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‘O Retorno de Mary 
Poppins’ estreia hoje nos 

cinemas do país 

Réveillon na Paulista 2019 
terá show de Péricles 
com Diogo Nogueira

Cotações Selic (ano)
Dólar Euro

6,5% R$  954
Salário Mínimo 181

Disque-Denúncia Aos poucos estamos colocando as contas 
em dia e buscando recursos para investir em 
áreas vitais”, Guti, prefeito de GuarulhosBovespa

-1,08%
85.673

Sabesp entrega as primeiras obras para 
fi m do rodízio de água em Guarulhos
Companhia entrega hoje novas adutoras, tubulações e interligações que farão com que mais água chegue 
ao Centro e à região dos Pimentas; medida vai benefi ciar imediatamente cerca de 300 mil pessoas

Nova base do Samu 
gera economia de 
R$ 70 mil por ano 

em aluguel
Pág. 5

Pagamento do 13º 
e gratifi cações de 

servidores injetam R$ 72 
milhões na economia 

Pág. 4

To� oli derruba 
decisão que mandou 

soltar presos em 
2ª instância
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-0,73%
R$ 3,87

-0,15%
R$ 4,43

Confi ra um caderno especial sobre a companhia 
que, em janeiro, assumirá a distribuição de 
água e o tratamento de esgotos da cidade



2 Quinta-feira, 20 de dezembro de 2018
OPINIÃO www.fmetropolitana.com.br

NATAL - Duas mil crianças recepcionaram o Papai Noel no último domingo (16) durante a festa Natal Solidário 2018

ANOTE

FOTO: SIDNEI BARROS/PMG

      A CCR NovaDutra 
realiza, entre 21 de 
dezembro e 01 de 
janeiro, operação 
especial de orientação 
e atendimento 
com campanha 
de segurança 
direcionada aos 
motoristas e 
passageiros que 
utilizarão a via Dutra 
durante os feriados 
de Natal e Réveillon 
e no período de 
férias escolares. 
A expectativa da 
Concessionária é 
que cerca de 980 mil 
veículos deixem as 
capitais São Paulo 
e Rio de Janeiro, 
entre os dias 21 e 22 
(Natal) e 28 e 29 (Ano 
Novo) e trafeguem 
pelos 402 quilômetros 
da rodovia.

      Na tarde do 
último sábado (15), 
o prefeito Guti 
vistoriou as obras de 
revitalização feitas 
na rua Cafelândia, 
na vila Izildinha, 
região dos Pimentas. 
Concluídas no dia 
8 de dezembro, as 
ações de melhoria 
incluem serviço 
de drenagem e 
remodelação do 
talude a fi m de 
cessar com os 
alagamentos na 
região. 
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Somos enganados todos os dias pelos 
mais diversos malandros e profi ssionais. 
Boa parte das vezes gostamos e quere-
mos ser iludidos, até como uma diversão, 
até para suportar a vida, a dor. Outras 
ocasiões por necessidade ou desespero, 
nos apegamos violentamente a qualquer 
coisa que nos traga alívio ou esperança.

O mágico de circo ou de rua nos ilu-
de com perfeição e chegamos a pensar 
que o cara tem poderes sobrenaturais. Os 
vendedores das lojas nos convencem que 
precisamos urgentemente comprar um 
novo produto que nem sabemos como e 
se iremos utilizá-lo. Um esperto nos liga 

dizendo que raptou um parente nosso e, 
até mesmo precavidos, fi camos assusta-
dos. Nos vendem terrenos no céu, corre-
tagem divina, objetos santos, por míseros 
dízimos, “trízimos” e outras parcelas se-
mestrais.

A vida nunca foi fácil. Não temos 
muitos anjos andando por aí, nosso co-
ração anda amargurado e nossa alma 
precisa de carinho, conforto e de abraços. 

PONTO
DE VISTA

Por isso é bem fácil nos enganar, nossa 
alma é solitária. Um carinho nos dias 
atuais é tão raro, que por vezes se apro-
veitam dessa fragilidade momentânea. 
A dor imensa de uma morte de um 
ente, nos fazer acreditar em qualquer 
coisa apenas para saber que ele está ao 
lado de Deus.

O milagre é raro nos dias atuais. 
Deus não dá poder de cura para um 
ser em especial, todos temos o mesmo 
poder de curar um semelhante como 
qualquer milagreiro de plantão. Mi-
lagre não se cobra, não acontece com 
hora marcada nem em um local especí-
fi co. Não acredite em profetas ricos. Os 
discípulos eram pobres e os profetas 
nunca foram afortunados.

Também não julgue ninguém pre-
cipitadamente. Não cabe a nós conde-
nar ninguém. Cada um terá os frutos 
conforme as sementes espalhadas pela 
terra. Optamos em viver longe da rea-
lidade e nossa terra tem muitos mila-
greiros. Escolha suas ilusões com sa-
bedoria, mas não esqueça que elas são 
apenas ilusões passageiras.

Em uma segunda-feira de dezem-
bro vi umas 50 crianças pobres comen-
do em um restaurante muito “chic” de 
Guarulhos. Alguns amigos se reuniram 
e saldaram os custos. Havia um Papai 
Noel e todas as crianças ganharam 
brinquedos. A cada sorriso daqueles 
pequenos um milagre acontecia. Ne-
nhum dos que pagaram a conta ganha-
rá um terreno no céu, a conta bancária 
deles não aumentará. O pagamento foi 
presenciar o sorriso sincero dos peque-
nos clientes. Deus, malandramente, 
nos iludiu e veio disfarçado de criança 
e ceou com eles.

Deus não dá poder de cura 
para um ser em especial, todos 
temos o mesmo poder de curar

ROBERTO SAMUEL
jornalista e CEO 
da TBL Comunicação

O Grande Milagre

REMINISCÊNCIAS

PEDRO NOTARO
pedronotaro@gmail.com
WhatsApp: 99507-6900
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Lúdico
Dia 30 o prefeito 

Guti (PSB) completa-
rá 34 anos. Mas hoje à 
noite haverá festa pelo 
seu aniversário no clube 
Gaivota. A entrada será 
mediante arrecadação 
de um brinquedo…

Matutando
Segundo interlocuto-

res, o presidente Edu-
ardo Soltur (PSB) ainda 
não desistiu de assinar 
TAC (Termo de Ajuste 
de Conduta) com o MP. 
Para reduzir de 15 para 
10 os assessores dos ve-
readores…

Chacoalhando a
bananeira
Em entrevista exclu-

siva ao “Radar”, Soltur 
elogiou o prefeito Guti, 
‘Trabalhador”. Mas cri-
ticou o secretariado: 
“Precisa mudar vários”, 
fulminou…

Olho no lance!
Soltur disse que pegou 

a presidência com dívida 
de R$ 14 milhões deixada 

pelo então presidente Je-
sus (PSL?), que reassumi-
rá o comando da Câmara 
em janeiro. Assessores de 
Jesus contestam…

Sem intermediária
Guti vem recebendo 

conselhos - de graduados 
interlocutores - para aca-
bar com a Proguaru. A 
ideia seria as Secretarias 
contratarem diretamen-
te empresas para os ser-
viços terceirizados…

Alvo
O deputado estadual 

eleito Márcio Nakashima 
(PDT) dá sinais que não 
pretende se aproximar 
politicamente do prefei-
to Guti. Nakashima está 
mirando na Prefeitura 
em 2020…

Em entendimentos
Possível prefeiturá-

vel em 2020, a empresá-
ria Fran Corrêa (PSDB?) 
aproveitou a solenidade 
de diplomação dos depu-
tados paulistas para con-
versar com os de Guaru-
lhos...
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Pagamento do 13º de servidores da Prefeitura e de gratificações 
injetam R$ 72 milhões na economia de Guarulhos
DA REDAÇÃO - Uma em cada qua-
tro prefeituras brasileiras não pa-
garam e não sabem ainda como 
pretendem quitar o 13° salário dos 
servidores públicos municipais, 
segundo a Confederação Nacional 
dos Municípios (CNM). Em Gua-
rulhos, com o empenho da admi-
nistração em enxugar a máquina 
pública, a segunda parcela do abo-
no de final de ano já está na conta 
dos funcionários da Prefeitura. No 
total, são R$ 54 milhões deposita-
dos nas contas do funcionalismo. 
As medidas de contenção de des-
pesas, aliadas a parcerias para a 
equalização das contas públicas, 
garantiram ainda a antecipação 
do pagamento de R$ 18 milhões 
a título de gratificação aos profes-
sores da rede municipal, previsto 
para março, já no dia 15 de janei-
ro. No total são R$ 72 milhões que 
vão garantir grande incentivo à 
economia da cidade. 

Dos cerca de R$ 7 bilhões da dívida, aproximadamente R$ 3,2 
bilhões eram devidos à Sabesp, responsável pelo abastecimento de 
água na cidade. Entre 2001 e 2016, a dívida com a empresa saltou 
de R$ 201 milhões para R$ 3 bilhões, cerca de 1.500%. Problema 
agravado pela deficiência no abastecimento de água da cidade, que 
ainda tem dezenas de bairros em sistema de rodízio.

Saae

Apesar de também sofrer im-
pactos da crise econômica brasi-
leira, a administração pública 
de Guarulhos vem trabalhando 
num plano de controle de gastos 
desde janeiro de 2017, o que ga-
rantiu o incremento de 10% no 
orçamento municipal de 2019, 
refletindo em pastas essenciais 
como saúde e educação. 

Segundo o secretário da Fa-
zenda, Peterson Ruan, a gestão 
atual enfrenta os desafios finan-
ceiros sempre olhando pelas 
prioridades e obrigações com o 
servidor municipal. “A orienta-
ção do Governo é garantir o pa-
gamento dos servidores em dia 
e, ao mesmo tempo, buscar solu-
ções para reduzirmos a dívida da 
cidade”, afirma.

Guarulhos é o segundo maior 
município do Estado, com 1,4 
milhão de habitantes. Em 2017, 
contabilizava uma dívida de 

mais de R$ 7 bilhões, o que re-
presentava quase duas vezes 
o seu orçamento. O município 
tinha dívida comparada a da ci-
dade de São Paulo, que possui 12 
milhões de habitantes – 10 vezes 
mais que Guarulhos – e um orça-
mento de cerca de R$ 40 milhões. 

Além da dívida milionária, 
a cidade tinha o famoso “nome 
sujo”. Com tantas pendências fi-
nanceiras e com Certidão Negati-
va de Débitos inválida, a cidade es-
tava impedida de fazer parcerias 
com governos Estadual e Federal, 
além de outros órgãos públicos.

“Assumimos literalmente 
uma cidade arrasada. Aos pou-
cos estamos colocando as contas 
em dia e buscando recursos para 
investir em áreas vitais, como 
saúde, educação e, especialmen-
te, no abastecimento de água e 
tratamento de esgoto”, comen-
tou o prefeito Guti.

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG
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Prefeitura transfere base do Samu para Cidade 
Seródio e economiza R$ 70 mil por ano em aluguel
DA REDAÇÃO - A base do Samu 
que operava em imóvel loca-
do na avenida Mulungu nº 
360 (Jardim São João) mu-
dou-se para a rua Mesquita, 
19, na Cidade Seródio. Loca-
lizada a apenas dois quilôme-
tros de distância do antigo 
endereço, a nova sede, que 
fica em prédio anexo à Uni-
dade Básica de Saúde (UBS) 
do bairro e à Rede Fácil de 
Atendimento ao Cidadão, 
contará com duas ambulân-
cias, sendo uma de Suporte 
Básico de Vida e outra de Su-
porte Avançado (UTI móvel). 
Com a mudança de endereço, 
a Prefeitura vai economizar 
R$ 70 mil por ano em aluguel.

Além da Base Seródio, 
o Samu Guarulhos possui 
outras quatro bases: Ada-
mastor (Macedo), Zoono-
zes (Bonsucesso), Alvorada 

(Parque Alvorada) e Cavadas 
(Itapegica), onde fica a cen-
tral telefônica 192.

Todos os chamados efetu-
ados para o serviço 192 são 
recebidos pelos telefonistas 
auxiliares de regulação mé-
dica. Esses profissionais ime-
diatamente encaminham os 
casos para o médico regula-
dor que, por sua vez, realiza 
um breve questionário com 
o solicitante para poder en-
viar a ambulância mais ade-
quada de acordo com cada 
situação, acionando a base 
mais próxima para o atendi-
mento da ocorrência.

Criado para socorrer víti-
mas que precisam de cuida-
dos médicos antes mesmo 
da chegada ao hospital e que 
só podem ser conduzidas 
por um meio de transporte 
que tenha oxigênio e equipe 

preparada para reduzir se-
quelas e o risco de morte, o 
Samu 192 deve ser acionado 
nas ocorrências envolvendo 

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG

problemas cardiorrespirató-
rios, maus-tratos, trabalhos 
de parto com risco de morte 
da mãe ou do feto, em casos 

de intoxicação, queimaduras, 
tentativas de suicídio, crises 
hipertensivas (pressão alta) e 
acidentes em geral.
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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

APARTAMENTOS DE ALTO PADRÃO
NA VILA ROSÁLIA

Incorporadora: Cia São Paulo
Tels: 98635-0125 / 2086-7403 / 3811-9821

Piscina com Raia de 25 km e com deck molhado
Salão de festas, jogos e brinquedoteca
Espaço Gourmet/ Mulher
Elevador privativo
Gerador
Quadra
Fitness

ÚLTIMAS

DISPONÍVEIS!
UNIDADES

Estilo Neo Clássico   Altíssimo Padrão
Segurança digitalizada Guaritas blindadas

Localização Privilegiada e Tranquila

AV. SÃO BENTO, 140
V I L A  R O S Á L I A             G U A R U L H O S

202 e 405 m²
4 e 8 vagas

RESIDENCIAL
AMÁVEL

Veículo abandonado com placas falsas 
é apreendido com tijolos de maconha

FOTO: NÍCOLLAS ORNELAS

Cidade Soberana recebe 11ª 
edição do ‘Você na Prefeitura’ 
nesta sexta-feira

DA REDAÇÃO - A 11ª edição do 
“Você na Prefeitura”, progra-
ma que objetiva o recebimento 
de demandas e o compartilha-
mento de ideias entre a munici-
palidade e a população, ocorre 
nesta sexta-feira (21), das 8h30 
às 12h, na EPG Pastor Sebas-
tião Luiz da Fonseca, no bairro 
Cidade Soberana. O prefeito 
Guti recepcionará as solicita-
ções ao lado de representantes 
de todas as secretarias e as se-
nhas para o atendimento serão 
entregues a partir das 8h. 

A ideia é facilitar a comu-
nicação, permitindo que as 
pessoas apresentem suas rei-
vindicações sem a necessidade 
de comparecer ao Fácil. “Cada 
cidadão apresenta um norte 
sobre quais direcionamentos 
precisam ser seguidos, a fim 

de estabelecermos medidas 
satisfatórias e melhorias signi-
ficativas para todo o municí-
pio. Sendo assim, peço a todos 
que participem de mais uma 
edição do ‘Você na Prefeitura’, 
pois nosso intuito é fomentar 
participação popular, trabalhar 

MAYARA NASCIMENTO - Um 
veículo abandonado foi 
encontrado no viaduto Ci-
dade de Guarulhos com 
1,55kg de maconha no fi-
nal da tarde de terça-feira 
(18). O automóvel tinha as 
placas clonadas e foi locali-
zado pelos agentes de trân-
sito da Secretaria de Trans-
porte e Mobilidade Urbana 
(STMU) pelas câmeras de 
monitoramento da cidade.

Uma equipe de trânsito 
percebeu uma anormalida-
de no viaduto através de 
imagens de monitoramen-
to e foi até o local. Che-
gando lá, encontraram um 
veículo abandonado, com 
pneu furado e o porta ma-
las aberto. Feita a revista 

no veículo foi encontrado 
dois tijolos de droga, que 
após testes foi confirmada 
como maconha. 

Durante a ação, os agen-
tes viram que o número do 
chassi não era igual ao do 
inscrito no vidro e avisa-
ram a Central de Inteligên-
cia Integrada de Guarulhos 
(CIIG), que acionou a Guar-
da Civil Municipal (GCM).

O veículo foi furtado no 
dia 18 de novembro e por-
tava placas falsas. O auto-
móvel e as substâncias ilí-
citas foram entregues aos 
Policiais do Grupo Armado 
de Repressão a Roubos e 
Assaltos (Garra). Ninguém 
foi preso até o fechamento 
desta matéria.

em conjunto com aqueles que 
realmente sentem os proble-
mas na pele e que buscam, as-
sim como eu, uma Guarulhos 
melhor para se viver. Estamos 
colocando em prática a gestão 
colaborativa que tanto prima-
mos”, afirmou o prefeito Guti.

GUARUPASS – Associação das Concessionárias de 
Transporte Urbano de Passageiros de Guarulhos e Região

CNPJ/MF nº 74.504.937/0001-30
Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária para Eleição de Diretoria e Conselho Fiscal
Pelo presente Edital ficam convocados os associados corporativos e os associados efetivos da Companhia para AGE a se 
realizar no dia 18/01/19, no período de 09 hs às 15 hs, em sua sede à Rua Silvestre Vasconcelos Calmon, 136, Guarulhos, 
com a finalidade específica de eleição de nova Diretoria e Conselho Fiscal. Conforme determina o Estatuto, o pedido de 
registro das chapas concorrentes deverá ser protocolizado na Secretaria da GUARUPASS, em horário comercial, dentro 
do prazo de 15 dias a contar da publicação deste Edital. Guarulhos, 20/12/18. José Roberto Iasbek Felício – Presidente.
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Sabesp entrega hoje as 
primeiras obras para fi m do 

rodízio de água em Guarulhos
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DA REDAÇÃO - O que seria do ser 
humano sem a água? Ela é 
essencial para a qualidade de 
vida da população e se tornou 
um dos maiores desafi os de 
Guarulhos que, nos últimos 
50 anos, sofreu graves conse-
quências pela falta de plane-
jamento no setor de abasteci-
mento e tratamento de esgoto.

No entanto, agora a cidade 
se prepara para, a partir de 
2019, entrar numa nova era 
na questão da água, principal-
mente no que diz respeito ao 
abastecimento de mais de 1,3 
milhão de habitantes e trata-

mento de esgoto.
A partir de janeiro, a Com-

panhia de Saneamento Bá-
sico do Estado de São Paulo 
(Sabesp), umas das empre-
sas da área de abastecimento 
mais respeitadas do mundo, 
assumirá a gestão, hoje sob a 
responsabilidade do Serviço 
Autônomo de Água e Esgo-
to (Saae), pelos próximos 40 
anos.

A vinda da Sabesp para 
a segunda maior cidade do 
Estado de São Paulo trará in-
vestimentos na ordem de R$ 
3 bilhões para manutenção 

e modernização da rede de 
distribuição e tratamento de 
esgoto, garantiu uma nova ne-
gociação da dívida de R$ 3,2 
bilhões entre a autarquia e a 
companhia estadual e realiza-
rá um dos maiores sonhos das 
milhares de famílias de várias 
regiões do município: acabar 
com o rodízio de água.

No dia 21 de setembro, o 
governador Márcio França  
(PSB) veio a Guarulhos para as-
sinar o contrato da nova gestão 
de abastecimento e tratamento 
de esgoto com o prefeito Guti 
(PSB) e anunciar o fi m do rodí-

zio em todo o município. 
No mês seguinte, após 

aprovação pela Câmara Mu-
nicipal, Guti sancionou a lei 
7656/2018, que trata da con-
cessão da autarquia à compa-
nhia estadual. No último dia 
12, a Prefeitura de Guarulhos 
e o Governo do Estado assina-
ram o contrato de concessão.

A partir daí, a Sabesp irá 
assumir 100% do abasteci-
mento de água e realizar 48% 
do tratamento de esgoto, a 
partir das estações de trata-
mento São Miguel Paulista e 
Parque Novo Mundo. Segun-

do cronograma estabelecido, 
a região do Pimentas e Centro 
terão o rodízio encerrado de 
forma defi nitiva em até 100 
dias para cerca de 400 mil pes-
soas. Em até 180 dias, Cabuçu, 
Parque Continental e Picanço 
devem ser benefi ciadas e a re-
gião de Bonsucesso até setem-
bro de 2019.

“O planejamento é que até 
o fi nal do ano que vem todos 
os bairros de Guarulhos sejam 
abastecidos diariamente. E, 
em paralelo, vamos tratar o 
esgoto da cidade”, enfatizou o 
governador. 
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Água Sabesp entrega as primeiras obras para 
fi m do rodízio de água em Guarulhos

DA REDAÇÃO - A Sabesp entre-
ga nesta quinta-feira (20), a 
primeira fase das obras que 
vão acabar com o rodízio 
de água em Guarulhos. São 
novas adutoras, tubulações 
e interligações que farão 
com que mais água chegue 
ao Centro e à região dos Pi-
mentas. Isso vai benefi ciar 
imediatamente cerca de 300 
mil pessoas.

Na quinta-feira passada, 
dia 13, a Sabesp iniciou ain-
da uma série de trabalhos 
complementares como repa-
ro de vazamentos, conserto 
de cavalete, troca de tubu-
lações e reforço de rede. 
Em conjunto, essas obras e 

ações ajudam a combater os 
dois principais problemas 
de abastecimento no Centro 
e na região dos Pimentas: as 
pequenas dimensões das tu-
bulações que levam água ao 
reservatório; e os tubos com 
vazamentos que difi cultam 
a chegada da água até as ca-
sas.

As novas tubulações e 
interligações entregues nes-
ta quinta-feira resolvem o 
primeiro problema, enquan-
to as trocas de tubulações 
e bombas novas, que estão 
sendo realizadas simultane-
amente, vão fazer com que 
a água chegue à população 
durante todo o dia.

Obras entregues
Na região dos Pimentas, será entregue uma nova adu-

tora com 600 milímetros de diâmetro, capaz de distribuir 
mais água para os bairros. Está em andamento ainda a re-
novação da casa de bombas, que terá mais potência para 
mandar essa água até as casas. Serão benefi ciados os mo-
radores de bairros como Água Chata, Cidade Parque Alvo-
rada, Cidade Parque Brasília, Cidade Tupinambá, Conjun-
to Marcos Freire, Jardim Albertina, Jardim Alice, Jardim 
Angélica, Jardim Ansalca, Jardim Arapongas, Jardim Bra-
sil, Jardim Carvalho, Jardim Centenário, Jardim Cumbica, 
Jardim Ferrão, Jardim Guilhermino, Jardim Joemi, Jardim 
Katia, Jardim Leblon, Jardim Maria Dirce, Jardim Maria 
do Carmo, Jardim Maria Helena, Jardim Normandia, Jar-
dim Nova Cidade, Jardim Oliveira, Jardim Otawa, Jardim 
Pimentas, Jardim Rodolfo, Jardim Santa Helena, Jardim 
Santa Maria, Jardim Santo Afonso, Jardim Silvestre, Par-
que das Nações, Parque Industrial Cumbica, Parque Jan-
daia, Parque Jurema, Parque São Miguel, Pimentas, Sítio 
São Francisco, Vila Alzira, Vila Izabel, Vila Nova Cumbica, 
Vila Paraíso e Vila São Gabriel.

No Centro, a obra entregue nesta quinta-feira vai garan-
tir mais água e melhorar a operação do sistema que abaste-
ce regiões como Bosque Maia, Cecap, Gopoúva, Paraventi, 
Picanço, Torres Tibagy, Vila Augusta e Vila Barros.

FOTO: DIVULGAÇÃO/SABESP

FOTO: SABESP/EDSON LOPES JR
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Benefício para toda a cidade
As duas obras entre-

gues nesta quinta-feira 
são uma parte dos inves-
timentos que a Sabesp 
começou a fazer em toda 
a cidade de Guarulhos a 
partir da assinatura do 
contrato, no último dia 
12. Outros destaques são:

- Obras já iniciadas de 
instalação de mais de 8 
km de adutoras de 600 a 
900 milímetros, ligando 
Ermelino Matarazzo, em 
São Paulo, à região de 
Cumbica e Centenário. 
Essas tubulações de gran-
de porte vão criar uma 
Guarulhos Interligada, ga-
rantindo que muito mais 
água passe a chegar a es-
ses bairros;

- Implantação de uma 
casa de bombas e de 1 km 
de rede de distribuição até 
a avenida Papa João Paulo 
I, para levar mais água à 

região de Cumbica Norte, 
próximo ao aeroporto. Iní-
cio em janeiro de 2019;

- Instalação de adutora 
que vai interligar o reserva-
tório Gopoúva, no Centro, 
ao reservatório São João/
Lavras. São 4,5 km de tu-
bulações de 500 mm, além 
de melhorias na estação de 
bombeamento. Obra come-
ça em janeiro de 2019;

- Implantação de 2,5 km 
de rede primária de dis-
tribuição de água, de 500 
milímetros, interligando o 
reservatório do Tremembé, 
zona norte de SP, ao Parque 
Continental, em Guarulhos. 
Início em janeiro de 2019;

- Um novo reservató-
rio com capacidade para 6 
milhões de litros, que vai 
resolver o rodízio no Bon-
sucesso. Obra já em fase de 
contratação e entrega para 
o fi nal de 2019.

FOTO: DIVULGAÇÃO

FOTO: MÁRCIO LINO

Sabesp e Saae – juntos com Guarulhos
O contrato entre a Sabesp e a Prefeitura de Guarulhos 

foi assinado no último dia 12. Desde então, os empre-
gados da Companhia e do Saae (empresa municipal de 
saneamento) estão trabalhando juntos para melhorar o 
sistema de abastecimento e atender quase 1,4 milhão de 
moradores.

Pelas regras do contrato, a operação do sistema será 
feita pelo Saae até o final deste ano, com apoio da Sabesp. 
É por isso que técnicos das duas empresas estão percor-
rendo a cidade para executar uma série de trabalhos e 
para conhecimento do sistema. A partir de 1º de janeiro 
de 2019, a Sabesp assume a operação, mas todos os em-
pregados do Saae continuarão atuando em conjunto.

www.fmetropolitana.com.br PUBLIEDITORIAL/SABESP
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Água Sabesp, uma companhia de respeito 
que atende 27,9 milhões de pessoas

DA REDAÇÃO - Fundada em 
1973, a Sabesp é a quarta 
maior empresa de sanea-
mento do mundo em popu-
lação atendida. São 27,9 mi-
lhões de pessoas abastecidas 
com água e 21,6 milhões de 
pessoas com coleta de esgoto 
em 369 municípios do Esta-
do de São Paulo. 

Para abastecer toda essa 
população, a companhia dis-
põe de 240 estações de trata-
mento de água que, juntas, 
possibilitam a produção de 
119 mil litros de água por 
segundo. O atendimento 
utiliza 73,4 mil quilômetros 
de redes de água e adutoras 
e 8,9 milhões de ligações de 
água. Já para tratar o esgoto 
coletado, a Sabesp conta com 

557 estações de tratamento 
de esgoto espalhas pelos mu-
nicípios operados. 

A Sabesp é responsável 
por aproximadamente 27% 
de todo o investimento em 
saneamento básico feito no 
Brasil, embora atenda so-
mente cerca de 13% da popu-
lação do país. Para o período 
2018-2022, a empresa plane-
ja investir aproximadamente 
R$ 17,3 bilhões, com foco na 
ampliação da disponibilida-
de e segurança hídrica, sem 
prejuízo dos avanços con-
quistados nos índices de co-
leta e tratamento de esgotos. 

Sob controle do Governo 
do Estado de São Paulo, a Sa-
besp é uma sociedade anôni-
ma de economia mista, atuan-

DA REDAÇÃO - Os índices de atendimento da Sabesp comprovam 
o desempenho da empresa na expansão dos serviços de sane-
amento básico. Os dados hoje registrados são equivalentes ou 
superiores aos de países de primeiro mundo, como a Bélgica, 
Itália e Reino Unido. Desde 1998, a empresa alcançou a uni-
versalização da distribuição de água tratada e, gradativamente, 
aumentou os serviços de coleta e tratamento de esgotos.

A ampliação do atendimento afeta diretamente a redução 
da mortalidade infantil e a melhoria da qualidade de vida 
da população, principalmente quanto ao abastecimento de 
água, ao lazer e ao turismo.

do também no segmento de 
água de reúso obtida a partir 
do tratamento de esgoto. As 
ações da companhia são ne-
gociadas no segmento Novo 
Mercado Brasil da B3 (antiga 
Bovespa) e na Bolsa de Valo-
res de Nova York (NYSE). 

Serviços garantem a melhoria da 
qualidade de vida da população

Além da excelência na 
prestação de serviços à popu-
lação, a companhia também 
se destaca pela Governança 
Corporativa, conquistando 
uma sucessão de prêmios, 
como o Troféu Transparên-
cia da Anefac, o Prêmio Va-

lor 1000 – organizado pelo 
jornal Valor Econômico –, 
o Prêmio Smart Customer 
2018 (categoria Responsa-
bilidade Social) e o Prêmio 
Consumidor Moderno de 
Excelência em Serviços aos 
Clientes, entre outros.

Referência em inovação tecnológica 
e respeito ao Meio Ambiente
DA REDAÇÃO - A Sabesp tam-
bém é referência em ino-
vação tecnológica e na bus-
ca de soluções sustentáveis 
do ponto de vista ambien-
tal. A companhia movi-
menta sua frota de veícu-
los na cidade de Franca, 
por exemplo, utilizando o 
gás biometano produzido 
a partir do lodo gerado no 
tratamento de esgoto. 

A Estação de Tratamen-
to de Esgotos de Franca 
trata em média 500 litros 
por segundo e produz em 
torno de 2.500 m³ de bio-
gás por dia, sufi ciente para 
substituir 1.500 litros de 
gasolina comum diaria-
mente e reduzir em até 
90% as emissões de po-
luentes em comparação 
com a gasolina. Seu uso 
ainda previne o lançamen-
to de metano e CO2 na 
atmosfera, responsáveis 
pelo aquecimento global. 

As estações de trata-

FOTO: MAURICIO RUMMENS/DIVULGAÇÃO

e respeito ao Meio Ambientee respeito ao Meio Ambiente
mento de água (ETAs) da 
Sabesp funcionam como 
verdadeiras fábricas para 
produzir água potável. Das 
240 estações: 28 abastecem a 
Região Metropolitana de São 
Paulo e as outras 212 forne-
cem água aos municípios do 
interior e litoral do Estado. 

O processo convencional 
de tratamento de água é divi-
dido em fases. Em cada uma 
delas existe um rígido contro-
le de dosagem de produtos 
químicos e acompanhamento 
dos padrões de qualidade. 
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ÁGUA
Ligações cadastradas - 8,8 milhões
Estações de tratamento de água - 240
Reservatórios - 2.439
Capacidade do armazenamento (reservatórios) - 3,3 bilhões de litros
Poços - 1.106
Adutoras - 5,3 mil quilômetros
Redes de distribuição - 69 mil quilômetros
Centrais de controle sanitário – 16

ESGOTOS
Ligações cadastradas - 7,3 milhões
Estações de tratamento - 557
Redes coletoras - 48,7 mil quilômetros
Coletores, emissários e interceptores - 2,2 mil quilômetros

Dados gerais de atendimento

www.fmetropolitana.com.brPUBLIEDITORIAL/SABESP
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Mananciais são tratados com 
responsabilidade pela companhia

As estações de tratamento que cuidam do esgoto 
de São Paulo

DA REDAÇÃO - Os mananciais 
são reservas hídricas ou fon-
tes de água para abasteci-
mento público e podem ser 
superfi ciais ou subterrâneas.  
Antes do tratamento nas es-
tações, a água é retirada de 
rios, lagos, riachos, represas 
e lençol freático. Daí a im-
portância da conservação e 
proteção destas áreas para 
garantir água em quantida-
de e qualidade adequadas.

As represas utilizadas 
para fi ns de abastecimento 
público têm a fi nalidade de 
acumular água no período 
chuvoso ou úmido para ser 
utilizada no período seco ou 
de estiagem, permitindo o 
fornecimento de água para a 
população ao longo do ano. 

As represas também pos-
suem um papel fundamen-
tal no controle das cheias, 
pois, no período de fortes 
chuvas, retêm parte da va-
zão que chegaria aos rios, 
córregos e centros urbanos, 
armazenando ou liberan-
do os volumes de água aos 
poucos, de forma controla-

da, evitando ou reduzindo o 
impacto de inundações. 

Na Região Metropolitana 
de São Paulo a fonte prin-
cipal utilizada para abaste-
cimento público é a água 
armazenada em barragens 
ou represas. Diariamente, 
são divulgados relatórios 
com os índices, quantidade 
de chuvas e reserva destes 
mananciais que podem ser 
acompanhados por um sis-
tema da própria Sabesp.

No Interior de São Paulo 
é comum o uso da água de 
poços profundos provenien-
tes de mananciais subterrâ-
neos que também inspiram 
proteção e cuidados. Já no li-
toral, há mananciais de serra 
e rios imprescindíveis ao de-
senvolvimento das regiões.

Para o abastecimento da 
Região Metropolitana de 
São Paulo existem várias 
represas que compõem o  
Sistema Integrado Metro-
politano. São eles: Canta-
reira, Alto Tietê, Guara-
piranga, Rio Grande, Rio 
Claro e Cotia. 

Estação de Tratamento ABC
A Estação de Tratamen-

to de Esgotos ABC está lo-
calizada no município de 
São Paulo, próximo à Ave-
nida Almirante Delamare 
e à margem esquerda do 
Córrego dos Meninos, na 
divisa entre os municípios 
de São Paulo e São Caetano 
do Sul. A instalação atende 
as cidades de Santo André, 
São Bernardo do Campo, 
Diadema, São Caetano do 
Sul, Mauá, Ribeirão Pires, 
Rio Grande da Serra e uma 
parte da cidade de São Pau-
lo. A ETE ABC recebe tam-
bém o lodo proveniente da 
Estação de Tratamento de 
Água Rio Grande. 

Estação Barueri
A estação localiza-se 

no município de Barueri e 
serve a maior parte da cida-
de de São Paulo. Também 
atende os municípios de 
Jandira, Itapevi, Barueri, 
Carapicuíba, Osasco, Ta-
boão da Serra, Santana do 
Parnaíba e partes de Cotia,  

Água Sabesp oferece água de qualidade
para todo o estado de São Paulo

DA REDAÇÃO - A água que che-
ga às torneiras dos paulistas 
a partir das 214 estações de 
tratamento (ETAs) da Sa-
besp é potável e de muita 
qualidade. A Sabesp moni-
tora e analisa a qualidade da 
água desde os mananciais 
até os pontos de consumo.

Das 214 estações de tra-
tamento de água existentes, 
28 abastecem a Região Me-
tropolitana de São Paulo, 
e as outras 186 fornecem 
água aos municípios do in-
terior e litoral do Estado. 
Atualmente, são tratados 
111 mil litros de água por 

segundo. É um número bem 
expressivo, mas que ainda 
pode aumentar. 

O processo convencional 
de tratamento de água é di-
vidido em fases. Em cada 
uma delas existe um rígido 
controle de dosagem de pro-
dutos químicos e acompa-
nhamento dos padrões de 
qualidade.

As etapas são: 
marcador Pré-cloração 

– Primeiro, o cloro é adicio-
nado assim que a água chega 
à estação. Isso facilita a reti-
rada de matéria orgânica e 
metais.

marcador Pré-alcaliniza-
ção – Depois do cloro, a água 
recebe cal ou soda, que ser-
vem para ajustar o pH* aos 
valores exigidos nas fases se-
guintes do tratamento.

*Fator pH – O índice pH 
refere-se à água ser um áci-
do, uma base, ou nenhum 
deles (neutra).

marcador Coagulação 
– Nesta fase, é adicionado 
sulfato de alumínio, cloreto 
férrico ou outro coagulan-
te, seguido de uma agitação 
violenta da água. Assim, as 
partículas de sujeira fi cam 
eletricamente desestabiliza-

das e mais fáceis de agregar.
marcador Floculação – 

Após a coagulação, há uma 
mistura lenta da água, que 
serve para provocar a for-
mação de flocos com as 
partículas.

marcador Decantação – 
Neste processo, a água passa 
por grandes tanques para 
separar os fl ocos de sujeira 
formados na etapa anterior.

marcador Filtração – Logo 
depois, a água atravessa tan-
ques  formados por  pedras, 
areia e carvão antracito. Eles 
são responsáveis por reter a 
sujeira que restou da fase de 

decantação.
marcador Pós-alcaliniza-

ção – Em seguida, é feita a 
correção fi nal do pH da água, 
para evitar a corrosão ou in-
crustação das tubulações.

marcador Desinfecção – 
É feita uma última adição 
de cloro no líquido antes de 
sua saída da Estação de Tra-
tamento. Ela garante que a 
água fornecida chegue isenta 
de bactérias e vírus até a casa 
do consumidor.

marcador Fluoretação – O 
fl úor também é adicionado à 
água. A substância ajuda a 
prevenir cáries.

Embu e Itapecerica da Serra.

 ETE Parque Novo Mundo
A Estação de Tratamento 

de Esgotos do Parque Novo 
Mundo está no município 
de São Paulo, na margem 
direita do rio Tietê, próximo 
à rodovia Fernão Dias. O Sis-
tema Parque Novo Mundo 
atende parte das zonas leste 
e norte do município de São 
Paulo e foi projetado para 
atender parte de Guarulhos. 

ETE São Miguel
A Estação de Tratamen-

to de Esgotos São Miguel 
situa-se à margem esquerda 
do Rio Tietê, nas proximida-

des do km 25 da Rodovia 
Ayrton Senna, ao lado da 
Companhia Nitroquímica 
Brasileira. O Sistema São 
Miguel atende basicamente 
o extremo leste do municí-
pio de São Paulo e parte das 
cidades de Guarulhos, Aru-
já, Ferraz de Vasconcelos e 
Itaquaquecetuba.

Estação Suzano
A Estação de Tratamento 

de Esgotos de Suzano está 
localizada no município de 
Suzano, a sudeste de São 
Paulo, e serve os municípios 
de Mogi das Cruzes, Suzano, 
Poá, Itaquaquecetuba e Fer-
raz de Vasconcelos.

FOTO: DIVULGAÇÃO
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SABESP.  Água de qualidade tem nome.

Siga a Sabesp nas redes sociais.

A população de Guarulhos só tem a comemorar! 
A Prefeitura de Guarulhos e a Sabesp acabam 
de firmar acordo na área de saneamento. 
A iniciativa, que amplia a segurança hídrica para 
os quase 1,4 milhão de habitantes da cidade da 
Região Metropolitana de São Paulo, vai garantir 
esgoto tratado, rios mais limpos, diminuição da 
mortalidade infantil e mais saúde para todos.

ATÉ O FINAL DE 2019, 
O RODÍZIO ACABARÁ DE VEZ EM GUARULHOS!
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Água Preocupada com o consumidor, 
empresa cria o programa PURA

DA REDAÇÃO - A Sabesp preo-
cupada com a conservação 
dos recursos hídricos ado-
tou uma política de incenti-
vo ao uso racional da água 
com ações tecnológicas e 
mudanças culturais. Assim, 
em 1996, foi criado o Pro-
grama de Uso Racional da 
Água (PURA), um programa 
de combate ao desperdício.

Por meio do Programa 
de Uso Racional da Água, o 
consumo de água pode ser 
reduzido de forma signifi-
cativa. As soluções para di-
minuir o consumo de água 
são compostas de diversas 
ações, como detecção e re-
paro de vazamentos, troca 
de equipamentos conven-
cionais por equipamentos 
economizadores de água, 
estudos para reaproveita-
mento da água e palestras 
educativas. Em geral, o 
retorno do investimento 
para adoção do programa 

é rápido e imediato, em al-
guns casos.

O programa pode ser 
introduzido em estabele-
cimentos públicos, como 
escolas, universidades e 
hospitais.

As etapas do PURA são 
três para detectar e elimi-
nar o desperdício de água. 
O Diagnóstico Técnico, 
consiste na elaboração do 
levantamento de todo o 
processo de consumo e uti-
lização de água, para que 
você possa detectar os pon-
tos críticos e defi nir a mar-
gem de economia possível; 
a partir daí, tem início o 
Projeto Técnico, quando, 
nessa fase, com base no le-
vantamento dos processos 
identifi cados na etapa an-
terior é possível estabelecer 
ações, investimento, prazo 
necessário para a execução 
de obras, treinamento de 
pessoal e mudança dos pro-

FOTOS: IVANILDO PORTO

DA REDAÇÃO - A carreta So-
mos Água, programa da Sa-
besp iniciado em agosto de 
2016 e que tem o objetivo de 
promover educação ambien-
tal com recursos tecnológi-
cos, percorre todo o estado e 
já esteve em Guarulhos.  

Por aqui, o projeto per-
maneceu por dias no CEU 
Pimentas. A atração foi 
aberta à visitação gratuita 
para a população. Os alunos 
da rede municipal tiveram 
visitas agendadas.  

A estrutura é montada em 
uma carreta com 15 metros 
de comprimento. A jornada 
dentro do veículo é realizada 
de forma divertida e guiada 
por monitores treinados.

A atividade começa com 
um cinema de imersão, onde 
o visitante fará uma incrível 
viagem através das tubula-

Carreta da Sabesp leva realidade virtual e educação ambiental Laboratório é atração do projeto 
e orienta sobre o furto de água
DA REDAÇÃO - Depois de par-
ticipar da Jornada da Água, 
similar aos antigos cinemas 
180 graus, que, na prática, 
é uma incrível imersão em 
ambiente com painéis de 
LED, os visitantes da carreta 
Somos Água chegam a um 
pequeno laboratório. Lá re-
cebem explicações de fun-
cionamentos diversos, tais 
como: o ciclo da água e sua 
evaporação, a formação de 
nuvens, a chuva e o encami-
nhamento para rios, lagos, 
represas e mananciais. 

Ainda nessa fase, os vi-
sitantes conhecem diversos 
tipos de fraudes em hidrô-
metros e sõ orientados so-
bre como a prática preju-
dica toda a população, já 
que quem comete o crime 

* Reduz o consumo e o desperdício de água, gera econo-
mia de no mínimo 15%;

* Conscientiza os funcionários sobre a preocupação 
com o meio ambiente, economizando água;

* Agrega valor ao seu negócio, reduz despesas e custos 
operacionais;

* Evidencia a preocupação ambiental das entidades e 
empresas com o meio ambiente;

* Evidencia a preocupação com a qualidade de vida da 
população.

Vantagens do Programa de Uso Racional da Água
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cessos; e o Suporte Opera-
cional, a última etapa con-
siste na execução das obras 
necessárias e na manuten-
ção dos sistemas críticos, 
aplicando a tecnologia sele-
cionada. Ao mesmo tempo, 
a Sabesp pode realizar pa-
lestras de conscientização 
para funcionários, buscan-
do a mudança da cultura e 
dos hábitos de utilização da 
água.

de furto não se preocupa 
com o desperdício. Os par-
ticipantes também são ins-
truídos a denunciar o furto 
d’água. Furto é crime tipifi -
cado no artigo 155 do Códi-
go Penal, que prevê de um 
a quatro anos de reclusão, 
pena que sobe para até oito 
anos de cadeia caso haja 
qualifi cação - como, por 
exemplo, quando há par-
ticipação de duas ou mais 
pessoas ou destruição de 
equipamentos.

As últimas experiências 
do caminhão são os jogos 
interativos. Os visitantes se 
divertem caçando fraudes e 
tentando conectar correta-
mente ligações subterrâne-
as de água, águas pluviais e 
esgotos.

ções. Depois de passar por 
um laboratório nos mesmos 
moldes daqueles que são 
encontrados nas estações de 
tratamento de água, o visi-
tante tem acesso a uma área 
de jogos interativos em pla-
taformas sensíveis ao toque.

O espaço também traz 
informações sobre a impor-
tância do uso racional da 
água e da preservação do 
meio ambiente, com o ob-
jetivo de educar e conscien-
tizar a população de forma 
lúdica e divertida.

O fi nal da experiência 
acontece com a utilização 
de óculos de realidade vir-
tual, que transportam o 
visitante para um cenário 
onde é possível, inclusive 
limpar uma caixa d’água 
com as próprias mãos.

Desde que o projeto foi 

implantado, ele já passou 
por cerca de 30 cidades pau-
listas em várias regiões do 
estado, atraindo mais de 32 
mil visitantes.
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Política do meio ambiente beneficia
o mais importante recurso natural
DA REDAÇÃO - A Sabesp en-
tende sua responsabili-
dade como empresa cida-
dã, que trata e beneficia 
o mais importante recur-
so natural que existe. Por 
isso, estabelece diretrizes 
para a gestão ambiental e 
desenvolve soluções que 
contribuem para o desen-
volvimento sustentável. 
Seus focos são atuar na 
prevenção da poluição hí-
drica e gestão dos resídu-
os sólidos; desenvolver 
as pessoas para promo-
ver a melhoria contínua 
dos produtos, processos 
e serviços, visando a qua-
lidade ambiental; assegu-
rar a conformidade com 
a legislação ambiental 
e compromissos subs-
critos; adotar critérios 
ambientais para gestão 

Conscientização para utilizar água 
de reúso e preservar os recursos

Saneamento Sustentável

DA REDAÇÃO - A água de reú-
so é produzida dentro das 
Estações de Tratamento de 
Esgoto e pode ser utilizada 
para inúmeras fi nalidades, 
como geração de energia, re-
frigeração de equipamentos, 
aproveitamento nos proces-
sos industriais e limpeza de 
ruas e praças. As empresas 
que utilizam a água de reúso 
colaboram com a economia 
de água potável destinada ao 
abastecimento público. 

A Sabesp iniciou de for-
ma pioneira a prática de 
produção de água de reúso a 
partir de 1998, com a trans-
formação da Estação de Tra-
tamento de Esgotos conven-
cional, ETE Jesus Netto, em 
uma estação para produção 
de água de reúso.

Atualmente são produ-

de fornecedores; e fomen-
tar o desenvolvimento 
de tecnologias voltadas à 

FOTO: IVANILDO PORTO

zidos, em média, 468 litros 
de água por segundo para 
fornecimento externo ou uso 
interno da Sabesp nas esta-
ções Jesus Netto, Barueri e 
Parque Novo Mundo.

Vale ressaltar que todo 
processo de produção da 
água de reúso da Sabesp é 
assegurado pelo sistema de 
gestão ISO 9001:2008, obe-
decendo a rigorosos parâme-
tros de qualidade. 

O uso responsável da 
água é fundamental não so-
mente nas regiões metropo-
litanas, mas em todo o mun-
do. Cada litro de água de 
reúso utilizado representa 
um litro de água conservada 
em nossos mananciais.

O assunto é tão impor-
tante que faz parte da Es-
tratégia Global para Admi-

nistração da Qualidade das 
Águas, proposta pela ONU, 
para preservação do meio 
ambiente. É uma maneira 
inteligente e capaz de as-
segurar que as gerações fu-
turas tenham acesso a esse 
recurso tão precioso e essen-
cial à vida: a água potável.

Como a Sabesp não 
possui veículos específi cos 
para esse fi m, o transporte 
do produto fi ca a cargo da 
empresa interessada. Para 
informações sobre custos 
e detalhes do serviço ligue 
para 0800-7712482.

O produto pode ser uti-
lizado para diversos pro-
cessos em sua empresa: 
Vaso sanitário e irrigação 
paisagística (mediante ava-
liação técnica); Limpeza de 
pisos, pátios ou galerias de 

águas pluviais; Assenta-
mento de poeira em obras 
de execução de aterros e 
terraplanagem;  Prepara-
ção e cura de concreto não 
- estrutural em canteiros 
de obra, e para estabelecer 

umidade ótima em com-
pactação e solos; Desobs-
trução de rede de esgotos 
e águas pluviais; e Geração 
de energia e refrigeração 
de equipamentos em diver-
sos processos industriais.

Água

DA REDAÇÃO - O Programa 
Saneamento Sustentável e 
Inclusivo tem como objetivo 
aumentar o acesso a serviços 
de água para populações mais 
vulneráveis e contribuir para 
a segurança hídrica na área 
metropolitana de São Paulo.

O fi nanciamento encon-
tra-se em fase de aprovação 
pelo Banco Mundial e prevê 

recursos da ordem de US$ 
350 milhões, sendo US$ 250 
milhões fi nanciados pelo 
Banco e US$ 100 milhões 
pela Sabesp. O trabalho será 
executado em 6 anos e tem 
como objetivo os seguintes 
projetos:

- Água Legal - Redução de 
Perdas - Melhoria Ambiental 
da Bacia Guarapiranga

proteção, conservação e 
recuperação do meio am-
biente.

FOTO: DIVULGAÇÃO
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Água Companhia oferece tarifas diferenciadas 
para famílias de menor poder aquisitivo

DA REDAÇÃO - A estrutura 
tarifária da Sabesp consti-
tui-se de um conjunto de 
tarifas e regras aplicadas 
ao faturamento da Com-
panhia em que os usuários 
são classificados nas cate-
gorias divididas em resi-
dencial, comercial, indus-
trial e pública.

Para as categorias men-
cionadas existem tabelas 
com os valores estabeleci-
dos para o consumo de até 
10 m³, de 11 a 20 m³, de 21 
a 50 m³ e acima de 50 m³, 

exceto para as tarifas resi-
dencial social e residencial 
favelas que possuem 5 fai-
xas de consumo, isto é, até 
10 m³, de 11 a 20 m³, de 21 
a 30 m³, 31 a 50 m³ e acima 
de 50 m³.

Adicionalmente, a Sa-
besp possui tarifas dife-
renciadas para a população 
com menor poder aquisiti-
vo e as entidades assisten-
ciais sem fi ns lucrativos, 
desde que observadas as 
condições de elegibilidade 
publicadas e acatadas por 

FOTO: IVANILDO PORTO

Veja como funcionam, e aprenda a fazer leitura dos hidrômetros
DA REDAÇÃO - Conhecido tam-
bém como relógio, o hidrô-
metro é o equipamento que 
faz a apuração do consumo 
de água. Nele, há um con-
tador que registra a quanti-
dade que passou pelo medi-
dor. A conta é feita a partir 

órgão regulador, quando 
for o caso.

Tanto a cobrança por 
meio de tarifas, como a pos-
sibilidade de diferenciação 
estão previstas na legisla-
ção que autorizou a cons-
tituição da Sabesp , além 
dos regulamentos tarifários 
autorizados pelo Estado por 
meio de Decretos.

De acordo com o marco 
legal e regulatório vigen-
te para o setor, a estrutura 
de remuneração e cobrança 
dos serviços públicos de sa-

do último número registrado 
em comparação aos valores 
do novo registro. A diferença 
entre os dois números aponta 
o volume de água consumido.

Você sabe como a água 
passa pelo hidrômetro? Ela 
vem desde a Estação de Tra-

www.fmetropolitana.com.brPUBLIEDITORIAL/SABESP

tamento pela rede de distri-
buição. Antes de chegar à 
torneira de um consumidor, 
ela passa pela tubulação, en-
tra no cavalete onde está o 
hidrômetro, passa por den-
tro do medidor para, fi nal-
mente, estar disponível no 

encanamento do imóvel.
Para ler o hidrômetro 

de ponteiros deve-se ano-
tar os números indicados 
em preto dos círculos me-
nores. Em sentido horário 
inicia-se pela unidade x 1, 
depois a dezena x 10 até o 

último ponteiro x 1000.
Já no equipamento digi-

tal, basta anotar os algaris-
mos pretos. Para calcular o 
consumo mensal basta re-
gistrar o valor que aparece 
no hidrômetro e reduzir da 
leitura do mês anterior.

neamento básico poderá le-
var em consideração quan-
tidade mínima de consumo 
ou de utilização do serviço.

O consumo mínimo con-
siste em um instrumento 
de tarifação que permite a 
cobrança de um preço fi xo 
para o primeiro bloco de 
consumo até determinada 
faixa de volume em metros 
cúbicos. Nesse instrumento, 
o volume mínimo faturável 
é cobrado mensalmente do 
consumidor independente 
se há consumo ou não.

Assim como as demais 
características da estrutu-
ra tarifária, a conta mínima 
praticada pela Sabesp está 
fundamentada no Regula-
mento Tarifário aprovado 
por meio do Decreto Estadual 
41.446/1996, na legislação e 
normas regulatórias vigentes.

Para os grandes consumi-
dores e para os municípios 
em que a Sabesp fornece 
água ao atacado e disponibi-
liza tratamento dos esgotos 
por eles coletados, também 
há tabelas tarifárias próprias.
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Benefícios da Sabesp na 
cidade de Guarulhos

Adutoras devem ser construídas para zerar o rodízio no município

- Fim do rodízio em todo 
o município;

- Guarulhos terá investi-
mentos de R$ 1,7 bilhão no 
abastecimento de água;

- A cidade também terá 
investimentos de R$ 1,3 bi-
lhão em coleta e tratamento 

de esgoto;
- Suspensão da dívida de 

cerca de R$ 3,2 bilhões do 
município com a Sabesp;

- Modernização dos ser-
viços de abastecimento de 
água e tratamento de esgotos 
na cidade.

DA REDAÇÃO - Para zerar o 
rodízio em toda a cidade de 
Guarulhos até o fi nal de 2019, 
a Sabesp deverá construir no-
vas adutoras entre São Paulo 
e Itaquaquecetuba até Guaru-
lhos, para levar mais água às 
regiões de Cumbica, Pimen-
tas e Bonsucesso. 

Água Metas são modernizar sistema de
abastecimento e aumentar coleta

DA REDAÇÃO - Após assumir a 
gestão do Saae em Guarulhos, 
a Sabesp também terá como 
objetivo modernizar o sistema 
de abastecimento de água no 
município. Uma das medidas a 
serem adotadas será a inclusão 
da rede municipal aos demais 

Outras regiões deverão ser 
benefi ciadas com reforço no 
abastecimento ao sistema Go-
poúva e ao Cabuçu, com novas 
ligações a partir de São Paulo. 
Haverá também a construção 
de reservatórios em pontos es-
tratégicos da cidade.

O Serviço Autônomo de 

Água e Esgotos de Guaru-
lhos compra da companhia 
estadual 87% da água que é 
distribuída na cidade. Outros 
13% são garantidos pelo pró-
prio município. A partir do 
próximo ano, a Sabesp terá a 
missão de abastecer de forma 
plena 100% do município.

FOTO: DIVULGAÇÃO/SABESP

sistemas produtores de água. 
Dessa forma, a cidade passará 
a integrar o Sistema Integrado 
Metropolitano (SIM) da em-
presa de capital misto. 

A companhia estadual en-
tende que a distribuição será 
mais efi caz e ágil, além de 

garantir maior segurança hí-
drica. Além do fornecimento 
de água, a empresa também 
tem como responsabilidade 
ampliar o tratamento e cole-
ta de esgoto, que atualmente 
é de apenas 7%. Para atingir 
tal resultado, a empresa pre-

tende ampliar as tubulações 
de abastecimento de água e 
construir novos reservató-
rios. 

Parte do esgoto dos mo-
radores terá como destino as 
estações da Sabesp localizadas 
nos bairros de São Miguel Pau-

lista, extremo leste da cidade 
de São Paulo, e Parque Novo 
Mundo, na zona norte, por 
conta da proximidade com o 
município. A empresa prevê 
com essa medida a redução 
de rejeitos e dejetos nos rios 
Baquirivu-Guaçu e Cabuçu.

www.fmetropolitana.com.br PUBLIEDITORIAL/SABESP
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Água Tecnologia utilizada reduz a perda 
de água nos municípios atendidos

DA REDAÇÃO - Com o avanço 
dos equipamentos hidráuli-
cos e da transmissão de da-
dos, é possível acompanhar 
em tempo real a quantidade 
de água utilizada em uma 
determinada região e cali-
brar remotamente a pressão 
existente na tubulação local 
para reduzir a quantidade de 
água perdida em vazamen-
tos e fraudes. 

A Sabesp já aplica esta 
tecnologia na rede de abaste-
cimento da Grande São Paulo 
desde a década de 90. Ocorre 
que, com a forte estiagem 
ocorrida em 2014/2015 esta 
ação foi intensifi cada, sendo 
uma parte importantíssima 
da estratégia da companhia 
para o enfrentamento da 
crise hídrica, com o objetivo 
de evitar a exaustão dos re-
servatórios e contribuir para 
a manutenção do abasteci-

mento até a normalidade das 
chuvas. 

A rede de abastecimen-
to é subdividida por regiões 
denominadas setores. Cada 
setor possui sistema remoto 
de medição para identifi car a 
quantidade de água consumi-
da e a vazão nas tubulações 
ao longo de cada hora do dia. 
Com base nestas informações 
é possível controlar, através 
de válvulas ligadas na rede, 
a quantidade de água confor-
me o período do dia. 

Com a diminuição da 
pressão da água dentro da 
tubulação, diminui-se a 
quantidade de água que vaza 
através de possíveis fi ssuras 
na rede de abastecimento, re-
duzindo a perda de água.

Em 2015, com a colabo-
ração da população aderindo 
ao Programa de Bônus, as 
obras para transferir água 

entre sistemas e a redução 
de pressão nas tubulações, 
foi possível reduzir pela me-
tade a produção de água do 
Sistema Cantareira.

É sabido que para uma 

minoria da população (bem 
menos de 1%), formada em 
geral pelos que moram em 
pontos elevados ou que não 
possuem caixa-d’água, a re-
dução de pressão pode signi-

fi car longas horas sem água 
nas torneiras. No entanto, 
esta ação possibilitou poster-
gar a exaustão dos manan-
ciais que atualmente operam 
normalmente.

Sabesp vai mudar o sistema de esgoto da cidade de Guarulhos
DA REDAÇÃO - O índice de 
cobertura em coleta de 
esgoto em Guarulhos é de 
89%, segundo o Sistema 
Nacional de Informações 
sobre Saneamento – SNIS 
2014 (dados o� ciais dis-
poníveis para o setor de 
saneamento). No entan-
to, o esgoto doméstico 
não chega às Estações de 
Tratamento (ETEs), sen-
do despejado in natura 
nos córregos da cidade. 
Guarulhos trata hoje cer-
ca de 7,5% do seu esgoto. 
Mas, a partir da gestão 
da Sabesp na cidade, essa 
triste realidade vai mudar.

O Saae conta com os 
subsistemas de tratamen-

to São João, Bonsucesso 
e Várzea do Palácio, cujas 
ETEs teriam a capacidade 
de tratar 17% dos dejetos 
do município. Mas a falta 
de rede coletora faz com 
que as ETEs sejam subuti-
lizadas.

O índice de tratamento 
equivalente a essa capaci-
dade será atingido ao longo 
do tempo, com a comple-
mentação do sistema de in-
terceptação e a interligação 
dos sistemas domiciliares 
ao sistema público. Isso 
funciona assim na imensa 
maioria dos empreendi-
mentos, sejam eles públi-
cos ou privados.

Conforme o Plano Di-
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Os sete 
subsistemas
- São João – em oper-
ação desde 27 de se-
tembro de 2010;

- Bonsucesso – em op-
eração desde 11 de 
dezembro de 2011;

- Várzea do Palácio – em 
operação desde 30 de 
junho de 2014;

- Cumbica/Pimentas – 
Para encaminhar os 
esgotos até a ETE São 
Miguel, que integra o 
Sistema Metropolitano. 
As obras estão paradas;

- Centro, Cabuçu e Forta-
leza – Obras paradas.

retor do Sistema de Esgota-
mento Sanitário (PDSE) do 
Município de Guarulhos, a 
cidade é dividida em sete 
subsistemas de tratamento 
de esgoto, compostos por 

obras como redes cole-
toras, coletores-tronco e 
interceptores, além das 
ETEs, que são obras de 
grande porte e visibili-
dade.

www.fmetropolitana.com.brPUBLIEDITORIAL/SABESP



15ESPECIAL SABESP
Quinta-feira, 20 de dezembro de 2018 

Água Campanhas da Sabesp orientam 
o consumidor a economizar água

DA REDAÇÃO - De acordo com 
a Organização das Nações 
Unidas, cada pessoa neces-
sita de 3,3 mil litros de água 
por mês (cerca de 110 litros 

de água por dia para atender 
às necessidades de consumo 
e higiene).

No entanto, no Brasil, o 
consumo por pessoa pode 

No banho
O banho deve ser rápido. Cinco 

minutos são sufi cientes para higie-
nizar o corpo. A economia é ainda 
maior se, ao se ensaboar, você fe-
char o registro.

Banho de ducha por 15 minutos, 
com o registro meio aberto, consome 
135 litros de água. Se você fechar o 
registro ao se ensaboar, e reduzir o 
tempo do banho para 5 minutos, seu 
consumo cai para 45 litros. A redução 
é de 90 litros de água, o equivalente 
a 360 copos de água com 250 ml. No 
caso de banho com chuveiro elétri-
co, também em 15 minutos e com o 
registro meio aberto, são gastos 45 
litros e 15 litros, respectivamente. A 
redução é de 30 litros de água.

chegar a mais de 200 litros/
dia. Um pouco mais da meta-
de da água é gasta no banhei-
ro, em banhos, descargas 
ou outras utilizações.  Para 

poupar recursos e dinheiro 
é fundamental economizar e 
adotar novos hábitos. 

A Sabesp sempre se mos-
trou preocupada com o con-

sumidor e realiza campanhas 
de conscientização sobre a 
importância de se economi-
zar água, e dá dicas de como 
fazer esta economia.

Ao escovar os dentes
Se uma pessoa escova os dentes 

em cinco minutos com a torneira 
não muito aberta, gasta 12 litros de 
água. No entanto, se molhar a escova 
e fechar a torneira enquanto escova 
os dentes e, ainda, enxaguar a boca 
com um copo de água, consegue eco-
nomizar mais de 11,5 litros de água. 

Ao dar descarga
O vaso sanitário não deve ser usa-

do como lixeira ou cinzeiro e nunca 
deve ser utilizado à toa, pois gasta 
muita água. Deve-se também evitar 
jogar papel higiênico no vaso sanitá-
rio, tanto para evitar uma demanda 
maior de água, como para evitar en-
tupimentos. 

Um vaso sanitário com válvula e 
tempo de acionamento de 6 segun-
dos gasta cerca de 12 litros. Quando 
a válvula está defeituosa, pode chegar 
a gastar até 30 litros. Por esta razão, 
deve-se manter a válvula da descarga 
sempre regulada, consertando-se os 
vazamentos assim que forem notados. 

Ao lavar o rosto
Ao lavar o rosto em 1 minuto, 

com a torneira meio aberta, uma pes-
soa gasta 2,5 litros de água. A dica é 
não demorar. O mesmo vale para o 
barbear: em 5 minutos gastam-se 12 
litros de água. Com economia, o con-
sumo cai para 2 a 3 litros. A redução 
é de 10 litros de água, sufi ciente para 
manter-se hidratado por pelo menos 
cinco dias.

Alternativas ecológicas
Desde 2001 há à venda no mer-

cado vasos sanitários que gastam 
apenas 6 litros por descarga, e vasos 
sanitários com caixas acopladas que 
gastam entre 3 e 6 litros por descar-
ga, dependendo da fi nalidade de sua 
utilização.

Sempre que possível, deve-se subs-

tituir os vasos sanitários antigos pelos 
atuais, muito mais econômicos. O valor 
gasto na substituição é compensado 
pela redução do consumo e, consequen-
temente, da conta de água. 

Na cozinha 
Antes de lavar a louça, deve-se 

limpar os restos de comida dos pra-
tos e panelas primeiramente com 
papel e, se necessário, com esponja e 
sabão. Somente depois, deve-se abrir 
a torneira para molhá-los.  Em segui-
da, ensaboa-se tudo o que tem que 
ser lavado e, então, abre-se a torneira 
novamente para novo enxague. 

Numa casa, lavando louça com 
a torneira meio aberta, em 15 mi-
nutos são utilizados 117 litros de 
água. Com o modo de lavar indica-
do acima, o consumo pode chegar a 
20 litros. A redução é de 97 litros de 
água. Se for utilizada uma lavadora 
de louças, o ideal é utilizá-la so-
mente quando estiver cheia. Uma 
lavadora de louças com capacidade 
para 44 utensílios e 40 talheres gas-
ta 40 litros de água.

Para lavar copos, deve-se ensa-
boá-los com esponja e depois enxa-
guá-los, procurando sempre evitar o 
desperdício de água. 

Limpeza das roupas
Junte bastante roupa suja antes 

de ligar a máquina ou usar o tan-
que. Não lave uma peça por vez. Se 
na sua casa as roupas são lavadas no 
tanque, deixe as roupas de molho e 

use a mesma água para esfregar e 
ensaboar. Use água nova apenas no 
enxague. E aproveite esta última 
água para lavar o quintal ou a área 
de serviço.

No tanque, com a torneira aber-
ta por 15 minutos, o gasto de água 
pode chegar a 279 litros. O melhor 
é deixar acumular roupa, colocar 
a água no tanque para ensaboar e 
manter a torneira fechada. 

 
No jardim e na piscina
Use um regador para molhar 

as plantas ao invés de utilizar a 
mangueira.  Ao molhar as plantas 
durante 10 minutos o consumo de 
água pode chegar a 186 litros. Para 
economizar, a rega durante o verão 
deve ser feita de manhãzinha ou à 
noite, o que reduz a perda por eva-
poração. No inverno, a rega pode 
ser feita dia sim, dia não, pela ma-
nhã.

Mangueira com esguicho-revól-
ver também ajuda. Assim, pode-se 
chegar a uma economia de 96 litros 
por dia.

Na calçada e no carro
Adote o hábito de usar a vassou-

ra, e não a mangueira, para limpar 
a calçada e o quintal da sua casa. 
Lavar calçada com a mangueira 
traz grandes prejuízos. Em 15 mi-
nutos são perdidos 279 litros de 
água. Não lave o carro durante a es-
tiagem (época do ano em que cho-
ve menos).

www.fmetropolitana.com.br PUBLIEDITORIAL/SABESP
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Água de qualidade 
todos os dias
Ao abrir a torneira, a água que 
você recebe é de qualidade

Isso deve-se aos rigorosos procedimentos de 
análise e tratamento, adotados pela Sabesp.

Os números atuais impressionam.
• 14 etapas de análise da água.
• Mais de 60 mil análises mensais.
• 214 estações de tratamento.
• 118 mil litros de água tratada, por segundo.
• 27,7 milhões de pessoas atendidas.

A empresa conta também com 150 profissionais 
degustadores que identificam quaisquer aspectos 
ligados ao paladar ou ao olfato da amostra, que 
não estejam de acordo com o padrão exigido. 
Mas, para que todo esse empenho da Sabesp 
gere um resultado ainda melhor, faça também a 
sua parte: fique atento à manutenção do 
encanamento e mantenha a caixa d’água da sua 
residência sempre limpa. 

SABESP.  Água de qualidade tem nome.

Siga a Sabesp nas redes sociais.
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DA REDAÇÃO - O Departa-
mento de Proteção Animal 
(Dpan) inaugurou ontem a 
sua nova sede administra-
tiva, na rua Antônio Vita, 
579, Cidade Maia. A sede 
administrativa possui 100 
m² e foi planejada para me-
lhor atender ao cidadão. 
“Esse novo espaço vai per-
mitir que todos os animais 

FOTO: FABIO NUNES TEIXEIRA

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

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)

Durante a inauguração, o Dpan lançou o Portal de Agendamento de Castrações, com o 
objetivo de oferecer maior praticidade ao cidadão que deseja castrar seu cachorro ou gato, 
oferecendo uma plataforma on-line onde será possível efetuar o agendamento sem sair de 
casa ou até mesmo em um smartphone, em qualquer lugar. O portal http://dpan.guarulhos.
sp.gov.br começa a receber os cadastros a partir de 15 de janeiro.

Com esse novo sistema, o cidadão que deseja castrar seu animal deverá preencher o 
Cadastro de Usuário com seus dados pessoais (documento, e-mail, endereço e números 
para contato). Logo após a realização do cadastro e confirmação da senha, o munícipe terá 
acesso a página de agendamento.

Portal de Agendamento de Castrações

Dpan inaugura a sua nova sede administrativa 
e lança Portal de Agendamento de Castrações

da nossa sociedade sejam 
bem tratados e cuidados”, 
comemorou o secretário da 
Secretaria do Meio Ambien-
te, Abdo Mazloum.

O prefeito Guti lembrou 
que a construção da nova 
sede administrativa foi re-
alizada a partir de doações 
e que nada saiu dos cofres 
públicos. “É passo a passo: 

primeiro criamos o departa-
mento, hoje inauguramos a 
sede e estamos inaugurando 
dentro do nosso site o link 
para o cidadão fazer o ca-
dastro para a castração, para 
acompanhar todo o proces-
so”, explicou Guti, lembran-
do da meta de, até o final do 
mandato (2020), instalar 10 
Pet Parks na cidade.



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

INTIMAÇÃO DE DEVEDOR EM PROCEDIMENTO EXECUTORIO 
ADMINISTRATIVO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

MANUEL SANCHES DE ALMEIDA, Primeiro Oficial de Registro de Imóveis da 
Comarca de Guarulhos, Estado de São Paulo, na forma da lei. FAZ SABER a 
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Duração130min Dub. Leg 2D/4DX

Horários - 13h20 / 15h - 18h (exceto segunda-feira) 
/ 21h (exceto segunda-feira)

Quinta-feira à quarta-feira 
(De20 a 26 dezembro de 2018)
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Horários - 12h45 (somente sábado e domingo) / 
14h / 14h30 / 15h50 / 16h10 / 17h – 17h45 – 18h45 
– 19h15h – 20h – 21h – 22h – 22h30 (exceto segun-
da-feira) / 23h (somente sexta-feira e sábado)

Dub. Leg. 3D/4DX/Macroxe143min
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segunda-feira)

Dub. 3D 133min
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BOHEMIAN RHAPSODY
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Confi ra a programação do Cinépolis Parque Shopping Maia 
O RETORNO DE MARY POPPINS 
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Georgie e John vivem com os pais na mesma 
casa de 24 anos atrás e precisam da babá enig-
mática e o acendedor de lampiões otimista para 
trazer alegria e magia de volta para suas vidas.

CINÉPOLIS NA
FOLHA

EM CARTAZ

DETETIVES DO PRÉDIO AZUL 2

Duração 93min Nac.
2D
Horários - 13h / 13h30 / 14h20 / 15h15 / 15h40 / 16h45 –17h30 - 18h - 19h - 19h45 - 
20h15 - 21h15 (exceto segunda-feira)
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PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

variedades
Sexta-feira, 22 de dezembro de 201714

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

21 MAR.
20 ABR.

21 ABR.
20 MAI.

21 MAI.
20 jUN.

21 jUN.
21 jUL.

22 jUL.
22 AGO.

23 AGO.
22 SET.

23 SET.
22 OUT.

23 OUT.
21 NOV.

22 NOV.
21 dEz.

22 dEz.
20 jAN.

21 jAN.
19 fEV.

20 fEV.
20 MAR.

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

Suburbicon – Bem-Vindos ao 
Paraíso analisa o racismo

DiVUlgAçãO

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

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

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

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

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

Desde a coletiva do filme 
em Veneza, divulgada para 
todo o mundo por corres-
pondentes das maiores agên-
cias de notícias, Clooney e 
Damon não se cansam de 
explicar que, embora tenha 
tudo a ver com o neoconser-
vadorismo e a onda racista 
que tem emanado da Casa 
Branca, Suburbicon não nas-
ceu exatamente como uma 
reação da dupla – ator e dire-
tor – à presidência de Donald 
Trump. Liberais de carteiri-
nha, Clooney e Damon admi-
tem que foram atropelados 
pela candidatura e vitória de 
Trump.             (aGÊNcia estado)
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(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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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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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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21 ABR.
20 MAI.
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21 jUN.
21 jUL.

22 jUL.
22 AGO.

23 AGO.
22 SET.
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20 jAN.

21 jAN.
19 fEV.

20 fEV.
20 MAR.
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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, 
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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)

variedades
Sexta-feira, 22 de dezembro de 201714

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

21 MAR.
20 ABR.

21 ABR.
20 MAI.

21 MAI.
20 jUN.

21 jUN.
21 jUL.

22 jUL.
22 AGO.

23 AGO.
22 SET.

23 SET.
22 OUT.

23 OUT.
21 NOV.

22 NOV.
21 dEz.

22 dEz.
20 jAN.

21 jAN.
19 fEV.

20 fEV.
20 MAR.

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

Suburbicon – Bem-Vindos ao 
Paraíso analisa o racismo

DiVUlgAçãO

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

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

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

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

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

Desde a coletiva do filme 
em Veneza, divulgada para 
todo o mundo por corres-
pondentes das maiores agên-
cias de notícias, Clooney e 
Damon não se cansam de 
explicar que, embora tenha 
tudo a ver com o neoconser-
vadorismo e a onda racista 
que tem emanado da Casa 
Branca, Suburbicon não nas-
ceu exatamente como uma 
reação da dupla – ator e dire-
tor – à presidência de Donald 
Trump. Liberais de carteiri-
nha, Clooney e Damon admi-
tem que foram atropelados 
pela candidatura e vitória de 
Trump.             (aGÊNcia estado)

ÁRIES: Faça com que tudo aconteça espontaneamente, 
o ânimo resplandecedor emanado pelo gigante Sol 
inclina-se a ser exuberante. 

TOURO: A gravidade daquilo que você deixou para 
última ora irá se chocar com as suas necessidades deste 
momento.

GÊMEOS: Preserve-se do instinto indiscreto para não tocar 
nas feridas das pessoas que te amam. Provirá do compo-
nente Ar, um estímulo considerável. 

CÂNCER: Irá se deparar com a solidez sentimental. Suas 
amizades se estreitaram a medida que você invista mais 
na sua autodeterminação.

LEÃO: Uma passagem efêmera do oitavo planeta lhe fará 
muito bem para o seu espírito magnético. A sua alma 
estará conectada com a sua constituição física.

VIRGEM: O componente terra atua em convergência fa-
vorável com a constelação de Virgem. Será extremamente 
benéfi co para você.

DA REDAÇÃO - O Réveillon da 
Avenida Paulista, tradicional 
festa de fi m de ano promo-
vida em um dos principais 
pontos turísticos da cidade, 
vai reunir atrações para to-
dos os gostos na virada do 
dia 31 de dezembro para o 
dia 1º de janeiro.

O palco receberá shows 
de Jorge Ben Jor e Gal Costa, 
Péricles e Diogo Nogueira, 
e também os grupos de for-
ró Rastapé e Trio Virgulino, 
na abertura. As apresenta-
ções serão intercaladas por 
performances do grupo de 
comédia Risadaria. O hu-
morista Paulo Bonfá será o 
apresentador e mestre de 
cerimônia da festa, que co-
meça a partir das 17h40, na 
segunda-feira (31).

“A gente elaborou uma 
programação original. Nun-
ca houve shows gratuitos 
com Jorge Ben Jor e Gal 
Costa juntos, por exemplo. 
Nem com o Péricles e o Dio-
go Nogueira”, ressalta André 
Sturm, secretário municipal 
de Cultura.

Para o público poder 
acompanhar todos os deta-
lhes, telões de LED serão ins-

talados na avenida. O palco 
será no mesmo local do ano 
passado, no fi nal da avenida 
Paulista, na entrada do túnel 
de acesso à avenida Rebou-
ças, próximo à rua da Con-
solação. Os fogos de artifício 
com barulho reduzido são a 
novidade, com foco na dimi-
nuição da poluição sonora. A 
queima de fogos terá entre 
10 e 15 minutos.

A iniciativa é promovida 

Réveillon na Paulista 2019 terá shows de Jorge Ben 
Jor com Gal Costa e de Péricles com Diogo Nogueira

LIBRA: Determinados episódios que ocorrerão no 
planeta gigante de Saturno irão incentivar afazeres mais 
otimistas. 

ESCORPIÃO: No planeta anão Plutão suas inconstâncias 
estarão presentes, o qual conceberá com que você dete-
nha um brutal vigor para ir de encontro a conquista. 

SAGITÁRIO: Com íntegra força ondular do planeta 
jupteriano sua perspectiva de vitória tende a aumentar no 
dia de hoje. 

CAPRICÓRNIO: Boas e vultosas metamorfoses derivadas 
de Marte virá para esta constelação. Destacará uma 
postura mais ousada e antagonista. 

AQUÁRIO: Algo de fundamental importância irá brilhar 
para você durante a sua jornada em busca de respostas 
para o amor. 

PEIXES: Na passagem do satélite Lua sucederá muitos 
episódios adequados para os signos de Peixes. Isso 
provocará você um pouco mais.

FOTO: DIVULGAÇÃO/FACEBOOK
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FO
REABILITAR

FERRARIASA
COARMVSI

TEZRAPIDEZ
IPATOSGE
TRADEONUS

PAUSEAMORFA

FBGRAUSAM
FERRAGEMDI

DIANAATOL
RECATOPGSI

RALHAMAA
VADIASARAR

LOLODOTERE
SENSORIAIS

Altar de
sacrifícios

(Ant.)

D. Maria
(?): a
Louca
(Hist.) 

Informa-
ções da
árvore 

genealógica
(?)-se: dese-
jo do depen-
dente em 

tratamento
Peças de 

sustentação
do avião

no ar

(?) que
enfim: em
boa hora

Mamífero
cuja pele é
usada em
casacos

(?) do
Morro, 

companhia
de atores

Escombro 
de acidente 
automobi-

lístico

(?) Smith,
cantor 

de "Stay
with Me"

Conteúdo
expelido

na erupção
vulcânica

(?) Prince:
a Mulher
Maravilha

(HQ)

Recife de
corais de

mares
tropicais

Alimento
natural 
do gado

Matéria de 
"caixinhas"

para 
gatos

Cautela;
prudência

(?) Peixoto,
repórter 
da Rede
Globo

Que não
tem

ocupação
(fem.)

Porta (?)
Fundos,
canal do
YouTube

"Criança",
no Can-
domblé

Cheirinho 
da (?), dro-
ga à base

de éter

Os órgãos
que

captam
estímulos

Desejo do
doente
Ponto, 

em inglês

Ruminante
que cospe

Barco
esportivo

Medida de
ângulo

Fêmea de
esgotos

Qualidade
do delivery
Peças do
ventilador

Tecla do
controle
remoto

Área de
aplicação
do peeling
Comércio,
em inglês Tarefa

difícil
Alvoroço

(pop.)

H

Sem forma
(fem.)

Escuderia 
italiana (F1)

Passar 
por filtro

Monte (?), lar dos
deuses gregos (Mit.)

Lanche típico da
pessoa ocupada

Direitos (?), garantias
constitucionais como

a propriedade e a
plenitude de defesa

Tolos (pop.)
Assinados
(os con-
tratos)

Bravo
Órgão que leiloa os
objetos apreendidos

em alfândegas

3/dot — erê — sam. 5/pause — trade — visom.

Loja 1 - Av. Brigadeiro Faria Lima - 1960 - Cocaia - (esq. c/ Mercado Dia) Tel: 2401-0387
Loja 2 - Av.Emílio Ribas - 1641 - Tranquilidade - (esq. c/ Hosp. Padre Bento) Tel: 3428-1474
Loja 3 - Rua Olivanca, 221 - Jd. Carvalho - (Prox. ao Supermercado Nagumo) Tel: 3428-5904 
Loja 4 - Estr. Guarulhos Nazaré, 2772A - (em frente ao mercado Barbosa) Tel: 3428-3328 
Loja 5 - Av. Silvestre Pires de Freitas, 657 - Jd. Paraíso - (esq. c/ a Loja Casa e Vida) Tel: 2536-4344 

EXAME DE VISTA GRÁTIS (TODOS OS DIAS)EXAME DE VISTA GRÁTIS (TODOS OS DIAS)
Armação de fábrica a partir de R$ 49,99.

Desconto especial para aposentados e pensionistas.
Lentes acrílicas até 2.00 graus de visão simples incolor R$ 49,99.

Mega Fábrica de Óculos
Faria Lima

Mega Fábrica de Óculos

EXAME DE VISTA GRÁTIS (TODOS OS DIAS)EXAME DE VISTA GRÁTIS (TODOS OS DIAS)EXAME DE VISTA GRÁTIS (TODOS OS DIAS)EXAME DE VISTA GRÁTIS (TODOS OS DIAS)EXAME DE VISTA GRÁTIS (TODOS OS DIAS)

www.fmetropolitana.com.br

pela Prefeitura de São Paulo 
por meio da Secretaria Mu-
nicipal de Turismo (SMTur) 
e da São Paulo Turismo (SP-
Turis), em conjunto com a 
Secretaria Municipal de Cul-
tura (SMC) e com apoio de 
vários órgãos municipais, da 
Polícia Militar e do Metrô.

A programação completa 
poderá ser conferida no site 
da prefeitura (http://www.
capital.sp.gov.br).
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CURSO

CLASSIFICADOS

SERVIÇOS

IMÓVEIS VEÍCULOS

NEGÓCIOS

Contrata-se

Autos

Oportunidade

Relax

Vende-se

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

www.fmetropolitana.com.br

11 4210-1371

ANUNCIE SEU
IMÓVEL AQUI

94805-7644

ANUNCIE SEU
IMÓVEL AQUI

94805-7644

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

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

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.

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.

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.cooperterrahabitacional.
com.br
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 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.
APTO. JD. MUNIRA
2 dorms., Quitado .85 Mil, ac. 
auto F.: 2466-5691/ 98347-5803
PERMUTA-SE SOBRADO 
B. VISTA Por apto. c/ 3 
dorms.,póx. gopouva/
shopping. F.: 98626-7738 
c/ Jurema.

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

97380-7685

or nt omsa iaG

Toda

Feira
6ª

VENDA DE TERRENO
Terreno de 2.200 m² ao lado 
do Galpão R$ 600 mil aceita 
parte permuta F.:99621-0426
/ 95586-7732 

AGORA COM
DELIVERY

Unid. Itanhaém

13 99731-5668

Trevo da CESP - Cep 11740-000

Itanhaém / SP

R. José dos Reis Vieira Repolho,181

FOTO: RICARDO STUCKERT

DA REDAÇÃO - O presidente 
do Supremo Tribunal Fede-
ral (STF), ministro Dias To-
ffoli, suspendeu a decisão 
do ministro Marco Aurélio 
que determinou a soltura de 
todos os presos que tiveram 
a condenação confirmada 
pela segunda instância da 
Justiça. 

O ministro atendeu a um 
pedido de suspensão liminar 
feito pela procuradora-geral 
da República, Raquel Dodge. 

Com a decisão, a liminar 
(decisão provisória) de To-
ffoli terá validade até o dia 
10 de abril de 2019, quan-
do o plenário do STF deve 
julgar novamente a questão 

Toffoli derruba decisão que mandou 
soltar presos em 2ª instância

A defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu sua liberdade ontem após decisão 
do ministro Marco Aurélio Mello que informou isso às 14h. O pedido da defesa do petista foi 
protocolado às 14h48. O pedido da defesa de Lula foi endereçado à juíza Carolina Moura Lebbos, 
da 12ª Vara Federal, responsável pela Execução Penal.

Lula pede liberdade 48 minutos após decisão

da validade da prisão após o 
fim dos recursos na segun-
da instância.

A decisão do ministro 

Marco Aurélio beneficiaria 
169 mil pessoas, dentre elas 
o ex-presidente Luis Inácio 
Lula da Silva.

Sítios e Chácaras

Temporada

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

FIADOR E LOCATARIO
Residencial e Comercial 
. Seguro fi ança. F.: 4211-
1400.

TAPERA GRANDE
1000 m². Ótimo local, R$ 
45 Mil. F: 96314-2035
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Deliciosas opções grelhadas para a hora do seu almoço. 
Carnes, peixes, massas, saladas e muito mais.

Almoço Executivo com opções para todos os gostos.
Venha conhecer e se surpreenda.

Grelhados de segunda a sexta
Apenas R$ 39,90


