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Pablo Vittar encontra 
irmã gêmea em programa
de Fátima Bernardes
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Defesa Civil defl agra Plano 
Verão em todo município, 
que vai até março de 2019
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GÊMEAS: A cantora Pabllo Vittar se emocionou ao encontrar sua irmã gêmea, 
Phamella, e sua mãe, Verônica, no Encontro com Fátima Bernardes nesta 5a
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Rodovias que cortam a cidade devem receber 
cerca de 3 milhões de veículos durante feriado
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Guarulhos é a 2a 
melhor cidade do 
país para se investir 
em infraestrutura
Estudo elaborado pela Urban System mostra que, nas três primeiras 
posições, além de Guarulhos, estão a capital (1o) e Campinas (3o)
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Apesar de alguns índices que precisam 
melhorar, a cidade se destacou no estudo
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Expediente

[ cena do dia ] [ tempo ]

LOTERIAS:
Deu sorte hoje?

Joana G. Brito
Um novo Brasil começa 
nesta segunda-feira. Temos 
um presidente e um gover-
nador de São Paulo eleitos. 
Agora vamos torcer para 
que Jair Bolsonaro e João 
Doria façam um governo 
decente, transparente e 
com avanços nas causas 
populares. É tempo de mu-
dança no nosso país e no 
nosso estado.

Daniele Vitorino Campos
Agora é hora de acabar 
com as picuinhas políticas, 
seja no dia a dia como nas 
redes sociais, e aceitar o 
resultado das urnas. Que o 
presidente eleito Jair Bol-
sonaro, que não teve o meu 
voto, não cometa tantas 
barbaridades no país. Que 
ele fale menos e trabalhe 
mais pelo nosso povo. 

Clecius Rocha
O resultado das urnas foi 
um recado do povo brasi-

leiro por mudanças e, prin-
cipalmente, ao PT: não que-
remos mais este partido 
governando nosso povo. 
Sofremos muito nos gover-
nos de Lula e Dilma, agora 
é renovação, é o presiden-
te Bolsonaro.

Sânia Porto de Alencar
Fazia muito tempo que ti-
nha visto tantos fogos de 
artificío em São Paulo com 
a eleição de Jair Bolsonaro. 
Nem quando o Corinthians 
foi campeão mundial houve 
tanto alvoroço. Agora vive-
mos um Brasil novo e que 
não tenhamos medo do 
progresso

Dalva Fernandes
Nosso país está de para-
béns pelo alto nível da elei-
ção, não da campanha. Em 
um país não imenso como 
o nosso, o povo soube se 
comportar durante a vota-
ção, as falhas foram míni-
mas e a Justiça Eleitoral é 

quem sai fortalecida deste 
processo. Parabéns a todo 
o povo brasileiro e aos 
candidatos eleitos. A gen-
te sempre tem esperança 
de um Brasil melhor para 
todos.

Denise Dumont Pontes
Infelizmente, o governa-
dor Márcio França não foi 
reeleito, mas a sua vota-
ção em Guarulhos, que es-
magou o adversário João 
Doria, ratifica a liderança 
do prefeito Guti na cidade. 
Agora, é torcer para que 
Doria faça um bom gover-
no e veja Guarulhos como 
uma cidade que precisa, e 
muito, do apoio do gover-
no do estado.

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

Mega Sena
Concurso n° 2092
27/10/2018
11 - 13 - 15 - 17 - 22 - 27

Lotofácil
Concurso n° 1730
29/10/2018 
01 - 07 - 08 - 10 - 12
13 - 14 - 15 - 16 - 18
19 - 22 - 23 - 24 - 25

Lotomania
Concurso n° 1914 
30/10/2018
00 - 02 - 05 - 06 - 14
18 - 19 - 24 - 25 - 30
42 - 47 - 66 - 67 - 73
81 - 89 - 91 - 95 - 97

Dupla Sena
Concurso n° 1859
30/10/2018
Primeiro sorteio 
15 - 36 - 38 - 42 - 43 - 50
Segundo sorteio
02 - 05 - 16 - 27 - 33 - 37

Federal
Extração n° 05331
27/10/2018

Prêmios Principais
Prêmio Bilhete  Valor (R$)
1º   69635         700.000,00
2º  06668           28.000,00 
3º  65220           26.000,00
4º  15264            22.000,00
5º  09947           20.040,00 

Defesa Civil deflagra 
Plano Verão em Guarulhos

Após oito meses de 
preparação, o Plano Preven-
tivo de Proteção e Defesa 
Civil (PPPDC), denominado 
por Plano Verão, entrou em 
vigor nesta quinta-feira (1º), 
se estendendo até março 
de 2019,  com a missão de 
dotar as equipes técnicas de 
instrumentos de atenção e 
ação em situações de risco 
iminente nas áreas de maior 
vulnerabilidade da cidade, a 
fim de  reduzir a possibilidade 
de perdas de vidas e materiais 
durante a temporada de 
chuvas. 

Nesse período, a prefeitura 
coloca em prática estratégias 
de acompanhamento do 
índice de chuvas e pronto 
atendimento de ocorrências. 
O coordenador interino da 
Defesa Civil, major Israel Soa-
res, alerta sobre as anomalias 
climáticas que podem influen-
ciar o verão da cidade. “Nesse 
ano podemos ser afetados 
pelo El Niño, portanto existe 
a possibilidade de um regime 
de chuvas intensificado. Nos-
sa equipe está motivada, pois 
é constantemente requalifica-
da com muitos treinamentos e 
atualizações”, afirma.

 O órgão alerta ainda sobre 
as medidas necessárias para 
manter a segurança em casos 
de enchentes: o acionamento 
dos agentes de Defesa Civil 
é primordial. Para informar as 
equipes, basta telefonar para 
o número de emergências 
199; caso o atingido seja pe-

destre, o limite seguro é que a 
água não ultrapasse a canela. 
Caso contrário, é preciso que 
o indivíduo se mantenha para-
do e aguardar o salvamento, 
de preferência em um local 
alto e seguro; já motoristas 
devem abandonar o veículo 
caso a inundação supere a 
metade do pneu. 

Durante oito meses, a 
Prefeitura estrutura o Plano 
Verão com ações preventivas 
para reduzir os perigos de 
desastres naturais em áreas 
de vulnerabilidade, como des-
moronamentos, enchentes, 
deslizamentos, patologias de 
construção, entre outros. Com 
91 áreas de risco, os agentes 
vistoriam os bairros para reali-
zar ações de zeladoria, orien-
tação à população e cadastros 
em programas habitacionais 
e sociais. A semana que 
antecedeu o inicio do Plano 
Verão deste ano contemplou 
inspeções no Jardim Cumbica 
- córrego Popuca, Bananal e 
Anita Garibaldi.
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A cantora Pabllo Vittar 
se emocionou ao encon-
trar sua irmã gêmea, Pha-
mella, e sua mãe, Verôni-
ca, no estúdio do Encontro 
com Fátima Bernardes 
nesta quinta-feira, 1º, ani-
versário de Pabllo e de 
sua irmã.

“Eu amo ela demais, a 
gente é parceira ‘unha e 
carne’”, contou a cantora 
enquanto via fotos de sua 
infância ao lado de Pha-
mella, que entrou no estú-
dio e a surpreendeu.

Phamella, que tem o 
nome parecido ao de nas-
cimento da irmã, Phabullo, 
elogiou-a: “Vim aqui pra 
falar de perto o quanto 

essa pessoa é maravilho-
sa, como irmã, como ami-
ga, como tia, como filha... 
Te amo mana, sucesso 
sempre.”

Fátima Bernardes ques-
tionou em seguida: “Que-
ria saber se essa paz era 
verdadeira desde peque-
nininhas”. “Não era, não 
vou mentir aqui”, respon-
deu Pabllo, sincera. Na se-
quência, sua mãe, Verôni-
ca, e seu sobrinho, Arthur, 
também apareceram.

“Brigavam pouco, mas 
brigavam, né. Criança não 
deixa barato. Três juntos!”, 
contou sua mãe, que res-
saltou que, fora de casa, 
as três se defendiam.

Pabllo Vittar se emociona ao 
encontrar a irmã gêmea na TV

 Novo ministro da Justiça
O juiz federal Sérgio Moro, acompanhado do economista Paulo Guedes, futuro 
ministro da Economia, aceitou, nesta quinta-feira (1o), o convite o presidente eleito 
Jair Bolsonaro (PSL), para ser ministro da Justiça, e prometeu combate à corrupção.
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Guarulhos tem 6 casos de explosão a 
caixas eletrônicos e ninguém foi preso
Ulisses Carvalho 

Com o caso da madrugada 
de segunda-feira (29), quando 
criminosos explodiram caixas 
eletrônicos no mercado 
Fonte Nova, na Estrada 
David Correia, no Recreio 
São Jorge, o número deste 
tipo de ocorrência na cidade 
chega a seis e todos ainda 
sem nenhuma solução, ou 
seja, nenhum suspeito de 
participar das ações foi preso. 

Os dados contabilizados 
pelo HOJE incluem ocor-
rências em bairros como 

Pimentas, Recreio São Jorge, 
Jardim Tranquilidade e Jardim 
Presidente Dutra, este último, 
conta com duas ocorrências, 
sendo o primeiro no dia 29 
de junho e o segundo, no dia 
6 de julho, às sextas-feiras. 
Estes dois ataques com dife-
rença de apenas uma semana 
foram realizadas na mesma 
agência do banco Santander, 
na rua Nova York. 

Na maior parte desses 
ataques, o horário que os 
criminosos escolheram foi 
entre 3h e 4h da madrugada. 

Além do Jardim Presidente 
Dutra, outro bairro que conta 
com dois casos é o Recreio 
São Jorge, já que no mês de 
julho, o alvo foi o Supermerca-
do da Mamãe, onde na fuga, 
os bandidos atearam fogo 
em dois veículos na avenida 
Silvestre Pires de Freitas, para 
difi cultar o trabalho da polícia. 

A reportagem questionou a 
Secretaria de Segurança Pú-
blica do Estado de São Paulo 
(SSP), sobre o número de ca-
sos e o andamento das inves-
tigações, porém, a secretaria 
afi rmou que não fornece mais 
detalhes para não atrapalhar 
as investigações. “A Polícia 
Civil de Guarulhos investiga 
todos os casos mencionados, 
que estão sob sigilo e, desta 
forma, mais detalhes não 
podem ser divulgados”. 

Além disso, a SSP também 
destacou que o trabalho da 
polícia militar tem se intensifi -
cado nos locais mais críticos, 

com base na análise dos 
índices criminais. “De janeiro 
a setembro deste ano, 2.273 
pessoas foram presas em 

fl agrante, 1.314 veículos foram 
recuperados e 178 armas 
de fogo foram apreendidas 
pelas polícias na cidade. Na 

comparação com o mesmo 
período do ano passado, 
houve redução de 6,7% nos 
índices de furto e roubo”.

Relembre os casos: 

1º - Pimentas (25 de maio)

Na madrugada de sexta-feira, explosão a dois caixas eletrônicos na avenida 
Jurema. 

2º - Jardim Presidente Dutra (29 de junho)

O alvo foi a agência do banco Santander, na rua Nova York. 

3º - Jardim Presidente Dutra (6 de julho)

A mesma agência do banco Santander volta a ser atacada após uma semana. 

4º - Recreio São Jorge (12 de julho)

Explosão a caixas eletrônicos do supermercado Mamãe, na avenida Palmira Rossi. 
Na fuga, os bandidos teriam ateado fogo em dois veículos na avenida Silvestre 
Pires de Freitas. 

5º - Jardim Tranquilidade (7 de agosto)

Na madrugada, às 4h20, agência do Banco Itaú é explodida na avenida São Pau-
lo, n° 173. 

6º - Recreio São Jorge (29 de outubro) 

Explosão de caixas eletrônicos no mercado Fonte Nova, na Estrada David Correia. 
Os bandidos teriam fugido em dois veículos. 
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Guarulhos é a 2ª melhor cidade do país para
investimento em infraestrutura, diz estudos
Antônio Boaventura 

Estudo elaborado pela 
Urban System, a cidade de 
Guarulhos é a segunda me-
lhor do país para investimen-
tos em infraestrutura. No ano 
passado, o município ficou 
com a 4ª colocação atrás do 
Rio de Janeiro, São Paulo 
e Brasília. Medidas para 
conter o desperdício de água 
elevou a confiança para rece-
bimento de capital financeiro 
nesta área.

Apesar da excelente posi-
ção no recorte de Infraestru-
tura do ranking das Melhores 
Cidades para Fazer Negócio, 
Guarulhos não demonstra 
reflexos nos demais eixos da 
pesquisa, apesar de contar 
com o maior aeroporto do 
país em movimento, sendo 
um dos maiores da América 
Latina em transporte de 

passageiros e de carga.
Já em termos de índices 

de perda no sistema de 
distribuição e abastecimento 
de água, a cidade conta com 
índice de 18%, enquanto 
na cidade de São Paulo é 
superior a 30% e no Brasil 
a média é de 38,1%, além 
da cidade ter ainda 100% 
da população residente em 
área urbana abastecida por 
energia elétrica.

Entretanto, mesmo fazendo 
parte da Região Metropoli-
tana de São Paulo, e contar 
com excelente infraestrutura, 
Guarulhos necessita de 
maior investimento nas áreas 
de educação e negócios, 
visando à atração de mais 
empresas. O estudo leva 
em consideração aspectos 
sociodemográfico, popula-

ção economicamente ativa, 
economia, endividamento, 
diversidade econômica, PIB 
e Saúde. 

No entanto, São Paulo, pelo 
segundo ano consecutivo, se 
mantém na 1ª colocação no 
Ranking de Infraestrutura. Nas 
três primeiras posições estão 
cidades paulistas, como São 
Paulo, Guarulhos e Campinas. 
Nas 20 primeiras posições 
estão ainda cidades da região 
Sul, Centro-Oeste e Nordeste.

Os dados para conclu-
são desta pesquisa teve 
como base informações da 
Superintendência-Executiva 
da Agência Nacional de Tele-
comunicações, Ministério das 
Comunicações e do Sistema 
Nacional de Informações 
sobre Saneamento Básico 
(SNIS). 

A Polícia Militar 
iniciou a partir da meia 
noite desta quinta-feira 
(1o), uma operação para 
reforçar a segurança 
nas estradas de todo 
o Estado de São Paulo 
durante o feriado do 
dia de Finados. O 
esquema especial de 
policiamento termina 
às 23h59 de domingo 
(4).

A operação intensifi-
cará o patrulhamento 
nos 22 mil quilômetros 
de rodovias paulistas, 
sob coordenação do 
Comando de Poli-
ciamento Rodoviário 
(CPRv) e apoio da 
Secretaria Estadual de 
Logística e Transportes.

O efetivo policial con-
tará com uma média 
de 1.300 homens e 
mulheres por dia, em 
460 viaturas e 126 ba-
ses operacionais fixas. 
Além disso, o efetivo 
contará com radares 
de velocidade portáteis 
e o apoio de câmeras 
de monitoramento.

O Departamento de 

Estradas de Rodagem 
(DER), a Agência de 
Transporte do Estado 
(Artesp) e as conces-
sionárias das rodovias 
também apoiarão a 
operação.

O efetivo contará, ain-
da, com aparelhos de 
etilômetro – o popular 
“bafômetro” - para a 
realização de testes de 

embriaguez durante 
fiscalizações da Lei 
Seca nos quatro dias 
de operação em todo o 
Estado de São Paulo.

O motorista flagrado 
dirigindo embriagado 
será multado em R$ 
2.934,70 e poderá ter o 
veículo apreendido e a 
carteira de habilitação 
retida por 12 meses, 

além de responder 
criminalmente. A pena 
pode variar de seis 
meses a três anos de 
prisão.

A Polícia Rodoviária 
orienta que, antes de 
viajar, planeje o trajeto 
e pontos de parada e 
abastecimento com 
antecedência. Sempre 
verifique as condições 
do veículo e documen-
tação antes de pegar a 
estrada.

Jamais pare na pista 
– prefira os pontos de 
apoio, como postos ou 
bases policiais. Para 
evitar problemas, antes 
de uma viagem longa, 
verifique os pneus, ca-
libragem, alinhamento 
e balanceamento.

Nunca ultrapasse em 
locais proibidos ou 
deixe de usar cinto de 
segurança. Não use 
farol alto em locais 
com neblina e, em caso 
de névoa ou chuva, 
redobre a atenção e 
aumente a distância de 
segurança dos demais 
veículos.

As rodovias Fernão 
Dias, Presidente Dutra e 
Ayrton Senna, que cortam 
o município de Guarulhos, 
devem receber juntas 
cerca de 3 milhões de 
veículos neste feriado 
prolongado de finados. 
O maior fluxo deve se 
concentrar na via que liga 
a cidade de São Paulo a 
Belo Horizonte, capital do 
estado de Minas Gerais. 
Segundo apurou o HOJE, 
a expectativa é de apro-
ximadamente 1 milhão de 
carros trafegando naquela 
rodovia neste período. 

Já pela rodovia Presi-
dente Dutra, que liga a ca-
pital paulista ao Rio de Ja-
neiro, devem passar cerca 
de 400 mil carros em toda 
sua extensão. Diferente 
das demais, o sistema 
Ayrton Senna / Carvalho 
Pinto, que liga São Paulo 
ao Vale do Paraíba e as 
regiões litorâneas, em 
especial, o litoral Norte, 
tem a previsão, segundo 
a concessionária que o 
administra, da passagem 
de mais de 1 milhão de 
veículos.

A CCR NovaDutra reali-
za, desde esta quinta-feira 

(1º), operação especial de 
orientação e atendimento 
aos usuários que trafega-
rem pela rodovia Presi-
dente Dutra durante o 
feriado de Finados. A ope-
ração conta com equipes 
extras do SOS Usuário em 
pontos estratégicos da 
rodovia, papa-filas nos pe-
dágios, dicas de seguran-
ça, além de distribuição 
de folhetos nos pedágios, 
alertando sobre o uso do 
acostamento.

A expectativa da con-
cessionária é que, no 
trecho paulista da rodovia, 
o tráfego fique intenso 
entre 10h e 22h de quinta-
-feira (1) e entre 6h e 19h 
de sexta-feira, dia 2. No 
retorno, o tráfego deve 

ser maior no domingo (4), 
das 12h às 22h. No trecho 
fluminense, a previsão é 
de tráfego intenso entre 
9h e 22h de quinta-feira e 
entre 7h e 19h de sexta-
-feira (2). No retorno, o 
tráfego deve ser maior no 
domingo, das 10h às 22h.

Para auxiliar os usuários 
durante a viagem, a via 
Dutra será inspecionada 
por mais de cem viaturas 
e 500 profissionais. Entre 
eles, médicos, agentes 
de atendimento pré-
-hospitalar e equipes de 
emergência, que estarão 
24 horas à disposição dos 
usuários, em regime de 
revezamento, distribuídos 
em 11 bases operacionais 
ao longo da via Dutra. (A.B.)

Rodovias que cortam Guarulhos devem 
receber cerca de 3 milhões de veículos Operação da Polícia Militar reforça 

segurança nas estradas no feriado
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O efetivo de 1.300 
homens contará com 

bafômetros, 460
viaturas e 126 bases

operacionais em
todo o estado de SP
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Obras do trevo da Jacu 
Pêssego exigem desvio de 
tráfego na Dutra no sábado

TJ-SP barra aumento do teto do 
funcionalismo de todo o estado

Dando continuidade as 
obras de implantação do 
trevo Jacu Pêssego (fase II), 
no km 213,3 da via Dutra, em 
Guarulhos, a CCR NovaDutra 
realiza neste sábado (03/11), 
a concretagem da laje do 
viaduto do módulo III. Para 
a realização dos trabalhos, 
a partir das 6h, o tráfego da 
pista expressa sentido Rio de 
Janeiro será desviado para 
a pista marginal no km 216,6, 
na região do bairro Cumbi-
ca, e retornará para a pista 
expressa no km 211,3, Bairro 
de Bonsucesso. Nesta etapa, 
o tráfego da pista expressa 
sentido São Paulo permanece 
operando em desvio para a 
pista marginal entre os quilô-
metros 212,5 retornando para 
a pista expressa no km 215,5.

Cerca de 200 funcionários, 
entre colaboradores da con-
cessionária e das empresas 
prestadoras de serviço, 
estarão empenhados na con-
cretagem da laje onde serão 
utilizados cerca de 800m³ 

de concreto, 81 toneladas de 
aço, três bombas lanças, 40 
caminhões betoneiras para 
a realização dos trabalhos. A 
operação está prevista para 
ocorrer a partir das 7h e deve 
durar entre 12 e 16 horas de 
concretagem.

Para saber das condições 
de tráfego, os motoristas 
podem ligar para o Disque 
CCR NovaDutra, que atende 
24 horas por dia pelo telefone 
0800-0173536. O motorista 
também pode obter informa-
ções das condições de trá-
fego sintonizando a CCRFM 
107.5 NovaDutra.

A implantação do novo 
trevo Jacu Pêssego (fase II) 
consiste na construção de 
quatro viadutos: um na pista 
expressa sentido São Paulo 
e os outros três no sentido 
Rio de Janeiro – um na pista 
expressa, um na pista margi-
nal e outro em via local. Com 
previsão de término em maio 
de 2019, as obras contam 
com investimento de R$ 20 

milhões e complementam os 
serviços que serão realizados 
pela Prefeitura de Guarulhos, 
possibilitando, no futuro, o 
prolongamento da Avenida 
Jacu Pêssego e a interligação 
com a via Dutra. Em conjunto, 
os trabalhos vão proporcionar 
mais fluidez ao tráfego da 
rodovia na região, por onde 
passam cerca de 160 mil veí-
culos diariamente, em ambos 
os sentidos. Além disso, vão 
oferecer a Guarulhos um 
novo corredor de transporte e 
um novo acesso à cidade.

O Tribunal de Justiça de 
São Paulo (TJ-SP) decidiu 
nesta quarta-feira, 31, pela 
inconstitucionalidade da 
emenda feita à Constituição 
paulista pela Assembleia 
Legislativa que elevava o 
teto do funcionalismo público 
de todo o Estado para R$ 
30,4 mil, o equivalente ao 
subsídio-base dos desem-
bargadores. 

Antes da alteração, o limite 
de remuneração dos servido-
res era o salário do governa-
dor, de R$ 22,4 mil. A medida 
provocaria impacto de até R$ 
680 milhões aos cofres do 
Estado a partir do quarto ano 
de vigência.

Por unanimidade, os 
desembargadores do Órgão 
Especial do TJ-SP acolhe-
ram uma Ação Direta de 
Inconstitucionalidade (Adin) 
ajuizada pelo prefeito de São 
Bernardo do Campo, Orlan-
do Morando (PSDB), contra 

a Emenda Constitucional 
n.º 46, que foi promulgada 
pela Assembleia no dia 8 de 
junho, por 67 votos a favor e 
4 contra. A medida também 
valia para prefeituras e 
câmaras municipais de todos 
os 645 municípios paulistas, 
para os Tribunais de Contas 
do Estado e da capital, para 
o Ministério Público e para a 
Defensoria Pública.

O tucano alegou que a 
emenda violaria o pacto 
federativo, uma vez que sua 
iniciativa partiu de deputados 
estaduais, e a Constituição 
paulista prevê competência 
privativa do governador 
para propor emendas que 
tratem do teto remuneratório 
dos servidores públicos. O 
argumento foi acolhido pelo 
relator Renato Sartorelli e 
acompanhado por todos os 
outros desembargadores do 
Órgão Especial do TJ-SP. 

Em seu voto, Sartorelli 

afirmou que “cabe ao chefe 
do Poder Executivo de cada 
ente político a disciplina re-
lativa ao regime jurídico dos 
servidores públicos, compe-
tindo-lhe exclusivamente, se-
gundo juízo de conveniência 
e oportunidade, encaminhar 
ao Poder Legislativo propos-
ta de emenda constitucional 
tendente a adotar o subteto 
único facultativo”.

A Proposta de Emenda 
Constitucional, conhecida 
como PEC do Teto, foi apre-
sentada pelo deputado Cam-
pos Machado (PTB) em 2017 
e beneficiaria pelo menos 
4 mil funcionários públicos, 
entre os quais agentes fiscais 
de renda. Segundo o texto, 
o novo teto entraria em vigor 
de forma escalonada: 70% 
do salário dos desembarga-
dores no segundo ano de 
vigência da emenda, 80% no 
terceiro ano e 100% a partir 
do quarto.
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Direto da Fábrica com garantia
Consulte outras Medidas

MONTAGEM
GRÁTIS!

Rua Cabo Antonio Pereira da Silva, 681
Jd. Tranquilidade- Guarulhos- SP

Fone: 2422-6851

*Imagens meramente ilustrativas. Preços enquanto durar os estoques.

SAUCER
CENTRO AUTOMOTIVO

Horários de funcionamento: Segunda a sexta das 8h às 18h  - Sábado das 8h às 14h.

PNEUS NOVOS 
10X R$ 20,00      **pneu 175/70/13

PNEUS REMOLD 
10X R$ 12,50      *pneu 175/70/13

A PARTIR DE 

R$ 99,90*
 

À BASE DE TROCA

IMPORTADOS

Temos várias medidas. Consulte! * Parcelamento no cartão de crédito

AMORTECEDOR RECONDICIONADO

A PARTIR DE 4 x R$ 89,90 NO CARTÃO 

A PARTIR DE 

R$ 159,90** 

À VISTA

À VISTA
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No sábado, a partir da 
meia-noite, a população 
deve adiantar o relógio em 
uma hora para acompa-
nhar o horário de verão 
que segue até fevereiro de 
2019. Aqueles que depen-
dem do transporte público 
terão à disposição os ôni-

bus municipais, circulando 
até as 2h de domingo. A 
medida da Secretaria de 
Transportes e Mobilidade 
Urbana tem como objetivo 
atender aos usuários que 
transitam na madrugada, 
especialmente no primeiro 
dia do novo horário.

Na próxima segunda-
-feira (5), a Prefeitura de 
Guarulhos realizará no 
auditório 7 do Adamastor 
Centro a solenidade de 
abertura do chamado 
Novembro Azul e Negro – 
mês da saúde do homem 
e da população negra 
no contexto do SUS. O 
evento, que é aberto ao 
público em geral, terá 
início às 8 horas com cre-
denciamento e apresenta-
ção cultural.

Um ciclo de palestras 
marcará a abertura da pro-
gramação do mês, sendo 
a primeira sobre doença 

pulmonar obstrutiva crôni-
ca (DPOC), causada mui-
tas vezes pelo tabagismo 
ativo ou passivo, poluição 
ambiental e ocupacional, 
que apresenta prevalência 
e incidência maior entre 
os homens, especialmente 
entres aqueles com idade 
acima de 75 anos. “Neste 
dia, abordaremos o tema 
para elucidar e propor 
maior conhecimento e 
principalmente a promo-
ção e prevenção ao agra-
vo”, ressalta Lígia Ortolani 
dos Santos, coordenadora 
da Rede de Doenças 
Crônicas.

Neste sábado, dia 3, as 
meninas da Apagebask-
-Guarulhos enfrentam o 
Bradesco na decisão do 
Campeonato Estadual 
de Basquete Feminino, 
categoria sub-19. A partida 
acontece no ginásio do 
Sesi, no Jardim Adria-
na, em Guarulhos, às 15 
horas. A competição será 
disputada em melhor de 
três jogos. O segundo 
duelo será em Osasco, 
na próxima quarta-feira, 
dia 7, as 19h30. Caso haja 
necessidade do tercei-
ro jogo, a partida será 

novamente na casa do 
adversário.

Será a terceira vez que 
Apagebask-Guarulhos e 
Bradesco se encontram 
este ano. Por enquanto, 
uma vitória para cada 
lado, o que dá a dimensão 
do equilíbrio. A favor das 
guarulhenses está o fato 
de estarem em sua tercei-
ra fi nal na temporada, já 
acostumadas com fases 
decisivas. A equipe do 
técnico Dyego Maranini 
já foi campeã dos Jogos 
Regionais e da Nova Copa 
Basquete de forma invicta.

Ônibus municipais circularão até as 
2h de domingo com horário de verão

Guarulhos abre o mês da Saúde 
do Homem e da População Negra

Apagebask-Guarulhos e Bradesco 
decidem Estadual de Basquete Sub-19

EDP realiza corrida de rua para 
homenagear 458 anos de Guarulhos

A EDP, concessionária 
responsável pelo for-
necimento de energia 
elétrica na cidade, realiza 
pela primeira vez no País, 
uma corrida de rua. A 
Corrida EDP - Energia 
em Movimento faz parte 
das comemorações do 
aniversário de Guarulhos, 
que completa 458 anos. 
A ação será realizada 
no dia 9 de dezembro e 
os interessados podem 
realizar as inscrições pelo 
site www.ativo.com.

A corrida de aniversário 
de Guarulhos já é tradi-
cional na cidade e, além 
de incentivar a prática 
desportiva, tem cunho so-
cial. Neste ano, a EDP é a 
realizadora do evento, em 
parceria com a Prefeitura. 
Para os participantes, é 
sugerida a doação de um 
brinquedo novo, que será 
destinado ao programa 
Natal Solidário 2018, 
coordenado pelo Fundo 
Social de Solidariedade 
do município.

Alunos da EPG Ione Gonçalves 
apresentam sugestões ao secretário

Em reunião com o 
secretário de Educação, 
João Carlos Pannoc-
chia, nesta quarta-feira 
(31), representantes das 
salas do 1º ao 5º ano, 
da EPG Professora 
Ione Gonçalves de 
Oliveira de Conti, no 
Pimentas,apresentaram 
um documento com as 
propostas discutidas 
em sala de aula com 
sugestões de melhoria 
para o espaço escolar. 

Os alunos, membros 
da assembleia mirim da 
escola, foram recebidos 
por Pannocchia na sede 
da Pasta, no Macedo.

“Essa aproximação com 
as crianças é muito im-
portante. Poder ouvi-las 
nessa idade é muito inte-
ressante, principalmente 
por seu senso crítico, que 
faz com que tenham o 
hábito de refl etir sobre 
aquilo que é explicado”, 
destacou o secretário.

[ artigo ]

Saudade é amuleto
do amor
Inúmeras crendices, superstições, fi losofi as, hipóteses e 

principalmente muita fé circundam o universo inexplicável 
da morte.  O combustível que alimenta esse mistério é sem 
dúvida o sentimento de vazio que fi ca daquela pessoa que 
se foi, o hiato deixado nas marcas do cotidiano, no jeito que 
o papai falava, no lugar onde se sentava à mesa, na atitude 
da vovó, as fotos que nos lembram momentos inesquecíveis, 
nos sonhos daquele amigo especial, na bravura da mãe, na 
dor incomensurável da partida de um fi lho; enfi m, o fato é 
que ninguém está pronto para partidas, ninguém está seguro 
sufi ciente para a separação (defi nitiva?) de quem se ama... A 
consequência desse ciclo é uma saudade sem limites.

Dor é a palavra mais apropriada para defi nir a morte; a maior de 
todas as dores, a dor na alma. Muitos têm a certeza de que essa 
separação é temporária e se agarram na fé de que num outro 
plano todos irão se reencontrar; outros têm nesse afeto humano 
uma despedida para sempre e não geram esperanças de um 
reencontro, mas se alimentam das saudades que fi caram.

Cada cultura encara a morte de diferentes maneiras.
Em 2010 estive em expedição cultural no arquipélago de 

Cabo Verde na África, onde levei trabalhos de estudantes 
guarulhenses para intercâmbio internacional; na ocasião criei 
um “diário de bordo” para captar em palavras minhas mais 
variadas percepções acerca das diferenças e semelhanças 
culturais entre aquele povo e a nossa brasilidade. Um fato 
que muito me chamou atenção foi um cortejo fúnebre na Ilha 
de Santo Antão onde um comerciante local, teve seu corpo 
(já sem vida) suspenso pelos amigos, coberto por uma pano 
branco e fl ores; em cortejo e cantorias pelas ruas do bairro. 
Uma jovem me disse que aquele era um ritual de consagração 
a história daquela pessoa, daquilo que ela representava para 
sua comunidade.   

A morte na fi losofi a socrática compreende que “somente os 
que exercem a virtude nada têm a temer da vida que continua 
depois da morte; quanto aos que cultivaram os vícios, colherão 
do outro lado o que plantaram durante a existência na matéria” 
nesse sentido a teoria desse fi lósofo caminha para uma crença 
de que os seres que conviveram na Terra se reencontram 
após morrerem e se recordam dos laços que cultivaram, sejam 
eles de amizade, amor e fi delidade, ou de ódio, adversidade 
e traição. Aquele marco na nossa vida, aquele sorriso de 
despedida, aquele afago pra sempre, aquela memória que 
alzhaimer nenhum é capaz de apagar... Tem momentos que 
se eternizam na nossa existência, mas um dia ele se vai com 
a nossa partida, entretanto como a vida é mesmo cíclica, nos 
fazemos viver em outras mentes, do que sobrou de nossa 
passagem por aqui, das sinapses de cada ato de amor, do 
suspiro de tudo que um dia foi plantado... Quem nunca chorou 
com a memória nos fazendo reféns daqueles que já se foram?

Saudade é amuleto do amor, aquele que nos protege, mas 
que dói, aquele que nos cobra as contas do passado e nos faz 
seres refl exivos para continuarmos a escrever outras histórias, 
em novos presentes com os que ainda estão por aqui; até que 
a nossa missão nesse plano enfi m se encerre.

Uma frase que circula nas redes sociaisconclui muito bem 
essa refl exão “um dia seremos somente um porta-retrato na 
estante de alguém, depois, nem isso.”

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
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8ª edição do Guaruex acontece na próxima 
semana, com o apoio da ACE-Guarulhos

A Associação Comercial 
e Empresarial de Guaru-
lhos apoia a realização 
do 8º Guaruex, evento 
anual de divulgação da 
cultura exportadora que 
acontecerá na próxima 
semana, nos dias 7 e 8, no 
Hotel Mônaco, no Centro. 
O encontro, realizado pela 
Investe SP, tem o objetivo 
de mostrar os caminhos 
para a exportação às 
empresas que ainda não a 
realizam e revelar manei-
ras de aumentar a comer-
cialização das companhias 
que já atuam além das 
fronteiras nacionais.

Para o presidente da 
ACE, William Paneque, a 

exportação é uma alter-
nativa para o empresário 
diversifi car a carteira de 
clientes. “É uma forma 
de driblar a instabilidade 
interna. No Guaruex, o 
empresário percebe que 
vender para fora do Brasil 
não é algo inatingível”, 
afi rmou. As inscrições, 
gratuitas, são feitas atra-
vés deste link: http://goo.
gl/TxEBVC.

O 8º Guaruex terá uma 
série de palestras durante 
os dois dias. Entre os 
temas que serão expos-
tos, estão: Smart Cities 
e o Desenvolvimento 
Econômico Atrelado às 
Cidades, com o engenhei-

ro Thomaz Assumpção, da 
USP; Perspectivas de ga-
nhos de competitividade, 
cVom o engenheiro José 
Cândido Senna, da Asso-
ciação Comercial de SP; 

e Adequação do Produto 
para o Mercado Externo, 
com Djair Vitoruzzo, en-
genheiro do IPT. Confi ra a 
programação completa no 
site da ACE-Guarulhos.

ENCONTRO: Evento será nos dias 7 e 8, no Hotel Mônaco, com o objetivo de discutir a cultura exportadora da cidade; haverá uma série de palestras de vários temas

Contribuição associativa 
tem reajuste em dezembro

Em razão da 
atualização 
inflacionária anual, 
a contribuição 
associativa à ACE-
Guarulhos, com 
vencimento em 15 de 
dezembro, terá um 
reajuste médio de 
3,99%. O aumento 
tem por base a média 
dos índices INPC – 
IBGE, IPCA, IPC – Fipe 
acumulada no período 

entre setembro de 
2017 e setembro de 
2018.

Mais informações 
podem ser obtidas 
por meio da Central 
de Relacionamento 
da ACE-Guarulhos, no 
telefone 2137-9324, ou 
diretamente na Casa 
do Empreendedor, 
à Avenida João 
Bernardo Medeiros, 
278, no Bom Clima.
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O Último Mestre Do Ar

Noivas em Guerra

Globo, 15h05 The Last 
Airbender. EUA. Aventu-
ra. Direção M. Night Shya-
malan. Com Noah Ringer, 
Nicola Peltz. A Nação do 
Fogo está em guerra com 
as nações da Água, do Ar 
e da Terra porque pretende 
dominar o mundo. O confli-
to já dura um século e não 
há a menor previsão de 
quando chegará ao fim.

SBT, 23h15 Bride 
Wars. EUA, 2009. 
Comédia – Dire-
ção: Gary Winick. 
Com Kate Hudson, 
Anne Hathaway. 
Emma e Liv, desde 
meninas sonham 
com um casamen-
to no sofisticado, 
badalado e con-
corrido Hotel Pla-

za, em Manhat-
tan. Agora, aos 26 
anos, as duas se-
rão enfim levadas 
ao altar. Um erro da 
renomada cerimo-
nialista Mary Saint 
desencadeia um 
problema intrans-
ponível: só há um 
dia disponível para 
as duas no tal hotel. 

Fotos: Divulgação

[ filmes ] 
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STREAMENTO

O azeite de
oliva com

menor
acidez

O cheque
passível
de invali-

dação

"(?) Me
Bodied",

sucesso de
Beyoncé

Disfunção
(?), impo-

tência
masculina

Marisa
Orth, atriz
e cantora
paulistana

O sentido
da rotação
da Terra
(Geog.)

Secreção
intensa

durante a
malhação

Notícia
comum 
no meio

financeiro
(?) Alteza, 
tratamento

dado a
princesas

Ave cujo
nome é 

um palín-
dromo

Plantação
típica do
cinturão
verde

Cuidaram
de

(animais)

O curso
feito por
futuros

militares

A paciente
do geriatra

Etiqueta
com algum
tipo de in-
formação

(?) aeter-
num: para

sempre
(latim)

"Pede o
guloso
para o

(?)", dito
Informação
exigida por
sites de

encontros

Ajuda o
novo em-
presário,
no Brasil

Entediado
de tudo

(francês)

A parte
verde do
arranjo
floral

(?) Neto,
prefeito de
Salvador
(2017)

Serviço
pós-venda
de lojas
virtuais

Que
passaram
a situação

inferior

Estação de trens 
para passageiros

(?) Gryzinski, bloguei-
ra da "Veja" (2017)

Situação que caracte-
riza o "overbooking" 

na aviação comercial
Fiasco (bras.)

Época
Show

erótico de
boates
Sem

dinheiro
(a conta

bancária)

"Ar", em 
"aerofagia"
Desejo de
vingança

Sulca 
(a terra)
Ponto, 

em inglês

Otto Dix,
pintor

(?) Resnais,
cineasta

(?) Marins,
atriz

"Corre" 
(o cavalo)

O coleste-
rol LDL

Município
baiano

Dura;
hirta

Retrato,
em inglês

Metade do
diâmetro
(Geom.)

Menciono

2/ad. 3/dot — get. 5/alain — cairu. 8/portrait. 10/striptease.

[ novelas ] 

Malhação -
Vidas Brasileiras

Vitor faz insinua-
ções sobre Michael 
para Santiago. 
Leandro pensa em 
devolver o dinheiro 
que Álvaro doou 
para o projeto de 
dança. Santiago 
sente ciúmes de Mi-
chael. Marquinhos 
fotografa Valentina 
vestida para o ritual 
religioso de Talíssia 
na mata. Gabriela 
chega confiante 
da delegacia. Alex 
pensa em ideias 
para ajudar a ONG, 
e Rafael se anima. 

Espelho da Vida
Flávio visita a 

igrejinha e se en-
canta com o local. 
Cris pensa em Da-
nilo. Isabel procura 
Priscila na casa 
de Margot e conta 
para ela e Cris que 
Alain agrediu sua 
filha. Priscila mostra 
a foto de seu pai 
para Flor. Gerson 
flagra as menina 
brincando. 

O Tempo 
Não Para

Samuca fica 
arrasado quando 
Marocas afirma 
que ele deve ficar 
com Waleska para 
cuidar do filho. 

Mariacarla liga 
para Pedro Parede 
para dizer que seu 
prédio está sendo 
assaltado. Barão 
tira a máscara e se 
revela para Eliseu, 
que está refém do 
filho. Barão decide 
soltar Eliseu.

Segundo Sol
Laureta planeja 

usar o seques-
tro de Rosa para 
conseguir dinheiro 
de Beto. Karola 
se desespera ao 
chegar à casa de 
Dulce. Ionan, Ícaro 
e Valentim chegam 
à casa de Dulce, 
mas Karola impede 
que Rosa faça 
contato com eles. 
Karen descobre 
que Edgar está 
trabalhando como 
motorista.

Jesus
Caius expulsa 

Edissa do palácio. 
Jesus reúne os 
apóstolos e avisa 
que a partir de ago-
ra lhes dará autori-
dade e poder sobre 
todos os demônios. 
Madalena descobre 
sobre o mal que 
Petronius fez a Bar-
rabás no passado. 
O irmão de Simão 
Zelote enfrenta 
Malco. Jesus diz 
para seus apóstolos 

não irem a lugares 
que o povo não 
seja judeu. Maria 
Madalena discute 
com Petronius.

   

As Aventuras 
de Poliana

Afonso sugere 
para Luísa e Poliana 
procurar João pelo 
bairro. Branca vê 
Mirela fazendo 
uma compra com 
seu cartão pela 
internet. Waldisney 
pede para Jeferson 
dar mais aulas para 
ele. Afonso vai com 
Poliana em busca 
de João pelo bairro.

Chiquititas
Na escola, co-

meça o torneio de 
futebol. Lucia passa 
por Ernestina, que 
dorme na sala, e 
vai pro quarto das 
meninas. A peque-
na mexe em tudo. 
Ernestina entra no 
quarto e pergunta 
quem é a pequeni-
na. Lucia foge. Er-
nestina conta para 
Chico que viu uma 
menina diferente 
no orfanato. Eduar-
da volta a morar na 
casa de Shirley. 

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

virgem

Vai ser fácil fazer 
contato com pessoas 
muito interessantes e há 
algo novo no ar. Você 
precisa de movimento, 
isso ajudaria a se livrar 
do estresse. Uma fadiga 
nervosa está esperando 
por você. Desacelere 
seu fluxo de pensa-
mento.

Não confie em 
ninguém além de você 
mesmo. Você vai ser 
mais reagente, de 
forma construtiva. Sua 
natureza realista será 
de grande ajuda para as 
pessoas ao seu redor, 
mas você não é bom 
em estabelecer seus 
próprios limites.

Você vai ficar mais 
tranquilo do que o ha-
bitual e as pessoas vão 
confiar em você - não 
abuse! Você também vai 
se sentir mais nervoso. 
Um forte desejo de 
maior liberdade é a 
causa. Tire algum tempo 
só para você.

Aos olhos das 
outras pessoas, você 
vai parecer ser mais 
profundo e vai ganhar 
reconhecimento por 
isso. Fazer exercício 
e beber mais líquidos 
são recomendações 
para recarregar as 
baterias e ajudar a 
esclarecer as ideias.

Você estará muito 
seguro de si hoje, até 
demais, e isso pode 
levar a algumas dis-
cussões. Você precisa 
mover seu corpo, a ne-
cessidade está ficando 
mais forte e você não 
pode ficar parado! 

Você está projetando 
seus desejos nos outros. 
Não é o momento de 
se lançar em grandes 
discussões. Seria uma 
boa ideia reservar algum 
tempo para não pensar 
sobre assuntos atuais. 
Você está sobrecarrega-
do de trabalho.

Você vai fazer 
contatos interessantes 
que abrirão portas para 
você. Há previsão de 
amizades positivas 
florescentes no futuro. 
Em compensação, seu 
cérebro efervescente 
está exigindo momen-
tos de relaxamento. 

Você vai receber 
uma boa notícia. En-
tão, abra o seu e-mail 
sem se preocupar! 
Não aceite as coisas 
tão facilmente. Você 
vai se sentir melhor 
se fizer um esforço 
com você mesmo. 
Vá mais devagar.

Hoje você vai estar 
mais calmo do que o 
normal. É hora de cuidar 
mais de si mesmo. Sua 
energia mental está 
definida para ficar em 
um nível estável - seu 
otimismo é a melhor 
fonte de energia.

A atmosfera vai ser 
descontraída. Você 
se dedica a novos 
prazeres sem perder 
seu senso de direção. 
Você se sente dis-
posto a melhorar seu 
estilo de vida. Pense 
em uma dieta mais 
equilibrada também.

Você está interessado 
em se tornar útil e você 
terá sua chance. Um fa-
vor será devolvido. Uma 
reunião com os amigos 
ou a família iria ajudá-lo 
a recarregar as suas 
baterias psicologica-
mente e delicadamente 
eliminaria o estresse.

Você se sente muito 
mais autoconfiante e 
mais à vontade quando 
se expressa em público. 
O relaxamento mental 
é a melhor forma de 
recarregar as baterias 
de hoje. Use a arte 
como uma forma de 
escapismo.

áries libra

escorpião

sagitário

capricórnio

aquário

peixes

touro

gêmeos

câncer

leão
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de linhaClassifi cados

ANUNCIE

VENDO 
CONFEITARIA 

montada em 
Guarulhos com 

carteira de 
clientes.

     94602-8554 
    2414 1318    2414 1318

     94602-8554 

   EMPREGOS 
 PRECISA-SE 

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

 IMÓVEIS 
 ALUGA-SE 

 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  

 JARDIM PORTUGAL 
 Proximo ao terminal de onibus, 2 
dorms, R$ 600,00 F:2468-9271 / 
99976-9738 

 SOBRADO/COCAIA 
 3 qrts, 2wc, sala, coz, a.s. e uma 
vaga. F:3456-5355/99210-7310 

 KITNET 
 R$600,00 c/ depósito. Bairro Co-
caia. F:3456-5355/99210-7310 

 APTO/RENATO MAIA 
 2qrts sendo 1 suíte, sala, coz, a.s., 
1vaga e lazer completo. F:3456-
5355/99210-7310 

 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 

 CARAGUÁ/PRAINHA 
 Urgente! Sobrado em cond fe-
chado. 100m da praia. Só 160 mil. 
F:(12)3882-2020/99774-8971 

 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 

 VENDE-SE PIZZARIA 
 11 Anos no mercado 20 mil 
para vender logo proxi ao saae 
do bela vista F: 961017380 / 
957461536 whats 

 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 

 SERVIÇOS 
 RELAX 

 CAMILA COROA 
 Com local. R$100,00 a sessão. 
Whats: 96656-5939 

 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  

     

   
Para 

anunciar nos 
classifi cados 

ligue: 
2823-0828
 2823-0830
2823-0836
2823-0837
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