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Otaviano Costa vai
comandar o ‘Tá
Brincando’, seu novo
programa na Globo
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SDU vem trabalhando para 
regularizar os prédio públicos 
da cidade, diz Jorge Taiar
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Chapa 1 da OAB Guarulhos corre risco de ser impugnada
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ESTREIA: Otaviano Costa irá comandar o novo programa ‘Tá Brincando’, da Rede Globo, 
e afi rmou que não mais irá trabalhar em novelas; um dos sonhos é o cinema

O pagamento da 1a parcela do 13o salário dos servidores públicos municipais, na quinta-feira (15) pela gestão Guti fortaleceu a 
economia de Guarulhos em R$ 39 milhões; o prefeito disse que o funcionalismo tem prioridade nas decisões econômicas

Parcela do 13o paga pela prefeitura 
injetou R$ 39 milhões na economia
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Entrega dos CEUs Continental 
e Bonsucesso está prevista 
para 2019, informou Obras
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Inscrições para a bolsa de 
estudos do Colégio Maia se
encerram nesta sexta-feira
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LOTERIAS:
Deu sorte hoje? Metrô com menos esteiras

Movimentação na ligação entre as estações Consolação e Paulista do Metrô de São 
Paulo, nesta quinta-feira (22). A companhia removeu quatro das seis esteiras rolantes 
que fazem a ligação entre as estações Consolação, da Linha 2-Verde, e Paulista, da 
Linha 4-Amarela.

William Moreira/AE

Cristina Melo
Lamentável a tragédia no 
baile funk, ocorrida na re-
gião do Pimentas. Isso 
mostra como os pancadões 
são realizados sem organi-
zação e, principalmente, fis-
calização do poder público. 
A Polícia Militar pode até ter 
agido com truculência, mas 
creio que se ela chegasse 
para dialogar, não seria res-
peita. Lógico que nada jus-
tifica o que aconteceu.

André Suassuna
Pelas cenas na TV do baile 
funk do Jardim Vermelhão, 
podemos até pensar que 
a tragédia poderia ter sido 
pior. É muita gente em um 
local se a mínima de infra-
-estrutura. Para piorar, o 
consumo de drogas e bebi-
das alcóolicas deixa aque-
las pessoas à mercê da sor-
te. O resultado lamentável 
foi a morte de três pessoas. 
É preciso fazer valer a lei 
que proíbe os pancadões 

em São Paulo e também a 
responsabilidade do poder 
público na fiscalização. 

Edivânia P. Peixoto
Os pancadões ocorrem nas 
periferias de Guarulhos to-
dos os finais de semana e 
as cenas de violência são 
constantes. Agora, com 
uma tragédia deste porte, é 
necessário mais rigor na fis-
calização e uma ação mais 
pontual da polícia. Basta 
acompanhar as redes so-
ciais que todos verão onde 
acontecerá o próximo baile 
funk.

Lenilda Santos Vieira
Depois que assisti aos tre-
chos do último depoimento 
de Lula à Justiça Federal, 
agora diante da juíza Ga-
briela Hardt, o petista deve 
pensar: ‘com Moro eu era 
feliz e não sabia’.

Juciara Melo Carvalho
O ex-presidente Lula, defi-

nitivamente, se deu mal ao 
querer tribudiar, com toda a 
sua arrogância, em cima da 
juíza federal Gabriela Hardt. 
De forma educada, mas se-
gura e determinada, ela o 
colocou na posição de pre-
sidiário que estava sendo 
interrogado.

Ricarte Gouveia
A gente acompanha sem-
pre pela TV a queda de via-
dutos em várias partes do 
mundo. O último, no Brasil, 
ocorreu em Brasília, e sem-
pre me perguntava como 
estava a manutenção dos 
nossos, na capital paulista. 
Por sorte, não aconteceu 
uma tragédia. Depois do 
acidente, é comum o poder 
público dizer que realiza 
manutenção nessas pon-
tes, mas creio que se essas 
manutenções preventivas 
fossem feitas, não havia 
ocorrido o fato do final de 
semana.

A estação Santa Cruz do 
Metrô (linha lilás) recebe nes-
ta sexta-feira (23) um posto 
volante para vacinação con-
tra febre amarela. A unidade 
móvel funcionará das 14h às 
18h e para receber a dose é 
preciso apresentar documen-
to de identificação com foto 
e, se possível, carteira de va-
cinação e cartão SUS.

 A ação “extra muros” 
faz parte do Plano Muni-
cipal de Enfrentamento às 
Arboviroses, lançado nes-
te mês pela Prefeitura de 
São Paulo. Outros postos 
volantes funcionarão nes-
te sábado (24), quando 
será realizado o “Dia D” de 
Combate às Arboviroses.

É importante reforçar que 
a vacina continua disponí-
vel em todas as Unidades 

Básicas de Saúde (UBS) do 
Município. Para saber qual o 
posto de referência de seu 
endereço, basta consultar o 
Busca Saúde.

Desde o início da campa-
nha de vacinação no muni-
cípio de São Paulo (em se-
tembro do ano passado) até 
outubro de 2018, foram apli-
cadas 6.838.024 doses da 
vacina contra a febre amare-
la, o que representa cobertu-
ra de 58,5%. A meta da SMS 
é atingir 95% de cobertura 
em toda a capital paulista.

Neste ano a capital re-
gistrou 13 casos autóctones 
(adquirido no município) de 
febre amarela, dos quais 6 
evoluíram para óbito, e 107 
casos importados. Em 2017 
não houve nenhum caso au-
tóctone e 28 importados. 

Metrô Santa Cruz recebe 
posto volante para vacinação 
contra a febre amarela

Arquivo/ABr

Santa Casa oferece exame gratuito 
para diagnóstico de câncer da pele

Para prevenir o câncer de 
pele, a Santa Casa de São 
Paulo oferece exame gratuito 
à população que apresenta 
fator de risco. O atendimento 
acontecerá no ambulatório 
Conde de Lara das 9h às 15h, 
no dia 1º de dezembro. 

Estudos apontam que 
pessoas que têm a pele clara e 
não conseguem se bronzear; 
com muitas pintas pelo corpo; 
cabelos e/ou olhos claros; 
familiares que tiveram câncer 
da pele; sofreram queimaduras 
solares; possuem sardas no 
rosto e/ou ombros; feridas 
que não cicatrizam; pintas 
crescendo; já tiveram câncer 
da pele ou estão acima dos 65 
anos, tem maior propensão ao 
melanoma. 

De acordo com a médica 
Adriana Pessoa Mendes 
Eris o câncer da pele pode 
ser evitado com cuidados 

simples. “Os raios UVB/UVA 
das 10 h às 16 h são os maiores 
influenciadores do câncer 
da pele, nesse período a 
indicação é não estar exposto 
ao sol, outra recomendação 
fundamental é fazer o uso de 
filtro solar acima do fator 30, 
reaplicar o produto depois 
de entrar no mar, na piscina 
ou após atividades com 
alta sudorese”, comentou a 
médica.

A campanha Dezembro 
Laranja acontece todos 
os anos na instituição. No 
ano passado mais de 700 
pacientes foram atendidos 
e cerca de 8% deles 
diagnosticados com câncer. 

Serviço
Santa Casa de São Paulo
Dia 1º de dezembro
Horário: das 9h às15h
Rua Dr. Cesário Mota 

Junior, 112

Mega Sena
Concurso n° 2099
21/11/2018
05 - 15 - 20 - 27 - 30 - 58

Lotofácil
Concurso n° 1740
21/11/2018 
01 - 02 - 03 - 04 - 05
06 - 08 - 09 - 10 - 11
16 - 18 - 19 - 22 - 24

Lotomania
Concurso n° 1920 
20/11/2018
02 - 09 - 10 - 13 - 30
34 - 35 - 42 - 48 - 49
53 - 60 - 66 - 72 - 79
87 - 88 - 90 - 93 - 99

Dupla Sena
Concurso n° 1867
20/11/2018
Primeiro sorteio 
01 - 14 - 18 - 36 - 45 - 49
Segundo sorteio
05 - 18 - 19 - 23 - 32 - 34

Federal
Extração n° 05338
21/11/2018

Prêmios Principais
Prêmio Bilhete  Valor (R$)
1º   58473          350.000,00
2º  85513              18.000,00 
3º  45125              15.000,00
4º  26436             12.000,00
5º  18357              10.023,00
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Primeira parcela do 13° aos servidores 
injeta R$ 39 mi na economia da cidade

Programa Saúde Agora retoma abertura 
de UBS neste sábado após o feriado

Obras prevê entrega de CEUs Continental e Bonsucesso em 2019

No Aeroporto de Guarulhos, Porchat erra voo 
e vai parar em Maceió ao invés de ir para o RJ

Cerca de R$ 39 mi-
lhões foram injetados 
na economia de Guaru-
lhos com o pagamento 
da primeira parcela 
do 13° aos servidores 
públicos da cidade. O 
montante foi antecipado 
na última quinta-feira 
(15), devido ao feriado 
prolongado, conforme 
determinação do Decre-
to n° 15.744/1990. 

O pagamento busca 
incrementar o orça-
mento do trabalhador e 

estimular o fluxo finan-
ceiro dos consumidores 
da cidade. A segunda 
parcela do benefício, 
sobre a qual incidem 
os descontos legais, 
está programada para 
ocorrer até dia 20 de 
dezembro. 

De acordo com o 
prefeito Guti (PSB), 
o funcionalismo tem 
prioridade nas decisões 
econômicas. “Mes-
mo diante de todo o 
problema financeiro 

que enfrentamos desde 
janeiro de 2017 temos 
como prioridade os pa-
gamentos dos salários 
dos servidores. Esse 
é um compromisso do 
nosso governo. O 13° do 
trabalhador é um direito 
mais do que mereci-
do”, afirmou o prefeito, 
lembrando que muitos 
estados e municípios 
brasileiros ainda não 
conseguiram quitar os 
valores referentes ao 
ano passado.

Cinco Unidades Básicas de 
Saúde (UBS) vão abrir neste 
sábado (24) pelo Programa 
Saúde Agora, que no último 
fim de semana ficou sus-
penso por conta do feriado 
prolongado da Proclamação 
da República e Consciência 
Negra. Das 8 às 16 h, a po-
pulação poderá buscar aten-
dimento nas UBS Munhoz, 
Cabuçu, Seródio, Carmela e 
Pimentas.

Além de consultas serão 
oferecidos exames de 
prevenção do câncer do 
colo de útero (papanicolau); 
testes rápidos para detecção 
do HIV, sífilis e hepatites B e 

C; e atualização de carteira 
de vacinação. Portanto, as 
pessoas que ainda não se 
vacinaram contra a febre 
amarela podem aprovei-
tar este sábado para se 
proteger contra a doença, 
especialmente, aquelas que 
pretendem viajar para o lito-
ral ou regiões de mata neste 
verão, uma vez a dose deve 
ser tomada com pelo menos 
10 dias de antecedência 
para fazer efeito.

Durante a abertura 
das UBS aos sábados, a 
população também pode 
regularizar os compromissos 
do Programa Bolsa Família 

e o cadastro no E-SUS, bem 
como participar de ativida-
des educativas.  Confira 
abaixo o endereço das 
unidades que funcionarão 
neste dia 24:

UBS Munhoz: avenida 
Professor José Munhoz  nº 
474 (Jardim Munhoz)

UBS Cabuçu: rua Existente 
nº 18 (Cabuçu)

UBS Seródio: avenida 
Coqueiral nº 111 (Cidade 
Seródio)

UBS Carmela: avenida 
Serra da Mantiqueira nº 585 
(Vila Carmela)

UBS Pimentas: rua Jaboa-
tão nº 84 (Pimentas)

A Secretaria Municipal de 
Obras deu início na manhã 
desta quinta-feira (22 à 
série de audiências públicas 
na Câmara de Guarulhos 
com o objetivo de discutir a 
Lei Orçamentária Anual-LOA 
proposta pela prefeitura. 
Durante sua apresentação, 
o secretário Marco Antônio 
Guimarães revelou uma 
previsão orçamentária 
da pasta no valor de R$ 
189.861.314,94 para 2019.

Do montante, de acor-
do com Guimarães, R$ 5 
milhões são de recursos 
próprios, divididos em in-
vestimentos, custeio e des-

pesas correntes. O restante 
é de recursos vinculados, 
sendo R$ 19.800.000,00 
do governo estadual e R$ 
82.975.314,94 da União. A 
pasta também terá cerca de 
R$ 56 milhões como recur-
so da Contribuição para o 
Custeio da Iluminação Públi-
ca-Cosip municipal. Por fim, 
a folha de pagamento deve 
consumir R$ 26.086.000,00 
no próximo ano.

Segundo o secretário, 
esses números devem so-
frer alteração. “Depois que 
montamos este orçamento, 
em setembro passado, 
foram programadas mais 

algumas obras, então esta 
previsão terá pequenos 
ajustes”, revelou Guimarães.

Entre as obras importantes 
que serão realizadas para o 
próximo ano, o secretário ci-
tou os Centros de Educação 
Unificados-CEUs Continen-

tal e Bonsucesso. “Pelo 
menos a parte educativa 
pretendemos entregar no 
início do ano, restando até 
o final de 2019 a comple-
mentação dos equipamen-
tos, principalmente a parte 
esportiva”, explicou. O CEU 

São Domingos, no entan-
to, ainda está em fase de 
projeto e não há previsão 
de entrega. Em relação às 
obras de reforma da Unida-
de de Pronto-Atendimento 
do Paraíso, a entrega do 
prédio está programada 

para o segundo semestre.
Os encontros da LOA 

estão previstos no PL 
3297/2018, que trata da es-
timativa de receita e fixação 
da despesa do Município 
para o exercício financeiro 
de 2019. 

O apresentador e humorista 
Fábio Porchat, 35, passou 
por uma situação inusitada 
na noite desta quarta-feira 
(22). Após gravar mais um 
programa na TV Record, 
Porchat dirigiu-se para o Ae-
roporto Internacional de São 
Paulo-Guarulhos, para realizar 
a chamada ponte aérea, no 
voo entre São Paulo e Rio 
de Janeiro, que tem duração 
aproximada de uma hora. 

Nas redes sociais, o 
humorista gravou um vídeo 
explicando a história. “Che-
guei em Guarulhos e meu 
voo da Avianca era as 22h10. 
Passei no raio-x, peguei 
minhas coisas e vi portão de 

embarque de número 211. 
Fui ao banheiro, vi o avião 
da Avianca e percebi que 
já estavam embarcando”, 
destacou Porchat, alegando 
que passou na fila de clientes 
ouro, passando a passagem e 
entrando no avião. 

Dentro da aeronave, uma 
aeromoça da Avianca teria 
alegado duplicidade no 
assento A5, onde Porchat 
estaria sentado. “ A aeromo-
ça disse senhor posso ver 
sua passagem e quando ela 
olhou, falou é isso mesmo, 
pode continuar sentado”, 
afirmou o humorista, ale-
gando que pegou o livro e 
começou a ler. 

Após ler mais de 50 páginas 
e dormir no avião, Porchat 
teria percebido que o voo 
estaria longo demais. “Olhei 
no relógio e vi que era 00h15 
e comentei para a moça, meu 
Deus esse voo não está muito 
longo para o Rio de Janeiro. 
A moça respondeu, esse voo 
é para Maceió”, informou o 
humorista. 

No vídeo gravado em 
Maceió, Pochat ainda des-
tacou que iria retornar para 
Guarulhos, já que da cidade 
alagoana não há voo direto 
para o Rio de Janeiro. Porchat 
teria desembarcado na 
cidade carioca às 7h30 desta 
quinta-feira (22).
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Promoção não cumulativa e válida 
de 16/11/2018 a 25/11/2018
ou enquanto durarem os estoques. 
Consulte os itens participantes.
Imagens meramente ilustrativas.
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Elefante na sala
Para algum inter-

locutores, o pre-
feito Guti (PSB) 
anda indagando, 
meio que desa-
bafando : onde 
encaixar o presi-
dente da Câmara, 
Eduardo Soltur 
(PSB), em seu 
governo? Detalhe: 
Soltur deseja uma  
pasta de porteira 
fechada, para acomodar todo seu grupo…

Árvore genealógica
Semana passada foram publicadas dez nome-

ações em cargos comissionados na Prefeitura. 

Alguns são de nomes manjados na política local. 
Outros sobrenomes conhecidos na sociedade…

Vai saber
Ontem, dos três inscritos, nenhum apareceu 

para utilizar a Tribuna Livre durante a sessão. Ou 
foi coincidência ou voltaram a usar o esquema de 
inscrições somente para empatar as falas…

Qualquer nota!
A Rodoviária de Guarulhos, que já foi apelidada 

pela Rede Globo de “fantasma”,  continua às mos-
cas. Nem a chegada do trem trouxe passageiros. 
Passou do momento da Prefeitura rever a função 
do belo espaço público…

Freguês?
O vereador Lauri 

Rocha (PSDB) jogou 
a toalha: não preten-
de disputar a presi-
dência da Câmara. 
Assim sobraram 
dois candidatos : 
Jesus (sem partido?) 
e Seminaldo (PT), 

que já amargou uma derrota no passado. E foi para 
Jesus...

Esqueci alguém?
O ex-vereador caubói Wagner Freitas (PTB) 

confi rma que pretende ser candidato a prefeito 
em 2020. Teremos ainda Guti (PSB) tentando a 
reeleição. Fran Correa (PSDB?) no páreo. Wilson 
Paiva pelo NOVO. Alencar e Pietá pelo PT. Jorge 
Wilson Xerife pelo PRB. Márcio Nakashima pelo 
PDT. Rodrigo Tavares pelo PSL...

Vai saber
O vice-prefei-

to Alexandre 
Zeitune (REDE) 
foi nomeado 
secretário-geral 
de um conse-
lho constituído 
pelo prefeito 
Guti e publica-
do no Diário 
Ofi cial. Lembra a piada do menino que havia 
ganhado uma lata de estrume e, otimista, pensava 
que poderia ser um cavalo…

Reticências...

Pedro Notaro
pedronotaro@gmail.com
whatsapp: 99 507 6900

SDU vem trabalhando para regularizar 
o funcionamento dos imóveis públicos
Antônio Boaventura

O secretário Jorge Taiar, 
responsável pela Secre-
taria de Desenvolvimento 
Urbano (SDU), disse nesta 
quinta-feira (22) durante 
as audiências públicas da 
Lei Orçamentária Anual 
(LOA), que a prefeitura 
trabalha para regularizar e 
proporcionar legalidade ao 

funcionamento dos imóveis 
públicos. 

“Estamos trabalhando 
para que se regularizem 
estes prédios públicos 
como a obtenção de 
AVCB e existe um grupo 
que está trabalhando 
neste sentido. A chance 
para um prédio público é 
a mesma que damos para 

qualquer empreendedor”, 
observou Taiar.

Entretanto, ele acredita 
que o melhor caminho para 
este tipo de iniciativa tanto 
para o público quanto ao 
privado passa pelo incen-
tivo e não pela punição. 
Contudo, Taiar não revelou 
o número de imóveis da 
administração pública que 

necessitam de regulariza-
ção como a emissão do 
laudo do Auto de Vistoria 
do Corpo de Bombeiros 
(AVCB) e tampouco o nú-
mero de multas emitidas, 
até o momento, por conta 
desta irregularidade.

“É melhor incentivar 
a regularização do que 
tomarmos uma atitude de 

punição. A ideia é essa de 
tentar ajudar e de equa-
lizar esse problema. Se 
ele demonstrar que está 
tomando providências, 
abrindo processo e tentan-
do regularizar nós estamos 
acompanhando”, concluiu.

Por conta da falta do 
documento emitido pelo 
Corpo de Bombeiros, 

a Câmara Municipal 
suspendeu suas ativida-
des parlamentares entre 
junho e agosto deste ano 
para que pudesse cum-
prir as exigências neces-
sárias para a obtenção 
do AVCB, e dessa forma, 
reunir condições de pro-
mover com segurança as 
sessões plenárias. 

Ivanildo Porto

Vereadores rejeitam projeto de redução 
dos cargos nos gabinetes do Legislativo
Antônio Boaventura

Com certo tom de in-
dignação com a proposta 
apresentada pelo presidente 
da Câmara Municipal, vere-
ador Eduardo Soltur (PSB), o 
plenário rejeitou nesta quinta-
-feira (22) a redução dos 
cargos comissionados nos 
gabinetes dos vereadores. 
A sugestão de Soltur tinha 
como propósito diminuir de 
15 assessores para 8; ou seja, 

50% dos comissionados. 
Atualmente, cada parlamen-

tar pode indicar 15 assesso-
res. Ou seja, um total de 510 
comissionados, já que são 
34 vereadores no Legislativo. 
De acordo com informações 
obtidas pelo HOJE, o custo 
atual de cada gabinete é de 
aproximadamente R$ 62 mil 
por mês. Anualmente, este 
custo individual chega a 
quase R$ 800 mil. 

“Eu acho que todos os 
Poderes devem dar exemplo 
em relação à redução de 
custos. Mas, a prioridade 
é que está errada. Existem 
outras. O sonho de qualquer 
indivíduo é ter a casa própria. 
O Legislativo de Guarulhos, 
um dos maiores cidades 
do país, não tem sua casa 
própria”, declarou o vereador 
Eduardo Carneiro (PSB), líder 
do governo.
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Ulisses Carvalho

As inscrições para a pro-
va da bolsa de estudo para 
o ensino médio no Colégio 
Maia, localizado na avenida 
Doutor Renato de Andra-
de Maia, n° 201, no Parque 
Renato Maia, seguem até 
esta sexta-feira (23). A prova 
ocorre neste sábado (24), às 
8h, na própria escola, com 
duração de 5h30; o tempo 
mínimo de permanência du-
rante o teste é de 2h30. 

Para realizar a inscrição, 
o candidato deve levar até 
à unidade 1 do Maia, docu-
mentos como RG, compro-
vante de residência e o úl-
timo boletim escolar. No dia 
da prova, é necessário que 
o aluno leve o RG e o com-
provante de inscrição. No 
sábado, o portão da escola 
abre às 7h45 e fecha às 8h, 
não sendo permitido atraso. 

A prova de bolsa é para 
estudantes que vão cur-
sar o primeiro, segundo 

e terceiro anos do ensino 
médio. É necessário que o 
candidato leve lápis, borra-
cha, canetas marca texto e 
de cor preta. O candidato 
também pode levar no dia 
do teste, garrafa de água 
ou alimentos leves, como 
pacote de bolachas ou bar-
ra de cereais. 

A prova é composta por 
90 questões além da re-
dação. O tema das provas 
é baseado de acordo com 
o candidato, ou seja, o alu-
no que presta a prova para 
o segundo ano, terá como 
conteúdo no teste pergun-
tas que já foram estudadas 
quando cursou o primeiro 
do ano Ensino Médio. 

A prova não contará o 
número de acertos, mas 
sim a pontuação que o can-
didato atingiu nas questões 
de ciências da natureza, lin-
guagens e ciências huma-
nas.Quem atingiu uma pon-
tuação entre 650 e 700 na 

prova terá 35% de descon-
to concedido, e entre 701 
e 800, será 50%. Já quem 
conseguir entre 801 e 900, 
terá 65%, entre 900 e 950, 
será de 80% e acima de 951 
pontos, terá 100% de bolsa. 

Serviço: 
Prova da bolsa de estu-

dos para o ensino médio no 

Colégio Maia
Prova: Sábado (24)
Horário: 8h
Endereço: avenida Dou-

tor Renato de Andrade 
Maia, n° 201, Parque Renato 
Maia. 

Mais informações: http://
www.colegiomaia.com.br/
desafi o-prova-de-bolsa/

Inscrições para a prova de bolsa do 
Colégio Maia seguem até esta sexta Antônio Boaventura

Encabeçada pelo advo-
gado Edson Belo, a Chapa 
2, que concorre à eleição 
para a presidência da 57ª 
Subseção da Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB) 
de Guarulhos, obteve limi-
nar para coibir possíveis 
irregularidades na campa-
nha eleitoral realizada pela 
Chapa 1, que tem como 
representante o advogado 
Eduardo Ferrari, caracteri-
zando possível abuso de 
poder econômico. 

Na reivindicação, Belo 
aponta que a Chapa 1 in-
fringiu o artigo 10 da lei 
eleitoral da instituição. Nes-
te caso, o oponente teria 
utilizado de adesivos, que 
segundo ele, estão fora do 
padrão aceitável [de até 
600 centímetros quadra-
dos], desde que não ex-
plorados comercialmente 
por empresas que vendam 
espaço publicitário. 

“O abuso do poder eco-
nômico em material eleito-
ral é perceptível com a uti-

lização excessiva, antes ou 
durante a campanha eleito-
ral, de recursos fi nanceiros 
ou patrimoniais buscando 
benefi ciar candidato ou 
chapa, afetando, assim, a 
normalidade e a legitimida-
de das eleições”, justifi cou 
Belo.

O caso foi avaliado Luiz 
Antônio, relator responsá-
vel pela comissão estadual 
da OAB do processo eleito-
ral. Ele entendeu que Fer-
rari transgrediu as regras e 
determinou que os adesi-
vos fossem removidos dos 
veículos em que foram ins-
talados. O evento intitulado 
de adesivaço foi realizado 
na última sexta-feira (16).

Entretanto, Ferrari pode 
recorrer da decisão e tem 
o prazo de cinco dias para 
apresentar sua defesa.

O HOJE procurou o can-
didato Ferrari, por telefone, 
para falar sobre o caso, po-
rém, o mesmo não atendeu 
as ligações e tampouco as 
retornou até a conclusão 
desta edição. 

Chapa 1 para OAB Guarulhos poderá ser 
impugnada por possível abuso econômico

Fantasias

Loja 1 - Rua João Gonçalves, 125 - Centro - Guarulhos
Próximo ao calçadão / Praça do Rosário - Tel. 3370-0750
Loja 2- Rua Maciel Monteiro, 922 - Artur Alvim
Loja 3- Av. Marechal Tito, 4622 - Itaim Paulista
www.karolfestas.com.br Segunda a sábado das 9h às 20h

Convites CoposBalões metalizados
Gás HélioGuardanapos

Pratos
MáscarasVelas
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A 10ª Conferência Con-
vencional Municipal dos 
Direitos da Criança e do 
Adolescente será realiza-
da na próxima terça-feira, 
dia 27, das 13h às 17h, e 
na quarta-feira, das 8 às 
17 horas, no Adamastor 
(avenida Monteiro Lobato, 
734 – Macedo). O atual 
presidente do CMDCA, 
Everaldo Barboza dos 
Santos, abordou a impor-
tância do evento.

O encontro irá discutir 
propostas elaboradas por 
crianças e adolescente 
durante a 7ª Conferência 

Livre/ Lúdica, ocorrida no 
mês de abril, e terá cinco 
subtemas que permea-
rão as discussões como 
Garantia dos Direitos e 
Políticas Públicas Integra-
das e de Inclusão Social; 
Prevenção e Enfrenta-
mento da Violência contra 
Crianças e Adolescentes; 
Orçamento e Finan-
ciamento das Políticas 
Públicas; Participação, Co-
municação Social e Pro-
tagonismo; Espaços de 
Gestão e Controle Social 
das Políticas Públicas de 
Crianças e Adolescentes.

Neste sábado (24), das 
8h às 16h, o CEU Paraí-
so–Alvorada comemora 
o movimento Novembro 
Negro, dando continuidade 
às celebrações e a preser-
vação da cultura afro-brasi-
leira. O evento é gratuito e 
conta com apresentações 
de sambarock, capoeira, 
maculelê, exposição de 
fotos e cine afro para toda 
comunidade.

A programação tem por 
objetivo celebrar a luta dos 
negros no Brasil e valo-

rizar suas manifestações 
culturais, tais como, sua 
arte, música, dança entre 
outras riquezas ligadas à 
cultura africana que fazem 
parte da história do Brasil. 
O evento o apoio da Escola 
360, em parceria com o 
Sambarock Star, o grupo de 
capoeira Gunga Dourado e 
do Projeto “Mulher, Yabás 
Bailam em Ti”, que se apre-
sentam em espaços públi-
cos como CEUs, centros 
culturais, teatros, parques e 
até mesmo nas ruas.

A Secretaria de Trans-
portes e Mobilidade Ur-
bana (STMU) informa que 
as recargas dos cartões 
escolares, que podem ser 
utilizados por estudantes 
e professores, só serão 
realizadas até o próximo 
dia 14 de dezembro na 
loja da Guarupass (rua 
Silvestre Vasconcelos Cal-
mon, 136, na Vila Moreira), 
ou até o dia 15 nos pontos 
de autoatendimento.

Depois dessa data, as 
recargas só voltarão a 
ser feitas a partir do dia 
1º de fevereiro. Os bene-
fi ciários que perderem 
a data de recarga não 
poderão fazer uso do 
cartão durante o período 
de férias. De acordo com 
a SMTU, é necessário 
renovar anualmente o 
cartão escolar, com data 
limite de 30 de abril de 
cada ano. 

Conferência da Criança e do 
Adolescente será dias 27 e 28

Cultura afro-brasileira é atração no 
CEU Paraíso–Alvorada neste sábado

Recarga do cartão escolar 
vai até 15 de dezembro

Banda Soul da Paz e Kiko Zambianchi se 
apresentam em Festival, no Adamastor

Neste domingo (25), das 
18h às 21h, o Adamastor 
Centro (Salão de Artes) 
recebe o Festival Amigos 
da Paz, com apresentação 
musical da primeira banda 
inter-religiosa do mundo 
“Soul da Paz”, formado por 
diversos líderes religiosos, 
além de outras apresenta-
ções musicais e a entrega 
da medalha Amigo da 
Paz, para as pessoas que 
tenham tido um notório 
trabalho pela cultura de 
paz. Entre os convidados 
está o cantor Kiko Zam-

bianchi.
O evento é gratuito e 

para toda família. Os par-
ticipantes são convidados 
a levar 1kg de alimento 
não perecível, que será 
doado para instituições 
assistenciais. O evento 
conta com o apoio da 
Secretaria de Cultura e 
com a participação dos 
convidados: médico Paulo 
Saldiva, diretor do Instituto 
de Estudos Avançados 
da USP, e do vereador do 
Município de São Paulo, 
Gilberto Natalini.

Miss Guarulhos 2018 será conhecida 
nesta sexta-feira no Adamastor Centro

O Concurso Miss Guaru-
lhos 2018 acontece nesta 
sexta-feira, dia 23, às 19h, 
no Adamastor Centro (Av. 
Monteiro Lobato, 734). Um 
total de 30 candidatas dis-
puta o título e o direito de 
representar a cidade no 
concurso Miss São Paulo.

O evento, que é aberto 
ao público, será realiza-
do pelo Departamento 
de Turismo da Secretaria 
de Desenvolvimento 
Científico, Econômico, 
Tecnológico e de Inova-
ção (SDCETI) e organiza-
do pela Lago Eventos. 

DivulgaçãoDivulgação

11 95995-8000

Envie sugestões de pautas 
para o nosso WhatsApp:

Tiago Ortaet
É arte/educador, artista e ativista social, atual-
mente está professor universitário e diretor de 
cultura da cidade de Guarulhos
www.tiagoortaet.com

Entre ausências 
e presenças

Recebi um artigo muito refl exivo do meu sogro, publicado 
em um site de textos do gênero, onde o autor narrava a 
importância de ser pai, aquelas palavras bastante sensíveis 
me instigaram a escrever sobre minha experiência entre dois 
papeis importantíssimos na construção do ser humano que 
sou hoje. Ser fi lho e ser pai.

Perdi meu pai com pouco mais de 3 anos de idade, vítima 
tanto de um câncer severo quanto do sistema de saúde pú-
blico inefi caz, numa época em que câncer era uma sentença 
de morte, principalmente por quem não tinha condições de 
um tratamento adequado.

A lacuna deixada pelo meu pai sempre foi marca de minha 
infância, adolescência e vida adulta tanto que os temas que 
mais movem minha vida tem relação direta com a fi gura pa-
triarcal como minha poética artística nas artes visuais, minhas 
composições em dramaturgia, meus livros infantis, minhas 
poesias, minha postura como educador, meu papel familiar e 
acima de qualquer tema, os meus fi lhos, todos esses papeis 
sociais são indissociáveis à minha condição de órfão de pai 
tão precocemente. 

Ao ler a mensagem dele em que dizia, dentre outras pala-
vras, que passava um fi lme em sua mente, o mesmo aconte-
ceu comigo, o que eu poeticamente chamo de “cine-pátrio” 
uma junção das emoções mais cotidianas do que é ser pai 
sendo fi lho simultaneamente. 

Tive mito amor de meus familiares com a partida de meu 
pai, mas como sabemos amor paterno não se substitui. 
Durante anos ouvi de muitos familiares que talvez eu não 
sofresse tanto pois eu mal tive lembranças de meu pai nas 
tarefas do dia a dia, segundo essas pessoas era muito pior 
a dor de meus irmãos que conviveram com ele muito mais 
tempo e o perdeu na fase de transição da adolescência. O 
fato é que dor não se mede, cada uma é muito particular e 
realmente a perda de um ente querido rompe muitas cons-
truções em nossa mente. 

Em meus pensamentos sempre refl eti o quanto gostaria de 
ter tido o privilégio que meus irmãos tiveram de vivenciar coi-
sas simples, corriqueiras, como por exemplo meu pai buscá-
-los na escola, levá-los ao hospital numa noite de estado 
febril, de bater um papo com ele antes de dormir ou mesmo 
levar uma bronca por alguma coisa errada que eu tivesse 
feito, mas eu não tive essa chance. Milhares de adultos como 
eu não tiveram também essa preciosa oportunidade de 
conviver com o pai.

Evidentemente não queria transferir toda essa carga do 
passado para os dois seres que eu estava defronte na 
perspectiva de criá-los com maturidade emocional, foi aí que 
iniciei um importantíssimo processo terapêutico através da 
psicanálise, algo que eu recomendo para todas as pessoas, 
independente de seus dilemas pessoais. Esse processo de 
ressignifi cação me ajudou muito.

Cada momento com meus fi lhos é único, especial e por di-
versas vezes me transporto para o curto tempo em que meu 
pai esteve ao meu lado fi sicamente, tentando reconstruir 
essa relação.  É justamente por saber o tamanho da dor da 
ausência que valorizo tanto a presença com eles, de forma 
lúdica, preservando o que a criança tem de melhor: a pureza.

Ser pai é missão divina, é um espelho de nós mesmos!

[ artigo ]
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O secretário de Se-
gurança Pública do Rio, 
general Richard Nunes, 
informou que a Polícia 
Civil já identifi cou alguns 
dos envolvidos no as-
sassinato da vereadora 
Marielle Franco (PSOL) e 
do motorista Anderson 
Gomes, ocorrido em 14 
março no Rio.

“Não podemos ser 
precipitados. No momento 
que prende um (crimino-
so), não prende os demais. 
Alguns participantes nós 
temos. Temos que criar 
uma narrativa consistente 
com provas cabais que 
não venham a ser contes-
tadas em juízo. Seria um 
fracasso que a sociedade 
não observasse essas 
pessoas como criminosas 
e elas não fossem conde-
nadas no tribunal do júri”, 
disse Nunes, em entrevis-
ta à Globonews.

Ele garantiu que a milícia 

está envolvida com o 
crime e disse acreditar na 
participação de políticos. 
O secretário disse que o 
crime tem a ver com a atu-
ação política. “Não é um 
crime de ódio. E a milícia, 
com toda certeza, se não 
estava no mando do crime 
em si, está na execução”, 

disse Nunes.
Nunes afi rmou que 

pretende entregar o caso 
solucionado no fi nal do 
período da intervenção 
federal, em 31 de dezem-
bro, conforme determina 
o decreto assinado em 
fevereiro pelo presidente 
Michel Temer.

Polícia já identificou os 
envolvidos na morte de 
Marielle, diz secretário

A Câmara Municipal 
de Guarulhos aprovou 
em segunda discussão 
o PL 3350/2018, da Pre-
feitura, alterando a Lei nº 
2433/1980, que estabele-
ce normas para a execu-
ção dos serviços de táxi 
na cidade. 

A proposta, votada du-
rante duas Sessões Extra-
ordinárias nesta quinta-
-feira (22), muda alguns 
prazos que atingirão os ta-
xistas, como a redução do 
tempo de carências para 
permuta de ponto e a al-
teração do prazo de trocas 
dos veículos de sete para 
dez anos, por exemplo.

“O Governo achou 
pertinente fazer essa re-
avaliação visto que, em 
breve, nós teremos a re-
gulamentação do Uber 
na cidade”, explicou o lí-
der da base, vereador Dr. 
Eduardo Carneiro (PSB). 
De acordo com o parla-

mentar, “as alterações re-
alizadas são pedidos dos 
próprios taxistas, visto 
que eles acharam que po-
deriam ser prejudicados 
com o advindo do Uber e 
aplicativos de uma forma 
geral”. A proposta segue 
agora para a sanção do 
prefeito.

 Já na Sessão Ordiná-
ria, os parlamentares de-
liberaram favoravelmente 
quatro requerimentos 
com pedidos de informa-
ções ao Executivo, como o 
requerimento 3621/2018, 
de Janete Lula Pietá (PT), 
solicitando o número de 
cirurgias realizadas no 
Hospital Municipal de Ur-
gências (HMU) e no Hos-
pital Municipal da Criança 
e do Adolescente (HMCA) 
desde janeiro de 2000.

Também foram delibe-
rados positivamente cin-
co projetos de Lei. Entre 
eles, destaque para duas 

proposituras de autoria da 
Prefeitura: PL 3626/2018, 
sobre a concessão de 
subvenção social à Asso-
ciação Benefi cente Jesus, 
José e Maria, no valor de 
trinta milhões de reais; e 
PL 3627/2018, conceden-
do subvenção social à 
Congregação das Filhas 
de Nossa Senhora Stella 
Maris no valor de seis 
milhões de reais. Os dois 
projetos serão analisados 
por uma comissão espe-
cial de parlamentares an-
tes de ir para discussão e 
votação em plenário.

Já o Projeto de Resolu-
ção 3643/2018, de autoria 
da Mesa da Câmara, que 
altera a estrutura adminis-
trativa e organizacional da 
Casa, reduzindo o número 
de cargos de provimento 
em comissão do Legislati-
vo, foi deliberado contra-
riamente. Dessa maneira, 
a proposta foi arquivada. 

Câmara Municipal aprova projeto com 
mudanças nos serviços de táxi da cidade 
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Black Week da ACE-Guarulhos tem descontos 
especiais para as soluções empresariais

A Black Friday virou Bla-
ck Week na Associação 
Comercial e Empresarial 
de Guarulhos. A entidade 
oferece preços bem me-
nores que os usuais para 
quem contratar produtos 
e serviços entre os dias 
21 e 30 de novembro.

A contribuição associa-
tiva mensal, por exemplo, 
sai por apenas R$ 49,90 
para quem se fi liar até 
o dia 30/11. Esse valor 
sofrerá apenas os ajustes 
anuais de acordo com os 
índices infl acionários.

Segundo o presidente 
da ACE, William Paneque, 
esta ação é uma oportuni-

dade para os empresários 
da cidade. “A economia 
ainda não retomou seu 
ritmo, mas nós precisamos 
nos esforçar para ajudar. 

Essa é uma de nossas 
funções: dar ferramentas 
para que os empresários 
consigam gerar mais negó-
cios. E a ACE tem soluções 
empresariais que podem 
auxiliar a gestão de nossos 
associados. E as condições 
que estamos oferecendo 
nesta Black Week são 
imperdíveis”, alertou.

A entidade oferece des-
contos de 40% no serviço 
de Registro de Marcas; 
35% nos contratos anuais 

de Consulta de Crédito; 
50% na locação do auditó-
rio para eventos; além de 
valores muito baixos para 
os planos de telefonia 
corporativa do ACCelular. 
Vale muito a pena procu-
rar a ACE e se informar. Só 
vale durante a promoção 
(até o dia 30/11).

Black Friday
A Boa Vista SCPC (par-

ceira da ACE-Guarulhos) 
fez pesquisa que indica 
que mais de 100 milhões 
de brasileiros devem 
aproveitar as promoções 
da Black Friday este ano. 
Segundo o estudo, dos 

consumidores que irão às 
compras, metade preten-
de gastar acima de R$ 

600, o que representa 
cerca de 49 milhões de 
consumidores. Para outros 

11% o ticket médio deve 
fi car entre R$ 501 e R$ 
600.

CONSUMO: Segundo a Boa Vista SCPC, metade dos consumidores que vão às compras na Black Friday deve gastar acima de R$ 600
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Aceitamos os cartões:Aceitamos os cartões:

guarulhos@portobello.com.br

    94354-6437

O MELHOR MOMENTO
PARA COMPRAR NA
PORTOBELLO SHOP
É AGORA.

PORCELANATOS
SELECIONADOS
COM ATÉ

Aceitamos os cartões:Aceitamos os cartões:

guarulhos@portobello.com.br

    94354-6437

O MELHOR MOMENTO
PARA COMPRAR NA
PORTOBELLO SHOP
É AGORA.

PORCELANATOS
SELECIONADOS
COM ATÉ

O presidente do Tribunal 
de Contas do Município 
(TCM), João Antônio da Silva 
Filho, reconheceu nesta 
quinta-feira (22) a necessida-
de de a prefeitura contratar, 
em caráter de emergência, 
sem licitação pública, obras 
para a recuperação do 

viaduto de interligação de 
pistas na Marginal Pinhei-
ros, próximo da Ponte do 
Jaguaré e ao lado do Parque 
Vila Lobos, na zona oeste de 
São Paulo.

Há uma semana, uma das 
faixas de rolamento do via-
duto sofreu ruptura parcial, 

cedendo cerca de 2 metros 
após um abalo na estrutura. 
“Essa obra está caracteriza-
da como de emergência, e 
caberá ao TCM acompanhar 
a execução de acordo com 
o contrato”, disse Silva Filho 
após visitar o local, no início 
da tarde desta quinta-feira.

Segundo Silva Filho, houve 
algum tipo de falha e negli-
gência das administrações 
anteriores, que deveriam ter 
detectado o risco. Ele disse 
que espera receber, hoje 
(22) ou amanhã (23), um 
ofício em que a prefeitura 
informe como pretende lidar 

com trabalhos de preven-
ção nos demais viadutos e 
pontes da cidade. 

O TCM vai tratar o caso 
de acordo com a ordem ju-
rídica e averiguar se haverá 
necessidade de liberação 
de contrato emergencial. 
Apesar disso, o tribunal já 
antecipou que “nem todas 
as obras têm o mesmo 
tempo de duração e as mais 
recentes muito, provavel-
mente, não caracterizam 
emergência”.

O secretário municipal 
de Infraestrutura Urbana e 
Obras, Vito Aly, informou que 
ainda não foi feita uma ava-
liação real dos estragos so-
fridos no viaduto, e nem se 
de fato haverá possibilidade 
de recuperação. Aly também 
não sabe por quanto tempo 
as vias de escoamento de 
trânsito continuarão com 
restrições em consequência 
desse problema.

De acordo com o secre-
tário, nesta quinta-feira, os 
técnicos atuariam apenas na 
sustentação da estrutura e, 
ao longo desse trabalho, foi 
necessário, inclusive, alterar 
a estratégia de estabilização.

Vito Aly explicou que 
já foram fi nalizados os 
trabalhos de colocação de 
estacas metálicas e que, 
a partir de agora, o que 
se busca é uma forma de 
garantir que existe resistên-
cia do solo para colocar em 
funcionamento macacos 
hidráulicos na tentativa de 
erguer a parte de concreto 
ao nível normal. “Estamos 
vivendo a cada minuto uma 
agonia e o que fi zemos foi o 
escoramento para garantir a 
segurança e liberar a tensão 
sobre o pilar com estrutura 
fi ssurada”, acrescentou 
o secretário, que evitou 
apontar culpados e atribuir 
responsabilidades. 

Urgência pode levar à dispensa de licitação 
em obra de viaduto que cedeu em São Paulo
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[ horóscopo ]

Santos Justiceiros 2: O Retorno

A Negociação

SBT, 23h15 Bo-
ondock Saints II: 
All Saints Day. 
EUA, 2009. Ação. 
Direção: Troy Du-
ffy. Com Sean 
Patrick Flanery, 
Norman Reedus. 
Irmãos conheci-
dos por fazer jus-
tiça de um modo 

peculiar estão 
há anos vivendo 
com o pai na Ir-
landa. O assas-
sinato de um pa-
dre amigo os 
obriga a voltar à 
Boston e acabar 
com a paz dos 
mafiosos e poli-
ciais.

Globo, 2h51  Ar-
bitrage.  EUA/ Po-
lônia. Suspense. 
Direção: Nicholas 
Jarecki. Com Ri-
chard Gere, Susan 
Sarandon. O po-
deroso magnata 
Robert Miller ten-
ta completar a ven-
da do seu impé-
rio comercial antes 
que as fraudes ve-
nham à tona. Tudo 

caminha para um fi-
nal feliz, até que a 
amante de Robert 
morre num aciden-
te de carro. Casa-
do e com medo de 
um escândalo, ele 
se vê livre do cor-
po, mas pode pa-
gar caro por seu 
crime quando um 
determinado poli-
cial passa a perse-
gui-lo.

Fotos: Divulgação

[ filmes ] 
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MOSTRADOR
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EACORDO

EPOCAAND
ARMIRE
PAPELCC
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GUTBIP
AUREACI

FRIDANERD
ORLACIO

Último,
em inglês

Arma
acoplada
na ponta 
do fuzil

Função
das

hastes do
relógio

Dudu
Nobre,

sambista
carioca

Na da
desova a
pesca é
proibida

O teste
típico do
curso de
línguas

Estação
russa

destruída
em 2001

Diz-se da
pessoa
muito 

chata (gír.)

200, em
algarismos 
romanos

A lei que
aboliu a 

escravidão 
(BR)

Receptor
portátil de

mensa-
gens

(?) Kahlo,
pintora

mexicana

Edson
Celulari,

ator
paulista

O aficionado 
por games e 

quadri-
nhos (ingl.)

Área mais
valorizada
no litoral

O apetite
sexual

dos
animais

Ilha do
Pacífico
Central

Rio do sul
da Rússia
Rival do 

MST (sigla)

E, em
inglês

Sufixo de
"hidroxila"

Decalitro
(símbolo)

Conteúdo
da lixeira
azul da
coleta

seletiva

Cidade dos
Exageros
Pacto en-
tre países

Rabiola
(bras.)

Composto
orgânico
usado em 
cosméti-

cos

De modo
hipotético
Ditongo
(abrev.) Inerente

Denun-
ciar;

delatar 

Abertura da laringe
(Anat.)

Curva
central 

do
lábio

superior

3/and. 4/last — nerd. 5/frida — nauru. 7/aldeído.

[ novelas ] 

Malhação -
Vidas Brasileiras

Maria Alice tenta 
convencer Pérola 
a se reaproximar 
de Márcio. Verena 
teme que Álvaro 
não se adapte 
à nova escola. 
A turma planeja 
promover um amigo 
oculto. Márcio 
afirma a Camila que 
cuidará da filha dos 
dois. Márcio procu-
ra Pérola e diz que 
não pode viver sem 
ela. 

Espelho da Vida
Isabel conta para 

Alain que ele é pai 
de Priscila. Cris 
se impressiona ao 
olhar o camafeu. 
Hugo leva Gabi 
para conhecer suas 
tias. Isabel tem um 
pesadelo. Solange 
reclama com Bola 
de uma de suas 
cenas com Emilia-
no. Alain procura 
Dalton. Edméia/Gra-
ce tenta conversar 
com Isabel sobre 
Priscila.  

O Tempo 
Não Para

Marocas aceita 
a participação de 
Lúcio na Kikinico. 
Dom Sabino conta 
a história da mãe 
de Cecílio. Waleska 

é contratada pela 
Samvita. Carmen 
descobre que Dom 
Sabino não é pai 
biológico de Cecílio 
e conta a Eliseu. 
Agustina não 
consegue assinar o 
divórcio.

O Sétimo Guardião
Laura decide ir 

para Serro Azul 
com Olavo. Padre 
Ramiro sofre 
um acidente na 
estrada. Júnior se 
embriaga no cabaré 
e implica com 
Adamastor. Ondina 
conversa com Sam-
paio. Maltoni vai à 
casa do delegado, 
que se apressa 
para esconder seu 
segredo. Aranha 
cuida de Padre 
Ramiro. Mirtes fica 
intrigada com parte 
da roupa íntima que 
vê no delegado.

Jesus
Jesus enfrenta o 

olhar de Satanás e 
observa a tempes-
tade em alto mar. 
Ele então desce 
o monte, decidi-
do. Os apóstolos 
enfrentam as ondas 
e o mal tempo. 
Judas Iscariotes 
se desespera e diz 
que Jesus os aban-
donou. Madalena, 
Maria, Goy e os 

outros se assustam 
com a chegada de 
um homem com o 
ombro deslocado.   

   

As Aventuras 
de Poliana

Marcelo tenta 
conversar com 
Luísa. Nancy vai ao 
quarto de Poliana 
procurar João. 
Poliana conta 
para Nancy quem 
é o grande amor 
da vida de Luísa. 
Conversando com 
Waldisney Sérgio 
tem uma ideia para 
um novo jogo.   

Chiquititas
Na lua de mel, 

Carol diz que se 
tiverem um filho ho-
mem vai se chamar 
Guilherme. Junior 
diz que se for me-
nina será Larissa. 
MC Gui liga para 
Pata e pede para 
se encontrarem. Bia 
tenta convencer a 
amiga a dar mais 
uma chance para 
Duda. Neco fica 
com ciúme que Lú-
cia está brincando 
com as meninas.

O resumo dos 
capítulos de todas 
as novelas é de res-
ponsabilidade das 
emissoras.

virgem

Investigue através de 
suas fontes de informa-
ção e certamente você 
não estará perdendo 
seu tempo. Você 
precisa fazer as coisas 
corretamente e nada vai 
impedi-lo, nem mesmo 
exagerando. Esta é a 
única fraqueza em seus 
níveis de energia.

Mostrar muita 
coragem será a melhor 
maneira de lidar com as 
pessoas que estão com 
inveja de você. Você 
vai mostrar os seus 
talentos com um sorriso! 
Para ficar melhor, você 
vai precisar deixar o 
passado para trás para 
o seu bem.

Você vai ter entusias-
mo, mas vai continuar 
deixando para resolver 
as coisas no último mi-
nuto. As conversas que 
tiver hoje vão lhe trazer 
paz interior. Não seja tão 
ansioso para ajudar os 
outros. Você precisa ter 
tempo para si mesmo, 
para recarregar suas 
baterias.

Suas novas ideias lhe 
trarão sucesso. Só não 
coloque a carroça na 
frente dos bois que tudo 
vai correr bem. Seu es-
tômago está um pouco 
delicado no momento, 
então tenha cuidado 
com o que come!

Você é visto muito 
favoravelmente pelas 
pessoas que o rodeiam, 
então aproveite isso ao 
máximo. Tenha especial 
cuidado para não comer 
demais. Você precisa 
desabafar fisicamente.

Você terá que ficar 
longe de sua rotina diá-
ria. Faça isso antes que 
você se sinta comple-
tamente saturado. Uma 
sensação de bem-estar 
interior lhe permitirá 
colocar as suas ideias 
em perspectiva e uma 
atmosfera calma lhe 
dará força.

Seu otimismo está de 
volta com toda força! 
Aproveite ao máximo 
para perseguir suas 
paixões. Você está cer-
cado de muito estresse 
e está atingindo seu 
limite. Tente encontrar 
um pouco de calma para 
descansar sua mente.

Você está bem psico-
logicamente. Aproveite 
isto pedindo o que 
você merece, faça valer 
os seus direitos. Você 
precisa se ??mexer e 
tudo vai dar certo. A 
lentidão que você está 
sentindo é devido à falta 
de exercício.

Agora é o momen-
to para suavizar um 
desentendimento. Você 
vai conseguir encontrar 
as palavras certas sem 
dar a impressão errada. 
Você precisa ingerir 
mais vitaminas e mine-
rais. Há uma carência 
a ser preenchida, nada 
sério. Você pode lidar 
com isso.

Combativo, firme e 
alegre, você vai enfren-
tar as tarefas de frente. 
Não se deixe influenciar 
por pontos de vista que 
chegam a você, resolva 
as coisas por si mesmo. 
Isso evitará o desperdí-
cio de energia.

O bom humor vai 
prevalecer e você 
vai ser bom em ser 
receptivo às pessoas a 
sua volta. Faça pausas 
porque você não tem 
se cuidado muito bem 
fisicamente. Tenha 
cuidado com cãibras 
musculares e com movi-
mentos errados.

A vida familiar está no 
topo da sua lista de hoje. 
Seja humilde e sutil em 
seus julgamentos. Não 
faça nada muito exigen-
te fisicamente, você está 
exagerando. Ouça o que 
seu corpo lhe diz em vez 
de descobrir seus limites 
através de tentativas e 
erros!

áries libra

escorpião

sagitário

capricórnio

aquário

peixes

touro

gêmeos

câncer

leão
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Ator Otaviano Costa comandará novo 
programa e diz que deixou as novelas

Uma possibilidade de 
ampliar a veia artísti-
ca. Esse é o objetivo de 
Otaviano Costa que será 
concretizado a partir de 
janeiro de 2019, quando 
comandará o programa 
"Tá Brincando", na TV 
Globo. 

"A casa entendeu os 
códigos que eu vinha en-
viando nos últimos tem-
pos de querer um novo 
desafio. Não tinha um for-
mato nem uma ideia na 
cabeça", afirmou Costa 
durante lançamento nes-
ta quarta-feira, 21.

Otaviano Costa che-
gou a fazer novelas na 
emissora, passou pela 
apresentação do "Vídeo 

Show" e participou da 
"Escolinha do Professor 
Raimundo". Agora, ele, 
que nunca escondeu o 
desejo de ter um progra-
ma "para chamar de seu", 
passa a integrar a grade 
em 5 de janeiro. 

Apesar de ter diversas 
passagens por novelas 
e se considerar um ator, 
Otaviano não consegue 
mais imaginar sua parti-
cipação na dramaturgia. 
"Não volto mais para as 
novelas. Quero, sim, fa-
zer a 'Escolinha do Pro-
fessor Raimundo', quem 
sabe fazer um filme e até 
continuar com minhas 
dublagens, mas novelas 
não cabe mais", disse. 

O "Tá Brincando" terá 
nove episódios nessa 
primeira temporada. O 
clima do programa é de 
aventuras radicais, gin-
canas e até show de ta-
lentos.

No início da semana, 
o apresentador mostrou, 
em vídeo, o cenário novo 
do programa no perfil 
dele no Instagram. Nesta 
quarta-feira, 21, Otaviano 
publicou uma imagem 
em que aparece nos bas-
tidores das gravações. 
"Não para, não para não! 
Gravando promo vídeo 
para divulgação do 'Tá 
brincando'! Vem que vem 
janeiro", comemorou na 
legenda da foto.

Ana Maria Braga recebe proposta 
de casamento ao vivo na Rede Globo

A apresentadora Ana 
Maria Braga recebeu 
uma proposta ao vivo 
durante a exibição do 
Mais Você. O comer-
ciante Zé Abílio partici-
pou do programa desta 
quinta-feira, 22, e ensi-
nou a fazer espetos de 
churrasco. O assunto 
começou quando Ana 
Maria informou aos te-
lespectadores de que 
Zé está solteiro. O co-
merciante brincou e pe-
diu para que as mulhe-
res enviassem currículo 
com foto.

Na hora de provar os 
espetinhos preparados 
por Zé, ele questionou: 
"Você não come gor-
dura?". A apresentado-
ra respondeu que sim, 

mas que naquele mo-
mento não precisava. O 
comerciante aproveitou 
a oportunidade e enga-
tou: "Já que você gosta 
de um gordinho, talvez 
a gente até case". Os 
dois se divertiram com 
a situação e Ana Maria 
acrescentou a distân-

cia como um empecilho 
para o relacionamento 
(ela mora no Rio e ele, 
em Goiás). "Eu venho 
pra cá, venho a nado", 
rebateu Zé. Quando 
finalizou o programa, 
Ana Maria parabenizou 
a alegria e bom humor 
do comerciante.
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Divulgação Horário de funcionamento: Seg. à sexta das 8h às 18h
   Sábado das 8h às 17h

Av. Pedro de Souza Lopes, 255
Vila Galvão - Guarulhos

Fones: 2304-1383 | 99632-0282

Pneus aro 13
165/70/13
175/70/13

A base de troca.

À vista ou débito* À vista ou débito*

À vista ou débito*

A partir 

R$ 79,99

Pneus aro 14
175/65/14
175/70/14
185/65/14

A base de troca.
A partir 

R$ 79,99

Pneus aro 15
195/55/15
195/60/15

A base de troca.
A partir 

R$ 89,99 - Na compra de 4 Pneus 
o alinhamento é GRÁTIS

 
- Mecânica em Geral 

*Montagem + Combo (valores válidos para serviços realizados na loja). 
Outras medidas de pneus, consulte tabela da promoção.

3 litros de óleo 
20W50

Por apenas 

R$ 29,00

3 litros de óleo 
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A programação do 
Programa Movimenta 
Saúde, dedicada à saú-
de da população negra, 
resgatará a cultura afri-
cana nas quatro regiões 
de Saúde da cidade, 
por meio das danças 
circulares. 

Totalmente gratuita e 
aberta à população em 
geral, tem o objetivo 
de promover práticas 
saudáveis de saúde e a 
cultura de paz, a ativida-
de integra a programa-
ção do Novembro Azul e 
Negro, mês que também 
é dedicado à saúde do 
homem.  

De acordo com Denise 
Castanho Antunes, 
terapeuta ocupacional, 
coordenadora do Tear 
(serviço da Rede de 
atenção Psicossocial da 
Secretaria de Saúde) e 

focalizadora de danças 
circulares, não é neces-
sário saber dançar para 
participar da oficina: “A 
proposta inclui todas 
as pessoas e, além de 
dançar, faremos toda a 
reconstrução histórica 

de músicas dos povos 
africanos”, explicou.

As oficinas de danças 
circulares serão reali-
zadas nos dias: 27, das  
9h às 10h, na quadra da 
UBS Recreio São Jorge 
(Estrada David Corrêa nº 

1.766 – Recreio São Jor-
ge); dia 29, no estaciona-
mento da UBS Inocoop 
(rua Elias Dabarian nº 
310- Residencial Parque 
Cumbica); e 30 das 8h30 
às 9h30, no salão da 
Igreja Imaculada Concei-

ção (rua Bandeirantes s/
nº - Jardim Cumbica).

Além dessa pro-
gramação dentro do 
Novembro Azul e Negro, 
mensalmente, sempre 
no último domingo 
de cada mês (exceto 

dezembro), a Tenda 
Verde do Bosque Maia 
recebe a Oficina Aberta 
de Danças Circulares. 
As próximas serão neste 
domingo (25) e no dia 16 
de dezembro, das 10h 
às 12h.  
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Danças circulares resgatam cultura 
africana dentro do Novembro Negro

Segundo a portaria 
das Práticas Integrativas 
e Complementares do 
Ministério da Saúde nº 849 
de 27 de março de 2017, as 
danças circulares integram 
o rol destas práticas. É 
definida como  uma prática 
de dança em roda, tradi-
cional e contemporânea, 
originária de diferentes 
culturas que favorece a 
aprendizagem e a interco-
nexão harmoniosa entre os 
participantes.

“O principal enfoque 

na dança circular não é a 
técnica em si, mas o senti-
mento de união de grupo, 
o espírito comunitário 
que se instala a partir do 
momento em que todos, 
de mãos dadas, apoiam e 
auxiliam os companheiros. 
Assim, ela ajuda a pessoa 
a tomar consciência de seu 
corpo físico, harmonizar 
o emocional, trabalhar a 
concentração e estimular 
a memória”, explica Keila 
Costa, coordenadora do 
Movimenta Saúde.

Sentimento de união do grupo
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   EMPREGOS 
 PRECISA-SE 

 DOMESTICA 
 C/ referência que more próxa Vl. 
Galvão. F: 2212-1132 2ª à 6ª horá-
rio comercial. 

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

 IMÓVEIS 
 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 

 CASA/PIMENTAS 
 2 dorms, 2 vagas. R$200mil, c/ 
escritura. F:2484-2319 

 PASSO O PONTO 
 Estética automotiva c/ td, dentro 
do estacionamento Walmart e 
soms Club GUA c/ tds equipa-
mentos de lavagem e higieni-
zação R$65mil. F:98703-0146 
Candido  

 CARAGUÁ/MARTIN DE SÁ 
 Urgente! Apto mobiliado, 
pisc e churr. Só R$99mil. 
Whats:(12)99774-8981 

 APTOS 2 E 3 DORMS 
 Vl Augusta R$305mil e R$367mil, 
tds c/ suíte e varanda. Creci 
147493 Whats:96416-1918  

 TERRANO-MAIRIPORÃ 
 1000m 20x50 R$80mil. 30% entr. 
Ônibus na porta, 8km da F Dias. 
Creci 147493 Whats:96416-1918 

 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 

 LINHA DE CRÉDITO 
 P/ compra de carros, motos e 
imóveis. F:96199-6925 Tratar c/ 
Graça 

 AGREGA-SE KOMBI E VANS 
 Início Imediato. Paga-se bem. 
F:2409-0019/ 96724-5421 

 SERVIÇOS 
 ESOTERISMO 

 AMOR AO SEUS PÉS 
 Trabalhos para todos dos fi ns. Si-
gilo e garantia! Trabalhos grátis. 
Whats(11)98646-1610 

 FORTES RITUAIS 
 Seu amor na palma da mão. pg 
após resultado. trab, honesto, 
gar. F: 95969-0925 WHATS 

 RELAX 

 BELAS GAROTAS 
 Casa no centro de Guarulhos. Ve-
nha se divertir com a gente! Chur-
rasco aos sábados, promoção 
de cerveja tds as quartas-feiras. 
F:2408-8532  

     

   

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

de linha
Classifi cados

EDITAIS LEGAIS 
E PUBLICAÇÕES
JURÍDICAS

L
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:
2

8
2

3
-0

8
0

0

Para 

anunciar nos 

classifi cados 

ligue: 

2823-0828

 2823-0830

2823-0836

2823-0837

ATENDEMOS COM QUALIDADE NO 
CONFORTO DE SUA CASA

SOLUÇÕES DELIVERY

EFETUAMOS A TROCA DE ÓLEO A VÁCUO!

• TROCAMOS ÓLEO
• FILTRO DE ÓLEO

• FILTRO DE AR
• FILTRO DE CABINE

94018-1688 / 94755-6121
R.  CANAPI, 216 – JARDIM LEBLON/ PIMENTAS – GUARULHOS.

CONTATOS:     Rua: Luiz Faccini, 416
2º andar - Guarulhos - SP

contato@ats-avsec.com.br
 11 2461-9292 /       11 9 9351 - 1988

Apresente este exemplar na ATS 
e receba um desconto especial de 

10% no valor da sua matrícula.

BÁSICO FORMAÇÃO 03 a 13/12/2018- 
08h às 12:00h - MANHÃ
INSPEÇÃO FORMAÇÃO 

(operador de raio-x) 03 a 13/12/2018 08h 
às 12:30h – MANHÃ

Venha fazer o curso em Segurança 
da Aviação Civil (Aeroportos) em um 

do mais bem conceituados Centro 
de instrução do Brasil!

CONTATOS:     Rua: Luiz Faccini, 416

 11 2461-9292 /       11 9 9351 - 1988 11 2461-9292 /       11 9 9351 - 1988

FBS Construção Civil 
e Pavimentação
CONTRATA:

M/F
TODAS AS VAGAS DEVERÃO CONTEMPLAR 

EXPERIÊNCIA EM CARTEIRA.

VAGAS PARA A REGIÃO DE:
GUARULHOS

MOTORISTA DE CAMINHÃO BASCULANTE
COM CNH D 

AJUDANTE GERAL

OPERADOR DE ROLO

OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA

OPERADOR DE ESCAVADEIRA

Interessados deverão comparecer com car-
teira de trabalho em 26/11, segunda-feira a 

partir das 08h30 na: 

Av. Friedrich Von Voith, 1831 - Jaraguá

ABANDONO DE EMPREGO
A empresa MIR TRANSPORTES E LOGÍSTI-
CA LTDA, CNPJ 03.565.095/0002.60, sito a 
Rua Olaria, 172 – Cumbica – Guarulhos solicita 
o comparecimento de Weider Sousa de Lima, 
portador da CTPS 1.328.396, série 003-0- CE, 
no prazo de 24 horas. O seu não compareci-
mento caracterizará ABANDONO DE EMPRE-
GO, conforme o artigo 482, Letra I da CLT.

Senhora Adriana Rodrigues 
dos Santos e Senhor José 
Carlos Miranda, proprietários 
do imóvel Rua Soldado An-
tonio de Oliveira, 352, CEP: 
07031-010 - Vila Augusta - 
Guarulhos, vem notificar o 
seu Usucapião Extraordiná-
rio será feito no prazo de 60 
dias, se houver alguma inter-
posição, procurar no mesmo 
prazo o escritório de seus Ad-
vogados, situado na Rua Iris, 
210 - Vila Iris – Guarulhos/
SP, horário comercial.

EDITAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO. 
O Senhor Presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Guarulhos 
– SINCOMÉRCIO GUARULHOS, no uso das atribuições que lhe 
confere o Estatuto Social, artigos 13, 19, 20, 21 e 22, convoca as 
empresas do comércio varejista de Guarulhos, associadas, para se 
reunirem em ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a realizar-se 
na Rua Caraguatatuba, 17, Vila Rachid – Guarulhos - SP, CEP. 07012-
090, no dia 29 de Novembro de 2018, às 08:00 horas com o número 
de presenças estatutário e uma hora após, em segunda convocação, 
com maioria simples dos presentes, para deliberarem o seguinte: 1) 
Deliberação e aprovação sobre o novo modelo de arrecadação da 
contribuição sindical, oferecendo a empresa contribuinte serviços e 
benefícios, como contrapartida; 2) Deliberação e aprovação para a 
aplicação dos recursos arrecadados com a contribuição sindical para 
a manutenção dos serviços prestados. Guarulhos, 23 de novembro de 
2018. Reginaldo Araujo Sena – Presidente.



www.guarulhoshoje.com.br sexta-feira, 23 de novembro de 201818


