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Izabella Camargo se 
despede da Globo; 
ela foi demitida após 
retornar de licença médica
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V E N H A  C O N H E C E R  U M  N OVO  C O N C E I T O 
D E  M O R A R  E  T R A B A L H A R  E M  G U A R U L H O S .
IMÓVEIS COMPACTOS  COM ALTA LIQUIDE Z E PREÇO DE OPORTUNIDADE.

O B R A S 
C O N C L U Í D A S

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

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



Foto da junção da sala comercial de 75 m2 do Via Alameda Offices com sugestão de decoração

Foto da piscina Perspectiva artística do espaço fitness

O Via Alameda traz o privilégio de poder investir, 
morar e trabalhar com qualidade no mesmo lugar.

CONVENIÊNCIA
MULTIFUNCIONAL

VIA ALAMEDA MALL
20 lojas para empreendedores e moradores

Mais que lazer completo, o Via Alameda 
inclui um complexo comercial e serviços 
pay-per-use para revolucionar a sua rotina.

• Lavanderia
• Courier 
• Limpeza
• Internet

SERVIÇOS PAY-PER-USE

Simulação - Unidade Studio:
Sinal: R$ 22.000

+ Pré-chaves: R$ 33.000  
(24x R$ 1.375)

+ Chaves: R$ 165.000
(em até 420x) = R$ 220.000.

OU
Financiamento:

10%
Fixa até a contratação  

do financiamento

SINAL 15%
24 parcelas fixas a partir da 

contratação do financiamento

PRÉ-
CHAVES 75%

Financiamento bancário 
em até 420 meses2

CHAVES
PARCELAS MENSAIS FIXAS

ATÉ AGOSTO DE 2019.
DIRETO COM O INCORPORADOR.

C O N D I Ç Õ E S  D E  PA G A M E N T O  Q U E  C A B E M  N O  S E U  B O L S O :

Foto do studio de 37 m2 do Via Alameda Studios com sugestão de decoração

Perspectiva artística da planta-tipo de 37 m2

STUDIOS – 1 DORM.

31 ou 37 M² – 1 VAGA
SALAS COMERCIAIS

31, 37 OU 49 M2
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A V .  S A L G A D O  F I L H O,  2 . 1 2 0  - G U A R U L H O S

Aproveite condições especiais, descubra o endereço mais inovador da cidade
de Guarulhos e garanta uma das últimas unidades selecionadas. 

Informações: 11 4803-0339
viaempreendimentos.com.br

V I S I T E  O S  D E C O R A D O S .

LOCALIZAÇÃO PRIVILEGIADA:
• A 300 m do Sítio Verde Hortifruti • A 350 m do Parque

Shopping Maia • A 1,8 km do Bosque Maia
•  A poucos minutos do Aeroporto Internacional de Guarulhos,

com fácil acesso às rodovias Dutra e Fernão Dias.

(1) Unidades 204, 206, 208, 210 e 212 de 37 m2 serão vendidas a partir de R$ 219.900,00. O valor de R$ 199.000,00 refere-se ao pagamento à vista. Sujeitos à alteração e disponibilidade de 
estoque. (2) Mediante aprovação de crédito junto à instituição financeira. As imagens utilizadas são meramente ilustrativas, incluindo os elementos de decoração, que não serão entregues 
no fim da obra. A Via Empreendimentos reserva-se o direito de alterar as informações deste material sem prévio aviso. Empreendimento registrado no R5 de 14/10/2013 da matrícula 102.012 
do 2º Ofício de Registro de Imóveis de Guarulhos. 
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Apenas 5 bairros contam com vagas especiais de estacionamento
GH  Pág. 2

A partir do 1º dia de janeiro, a empresa estadual passa a ser responsável pelo tratamento de esgoto e abastecimento de água 
do município. Nesta sexta-feira (9), foi assinado o Convênio de Cooperação técnica entre o estado de São Paulo e Guarulhos

Sabesp assume gestão do Saae 
ofi cialmente no dia 1o de janeiro

GH  Pág. 4

Guarulhos conquista acordos 
de cooperação e parcerias em 
eventos por países da Europa

Iv
a

n
ild

o
 P

o
rt

o

D
iv

u
lg

a
çã

o

GH  Pág. 4 GH  Pág. 5

Ônibus desgovernado e de ré 
atinge cinco veículos e deixa 
uma pessoa morta no Centro

DEMITIDA: A jornalista Izabella Camargo usou seu Instagram para agradecer o 
período em que esteve na Globo, que anunciou sua demissão no último dia 7 GH  Pág. 9
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Viaduto Cumbica terá 
reparo na estrutura após 
denúncia de rachaduras
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[ cena do dia ]

27º

25º

17º

17º

80%

80%

Amanhã

Hoje

11. Nov

10. Nov

Máxima

Máxima

Mínima

Mínima

TEMPESTADES 

TEMPESTADES 
À TARDE

[ tempo ]

LOTERIAS:
Deu sorte hoje?

Diógenes de L. Santos
O presidente eleito Jair Bol-
sonaro acertou ao convidar 
o juiz federal Sergio Moro 
para compor o seu minis-
tério. Agora, como ministro 
da Justiça, Moro, com toda 
sua inteligência e sobrieda-
de, vai ter acessos a dados 
que, antes, não tinha como 
magistrado e tentará dimi-
nuir os casos de corrupção 
que tanto maltrata o nosso 
país.

Carlos Alberto de Melo
Não foi uma boa ideia do 
juiz Sergio Moro aceitar o 
cargo de ministro da Justi-
ça, no futuro governo Jair 
Bolsonaro, a partir de janei-
ro. A impressão que passa 
é que tudo foi orquestrado 
e dá margens para que o 
PT o critique e se mobili-
ze contra sua indicação. 
Agora, o mais sensato era 
Moro assumir uma vaga no 
Supremo Tribunal Federal 
(STF), o que seria de gran-

de valia para o nosso país. 

Carolina de Assis
Será que Bolsonaro não irá 
nomear nenhuma mulher 
para o seu futuro ministé-
rio? Se a nomeação não 
ocorrer, não é de se ad-
mirar, pois ele sempre se 
mostrou misógeno, precon-
ceituoso e machista. Vamos 
esperar para ver o que vai 
acontecer nos próximos 
dias.

Edmilson B. Santos
Quem diria: o futuro gover-
nador João Doria indicou o 
réu e ex-ministro de Dilma 
Rousseff, do PT, para o seu 
governo no estado de São 
Paulo. Doria que dizia ser 
contra o Partido dos Tra-
balhadores, mostrou um 
pouco de como será o seu 
governo.

Dilma Borges
A nossa Constituição Fe-
deral está completando 30 

anos, com grandes avan-
ços para a socidade brasi-
leira. Portanto, é necessário 
ficarmos atentos para que 
no governo Jair Bolsonaro 
esses avanços não seja jo-
gados no lixo.

Sandra Sá de Carvalho
Não votei no Bolsonaro 
mas, ainda assim, torço 
muito para que ele faça um 
bom governo, com base na 
nossa Carta Magna, que 
está completando três dé-
cadas de avanços para o 
país. Se ele seguir à risca a 
Constituição, com certeza, 
não irá errar no dia a dia 
como presidente da Repú-
blica.

João Bittencourt Maia
Só temos a agradecer o 
que o governador Márcio 
França fez por Guarulhos 
em tão poucos meses à 
frente do governo do es-
tado de São Paulo.

Antônio Boaventura

Segunda maior cidade do 
estado de São Paulo, com 
318,675 km², Guarulhos 
dispõe vagas especiais de 
estacionamento em suas 
vias públicas destinadas 
para idosos e deficientes 
em apenas cinco bairros, 
que juntos oferecem 406 
pontos para esta utilização. 
Entretanto, a prefeitura não 
revelou a quantidade de 
cartões de identificação 
emitidos e ou quantos 
motoristas na cidade estão 
devidamente cadastrados 
para uso daqueles espaços 
reservados. 

De acordo com a Secreta-
ria de Trânsito e Mobilidade 
Urbana (SMTU) informou 
que a cidade tem 238 
vagas de estacionamento 
dedicadas para idosos e 
outras 168 para pessoas 
com deficiência. As vagas 
são distribuídas pela região 
central, Bosque Maia, Mace-
do, Vila Galvão, Bom Clima e 
Vila Augusta.

Para realizar a sua fiscaliza-
ção, a administração pública 
dispõe de 130 agentes de 
trânsito que executam 
este serviço, sendo todos 
capacitados para esse tipo 
de operação. Já o cartão de 
estacionamento para idosos 
e pessoas com deficiência 
(Defis) pode ser solicitado 

em qualquer unidade do 
Fácil. 

A SMTU informou que para 
os idosos é necessário pre-
encher formulário (fornecido 
na própria unidade), levar 
documento de identificação 
com foto e comprovante de 
residência. Para pessoas 
com deficiência ou mobi-
lidade reduzida há neces-
sidade de preenchimento 
do formulário pelo médico, 
comprovante de residência 
e documento de identifica-
ção como foto. O cartão é 
pessoal e intransferível. 

Caso seja constatado o 
uso indevido das respecti-
vas vagas, o condutor terá 
sua permissão de uso can-
celada. A não utilização do 
cartão nas vagas reservadas 
para pessoa com deficiência 
e idosos – em qualquer local 
- é infração gravíssima no 
Código de Trânsito Brasi-
leiro e acarreta 7 pontos na 
carteira de habilitação. No 
entanto, o governo muni-
cipal não revelou a quanti-
dade de cartões emitidos e 
tampouco a quantidade de 
multas aplicadas por este 
tipo de infração nos últimos 
anos. 

Contudo, o HOJE obteve 
a informação de que são 
emitidos cerca de 10 cartões 
por dia na unidade do Fácil, 
localizada no Parque Cecap.

Apenas cinco bairros contam 
com vagas de estacionamento 
para idosos e deficientes

Ivanildo Porto

 Risco de dengue
O espelho d’água da Praça Presidente Getúlio Vargas, na região central da cidade, 
está abandonado. O HOJE verificou que, na água, também foram jogados sacos 
plásticos e garrafas, além de o local, como em toda a praça, estar todo pichado. 

Ivanildo Porto

Mega Sena
Concurso n° 2095
07/11/2018
16 - 29 - 35 - 43 - 49 - 56

Lotofácil
Concurso n° 1734
07/11/2018 
01 - 02 - 03 - 06 - 07
08 - 10 - 11 - 15 - 16
17 - 21 - 22 - 24 - 25

Lotomania
Concurso n° 1916 
06/11/2018
03 - 16 - 17 - 26 - 31
33 - 36 - 42 - 43 - 52
55 - 59 - 61 - 69 - 71
75 - 86 - 89 - 94 - 99

Dupla Sena
Concurso n° 1862
06/11/2018
Primeiro sorteio 
01 - 05 - 14 - 15 - 30 - 41
Segundo sorteio
03 - 07 - 13 - 19 - 29 - 36

Federal
Extração n° 05334
07/11/2018

Prêmios Principais
Prêmio Bilhete  Valor (R$)
1º   15977           350.000,00
2º  66568            18.000,00 
3º  43669            15.000,00
4º  41730             12.000,00
5º  30414             10.023,00

Prefeitura retira 326 toneladas 
de lixo das ruas em outubro

Um total de 185 cami-
nhões lotados, o equiva-
lente a 326 toneladas de 
entulho, móveis velhos, 
pneus e resíduos de todo 
tipo foram retirados das 
ruas da cidade durante o 
mês de outubro. O trabalho 
de limpeza dos pontos de 
descarte irregular foi reali-
zado pelas administrações 
regionais e pelo Departa-

mento de Limpeza Urbana 
(Delurb) da Secretaria de 
Serviços Públicos.

De acordo com o secre-
tário de Serviços Públicos 
Edmilson Americano, 
recursos financeiros gastos 
para retirar lixo das ruas 
poderiam ser economiza-
dos e aplicados em outras 
áreas em benefício da 
população.
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(1) Unidades 204, 206, 208, 210 e 212 de 37 m2 serão vendidas a partir de R$ 219.900,00. O valor 
de R$ 199.000,00 refere-se ao pagamento à vista. Sujeitos à alteração e disponibilidade de 
estoque. (2) Mediante aprovação de crédito junto à instituição financeira. As imagens utilizadas 
são meramente ilustrativas, incluindo os elementos de decoração, que não serão entregues 
no fim da obra. A Via Empreendimentos reserva-se o direito de alterar as informações deste 
material sem prévio aviso. Empreendimento registrado no R5 de 14/10/2013 da matrícula 102.012 
do 2º Ofício de Registro de Imóveis de Guarulhos. 

Informações: 11 4803-0339

viaempreendimentos . com.br

LOCALIZAÇÃO PRIVILEGIADA: a 350 m do Parque Shopping Maia • A 1,8 km do Bosque Maia 
• A poucos minutos do Aeroporto Internacional de Guarulhos, com fácil acesso às rodovias Dutra e Fernão Dias.

Arquitetura:

Simulação -  Unidade Studio:  Sinal :  R$ 21 .900 + Pré-chaves:  R$ 33.000  
(24x R$ 1 .375)  +  Chaves:  R$ 165.000 (em até 420x)  =  R$ 219 .900.

OU
PA R C E L A S M E N S A I S 

F I X A S  
AT É AG O S TO  

D E 2019.  D IRETO COM 
O INCORPORAD OR.

Financiamento:

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO QUE CABEM NO SEU BOLSO:

VISITE OS DECORADOS E O EXCLUSIVO ROOFTOP.

10%
Fixa até a contratação  

do financiamento

S INAL

15%
24 parcelas fixas  

a partir da contratação 
do financiamento

PRÉ-CHAVES

75%
Financiamento  

bancário em  
até 420 meses2

CHAVES

V E N H A  C O N H E C E R  U M  N OVO  C O N C E I T O  D E  M O R A R  E 
T R A B A L H A R  E M  G U A R U L H O S .  VO C Ê É O N O S S O CO N V I DA D O 
E S P E C I A L PA R A O E V E N TO N O R O O F TO P. T R AG A O S A M I G O S!

STUDIOS – 1 DORM. 

31 OU 37 M² - 1 VAGA
SALAS COMERCIAIS DE  

31, 37 OU 49 M2

U N I DA D E S A PA R T I R D E 
R$ 199.000 1. 

D I A 10/11 , 
DA S 10 H À S 16 H.O B R A S  C O N C L U Í D A S

Foto da piscinaPerspectiva artística do living

Rooftop
VIA ALAMEDA

Só hoje,
das 10h às 16h.

E V E N TO
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Sabesp assume tratamento de esgoto 
e abastecimento no 1º dia de janeiro

Participação de Guarulhos em eventos internacionais
tem como resultado acordos de cooperação e parcerias

Após denúncia de rachadura, viaduto Cumbica 
terá reparo na estrutura, diz CCR Nova Dutra

Inscrições para o Casamento 
Comunitário LGBTI vão 
até a próxima quarta-feira

Antônio Boaventura

Os trabalhos da Sabesp 
na cidade de Guarulhos já 
tem data definida para co-
meçar. A partir do dia 1º de 
janeiro, a empresa de ca-
pital misto passa a ser res-
ponsável pelo tratamento 
de esgoto e abastecimento 
pleno de água do municí-
pio. Nesta sexta-feira (9), 
foi assinado o Convênio de 
Cooperação técnica entre 
o estado de São Paulo e o 
município. 

Este acordo firmado entre 
as partes prevê a assinatu-
ra do contrato para trans-
ferência das atividades do 
Serviço Autônomo de Água 
e Esgoto (Saae) nos próxi-
mos 30 dias. Ou seja, até 
o dia 09 do próximo mês. 
A divulgação oficial desta 
tratativa ocorreu no dia 20 
de setembro deste ano, 
e após aprovação desta 
operação pela Câmara 
Municipal, governo esta-
dual e municipal voltaram 
a se reunir para celebrar a 

sansão daquela legislação 
aprovada.

“A dívida [de Guarulhos 
com a Sabesp] é como 
uma moeda. Evidente 
que queremos operar lá. 
Guarulhos é a segunda 
maior cidade do Estado. É 
fundamental operarmos lá 
para termos aumentos em 
volume [e crescermos]”, 
disse Karla Trindade, 

presidente da Sabesp, em 
teleconferência. 

Conforme contrato, a Sa-
besp assume os serviços 
realizados, até o momento, 
pela autarquia guarulhen-
se no dia 1º de janeiro de 
2019. Nesta data ocorre a 
transferência efetiva dos 
bens e serviços vinculados 
para a empresa de capital 
misto. Também haverá a 

transferência de até 400 
funcionários do Saae para 
a nova gestora.

Ao final deste processo, 
as receitas dos serviços 
prestados passam a ser da 
Sabesp. A dívida que a au-
tarquia possui com aquela 
empresa é de aproxima-
damente R$ 3,3 bilhões, 
que será congelada pelos 
próximos 40 anos.

A participação de Guarulhos 
em eventos internacionais de 
tecnologia e empreendedoris-
mo pela Europa tem gerado 
intensa agenda de trabalho. 
A cidade e o prefeito Guti são 
representados pelo secretário 
de Desenvolvimento Científi-
co, Econômico, Tecnológico 
e de Inovação (SDCETI), 
Rodrigo Barros. Os compro-
missos diplomáticos seguem 
até o dia 15 de novembro, 
percorrendo Portugal, França 
e Espanha.

Em Lisboa, durante o Web 
Summit que se encerrou nes-
ta quinta (8), foram encami-
nhadas as tratativas para três 
acordos de cooperação en-
volvendo a Agência Brasileira 
de Desenvolvimento Industrial 
(ABDI), Invest Lisboa e o mu-
nicípio Lusitano de Fundão. 
As parcerias podem fortalecer 
as relações comerciais entre 
as metrópoles brasileira e 
portuguesa.

O acordo com a ABDI deve 
influenciar na aproximação 
entre startups tecnológicas e 
as indústrias estabelecidas no 
município. “É um passo signi-

ficativo para a modernização 
do nosso parque industrial. A 
formação de novos talentos 
contribui para o amadure-
cimento e a consolidação 
dos ambientes de inovação 
locais”, comenta Barros.

A parceria com a Invest 
Lisboa, agência de promoção 
econômica e de captação 
de investimentos, tem por 
objetivo facilitar a realização 
de negócios entre empresas 
estabelecidas em ambas as 
cidades. “Esse intercâmbio e 
a troca de tecnologia ajuda 
a fazer negócios”, explica 
Barros.

Ainda em Portugal foi assi-
nado acordo de cooperação 
entre Guarulhos e a cidade 
lusitana de Fundão nas áreas 

de biotecnologia, agrotech 
e capacitação de mão de 
obra por meio da Programa 
Academia de Código, usado 
para qualificação profissional 
em tecnologia da informação. 
Rodrigo Barros ainda teve 
agendas com o secretário 
de Internacionalização do 
governo Português, Eurico 
Brilhante, e com o presidente 
da Câmara Portuguesa no 
Brasil, Nuno Rebelo.

Os próximos compromis-
sos incluem participação na 
Missão França, nas cidades 
de Paris e Lyon, até o sábado 
(10). Em seguida, Guarulhos 
estará representada no Smart 
City Expo World Congress, 
em Barcelona, que se encerra 
dia 15 de novembro. 

Ulisses Carvalho 

A concessionária da ro-
dovia Presidente Dutra, a 
empresa CCR Nova Dutra 
irá realizar um reparo em 
parte da estrutura do via-
duto Cumbica, na avenida 
Santos Dumont sentido 
Ermelino Matarazzo. A 
informação foi confirmada 
em nota pela própria con-
cessionária, que informou 
estar em processo de 
contratação da empresa 
que realizará o reparo da 
estrutura. 

Diversos motoristas 
relataram rachadura na 
estrutura, porém, de 

acordo com a empresa, 
essa situação é monitora-
da pelas equipes técnicas. 
“Essa em questão não 
possui risco estrutural que 
possa ocasionar danos 
aos usuários da rodovia e 
do município”, destacou a 
CCR Nova Dutra.

Já a Secretaria de Obras 
destacou que a estrutura 
em questão está sob a 
responsabilidade da con-
cessionária da rodovia, po-
rém, para que a prefeitura 
possa realizar uma vistoria 
ao local, seria necessário 
que o munícipe abrisse um 
processo administrativo 

em uma das unidades do 
Fácil, de acordo com a 
administração municipal. 

A CCR Nova Dutra 
também destacou que 
o problema na área do 
viaduto não se trata de 
uma rachadura na estru-
tura. “A CCR NovaDutra 
informa que em relação 
ao questionamento sobre 
problema na estrutura do 
Viaduto Cumbica, locali-
zada no km 216,9 sobre a 
Via Dutra, não se trata de 
uma rachadura, mas de 
um descolamento do con-
creto do pilar que serve de 
proteção à armadura”.

A Subsecretaria de Políti-
cas da Diversidade recebe 
até a próxima quarta-feira 
(14) as inscrições para o 
Casamento Comunitário 
LGBTI, que será realizado 
no dia 9 de dezembro, às 
12h, no Salão de Artes do 
Teatro Adamastor Centro.  
Os casais que se inscreve-
rem assinarão Contrato de 
União Estável com Comu-
nhão Parcial de Bens, com 
base nos preceitos da lei. 

A subsecretária de Polí-
ticas da Diversidade, Ana 
Marques, ressaltou que o 
casamento é a formação 
de um núcleo familiar, mas 
essencialmente resguarda 
a questão patrimonial, 
porque elege um regi-
me de bens. “Os casais 
de pessoas do mesmo 
sexo biológico passarão 
a ter todos os direitos e 
obrigações previstos em 
lei e firmadas no contrato, 
como a partilha de bens e 

herança de parte do patri-
mônio do cônjuge em caso 
de morte”, explicou Ana.

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

As inscrições deverão 
ser feitas de forma presen-
cial na própria subsecreta-
ria, por telefone 2414-4267 
ou WhatsApp 94182-4619, 
de segunda a sexta-feira 
das 8h às 17h. Os casais 
interessados passarão por 
entrevista individual antes 
da cerimônia.
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GARANTIMOS 5% NO SETOR DE AUTOPEÇAS

José Pereira dos Santos - Presidente

COLUNA DO

METALÚRGICO
10/11/2018

MELHORAR AS RELAÇÕES CAPITAL-TRABALHO
O Ministério do Trabalho foi criado por 
Getúlio Vargas, há 88 anos, para atuar pelo 
equilíbrio nas relações capital-trabalho. 
Bolsonaro quer acabar com a Pasta. 
Seria um grave retrocesso ao País!

Fique sócio.
Vale a pena!

O Sindicato negociou e conquistou três benefícios aos 
trabalhadores da Croma - Vila Aeroporto: 1) Vestiário e 
cozinha serão reformados; 2) A partir de abril, a empresa 
volta fornecer refeição aos funcionários; 3) Em março 
será negociada a PLR de 2019.  

CONQUISTAMOS REFEIÇÃO NA CROMA

Diretor Daniel coordena assembleia e informa os funcionários

Site: www.metalurgico.org.br - Facebook: www.facebook.com/metalurgicos.deguarulhos
Rua Harry Simonsen, 202, Centro, Guarulhos. Telefone 2463.5300. E-mail sindicato@metalurgico.org.br

Fechado o primeiro acordo coletivo 
da campanha salarial 2018.

Ele benefi cia os metalúrgicos das 
empresas de autopeças, que repre-
sentam 35% da nossa base. 

CONQUISTAS
Salário - Aumento de 5% até o teto 

de R$ 9.000,00. Reajuste a partir de 1º 
de janeiro. 

Abonos salariais - Categoria rece-
berá 5% em 30 de novembro e 5% dia 
20 de dezembro.

Mantivemos a Convenção Coletiva na íntegra. Apesar 
das imposições da lei trabalhista, todos os nossos direitos 
estão preservados. 

O presidente José Pereira dos Santos orienta: “Vamos 
manter a mobilização nas fábricas, pra buscar acordo, 
ganhos e preservar os direitos de todos os metalúrgicos”.

Mais de 500 sócios do 
Sindicato participam a 
partir deste domingo (11) 
do Campeonato de Fu-
tebol. A primeira rodada 
terá três partidas, a partir 
das 9 horas: Tecfi l x Roda 
de Ouro, Modine x Komatsu e Dyna x Cervifl an. O local 
é nosso Clube de Campo, à rua Galáxia, 126, no Parque 
Primavera. Entrada grátis para as torcidas. 

CAMPEONATO DE  FUTEBOL COMEÇA DOMINGO

Jogos serão no Clube de Campo

DECISÃO - Assembleia na sede ontem, dia 9, aprovou os termos do acordo

Protesto dia 7 conseguiu melhorar proposta da empresa,
em Mairiporã. Foto: diretor Cabeça durante assembleia.

PARALISAÇÃO MELHORA PLR NA SCHWING

Ônibus desgovernado desce de ré, 
bate em 5 carros e deixa um morto

Antônio Boaventura

Um ônibus de turismo 
da empresa HG Service, 
com sede na zona sul 
da cidade de São Paulo, 
desceu desgovernado e 
de ré a rua Doutor Ramos 
de Azevedo, no Centro, 
bateu em cinco veículos 
que estavam estacio-
nados na via e matou 
uma pessoa. O acidente 

aconteceu por volta das 
9h20 desta sexta-feira 
(9). O caso foi registrado 
no 1º Distrito Policial de 
Guarulhos. 

O HOJE obteve informa-
ções que o ônibus estava 
estacionado próximo aos 
hotéis localizados na rua 
e, sem a presença do 
condutor, o veículo des-
ceu a Ramos de Azevedo. 

A vítima fatal foi identifi-
cada como sendo Hever-
ton França, 24 anos, que 
estava próximo a um dos 
veículos atingidos.

Em função da gravidade 
do acidente, foi solicitado 
o auxílio do helicóptero 
Águia da Polícia Militar, 
que socorreu o motorista 
do ônibus e o encami-
nhou para atendimento 

no Hospital Geral de Gua-
rulhos (HGG) por conta 
de seu estado emocional. 
Já a vitima fatal, segundo 
informações do Corpo 
de Bombeiro, teve como 
causa de sua morte es-
magamento de crânio, em 
decorrência da colisão. 

O homem que morreu, 
teria acabado de esta-
cionar o veículo, quando 

foi atingido pelo ônibus. 
Outra parte afetada foi a 
clínica de odontologia da 
Univeritas/UNG, localiza-
da na avenida Guarulhos 
– continuação da ladeira 
Campos Sales. Por conta 
do acidente, o tráfego de 
veículos na região central 
ficou prejudicado. 

Já a Prefeitura de Gua-
rulhos, que coordenou o 
trânsito com os agentes 

da SMTU e da GCM, in-
formou que desconhece 
as causas do acidente. 
Equipes da Secretaria de 
Transportes e Mobilidade 
Urbana (STMU) isolaram 
a área até a chegada 
da perícia. O desvio do 
trânsito foi realizado pela 
Ramos de Azevedo, entre 
a rua Cerqueira César, 
Castello Branco e aveni-
da Tiradentes.
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AJUDE O ANTHONY
O GUARULHOS HOJE 

entrou na campanha para ajudar 
o pequeno Anthony Ruffato 

Cavalcante, 
de apenas cinco meses, 

que foi diagnosticado com 
AME (Atrofia Muscular Espinhal). 

A criança está internada no leito 708 da UTI do 
Hospital Cândido Fontoura, na Mooca, na zona leste 

de São Paulo. Anthony precisa de sua ajuda para 
custear despesas com a fisioterapia e outras. 

Mais informações: Tiago Cavalcante de Lima (pai), 
no telefone 9.4787-6579.

Conta: Banco Santander
Ag. 0140 – Conta 60075215-1

Beneficiado: Anthony Cavalcante
CPF. 551.283.928-48
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CIA. Truks, Kiara Terra e Sérgio Vaz são atrações 
para alunos da rede municipal na Bienal do Livro

Visitação 
escolar:
As inscrições para 
visitação escolar 
à Bienal do Livro 
de Guarulhos 
2018 “Páginas 
que conectam” 
seguem até o dia 
13 de novembro, às 
17h. Para realizar 
a inscrição, as 
escolas devem 
acessar o 
endereço: http://
bienaldolivro\.
guarulhos.sp.gov.br.
Para mais 
informações, 
bem como os 
procedimentos 
para a inscrição 
das escolas, 
acesse:http://
portaleducacao.
guarulhos.sp.gov.
br/portal/php/
gerarArquivo.
php?txtID=4644

A Bienal do Livro de 
Guarulhos 2018 “Pá-
ginas que Conectam” 
receberá cerca de 20 
mil estudantes, com o 
espetáculo de teatro de 
bonecos da CIA Truks, a 
escritora e contadora de 
histórias Kiara Terra e o 
poeta e escritor Sérgio 
Vaz. 

Essas serão algumas 
das atrações exclusivas 
para os alunos da rede 
municipal, que prome-
tem entreter a garotada 
com uma programação 
especial durante os dias 
de evento.

Os espetáculos es-
colhidos são símbolos 
do que é o trabalho da 
Truks, como “A Bruxi-
nha”, que faz ao público 
um convite à imagina-
ção e ao desenvolvi-
mento da criatividade; 
“O Senhor dos Sonhos”, 
que retrata a dificuldade 
dos adultos entenderem 
as crianças; “E se as 
histórias fossem diferen-

tes?”, que começa com 
as histórias dos prínci-
pes e princesas pelo 
final, depois do “felizes 
para sempre”; “Isso é 
coisa de criança”, o mais 
novo espetáculo da 
companhia, que foi intei-
ramente criado a partir 
de ideias e histórias 
contadas pelas crianças; 
e “Divertistórias”, que é 
uma engraçada conta-
ção de histórias.

A escritora Kiara Terra, 
apresentará a conta-
ção de histórias com 
o tema “Histórias para 
Viver o Tempo como um 
Presente”, uma narra-
tiva colaborativa que é 
um convite para que, 
mediante a narração 
de histórias brasileiras, 
os participantes encon-
trem e partilhem suas 
histórias vividas. Uma 
maneira de acolher e 
conduzir as histórias 
que nascem da memó-
ria formando algo maior 
e coletivo.

Kiara, já escreveu os 
livros “A Menina dos 
Pais Crianças” (Editora 
Ática) e Hocus Pocus: 
um pai de presente (Cia 
das Letras). A escuta e 
técnicas de improvisa-
ção são os principais 
recursos desse modo 
de narrar, que tem se 
tornado um instrumento 
pedagógico abrangente 
tanto na formação de 
professores como para 
espaços de mediação 
de obras de arte, mu-
seus e exposições.

Além disso, os alunos 
da EJA (Educação de 
Jovens e Adultos) fica-
ram com a programação 
do poeta, escritor, agi-
tador cultural, idealiza-
dor da Semana de Arte 
Moderna da Periferia, 
Sérgio Vaz, que abor-
dará assuntos ligados a 
ações culturais. 

O evento será reali-
zado no Parque Linear 
Transguarulhense, no 
Parque Continental.
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Movimenta Saúde de novembro estreia com 
aula de circuito funcional no CEU Bambi

Próximas atividades:

O programa Movimenta 
Saúde deste mês terá 
início no CEU Bambi, 
neste sábado (10), com 
aula de circuito funcional 
e alongamento, das 8h 
às 11h. Interessados em 
participar, devem ape-
nas comparecer ao local  
(rua Benedito Thieso, s/
n° - Parque Residencial 
Bambi) com roupas leves 
e tênis, e não esquecer a 
garrafinha de água.

A atividade será coorde-
nada por três educado-
ras físicas de diferentes 
Núcleos de Apoio à 
Saúde da Família (Nasf): 
Paula Maria Ito Neves, 
do Soberana; Priscila da 
Silva, do Bonsucesso; 
e Fabíola Azevedo de 
Moraes, do Marcos Freire. 
De acordo com Paula, o 
circuito funcional traba-
lha diferentes capacida-
des físicas, como força, 

coordenação, mobilidade, 
flexibilidade e condicio-
namento aeróbico. “Além 
disso, escolhemos essa 
atividade porque pode ser 
realizada por pessoas de 
qualquer idade e de ma-
neira divertida”, destacou 
a educadora.

Já o alongamento, ajuda 
a manter as articulações 
em boas condições, 
melhora a circulação do 
sangue, amplia a mobilida-
de e auxilia no equilíbrio 
corporal, o que de acordo 
com o Ministério da Saú-
de, é importante para o 
envelhecimento saudável. 
Ainda segundo o órgão, a 
atividade física regular é 
fundamental para prevenir 
doenças crônicas não-
-transmissíveis (DCNTs), 
como as cardíacas, 
acidentes vasculares ce-
rebrais, diabetes e câncer 
de mama e de colo do 

útero. Enfermidades estas 
responsáveis por 71% de 
todas as mortes no mun-
do, incluindo as mortes de 
15 milhões de pessoas por 
ano entre 30 e 70 anos.

Keila Costa, coordenado-
ra  do Movimenta Saúde, 
destaca que as atividades 
físicas do programa não 
se resumem às aulas aos 
sábados. “Nas  Unidades 
Básicas de Saúde, assim 
como nas Academias da 
Saúde e outros serviços 
como o Cempics (Centro 
Municipal de Práticas Inte-
grativas e Complementa-
res em Saúde), localizado 
no Parque Júlio Fracalan-
za, há regularmente ati-
vidades físicas e práticas 
corporais abertas para a 
população. É importante 
que as pessoas procurem 
a UBS mais próxima de 
sua casa para se informar”, 
finalizou.

Ainda neste mês, haverá 
torneio de futsal, no CEU 
Rosa de França, no dia 
24; e a Corrida Novembro 
Azul - Prevenção ao Cân-

cer de Mama, no dia 25 
(domingo), realizada pela 
K10 Marketing Esportivo 
com apoio da Prefeitura 
de Guarulhos. As inscri-

ções estão abertas até o 
dia 16 de novembro, no 
seguinte link: megains-
cricoes.com.br/evento/
corrida-novembro-azul.   
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The Lord Black Irish Pub 

Don Cordelli

Comodoro

Beco da Vila

Uma das mais 
tradicionais casas de 
Guarulhos, o The Lord 
Black Irish Pub tem 
um cardápio variado, 
com pratos executivos, 
petiscos artesanais, 
lanches, cervejas e 
chopes nacionais, im-
portados e artesanais, 
além de diversos drinks. 
O Lord Black é aberto 
de terça-feira a sábado, 
sendo que terça-feira 
e quarta-feira funciona 
das 18h às 01h, quinta-
-feira das 18h às 02h 
e sexta-feira das 18h 
às 04h e sábados, das 

O espaço segue o con-
ceito dos pubs europeus 
com toque de brasilida-
de. No cardápio, pratos 
delicadamente elabo-
rados e harmonizados 
com chope artesanal e 
drinks especiais, além de 
diversos tipos de porções, 
pratos à la carte, além de 
hambúrgueres e opções 
vegetarianas. A progra-
mação musical é outro di-
ferencial do Don Cordelli, 
que apresenta durante a 
semana os estilos: jazz, 
blues, pop e classic rock, 
MPB, sertanejo e samba, 
contando também com 
uma decoração destacada 

Localizado na avenida 
Guarulhos, 3.813, o Co-
modoro é um dos gran-
des bares da cidade que 
proporciona um excelen-

Localizado na rua Tapa-
jós, 238, o Beco da Vila 
abre de terça-feira a do-
mingo, das 17h às 02h, e 
somente aos sábados, de-
vido a feijoada, o estabe-
lecimento abre às 12h. Um 
dos destaques do Beco 
é o chope artesanal, que 
atrai muitos guarulhen-
ses. O Beco é um novo 
conceito de restaurante 
e bar na cidade, já que 
foi inspirado nos famosos 
grafites espalhados por 
São Paulo. Além de uma 
variedade de drinks, tam-
bém há um menu especial 

Os ‘pubs’ guarulhenses, palavra 
derivada do inglês que significa 
bares, são destaque na cidade com 
cardápios mais elaborados e princi-
palmente uma grande variedade na 
programação musical, atendendo 
a diversos estilos, como o caso do 
Don Cordelli, que inova durante 
a semana com os estilos do Jazz, 
Blues e a clássica Música Popular 

Tradicionais pubs de 
Guarulhos inovam 
na gastronomia e 
programação musical 

te atendimento e conforto 
ao guarulhense que de-
seja aproveitar o final de 
semana. No cardápio do 
estabelecimento há uma 

variedade de porções e 
drinks, e recentemente, 
o bar também começou 
a servir almoço. Mais in-
formações: 95661-4445.

incluindo pratos alemães 
e comidas de boteco 

tradicionais. Mais informa-
ções: 4574-6006. 

Brasileira (MPB). 
Já o The Lord Black Irish Pub, tem 

atração musical diariamente, sendo 
que de terça-feira e quarta-feira, com 
voz e violão e de quinta-feira à sába-
do, com apresentações de bandas. 
Confira os restaurantes guarulhenses 
na região central que o Guarulhos 
HOJE preparou para você se divertir 
durante o final de semana.

e uma iluminação dramá-
tica com cores saturadas 
e tropicais. O estabeleci-
mento está localizado na 

rua Tapajós, Centro (Praça 
Júlio Ramos Barbosa, 30), 
e para mais informações: 
4386-0037. 

19h30 às 4h. Como prato 
principal há o Jack Grill, 
um file mignon aperitivo, 
ao molho de Jack Daniels, 
acompanhado de batata 
rústica, pickles em con-

versa e pão ciabatta. O 
estabelecimento está 
localizado na avenida 
Tiradentes, 173 – Cen-
tro. Mais informações: 
2408-8494.
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Izabella Camargo fala sobre licença 
médica e demissão da Rede Globo

A jornalista Izabella Camar-
go usou seu Instagram para 
agradecer o período em que 
esteve na Globo após ter 
anunciado sua demissão da 
emissora na quarta-feira, 7. 
“Obrigada Rede Globo pelas 
oportunidades de desen-
volvimento profi ssional. Co-
nheci pessoas incríveis, que 
foram pai e mãe em muitas 
ocasiões. [...] Relembrando 
os desafi os de tantas repor-
tagens, preencho o coração 
com alegria”, escreveu.

Na noite anterior, Izabella 
tinha publicado um vídeo 
direcionado aos seus fãs, 
falando sobre o desligamen-
to: “Tô aqui para agradecer o 
seu apoio. Foi muito im-
portante, nesse período da 
licença médica, receber as 
mensagens de vocês, de to-
dos que me acompanham.”

Ao site Notícias da TV, 
Izabella afi rmou que passou 
a sofrer com a síndrome de 
Burnout, ocasionada pelo 
excesso de trabalho, em 

agosto de 2017, o que a 
levou a passar alguns meses 
com a referida licença médi-
ca do trabalho. “Estou sendo 
punida por ter fi cado doente, 
com uma doença funcional, 
e os laudos provam isso. Foi 
um susto. Esperava qualquer 
coisa, menos ser demitida”, 
afi rmou a jornalista.

Procurada, a assessoria da 
Globo afi rmou que “o motivo 
pelo qual deixou de trabalhar 
na TV Globo não guarda 
relação com as razões que a 
levaram a tirar licença médi-
ca”, e que “a própria Izabella 
já disse a jornalistas que está 
‘bem de voz, mente e corpo 
em equilíbrio’”.

Ainda em seu Instagram, 
Izabella afi rmou: “Não es-
tarei mais nos telejornais 
da TV Globo, mas estarei 
em sintonia aqui [redes 
sociais].” Em seguida, fez 
questão de agradecer 
médicos, fi sioterapeutas 
e amigos que a auxiliaram 
durante o período de li-
cença médica, e ressaltou: 
“A voz tá boa, o corpo tá 
bom, tá tudo certo.”

Angélica e Zezé rebatem rumor de 
que tiveram romance no passado

A polêmica envolvendo 
Angélica e Zezé di Camar-
go começou após uma fala 
de Leão Lobo. O jornalista 
declarou que, antes de 
Luciano Huck, a apresen-
tadora teria mantido um 
romance secreto com o 
cantor sertanejo. 

Diante da repercussão, 
Angélica correu para as 
redes sociais e desabafou: 
“Acho muito feio inventar 
histórias dos outros, mas 

quando envolve famílias, 
eu acho irresponsável 
mesmo. É mentira, né, 
gente? Mentira”. Ela ainda 
declarou que conhece a 
ex-mulher de Zezé, Zilu Ca-
margo, e que tem amizade 
com as fi lhas do casal

Zezé di Camargo 
também usou as redes 
sociais para esclarecer a 
história e falou diretamen-
te à Leão Lobo. “Isso que 
você falou em relação a 

mim com uma pessoa que 
eu tenho o maior carinho, 
maior respeito e conheço 
desde pequena. Conheço 
a família toda, o marido 
dela é meu amigo, não 
tem fundamento nenhum, 
pelo amor de Deus!”, dis-
se o cantor. Ele também 
deu um recado: “Pensa 
direito no que vai falar 
porque envolve famílias, 
envolve pessoas que a 
gente gosta, amigos”.
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[ horóscopo ]

Jornal dos Perdedores

S.O.S Mulheres Ao Mar

Band, 1h40 Bewa-
re The Gonzo. EUA, 
2010. Comédia. Dire-
ção: Bryan Goluboff. 
Com Ezra Miller, Zoë 
Kravitz. Eddie Gon-
zo Gilman está co-
meçando uma revolu-
ção. Quando o jovem 
rebelde é expulso do 
jornal de sua escola 

pelo popular editor-
-chefe, ele inicia um 
movimento para dar 
voz aos desajustados 
e nerds, criando seu 
próprio jornal clan-
destino. Logo, o po-
der da imprensa está 
nas sua mãos. Resta 
saber se ele fará bom 
uso desse poder.

Globo, 1h10. Bra-
sil. Comédia. Dire-
ção Cris D’Amato. 
Com Marcello Airol-
di, Giovanna Anto-
nelli. Adriana não está 
em um bom momen-
to. Ela não consegue 
que alguma editora 
publique seus livros e, 
para ganhar a vida, le-
genda filmes pornôs. 
Para piorar a situação, 
seu marido, Eduar-

do, decide pedir o di-
vórcio. Em meio à fos-
sa da separação, ela 
descobre que Eduar-
do fará um cruzeiro 
ao lado da nova na-
morada, Beatriz, uma 
estrela da TV. Incenti-
vada pela irmã Luíza, 
as duas decidem em-
barcar no mesmo cru-
zeiro para que Adria-
na tenha a chance de 
reconquistá-lo. 

Fotos: Divulgação

[ filmes ] 
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Bebida
popular
entre os
cubanos

Um dos
títulos de 

Jorge Mario
Bergoglio

Local 
onde "se

afogam as
mágoas"

Maior
estádio
paulista

(?) de 
la Cité,
postal 

de Paris
Raspagem,
limpeza e
sulcagem
do solo

Órgão que
destrói

hemácias
(Anat.)

Programa
de Arrenda-
mento Re-
sidencial

Complemen-
to de fan-
tasias de
Carnaval

Evento
esportivo
de Lima
em 2019

Atração;
fascínio

(?) viva,
muro

natural 
de casas

É realizada
pela

polícia
técnica

Divide a
piscina no

jogo de
biribol

Agrava a
pena de

homicídio
(Dir.)

Dois
gênios

catalães
da Pintura

Sucesso,
em inglês

Anton
Tchekhov, 

dramaturgo
russo

Mês do 
(?) louco:

agosto
(pop.)

Pedro (?):
o último

imperador
brasileiro

Conjunto
de núme-
ros reais
(símbolo)

O salto do
sapato
como o
scarpin

Abrigos
para

menores
carentes

Acessório
do gamão
(?) Wood, 
guitarrista

Sobra

Achava 
engraçado

Apelido da
Alcione
Pequena

lança

Sensação
olfativa

Reflexões
sonoras

Blusa
feminina
Conteúdo

textual

Grande,
em inglês

Cede;
oferece

Tolo
Indício 

evidente de
umidade

Deserto
Roberta

(?),
cantora

Seu atraso configura 
a sonegação fiscal

Cidade brasileira mais
famosa no exterior

"(?) na TV", antigo
quadro do SBT
Marcelo Bonfá,

baterista brasileiro

Um dos presentes 
dos Reis Magos

Abismo
(bras.)

Estilo da coletânea "O
Amor Natural", de

Drummond

3/big — hit — île — par — ron — top. 7/ripagem. 9/miró e dalí.

[ novelas ] 

virgem

Você vai estar muito 
autoconfiante, talvez 
até demais. Evite dis-
cussões aprofundadas 
e se concentre na 
ação. Seria muito bom 
se você praticasse 
um esporte ao ar livre. 
Você precisa de uma 
mudança de ares, tanto 
moral como fisica.

Você vai encontrar o 
melhor caminho para 
sair de um impasse 
graças ao conselho 
de uma pessoa bem 
informada, então seja 
receptivo aos seus 
conselhos. A falta de 
ação seria um risco.

Seu realismo é tingido 
com otimismo. Isso vai 
motivar sua equipe e 
você estará cercado 
por um grupo bom. Seu 
espírito está girando em 
todas as direções, o que 
é desgastante. Leve 
as coisas um passo de 
cada vez e recarregue 
as baterias em uma 
atmosfera calma.

O dia vai começar 
em ritmo forte. Tire um 
tempo para pensar 
antes de agir e não se 
queixe! Desprenda-
-se de pensamentos 
negativos para poder 
recarregar as baterias 
e se concentrar naquilo 
que gosta em geral.

As pessoas ao seu 
redor serão mais 
imprevisíveis do que o 
de costume. Você está 
se sentindo muito bem, 
mas as coisas podem 
ficar ainda melhores 
se você manter uma 
dieta equilibrada a longo 
prazo.

Você poderá contar 
com o seu senso de 
harmonia para re-
solver suas relações 
com os amigos. Hoje 
é um dia para entor-
ses de todos os tipos, 
então seja cuidadoso 
quando for se mover.

Você está entu-
siasmado com novas 
possibilidades. Parece 
que o destino está lhe 
dando uma mãozinha 
com suas esperanças 
e expectativas. Seria 
uma boa ideia descartar 
certos hábitos, diminua a 
quantidade de açúcar.

Hoje será um dia de 
calma perfeita. Aproveite 
ao máximo a paz e a 
tranquilidade antes 
de acabar não tendo 
tempo para si mesmo. 
Um mergulho com os 
amigos, seguido por 
uma refeição seria uma 
boa maneira de liberar o 
cansaço dentro de você.

Você falar muito hoje. 
É hora de lidar com 
uma questão difícil. 
Você está perdendo 
a sua forma muscular. 
Você vai se sentir mais 
leve e seus reflexos 
serão mais nítidos.

Não se force a adotar 
um papel que é errado 
para você. Sua autentici-
dade é o seu melhor 
trunfo. Você economiza 
a sua energia para 
um bom efeito e seria 
uma boa ideia se livrar 
do estresse fazendo 
exercício físico.

Você será interme-
diário efetivo entre 
duas pessoas, graças 
a sua visão objetiva 
da situação. Você está 
se sentindo no topo 
do mundo, mas está 
começando a se sentir 
cansado. 

Você vai ter uma gran-
de satisfação em dedicar 
tempo a um amigo que 
precisa do seu apoio. 
Você sente a necessida-
de de desacelerar um 
pouco para ouvir os seus 
instintos mais profundos 
e ter um descanso sem 
se sentir culpado.

áries libra

escorpião

sagitário

capricórnio

aquário

peixes

touro

gêmeos

câncer

leão

Espelho da Vida
Isabel se faz de in-

dignada quando Josi 
e Mariane sugerem 
que ela mostre a Cris 
suas fotos com Alain. 
Mariane expulsa 
várias meninas do 
quarto de Mauro Cé-
sar. Isabel vai a uma 
loja de antiguidades 
procurar informações 
sobre o camafeu de 
Julia.

O Tempo Não Para
Marocas impede 

que Cesária destrua 
o seu vestido de 
noiva. Samuca revela 
a Dom Sabino que 
Marocas não pode 
desistir do casamen-
to com Emílio por 
causa do pai. Belém 
diz a Eliseu que con-
seguirá a liberdade 
provisória de Barão.

Segundo Sol
Últimos capítu-

los. Resumos não 
divulgados pela 
emissora. 

Segunda-feira
Malhação - Vidas 
Brasileiras

Talíssia se emo-
ciona com o pedido 
de casamento de 
Vinícius, mas pede 
um tempo para res-
ponder. Lia percebe 
o desconforto de Ga-
roto com a história 

de seu passado. Os 
amigos de Dandara 
afirmam que a meni-
na está com ciúmes 
de Marcelo. Flora e 
Tito conversam com 
Garoto sobre a rela-
ção dele com Lia.

Espelho da Vida
Isabel se faz de in-

dignada quando Josi 
e Mariane sugerem 
que ela mostre a 
Cris suas fotos com 
Alain. Alain compra 
um anel antigo e Cris 
afirma que a joia era 
de Gustavo. Pat vai 
à casa de Marcelo, 
e Isabel tenta ser 
simpática com a 
menina.

O Tempo Não Para
Dom Sabino se nega 

a entregar a filha para 
Emílio e impede Maro-
cas de se casar. Vanda 
explica a Dom Sabino 
que eles precisam 
anular as provas falsas 
de Emílio para evitar 
o processo e a corte 
internacional. Todos 
ficam horrorizados 
quando Emílio declara 
em coletiva aos repór-
teres que Dom Sabino 
é um criminoso de 
guerra.

Segundo Sol
Últimos capítu-

los. Resumos não 
divulgados pela 
emissora. 

Chiquititas
Ernestina fica irri-

tada com Chico, que 
diz que nunca pen-
sou em casamento. 
Vivi fica confusa se 
está gostando de 
Samuca. Em Natal, 
Junior brinca com 
Carol e a coloca na 
piscina com ele. Car-
men vai ao orfanato 
e avisa as chiquititas 
que enquanto Carol 
estiver em lua de 
mel, ela ficará como 
diretora. Samuca 
pesquisa sobre as 
pinturas e Tati diz 
que já viu uma delas 
no orfanato.

As Aventuras de 
Poliana

Joana e Claudia 
oferecem ajuda a 
Luísa na organização 
da festa de aniver-
sário de Poliana. Be-
nício, Gael, Mário e 
Lorena interrompem 
a reunião de Luísa, 
dizendo que um 
asteroide cairá sobre 
a terra. Gleyce pede 
para Kessya mostrar 
seu quarto para Fili-
pa. Nanci consegue 
ligar para Luísa a fala 
que João os trancou 
no quartinho.

O resumo dos 
capítulos de todas 
as novelas é de 
responsabilidade das 
emissoras.
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   VEÍCULOS 
 AUTOS 

 AGILE LTZ/ 12 
 Compl. c/ manual, troco/ fi n., 
2464-0144/ 9-9686-6382.  

 JAC J6/ 12 
 Mec., compl. couro, troco/ fi n., 
2464-0144/ 9-9686-6382 

 C3 EXCLUSIVE/ 11 
 Aut., compl. teto, troco/ fi n., 
2464-0144/ 9-9686-6382 

 MERIVA EXPRESSION/ 11 
 Compl., 1.8, troco/ fi n., 2464-
0144/ 9-9686-6382 

 PUNTO ELX/ 10 
 Compl., mec., couro, troco/ fi n., 
2464-0144/ 9-9686-6382 

 EMPREGOS 
 PRECISA-SE 

 MECÂNICO DE AR CONDICIO-
NADO 
 C/ exp chiller, self, vrf e fancoil. 
C/ cnh e disp de horário. Salá-
rio a combinar + aj de custo p/ 
refeição. Curriculum: rh@santiar.
com.br 

 VAGA URGENTE 
 Auxiliar de manutenção c/ expe-
riência compravada, e que tenha 
conhecimento em hidráulica e 
elétrica. F:2600-9705 Thalita 

 CORRETOR(A) 
 C/ carro p/ locação/ven-
da. Aj de custo + comissão
.F:2600-2254/94005-9242 

 CONTADOR (A) 
 Exp escr contabilidade LR/LP/
SIMPLES - sistema phoenix lalur. 
E-mail: suporte@conto�  ce.com.
br Edivaldo 

 CONTÁBIL E FISCAL 
 Exp escr tec/cont roda rotina con-
tabil. E-mail: suporte@conto�  ce.
com.br Edivaldo 

 CORRETORES(AS) 
 Ofer treinamento, veículo, comis-
sionamento, ótimo local de traba-
lho. Tratar na Av. Otávio Braga de 
Mesquita nº1559. 

 IMÓVEIS 
 ALUGA-SE 

 SALA COMERCIAL 
 Salas 18 à 30 m2, região central, 
2422-5666/ 9-9939-0246 

 CASA COMERCIAL 
 11 salas, 2 wcs, coz., 4 vagas, 
2422-5666/ 9-9939-0246 

 CASA STA EMILIA 
 2 Comodods R$ 450,00 prox ao 
atacadão sta Emilia  F:2468-9271/ 
99976-9738 

 SALÃO 152 METROS 
 Proximo a praça 8, taboão R$ 
1.500,00 F:2468-9271/ 99976-
9738  

 CASA STA EMILIA 
 2 Comodods R$ 450,00 prox ao 
atacadão sta Emilia  F:2468-9271/ 
99976-9738 

 VENDE-SE 

 TERRENOS GUARULHOS 
 Ótimo localização há apenas 2 
km da praça 8 de dezembro. peq. 
entr. e mensais de R$ 650,00 Úl-
timas unid. não percam. F:4969-
4226/ 4969-0884 www.cooper-
terrahabitacional.com.br 

 URGENTE! SOBRADO COND. FE-
CHADO 
 90mts², 3dorms. 1 suíte, 1wc, 1 la-
vabo, gar 2 autos, pisc, área lazer 
completa, port. 24hrs. R$380mil. 
Cocaia  F:96205-4173    

 NEGÓCIOS 
 OPORTUNIDADE 

 ALUGO MÁQUINAS 
 Retroescavadeiras, escavadei-
ras/esteira, rolo CA15, caminhão 
Basc, rolo pequeno, dinaparc 
caçamba, estacionaria. F2486-
8586/97138-8449/97495-2574 

 COTA CONTEMPLADA 
 300 mil p/ compra de imóvel e 
capital de giro. Quero R$33 mil e 
transfi ro o saldo devevor particu-
lar. F:96059-8575 

 PASSO O PONTO 
 Restaurante o caldeirão 18 
anos de funcionamento F:2431-
2860/98697-0806 

 TERRENO P/ CHÁCARA 
 Nazaré pta/igarata. 500m² pla-
no, doc ok. Próx asfalto, co-
mércio, escola e pesqueiros. 
R$15.900,00. F:(11)97434-5460 
whats 

 SALÃO TÉRREO JOIA 
 150m², p.d 6m, 2 wc, escritório, 
coz, 2 vagas. Valor R$2.900 por 
mês. Av. Emilio Ribas nº2602. 
F:2422-4005 

 ÓTIMO IMÓVEL COMERCIAL 
 Av. Suplicy (R. Roberto 14) 10 sa-
las, 4 wc, ampla recepção e co-
zinha. Frente 10m. C/ 4 vagas. 
R$3.800 por mês. F:2422-4005 

 PASSANDO PONTO 
 Loja de auto-vidros. F:2382-
8286/ (11)97104-0673 Dilmar. 
Vl.Galvão- Guarulhos 

 AGREGA-SE CAMINHÕES 
 Hr, vuc, toco, truck. F:98666-
0763 Diego 

 SERVIÇOS 
 ESOTERISMO 

 PARE DE SOFRER 
 Atendimento religioso. Dona 
Janaína, traz seu amor de 
volta na alta magia. Wha
ts:(11)98292-5682/98471-0187. 

 TRAGO A PESSOA AMADA 
 Em 03 dias, amarrações 
R$380,00 p/ todos os fi ns. 
F:4107-9580/ 94497-1146  

     

   

de linhaClassifi cados

EDITAIS LEGAIS E 
PUBLICAÇÕES JURÍDICAS

TEL. 2823-0800

VAGA
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - PCD

BENEFÍCIOS: AM + AO + VA + VR
+ CONVÊNIO FARMÁCIA

Enviar currículo para:
selecao@ativalog.com.br

Salário: R$ 1.706,00

Se você teve registro entre 1986 
a 1992 tem valores para receber 
do Plano Collor/Verão e Bresser.

Consulta gratuita, 
só pague após receber.
LIBERAÇÃO 05 DIAS.

Ligue e tenha em mãos PIS 
ou compareça 

c/ carteira de trabalho.
Drª Tatiana

   11 3101-2439 / 96090-4837
Rua José Bonifácio, 209 - 

Conj.1104 - Metrô São Bento
SP- Centro

APOSENTADOS E TRABALHADORES

   

APTO CENTRO DE GUA
3dorms, c/ armários, 

sl 2 amb, coz, a.s., wc, wc 
emp, 1vg coberta, 2 elev. 

R. Caraguatatuba, 07 - 
9º and, apto 92, frente, vago, 
doc 100% R$250mil, ac veíc 

SUV ou sedan até 100mil, 
tabela fipe, saldo em 

espécie, chaves na portaria.
Negociação 

c/ proprietário.

R. JOÃO GONÇALVES, 275, CENTRO

www.cursonacional.com.br

Você não tem 1º ou 2º grau?
Nós temos a solução!

g
mos a solução!

CURSONACIONAL

Matrícula
Grátis

Aulas 1 vez 
por semana

Curso
Rápido

SUPLETIVO
Curso preparatório para

ENEM, ENCCEJA E EJA

(11)  2408-4200

Ligue e 
anuncie nos 
classifi cados
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