramencionado (15 dias) implicará 
na CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DA CREDORA FIDUCIÁRIA. 
Assim, expediu-se o presente edital, para que de futuro ninguém possa alegar nu-
lidade, 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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Diplomação de eleitos em SP tem confusão 
envolvendo Alexandre Frota e ativista
DA REDAÇÃO - A diplomação de 
políticos eleitos em São Paulo 
se transformou em confusão 
ontem na Sala São Paulo. No 
momento em que a deputada 
estadual eleita Mônica Seixas 
(PSOL) foi chamada para re-
ceber o diploma, um grupo 
do coletivo Bancada Ativis-
ta invadiu o palco e tentou 
acompanhar a parlamentar 
no recebimento.

O grupo tem a tese de 
mandatos coletivos, defen-
dendo que a cadeira conquis-
tada pertence a um grupo e 
não a uma pessoa. O ativista 
Jesus dos Santos insistiu em 
ficar no palco e discutiu com 
parlamentares e seguranças. 
O deputado federal eleito 
Alexandre Frota (PSL) che-
gou a empurrar Santos em 
meio à confusão.

O presidente do Tribunal 
Regional Eleitoral de São 

Paulo, desembargador Carlos 
Eduardo Cauduro Padin, pe-
diu que Santos fosse retira-
do do local, mas voltou atrás 
após o ativista concordar em 

PROCURA-SE KIARA
Tem chip, castrada e estava sem coleira.

Sumiu próx. à Timóteo Penteado X Rua Cachoeira

CACHORRINHA
DÓCIL DE UMA
CRIANÇA COM

AUTISMO.

ENTRE EM
CONTATO PELO

ZAP 11 951310700

95131-0700

9 5131-0700

Guarulhos

DIVULGUEM POR FAVOR!
TEM UMA CRIANÇA MUITO TRISTE E FEBRIL,

CHAMANDO PELA CACHORRINHA

AJUDEM A
ENCONTRAR A

KIARA
SUMIU DIA 04/12 AS 18 HORAS

EM GUARULHOS 

VENDA VENDA VENDA

APTO – PROX 

SHOPING MAIA 
– R$ 215.000 

(VAGO) –(REF - 0) 
2 DORMTS, SALA 

2 AMBS COM 
SACADA, 1 VAGA, 
COM ARMARIOS 

PALNEJADOS
A/C – FINANC/FGTS

APTO JD VILA GALVÃO 
– R$ 175.000 – (VAGO) – 

(REF - 04)
2 DORMTS, SALA 2 AMBS, 

1 VAGA
A/C FINAC/FGTS

CASA PROX. 

SHOPPING MAIA –

 R$ 700.00
2 – DORMTS, SALA, COZ, 

1 VGA 

APTO – JD ADRIANA – 
R$ 185.000 (VAGO) – 

(REF – 07)
2 DORMTS, SALA 2 AMBS, 
COZ , 1 VAGA, AREA DE 

LAZER
A/C – FINAC/FGTS

APTO –GOPOUVA –
 R$ 1.200

2 DORMTS, SALA, COZI-
NHA, 1 VAGA

COND + AGUA – INCLUSO

CASA CONTINENTAL III – 
R$ 550.00

1 – DORMTS, SALA, COZ

KIT NET – JD SANTA MENA 
– R$ 120.000 (VAGA) – 

(REF – 02)
OTIMA LOZALIZAÇÃO
A/C – FINANC/FGTS

APTO – TRAV CAJURU – 
R$ 170.000 (VAG0) – 

(REF – 02)
2 DORMTS, SALA, COZI-
NHA, 1 VAGA, AREA DE 

LAZER
A/C – FINAC/FGTS

SOBRADO – TRAV ALA-

MEDA YAYA – R$ 400.000 
(VAGO) – (REF 07)

3 DORMTS, SALA AMPLA, 2 
VAGAS, EDICULA.

A/C – FINSC/FGTS

CASA TERREA PQ CON-
TINENTAL – R$ 275.000 

– (REF 12)
2 DORMTS, SALA 2 MBS, 

COZ, 2 VAGAS
A/C – FINAC/FGTS

APTO – GOPOUVA – 
R$ 205.000 - (70 MTS) – 

(VAGO) – (REF 04)
2 DORMTS, SALA 2 AMBS 

COM SACADA, COZ, 1 
VAGA

A/C – FINAC/FGTS

LOCAÇÃO

Funcionalismo tem 11,5 
milhões de pessoas e 
custa R$ 725 bilhões
DA REDAÇÃO - Com um total 
de 11,5 milhões de servi-
dores públicos e custo de 
R$ 725 bilhões, no ano de 
2017, o serviço público bra-
sileiro sonsome 10,7% do 
Produto Interno Bruto (PIB) 
do país. É o que mostra o 
Atlas do Estado Brasileiro, 
uma plataforma interativa 
lançada hoje (18) pelo Insti-
tuto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (Ipea) e disponível 
para consulta pela internet.

O número absoluto de 
servidores com vínculo ati-
vo, civis e militares, saltou 
de 7,5 milhões para 11,5 mi-
lhões nos últimos 20 anos, 
de 1995 para 2016. Segundo 
o estudo, este crescimento 
se concentrou nos municí-
pios, onde 40% dos traba-

lhadores são de serviços es-
senciais como médicos, 
enfermeiros e professores. 
O mesmo perfil profissional 
é refletido nos estados. 

O atlas reuniu dados dos 
ministérios do Trabalho e 
Emprego; do Planejamen-
to, Desenvolvimento e Ges-
tão, do Tesouro Nacional 
e do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística 
(IBGE) - pesquisas Nacional 
por Amostra de Domicílio 
(Pnad), de Informações Bá-
sicas Estaduais (Estadic) e 
de Informações Básicas Mu-
nicipais (Munic).

Segundo o Ipea, o obje-
tivo do estudo é apresentar 
dados e evidências para 
qualificar o debate sobre o 
setor público no Brasil.

ficar na plateia.  “Temos que 
administrar as divergências, 
as pessoas têm que obedecer 
as leis, a ordem e as autorida-
des”, disse o desembargador.
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Olá Amiguinhos conectados à 
Matrix, tudo beleza? Há algumas se-
manas falamos sobre planejamento 
estratégico, de sua importância na 
gestão dos negócios e ainda, o que 
observar na sua empresa e no mer-
cado como um todo. Agora, quero 
falar com você sobre o que os sub-
marinos têm a ver com o seu Plane-
jamento Estratégico. 

Sabe aqueles inúmeros “relogi-
nhos” e mostradores que vemos nos 
fi lmes? Eles são os “Indicadores de 
Performance” do submarino. Neles, 
o almirante pode, mesmo sem ter ja-
nelas, retrovisores ou qualquer con-
tato visual com o lado de fora, saber 
a que profundidade e velocidade 
está, se há obstáculos no caminho 
ou se seu alvo já está na posição de 
tiro, entre outras coisas. 

No mundo dos negócios, chama-
mos isso de “Dashboard” ou Painel 
de Bordo, para os íntimos. Isto nor-
malmente é feito em uma planilha 
Excel, onde colocamos todos os indi-
cadores que julgamos ser necessários 
para acompanhar o desempenho dos 
nossos negócios, daí o nome de In-
dicadores de Desempenho, que em 
inglês, é representado pela sigla KPI 
(Key Performance Indicator – Indi-
cadores de performance chave). 

Para defi nir os que são interes-
santes ao seu planejamento estraté-
gico, basta olhar para sua empresa 
e se perguntar sobre quais números 
você precisa acompanhar diariamen-
te para garantir que “seu submarino 
não afunde ou bata em uma rocha? 
”. Obviamente existem os que são de 
comum importância como vendas, 
produção, faturamento, recebimen-
tos, despesas fi xas e variáveis, gastos 
com pessoal, folha de pagamento, e 
mais alguns outros que certamente 
seu negócio pode ter. O que acha de 
acompanhar a quantidade de clientes 
novos que sua empresa consegue por 
mês? Ou por semana? Ou quantos 
clientes cada vendedor conseguiu? 

Folha

Planejamento estratégico: o que 
um submarino tem a ver com isso?

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

www.fmetropolitana.com.br

Ou ainda, medir comentários positi-
vos e negativos sobre você em suas 
redes sociais? Todos estes são indica-
dores que medem a performance das 
empresas e no momento de traçar 
seu planejamento estratégico, é fun-
damental olhar para o ano que está 
terminando, analisando como foi seu 
desempenho até aqui nestes indica-
dores, observar tudo o que aconteceu 
ao seu redor e traçar suas expectati-
vas para o próximo ano.

Obviamente não é tão simples 
assim traçar perspectivas pois é ne-
cessário considerar previsões de 
crescimento do PIB, taxas de juros, 
ambientes políticos e econômicos, 
seu mercado, etc.  Mas certamente 
você tem muitas informações que 
consegue captar de seus clientes, con-
correntes e fornecedores, que podem 
ajudar bastante na hora de compor 
seu planejamento. Feito isso, coloque 
todos estes dados em uma planilha de 
forma que possa traçar 3 cenários dis-
tintos, sendo 1: Otimista, 2: Mediano 
e 3: Pessimista. Junto com sua equipe, 
faça um exercício mental sobre como 
agir em cada mês mediante estes 3 ce-
nários, caso ocorram e já vá deixando 
anotadas possíveis soluções ou ações 
a serem tomadas. 

É importante ressaltar que as 
empresas costumam reunir todos os 
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ÁRIES: Boa influência para cuidar dos seus interesses pessoais e 
assuntos sentimentais. Pessoas de seu círculo de amizades procurarão 
favorecê-lo. Saúde, dinheiro, amor, jogos, esportes e loteria com bom fluxo.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

21 MAR.
20 ABR.

21 ABR.
20 MAI.

21 MAI.
20 jUN.

21 jUN.
21 jUL.

22 jUL.
22 AGO.

23 AGO.
22 SET.

23 SET.
22 OUT.

23 OUT.
21 NOV.

22 NOV.
21 dEz.

22 dEz.
20 jAN.

21 jAN.
19 fEV.

20 fEV.
20 MAR.

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

Suburbicon – Bem-Vindos ao 
Paraíso analisa o racismo

DiVUlgAçãO

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

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

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

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

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

Desde a coletiva do filme 
em Veneza, divulgada para 
todo o mundo por corres-
pondentes das maiores agên-
cias de notícias, Clooney e 
Damon não se cansam de 
explicar que, embora tenha 
tudo a ver com o neoconser-
vadorismo e a onda racista 
que tem emanado da Casa 
Branca, Suburbicon não nas-
ceu exatamente como uma 
reação da dupla – ator e dire-
tor – à presidência de Donald 
Trump. Liberais de carteiri-
nha, Clooney e Damon admi-
tem que foram atropelados 
pela candidatura e vitória de 
Trump.             (aGÊNcia estado)
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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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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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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.
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Dê mais atenção aos assuntos relacionados com as pessoas de sua família.
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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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a discriminação.
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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.
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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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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 
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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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21 jUN.
21 jUL.
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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: Grande parte daquilo que você julga ser bom e 
fundamental facilitará bastante as coisas. As coisas mais 
fortes irão auxiliar a sua vida nesta altura.

TOURO: O seu ponto de vista atingirá diretamente as 
pessoas mais amadas por você. De Vênus sentirá bons 
fl uídos para seguir em frente.

GÊMEOS: Agirá com bastante hesitação, refreie esta 
perniciosa conduta no dia de hoje de forma remodelada. 
Momento de êxito.

CÂNCER: Consumará de forma com bastante habilidade 
nas suas singularidades primordiais próximo daqueles que 
você gosta muito.

LEÃO: Irá desmascarar muita falsidade no dia de hoje, 
parte apenas por causa da sua mentalidade apurada e 
muito bem volumosa. 

VIRGEM: Perderá um pouco do seu norte neste dia, a sua 
lucidez tende a fi car mais fragilizada neste dia. Fiscalize os 
desejos para não sucumbir a eles.

LIBRA: A harmonização por intermédio de uma 
excelente argumentação você consolidará o seu estado 
perseverante. 

ESCORPIÃO: A coragem para confrontar as difi culdades 
deve estar dentro de você como o ponto chave do seu dia. 
Porém não esqueça de realizar os seus projetos.

SAGITÁRIO: No seu âmago surgirá uma grande vontade 
de encontrar a alegria com a sua simpatia da qual lhe é 
tão própria na concretização das suas fi nalidades. 

CAPRICÓRNIO: As atribuições específi cas da sua pessoa 
para avolumar uma função que precise para reunir as 
pessoas. Não fuja das metas que vem traçando para você.

AQUÁRIO: Sua linha de raciocínio estará bem mais 
desorientada que o comum. Irá sobrevir uma oscilação 
repulsiva do menor planeta que irá tentar lhe prejudicar. 

PEIXES: Deixe que as pessoas se aproximem de você, 
evite ser tão recatado para não criar situações de alto 
constrangimento.

DA REDAÇÃO - Uma ótima op-
ção para as crianças até o mês 
de janeiro é o “Projeto Férias”, 
diversão com segurança, que 
a Escola Pública de Trânsito 
(EPT) realiza de segunda a 
sexta-feira, das 9h às 16h, na 
Cidade Mirim Ayrton Senna 
da Silva, localizada no Parque 
Júlio Fracalanza.

A iniciativa da prefeitu-
ra, por meio da Secretaria 
de Transportes e Mobilida-
de Urbana (STMU), oferece 
várias atividades para crian-
ças até 10 anos, que estejam 
acompanhadas pelos pais ou 
responsáveis. Para se divertir 
a criançada pode ir de bike, 
patins, patinete, ou mesmo a 
pé. “É uma oportunidade ex-
celente de diversão sem ne-
nhum custo. Além da ativi-
dade lúdica, também existe 
um compromisso da STMU 
de que as crianças aprendam 
noções de trânsito”, disse o 
secretário Giuliano Locanto.

Sinalização de solo (com 
faixa de pedestres), semá-
foros, posto de combustí-
vel (em versão mini), são as 
formas de fazer com que as 
crianças sintam toda realida-
de do trânsito, interagindo 
com pedestres.

No local há bicicletas e 

Cidade Mirim é opção de lazer nas férias
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triciclos, inclusive adapta-
dos para pessoas com defi -
ciência, além de jogos como 
dominó, passatempo e ali-
nhavo. Balanços e o gira-gira 
também são brinquedos que 
a criançada pode usar. Vale 
lembrar que nos dias de chu-
va não existe atividade, pois 
a pista fi ca ao ar livre.

O local ainda conta com 

um acervo do piloto Ayrton 
Senna, doado por sua irmã 
Viviane, que tem um capa-
cete e fotos importantes da 
carreira de um dos maiores 
ídolos do esporte brasileiro. 
E até 6 de janeiro, as crianças 
que forem até o local ainda 
poderão visitar o presépio 
montado no último dia 5 de 
dezembro. 
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CURSO

CLASSIFICADOS

SERVIÇOS

IMÓVEIS

VEÍCULOS

NEGÓCIOS

Contrata-se

Dinheiro Autos

Oportunidade

Relax

Sítios e Chácaras

Temporada

Vende-se

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

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

www.elasmassagens.com.br

/jornalfolhametro

www.fmetropolitana.com.br

11 4210-1371

FALE COM 
NOSSA REDAÇÃO

Aluguel de Máquina

Informática

VENDEDOR (A)
Auto peças c/ exp. balcão 
enviar cv p/ contato@
chucar.com.br
MOTO BOY
P/ Pizzaria no Gopouva. F.: 
94605-3356/ 96761-2765.
AJUDANTE GERAL
C/ Exp. e CNH.Enviar 
currículo. rh1@adannaar.
com.br ou  Whats (11) 
94335-9912
MOÇAS MAIORES 18A.
p/clinica ganhos de ate R§ 
1000,00 por semana, pgtos 
diários refeição no local  
Metro Ana Rosa/Stª Cruz 
96954-6598 /Bella

PRAIA GRANDE
Alugo Casa , a partir de 
Janeiro. Reserve p/ o car-
naval . F.: (11) 97765-0328

APROVO CRÉDITO
3 Mil a 350 Mil, pontuação 
baixa Aumento !  Nome 
Sujo Resolvo ! F.: 4211-
1400

RENAULT TRAFIC
Ano 2000 mod. 2001 em 
perfeito estado F.: 95404-
1983 c/ Renan

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

EVELLYN 50A.
Ela esta de Volta !, p/ fazer 
amor gostoso. Atend.  7:00 
as 18hrs. Reg. Cumbica. 
Marcar dia  Antecipado  
99670-0958
CASA DAS BBW
Local discreto, Adoramos 
Fetiches  Inf. whatsap 
967672566
LAURA MASSAGEM
R$  100 c/ local e fi nalização 
infs whatsap 95555-9741.

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.

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

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
CASA RECREIO S. JORGE
2 dorms., sala, coz. gar. 2 au-
tos. 100 Mil. F.: 96094-1957
APTO V. RIO DE JANEIRO
Av. Salgado Filho, 3938, 
120 Mil.  Fs. 2442-9746/ 
95406-7232 whats.
CASA TABOÃO GRU.
Terreno 6x25 c/ 3 casas e 
c/gar p/ 2 autos. 280 Mil. F.: 
2469-3605/ 97423-5226.
CHÁCARA IGARATÁ
Stº Isabel c/ou s/ casa  A 
partir de R$ 6.000,00 de 
entrada e prestações a 
partir de R$ 300,00 por 
mês  Telefones: (011) 
4328-5097 / 96717-5097 / 
96344-3373
APTO. JD. MUNIRA
2 dorms., Quitado .85 Mil, 
ac. auto F.: 2466-5691/ 
98347-5803

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

MASSAGEM TERAPÊUTICA

LICENCIAMENTO
ATRASADO!!!!!
Parcelamos Todos 

os débitos 
do seu veículo

Tels: 2440-6425 ou 4963-0569

ATÉ 12X CARTÃO OU 
18X NO CHEQUE

 MOÇAS MAIORES 

  Bombando, em frente à 
    estação Metrô Belém

VAMOS GANHAR DINHEIRO? 

95867-6602

PARA PRIVÊ

R.TOLEDO BARBOSA, 191
3368-7991

PERMUTA-SE SOBRADO 
B. VISTA
Por apto. c/ 3 dorms.,póx. 
gopouva/shopping. F.: 
98626-7738 c/ Jurema.
GALPÃO JD. S. JOÃO
na Avenida 130mts², 180 
Mil. F.: 96094-1957

or nt omsa iaG

Toda

Feira
6ª

Bardella S/A Indústrias Mecânicas
CNPJ/MF 60.851.615/0001-53 - NIRE 35 300 037 294

Companhia Aberta - Edital de Convocação para Assembléia Geral Extraordinária
Convidamos os Senhores Acionistas a se reunirem no dia 13/02/2019, às 15 horas, na Avenida Antonio Bardella, 525, Guarulhos/SP, a fi m de delibera-
rem sobre a seguinte ordem do dia: Eleição pelos acionistas preferenciais de membro do Conselho Fiscal e seu suplente (Lei 6.404/76, art. 161, § 4º, 
letra A, primeira parte) em virtude de vacância do cargo. Os senhores acionistas detentores de ações preferenciais poderão apresentar indicações de 
candidatos na forma da Instrução CVM 481/2009, artigos 21-L e 21-M, até 04/01/2019. Os candidatos hábeis apresentados nesse prazo constarão do 
boletim de voto à distância a ser disponibilizado até um mês antes da data da AGE. Ainda conforme o mesmo artigo 21-L, parágrafo 1º, inciso I, letra 
B, os acionistas poderão apresentar indicações de candidatos até 25 dias antes da data da AGE, cujos candidatos hábeis serão incluídos mediante 
reapresentação do boletim de voto à distância, na forma do artigo 21-A, §3º, da mesma Instrução CVM 481/2009. A documentação e informações 
previstas na legislação vigente, devem ser entregues na sede da Companhia dentro dos prazos mencionados e aos cuidados da Diretoria de Relações 
com Investidores. Os Senhores Acionistas poderão ser representados na Assembleia por procuradores constituídos na forma do artigo 126, §§1º e 2º 
da Lei das Sociedades Anônimas. Os instrumentos de mandato deverão ser depositados na sede da Companhia até 3 dias úteis antes da realização 
da Assembleia, aos cuidados do Diretor de Relações com Investidores, conforme disposto no artigo 26, § 1º do Estatuto Social. O Boletim de Voto à 
Distância pode ser enviado pelo acionista até 7 dias antes da data da assembleia, por meio da instituição fi nanceira contratada pela companhia para 
prestação dos serviços de escrituração das ações ou diretamente à companhia. Os documentos e informações relativos às matérias a serem delibe-
radas, o Boletim de Voto à Distância e as instruções para o exercício do voto à distância, serão apresentados à CVM em até um mês antes da data da 
assembleia, e estarão à disposição na sede social da Companhia, no site da Companhia (www.bardella.com.br), no site da CVM (www.cvm.gov.br) e no 
site da B3 - Brasil, Bolsa e Balcão (www.b3.com.br). Guarulhos, 18/12/2018. Claudio Bardella - Presidente do Conselho de Administração. (19-20-21)

FOTOS: GILBERTO MARQUES/A2IMG

DA REDAÇÃO - Localizada a 250 
quilômetros da capital pau-
lista, Ubatuba é cercada pela 
Serra do Mar e pela Mata 
Atlântica e, não à toa, possui 
muitas áreas de preservação e 
é repleta de belezas naturais. 
Além das belas – e famosas 
– praias, a cidade também é 
paradeiro dos aventureiros, 
afi nal, não faltam opções de 
trilhas para quem gosta de 
desbravar a natureza.

Dentre os destaques, está 
a Trilha do Saco Grande – no 
Parque Estadual da Ilha An-
chieta. Nela, o visitante é con-
duzido durante os 2,6 km por 
voluntários nativos ou que 
viveram na ilha na época de 
funcionamento do Presídio e 
no Dia do Levante (rebelião 
dos presos), ocorrido em 20 
de junho de 1952.

Já a trilha da Praia do 

Ubatuba oferece diversas trilhas 
e mais de 80 praias aos visitantes

Sul tem 2,2 quilômetros de 
extensão e seus principais 
atrativos são as praias das 
Palmas e do Sul e um miran-
te de onde é possível obser-
var o ecossistema costeiro da 
Ilha Anchieta e a cadeia de 
montanhas que forma a Ser-
ra do Mar no continente.

Também é imperdível a Tri-

lha Subaquática, em que o visi-
tante percorre uma extensão de 
350 metros na ida pelo fundo 
mar e mais 500 metros de re-
torno por terra, pela chamada 
Trilha do Engenho. Durante o 
caminho são feitas atividades 
de interpretação e educação 
ambiental, realizadas nos am-
bientes terrestre e marinho.
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DE  22/11  A  24/12

PROMO ÇÃO 
COMPRE E GANHE*

UMA PULSEIRA PARQUE 
SHOPPING MAIA CRIADA COM 

CRISTAIS DA SWAROVSKI®. 

A PARTIR DE 
R$ 450,00  EM COMPRAS

SWAROVSKI É UMA MARCA REGISTRADA DA SWAROVSKI AG.

AVENIDA BARTHOLOMEU DE CARLOS, 230, GUARULHOS, SP

WWW.PARQUESHOPPINGMAIA.COM.BR

Consulte o regulamento no posto de trocas e em www.parqueshoppingmaia.com.br. Certificado de autorização da caixa: nº 2-810 1/2018.


