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INVESTIGAÇÃO: A polícia de São Paulo fez buscas na produtora de MC Gui, acusada 
de envolvimento em esquema de fraude e tráfi co; o funkeiro lançou nota
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Cães e gatos dispõem
de alimentação natural e 
saudável. Confi ra!
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Programa Saúde Agora 
abre cinco UBSs neste 
sábado, das 8h às 16h
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Escolas têm matrículas 
abertas para cursos 
de idiomas gratuitos
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Com atividades encerradas no município, a Associação Desportiva Polícia Militar do Estado de São Paulo devolveu à gestão 
Guti, com anuência da Câmara Municipal, o prédio na Ponte Alta antes do prazo previsto, que seria novembro de 2022

Após 26 anos de uso, ADPM 
devolve imóvel à prefeitura
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LOTERIAS:
Deu sorte hoje?

25º

22º

17º

16º

50%

50%

Amanhã

Hoje

10. Nov

09. Nov

Máxima

Máxima

Mínima

Mínima

TEMPESTADES 
À TARDE

PANCADAS DE 
CHUVA 

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

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

de valia para o nosso país. 

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

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

Dilma Borges
A nossa Constituição Fe-
deral está completando 30 

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

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

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

 ‘Abraço’ no Trabalho

Servidores do Ministério do Trabalho deram um abraço simbólico no entorno do 
prédio da pasta, na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, nesta quinta-feira (8), em 
protesto ao anúncio da extinção do Ministério por parte do presidente eleito Jair 
Bolsonaro (PSL). 

Ernesto Rodrigues/AE

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

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

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

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

Federal
Extração n° 05334
07/11/2018

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

Moro diz que vai aproveitar parte 
das dez medidas contra a corrupção

O juiz federal Sérgio 
Moro, futuro ministro de Jus-
tiça e Segurança Pública no 
governo Jair Bolsonaro, dis-
se nesta quinta-feira, 8, que 
há várias medidas e planos 
em gestação sobre combate 
à corrupção e ao crime or-
ganizado. Entre elas, Moro 
afirmou que irá aproveitar 
uma parte das propostas 
constantes nas dez medidas 
contra a corrupção apresen-
tadas ao Congresso por pro-
jeto popular.

"As eleições deixaram cla-
ro que há grande insatisfa-
ção da população com a se-
gurança pública. Esse é um 
problema sério, difícil, que 
precisa ser equacionado. 
Em parte por medidas exe-
cutivas, em parte por projeto 
de lei. É o momento propí-
cio para a apresentação de 
projetos legislativos. As 10 
medidas estão dentro desse 
radar", afirmou o magistrado, 
que falou brevemente com a 

imprensa após reunião nes-
ta quinta com o ministro da 
Justiça, Torquato Jardim.

"Algumas das propostas 
(das 10 medidas) serão res-
gatadas e algumas talvez 
não sejam tão pertinentes 
agora quanto no passado e 
novas devam ser inseridas", 
afirmou Moro. Ao lado de Tor-
quato Jardim, Moro falou em 
dar "continuidade aos bons 
projetos que vêm sendo exe-
cutados. "Não sou daqueles 
que assumem reclamando 
que existe herança maldita."

Sobre o que pretende 
propor quando assumir a 
pasta, que fundirá os mi-
nistérios da Justiça e da 
Segurança Pública, o fu-
turo ministro disse que 
pretende propor medidas 
fortes, simples, para serem 
aprovadas em tempo bre-
ve, dentro dos dois pontos 
basilares de sua futura ges-
tão, o combate à corrupção 
e ao crime organizado.

Fábio Rodrigues Pozzebom/ABr

Total de pessoas ocupadas no país 
cresce 1,7 milhão de 2012 para 2017

O número de pessoas 
ocupadas no Brasil au-
mentou de 89,7 milhões 
em 2012 para 91,4 mi-
lhões em 2017. É o que 
mostra a Pesquisa Na-
cional por Amostra de 
Domicílios – Contínua 
(Pnad-C): Características 
Adicionais do Mercado 
de Trabalho 2012-2017, 
divulgada hoje (8), no Rio 
de Janeiro, pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE).

O estudo indica que 
o pico de pessoas ocu-
padas no país ocorreu 
em 2015, com 92,6 mi-
lhões, tendo caído 1,5% 

em 2016 e apresentado 
“discreta” recuperação 
de 0,3% em 2017. A eco-
nomista técnica da Co-
ordenação de Trabalho 
e Rendimento do IBGE, 
Adriana Beringuy, ex-
plicou que a proporção 
entre homens e mulhe-
res no mercado ficou um 
pouco mais equilibrada, 
porém, o motivo princi-
pal foi a perda de postos 
de trabalho pela parcela 
masculina.

Na análise por sexo, 
o predomínio masculino 
permanece com 56,6% 
das pessoas ocupadas 
em 2017 sendo homens.
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Antônio Boaventura

Teve início nesta segun-
da-feira (5) o processo de 
regularização do título de 
eleitor no município, por 
meio do cadastramento 
biométrico. Neste último 
processo eleitoral, que ele-
geu deputados estaduais e 
federais, senadores, gover-
nadores e presidente da 
República, cerca de 150 mil 
eleitores ficaram impedi-
dos de votar por não fazer 
o cadastro biométrico. 

O cadastramento biomé-
trico é obrigatório e pode 
trazer prejuízos futuros 
para o eleitor. A biome-
tria em Guarulhos pode 
ser realizada em qualquer 
uma das zonas eleitorais 
– 176º, 185º, 278º, 279º, 
393º, 394º, 395º -, além 
do Poupatempo e no posto 
do Tribunal Regional Eleito-
ral (TRE-SP), localizado no 
bairro de Cumbica. 

Entretanto, os eleitores 
que tiveram o título cance-
lado e que ainda residem 

na cidade devem compa-
recer no cartório eleitoral 
para regularizar a sua si-
tuação. De acordo com o 
TRE-SP, só será necessário 
pagar alguma multa para o 
eleitor que deixou de votar 
e de justificar a sua ausên-
cia. Os documentos são os 
mesmos para a obtenção 
do título de eleitor e estão 
listados no site do Tribu-
nal, no seguinte link: http://

www.tre-sp.jus.br/eleitor/
documentos-necessarios. 

Sobre o primeiro proces-
so biométrico realizado no 
município, o Tribunal en-
tende que a avaliação da 
biometria é positiva, uma 
vez que traz mais segu-
rança à votação. O órgão 
ressalta que são realizadas 
até quatro tentativas para o 
sistema reconhecer a digi-
tal do eleitor com biometria 

cadastrada. 
Caso a identificação bio-

métrica não seja possível, 
o mesário confere nova-
mente os dados do elei-
tor e colhe a sua assinatu-
ra no caderno de votação, 
liberando a urna por meio 
de procedimento especí-
fico. Desse modo, o elei-
tor não é impedido de 
votar caso não tenha a 
digital reconhecida.

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

Suporte para 
balões Painéis 

decorativos
Painéis 

Personagens 
em EVA

Personagens Personagens 

Tem
as

Tem
as

DOCES

Duas escolas de Guarulhos 
têm matrículas abertas para 
cursos de idiomas gratuitos

Duas escolas estaduais de 
Guarulhos estão com ma-
trículas abertas para cursos 
gratuitos de idiomas para 
alunos do ensino regular 
e integral. As escolas da 
cidade que estão com ins-
crições abertas são a Escola 
Estadual Conrado Silvina 
Asila Padre, localizada na 
avenida Bom Clima, n° 566, 
no bairro Jardim Bom Clima, 
e na Escola Estadual Alice 
Chuery, localizada na rua 
Antônio Camargo, n°130, no 
bairro Jardim São Jorge. 

São 200 unidades no Es-
tado com matrículas abertas 
para aulas de alemão, espa-
nhol, francês, inglês, italiano, 
japonês e mandarim. Os 
cursos são gratuitos para 
alunos do ensino regular e 
integral. A programação do 
primeiro semestre de 2019 
tem início previsto para 
fevereiro.

Para fazer o cadastro, 
basta comparecer a uma 
unidade  e apresentar os 

documentos pessoais do 
candidato. No caso de 
menores de 18 anos, o pro-
cesso precisa ser realizado 
por pais ou responsáveis. 
A oferta de idiomas varia 
de acordo com a escola e 
a região.

O Centro de Estudos de 
Línguas é organizado por 
semestre (seis no total) 
com aulas quatro vezes 
por semana no contraturno 
do horário regular ou aos 
sábados para estudantes a 
partir do 7º ano do Ensino 
Fundamental. A única exce-
ção é o inglês, voltado para 
o Ensino Médio e duração 
de dois semestres (um ano).

Já o plano de estudos 
tem foco na gramática e 
conversação. O rendi-
mento dos estudantes 
é avaliado em provas 
escritas e orais em sala de 
aula. Além do certificado, o 
desempenho, carga horá-
ria e nível são registradas 
no histórico escolar.
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Cartórios eleitorais já estão realizando 
regularização dos títulos cancelados
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Paliativo
Voltam a recrudescer críticas aos conges-

tionamentos no Trevo de Bonsucesso. Sua 
finalização foi prometida para novembro; 
enquanto isso, a 
Prefeitura deveria 
tentar amenizar...

Precavido
De olho na elei-

ção para próximo 
presidente da 
Câmara, o prefeito 
Guti (PSB) tem dito 
que só irá mexer 
no secretariado 
depois de 14 de 
dezembro, data da 
escolha…

Sopa de letri-
nhas

Enquanto o 
supersecretário 
Peterson (Fazen-
da) acena com o 
PPS para Jesus se 
filiar, há possibili-
dade dele ingres-
sar para comandar 
o PSL guaru…

Vai que cola
O atual presidente, Soltur (PSB) - desafeto 

de Jesus - , tenta emplacar o vereador tucano 
Lauri. E ainda temos 7 vereadores petistas...

Questão de 
acento

A vereadora 
Genilda (PT é 
contra o fi m da 
Secretaria do 
Trabalho. “Mas 
tem de trocar a 
secretária”, ava-
lia, sobre a titular, 
Telma Cardia…

Não estou surpreso
O contrato entre o Legislativo e a Proguaru - para 

construção da nova sede da Câmara - teve de ser 
cancelado. E sindicância foi instaurada para apurar 
responsabilidades. Ou seja: a mudança, prevista 
para dezembro, vai ser adiada. Bem adiada…

Reminiscências…
 Em 1988, na disputa pela Prefeitura, reunião gra-

duada para se defi nir o slogan para Walter Luongo. 
O saudoso Luiz Higashi sugeriu “É isso aí!”..Discor-
dei na hora, porque era o slogan da Coca-Cola. 
Joao Batista Gonçalves sugeriu “Administração 
pra Valer!”. Gostei, mas não fomos ouvidos . Dois 
meses depois da vitória de Thomeu, a Coca-Cola 
mudou seu slogan para “Emoção pra Valer”...

Antônio Boaventura

Com suas atividades 
encerradas no município, 
a Associação Desportiva 
Polícia Militar do Estado 
de São Paulo (ADPM) de-
volveu a área de quase 
38 mil m², localizada no 
bairro da Ponte Alta, para 
a Prefeitura de Guarulhos 
após 26 anos de utiliza-
ção. O imóvel poderia ser 
utilizado pela ADPM até 
novembro de 2022. 

Contudo, para que a 
cessão de uso pudesse 
ser revogada era neces-
sário a produção de um 
projeto de lei para revo-
gar a legislação aprova-
da em 1992. Na sessão 
parlamentar desta quin-
ta-feira (8), os vereadores 
aprovaram a revogação 
e, consequentemente, 
a devolução do imóvel 
para o município.

De acordo com o proje-
to de lei elaborado pelo 
prefeito Guti (PSB), a 

ADPM não demonstrou 
interesse em continuar 
utilizando a área em fun-
ção do encerramento de 
suas atividades naquela 
regional. Diante deste 
cenário, o tema entrou no 
legislativo guarulhense 
em caráter de urgência 
e deveria ter sido vota-
do até o dia 22 do mês 
passado, conforme solici-
tação do chefe do Poder 
Executivo, que utilizou 
como justificativa o artigo 

43 da Lei Orgânica. 
Já o vereador Eduardo 

Carneiro (PSB), líder do 
governo, sugere que a 
área tenha como des-
tino a implantação de 
atividades nas áreas da 
educação e saúde. Mas, 
revelou que a adminis-
tração pública está rea-
lizando estudos de via-
bilidade para utilização 
do imóvel, que já se en-
contra a disposição da 
municipalidade.

“É uma região que cla-
ma por várias melhorias 
em diversas questões. 
É uma área grande e de 
extrema importância. A 
prefeitura deve estudar 
um projeto de benefício 
para aquela região. Se 
dependesse da minha 
sugestão, seria dentro da 
área de saúde. Isso por 
que, de repente, um equi-
pamento misto de educa-
ção e saúde seria uma 
alternativa”, concluiu.

ADPM devolve imóvel na Ponte Alta à
prefeitura após quase 30 anos de uso

Saae afirma que controle de 
qualidade da água do aeroporto 
é de competência do GRU Airport

Alvo de constantes 
críticas, a qualidade da água 
fornecida nos Terminais do 
Aeroporto Internacional de 
São Paulo – Guarulhos, em 
Cumbica, se tornou pauta 
para a Comissão Especial 
de Inquérito (CEI), da Câma-
ra Municipal, que investiga a 
conduta e postura do GRU 
Airport, gestor responsável 
pelo aeroporto. Entretanto, 
o Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto (Saae) afi rma 
que a responsabilidade do 
controle qualitativo daquele 
insumo é de responsabilida-
de da concessionária. 

“Na reunião, os repre-
sentantes do Saae nos 
informaram que eles 
conseguem controlar a 
potabilidade da água que 
vai até o Terminal 3. A água 
dos Terminais 1 e 2 eles não 
fazem a potabilidade. Foi 
desses terminais que veio 
a amostra barrenta. O Saae 
disse que compete o GRU 
[Airport] fazer o controle 
por uma empresa contra-

tada”, declarou o vereador 
Marcelo Seminaldo (PT), 
presidente da CEI. 

A situação ganhou impor-
tância dentro do processo 
de investigação instalado 
pelos vereadores após o 
recebimento de amostras 
da água que era disponi-
bilizada naquelas áreas 
daquele equipamento de 
transporte aéreo. E, que 
segundo Seminaldo, a água 
fornecida nos bebedouros 
não era potável e tampouco 
permitido a fi scalização de 
sua qualidade pelos fi scais 
do Saae. 

“A denúncia aponta que a 
água servida, salvo engano, 
no terminal 3, é barrenta. 
Essa água é servida aos 
trabalhadores e há dúvida, 
inclusive, se não é servida 
na área comum do aero-
porto. Como a GRU não 
permite que o Saae faça a 
fi scalização, a gente quer 
saber as razões e se, de 
fato, há potabilidade dessa 
água”, concluiu.. (A.B.)
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Reticências...

Pedro Notaro
pedronotaro@gmail.com
whatsapp: 99 507 6900
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 3 pacotes de  Arroz Camil Tipo 1 - 5 kg

1 pacote de Feijão-carioca Camil  1 kg

COMPRE 

GRÁTIS

19,80
quilo

1 pacote de Feijão-carioca Camil  1 kg

1,98
pacote

Nesta promoção a unidade sai por 1,65

9,39
quilo 7,95

unidade

Nesta promoção a unidade sai por 5,30

12,95
pacote

10,90
pacote 2,25

unidade

na caixa com 12 un.

varejo 2,36 unidade

6,99
unidade

a partir de 5 un.

varejo 7,34 unidade

5,29
unidade

a partir de 6 un.

varejo 5,82 unidade

0,89
unidade

a partir de 6 un.

varejo 0,98 unidade

1,19
unidade

a partir de 6 un.

varejo 1,31 unidade

1,78
pacote

no fardo com 10 un.

varejo 1,96 pacote

Contrafilé bovino Friboi 
peça inteira a vácuo kg

Macarrão com ovos 
Dona Benta espaguete, 
parafuso e pena 500 g

Linguiça toscana 
Aurora 5 kg Pizza Seara sabores 

440 g / 460 g

Arroz Camil tipo 1 - 5 kg

Batata palito congelada 
Roldão 2 kg

Leite* UHT Tirol 
tipos TP 1 litro

Bombom Garoto 
sortido 300 g

Lava-roupas em pó Tixan 
fragrâncias 1 kg

Molho de tomate Fugini 
tradicional sachê 340 g

Detergente líquido Ypê 
fragrâncias 500 ml

Açúcar refinado 
União 1 kg *O
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[ bloco de notas ]

Assistência Social oferece 
curso de Cuidador de Idoso

Com o aumento da expec-
tativa de vida no país, o cui-
dador de idosos é cada vez 
mais requisitado pelas famílias 
e instituições. A Secretaria de 
Desenvolvimento e Assistên-
cia Social, em parceria com 
o Fundo Social de Solidarie-
dade e com a ONG Acolher 
Instituto, oferece gratuitamen-
te o curso básico de Cuidador 
de Idoso como opção de 
capacitação profi ssional. A 
primeira turma iniciou o curso 
em meados de setembro e 
deve concluí-lo no próximo 
mês. Inscrições para próximas 
turmas podem ser feitas a 
partir do dia 8  de janeiro e 

a previsão é de que as aulas 
comecem em fevereiro. 

As aulas, teóricas e práti-
cas, acontecem para duas 
turmas de 20 alunos cada 
(das 13h às 17h e das 18h 
às 22h) no Acolher Instituto 
(rua Asdrubal Zanetti, 
32, Bom Clima). Noções 
de anatomia e fi siologia 
humana; alterações fi sioló-
gicas do envelhecimento; 
doenças; como administrar 
medicações; alimentação; 
estímulo à mobilidade e a 
cognição; banho e higiene 
e prevenção de quedas 
são alguns dos assuntos 
abordados no curso.

[ bloco de notas ]

A Federação Paulista de 
Futebol (FPF) interditou o 
estádio da Vila Belmiro, 
do Santos, por falta de um 
laudo do Corpo de Bom-
beiros (AVCB). A decisão 
foi publicada na tarde desta 
quinta-feira no site ofi cial da 
entidade. O clube da Baixa-
da Santista, no entanto, não 
reconheceu o despacho.

Em nota, o clube afi rmou 
que o estádio “segue 
normalmente com suas 
atividades”. Ainda nesta 

quinta-feira, a Vila Belmiro 
foi o palco da partida entre 
Santos e Coritiba, pela 
Copa do Brasil Sub-17, ven-
cida pelos donos da casa 
por 2 a 1. O jogo teve início 
uma hora antes da publica-
ção da portaria da FPF.

Ainda por meio de nota, o 
Santos alega que solicitou a 
renovação do laudo no dia 
17 de setembro, mas a visto-
ria do Corpo de Bombeiros 
teria sido feito apenas no 
último dia 7.

FPF interdita estádio da Vila Belmiro por 
falta de laudo; Santos nega o problema

Depois da pausa por con-
ta do feriado prolongado 
de Finados e do mutirão 
de papanicolau que mobili-
zou todas as Unidades Bá-
sicas de Saúde no último 
dia 27, o Programa Saúde 
Agora retoma as ativida-
des neste sábado (10), com 
a abertura de cinco UBS: 
Jardim Vila Galvão,  Vila 
Galvão,  Presidente Dutra,  
Carmela e  Normandia. 
O atendimento, que será 
realizado das 8h às 16h, é 

aberto a toda população.
Além de passar em consul-

ta e realizar exames como o 
de prevenção do câncer do 
colo de útero (Papanicolau) 
e testes rápidos para detec-
ção do HIV, sífi lis e hepatites 
B e C, a população poderá 
aproveitar para colocar a 
carteira de vacinação em 
dia, especialmente, com a 
dose contra a febre amarela 
para quem pretende viajar 
para o litoral e regiões de 
mata neste fi m de ano.

Programa Saúde Agora abre 
cinco UBS neste sábado (10)

Mais de 1 mil adolescentes participam 
do Programa Trabalhando nas Escolas

Mais 1.020 alunos de 
cinco escolas estaduais 
da cidade de Guarulhos 
puderam participar nas 
últimas duas semanas 
do projeto Trabalhando 
nas Escolas. Por meio da 
iniciativa, os estudantes 
tiveram a oportunidade 
de assistir a palestras 
sobre o futuro das profi s-
sões, fi nanças, além de 
informações sobre como 
utilizar as ferramentas da 

internet a seu favor.
Ao todo, 147 alunos 

realizaram teste voca-
cional, a fi m de identifi -
car qual profi ssão mais 
combina com o seu perfi l. 
Empresas de estágios 
receberam cerca de 200 
cadastros de adolescen-
tes interessados em dar 
início à vida profi ssional. 
A Secretaria do Trabalho 
realizou a emissão de 83 
carteiras de trabalho.

11 95995-8000

Envie sugestões de pautas 
para o nosso WhatsApp:

Divulgação
Divulgação

Uma experiência difícil e 
única. Essa foi a frase que 
aproximadamente 120 
condutores e cobradores 
do transporte urbano 
de Guarulhos defi niram 
sobre a aula inaugural da 
formação “Desperte seu 
Olhar Inclusivo”, promo-
vida pela Secretaria de 
Direitos Humanos, por 
meio das Subsecretarias 
de Acessibilidade e In-
clusão e de Políticas para 
o Idoso, nesta segunda-
-feira (5), no auditório da 
Secretaria de Educação. 

A atividade, realizada 
com apoio da Secretaria 
de Transportes e Mo-
bilidade Urbana, teve 
como objetivo destacar 
o respeito aos idosos e 
às pessoas com defi ci-
ência. Na oportunidade, 
agentes de trânsito que 
concluíram a formação 
receberam certifi cados. 
O curso, que faz parte do 
programa “Desperte seu 
Olhar Inclusivo” e tem 
duração de quatro horas, 
destinou uma parte para 
orientar os participantes. 

Formação reúne 120 funcionários 
do transporte urbano de Guarulhos

Estou aqui...
Se compararmos a vida com o mar há tempos que vivemos 

a instabilidade de um mar revolto ou de um tsunami que nos 
carrega com uma brutalidade sem tamanho e em outros tem-
pos a vida se refaz na calmaria de uma maré baixa. Não por 
acaso a água do mar é salgada como a lágrima.

Quando não somos mais capazes de ser o tripulante res-
ponsável pela navegação de nossa vida, o timoneiro passa a 
ser quem ensinamos pra isso, mesmo que esse ensinamento 
tenha sido pelas dores do caminho, o amor plantado é o leme 
que conduz, uma espécie de porto seguro para as turbulên-
cias onde ancoramos nossa embarcação. 

Se tem algo que conforta e acolhe é sem dúvida se fazer 
presente na vida de quem se ama. Mais do que qualquer outra 
coisa a presença fortalece e aponta um porto seguro mesmo 
em estados de respirações ofegantes no cais da vida.

Eu e meus irmãos estamos há mais de 100 dias vivendo 
entre hospital, casa e trabalho, numa vigília permanente para 
o zelo de nossa mãe, numa fé autoimune, que tenta combater 
realidades de seu estado de saúde que insistem em nos dei-
xar a deriva, entre o amor e desespero... Essa vigília coletiva 
de fi lhos sob o corpo frágil da matriarca é para que ela tenha 
garantido todos os cuidados e todos os esforços para minimi-
zar o sofrimento da doença que corrói sua vida dia a dia. 

As dores dela doem diretamente em cada um de nós, o 
desconforto dela, imóvel num leito de hospital, nos acele-
ra, nos causa uma inquietude sem limites, uma vontade de 
resolver o que nem sempre tem solução... Pensamos nos pés 
inchados e depressa fazemos massagens, pensamos nas 
costas cansadas e massageamos com hidratantes, pensa-
mos no rosto abatido e nossas mãos correm pelo rosto para 
passar o calor de nosso toque , pensamos nas unhas opacas 
e pintamos com o vermelho latente típico dos dias de plena 
vivacidade, da cor do amor que corre em nossas veias, pensa-
mos no desconforto da secreção que vem do pulmão e logo 
já pedimos auxilio da fi sioterapeuta de plantão para aspiração, 
nos esforçamos para evitar as dores, mas tem situações que 
não conseguimos chegar, há um limite que as vezes nem os 
médicos conseguem evitar... O ser humano é limitado, mas a 
fé não. Seguimos então pela fé. 

Ela está totalmente acamada, não fala, mas nós falamos 
por ela principalmente quando dizemos “eu estou aqui” por 
que sabemos muito bem que ela diria o mesmo, como disse 
tantas vezes ao longo da vida. Levamos mensagens de áudio 
dos netos e escorrem lágrimas de seus olhos, neles temos a 
certeza de que ela entende tudo o que está acontecendo, sua 
consciência ainda está plena, embora mesmo que a cons-
ciência dela não estivesse mais altiva a nossa está e assim 
continuaremos fazendo por ela tudo o que pudermos até o 
ultimo segundo de sua vida.

Não choramos na frente dela, numa tentativa de mostrar 
toda nossa força, mesmo diante das nossas fraquezas... Seu 
corpo pesando apenas 40 kilos nos assusta, nos amedronta 
e nos mostra o quanto tem horas que a esperança também 
tenta defi nhar, mas como já disse a fé não defi nha.  

Pensando bem o mar pode ser uma linda referência sobre 
a nossa existência por aqui, mas ao contrário da vida, o mar 
não tem fi m, ele não se fi nda, não seca, não some, não passa, 
então ele é uma metáfora muito mais apropriada para o amor, 
esse sim, ao contrário da vida, é infi nito.

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

[ artigo ]
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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 

AJUDE O ANTHONY
O GUARULHOS HOJE 

entrou na campanha para ajudar 
o pequeno Anthony Ruffato 

Cavalcante, 
de apenas cinco meses, 

que foi diagnosticado com 
AME (Atrofia Muscular Espinhal). 

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

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

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

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

Beneficiado: Anthony Cavalcante
CPF. 551.283.928-48

 Boletos vencidos poderão 
ser pagos em qualquer 
banco já partir deste sábado

A partir deste sábado, 
10, será possível pagar 
boletos vencidos em 
qualquer banco e não 
apenas na instituição 
financeira em que eles 
foram emitidos, como 
funciona hoje em dia. A 
medida servirá para os 
pagamentos de todos 
os valores e estima-se 
que vai afetar quatro 
bilhões de boletos por 
ano.

A mudança é parte 
da última fase da im-
plementação da Nova 
Plataforma de Cobrança 
(NPC), sistema desen-
volvido em uma parce-
ria entre a Federação 
Brasileira de Bancos 
(Febraban) e os próprios 
bancos com o objetivo 
de modernizar o sistema 
de cobranças no país. 
De acordo com a Fe-
braban, o NPC torna o 
processo de pagamento 
mais seguro e diminui o 
risco de fraudes.

Outra mudança diz 
respeito ao compro-
vante de pagamento, 
que será mais comple-

to, apresentando todos 
os detalhes do boleto, 
como juros, multa e des-
conto, por exemplo, e as 
informações do bene-
ficiário e pagador. Para 
as empresas, os benefí-
cios estão relacionados 
à melhor gestão dos 
recebimentos e maior 
transparência dos pro-
cedimentos.

O projeto da Nova 
Plataforma de Cobran-
ça começou há cerca 
de quatro anos. Desde 
2016 ele vem incorpo-
rando na sua base de 
dados os boletos de pa-
gamentos já dentro das 

normas exigidas pelo 
Banco Central, ou seja, 
com informações do 
CPF ou CNPJ do emis-
sor, data de vencimento 
e valor, além do nome e 
número do CPF ou CNPJ 
do pagador.

Essas informações são 
importantes para che-
car a veracidade dos 
documentos na hora 
de fazer o pagamen-
to. Caso os dados do 
boleto a ser pago não 
coincidam com aqueles 
registrados na base da 
Nova Plataforma, ele é 
recusado, pois o boleto 
pode ser falso.
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Justiça determina penhora da taça do 
Mundial do Corinthians; Andrés ironiza

O juiz Luis Fernan-
do Nardelli, da 3ª Vara 
Cível de São Paulo, 
acatou o pedido do 
Instituto Santanense 
e determinou nesta 
quinta-feira a penhora 
da taça do Mundial de 
Clubes de 2012 do Co-
rinthians. A entidade 
cobra uma dívida de R$ 
2,48 milhões.

O presidente corin-
tiano, Andrés Sanchez, 
concedeu entrevista 
coletiva também nesta 
quinta-feira e ironizou 
a decisão judicial “Pelo 
menos o Corinthians 
tem taça de Mundial, 
duas, para penhorar, 
né? Temos terrenos, 

ônibus, carros, patri-
mônios, mas quiseram 
a taça do Mundial, é 
provado que o Corin-
thians tem dois Mun-
diais, e quiseram isso”, 
disse.

O clube tem o direito 
de recorrer da decisão. 
Por enquanto, o Corin-
thians continua com a 
posse da taça, mas não 
pode vendê-la. San-
chez explicou que o 
processo corre há mui-
to tempo na Justiça. 

No dia 22 de outu-
bro, houve uma outra 
decisão favorável ao 
Instituto Santanense, 
que penhorava parte 
do prêmio que o Corin-

thians receberia pelo 
vice da Copa do Brasil. 
No entanto, a decisão 
chegou ao clube um 
dia depois de a CBF ter 
pago o valor integral.

O Instituto Santa-
nense entrou na Jus-
tiça para cobrar um 
dinheiro referente ao 
rompimento de uma 
parceria. O combinado 
inicial era o Corinthians 
ceder parte do Parque 
São Jorge para que a 
universidade ofereces-
se aulas de Educação 
Física. O contrato foi 
quebrado por parte do 
clube, que arrendou o 
mesmo espaço a uma 
igreja.
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Serviço:
Lucky Pets Cuisine
Endereço: rua Lefosse, n° 256, no bairro Jardim Anália Franco.
Telefone: (11) 2675-1112
Site: https://luckypets.com.br/a-lucky-pets/

Lucky Pets inova com alimentação 
natural e saudável para cães e gatos

Cardápio da Lucky Pets oferece
diferentes tipos de proteínas

Os animais também são 
parte de nossas famílias 
e precisam de cuidados 
especiais, e foi com o 

pensamento nesse 
conceito que nasceu 
a Lucky Pets Cuisine, 
localizada na rua Lefosse, 
n° 256, no bairro Jardim 
Anália Franco, na zona 
leste da capital. A empresa 
trabalha com alimentação 
natural e saudável voltada 
para os cachorros, criando 
um cardápio completo e 
balanceado, respeitando 
as características de cada 
animal.

A empresa foi criada por 
Marluce Ferreira Remígio 
Luiz, 55, e pelo filho, José 
Doniseti Luiz Júnior, 31, que 
sofriam com os problemas 
de saúde enfrentados pelos 
pets da família, causado 
possivelmente pela ingestão 
de produtos industrializados. 

Após consulta com uma 
veterinária nutróloga, ela 
sugeriu a troca completa 
de ração por alimentação 
natural para os seus 
cachorros. Apenas duas 
semanas depois, as 
mudanças foram tão 
significativas que os dois 
decidiram iniciar o projeto 
de produzir e vender uma 
comida livre de corantes e 
conservantes cem por cento 
natural para pets.

A Lucky Pets começou a 
operar  em abril deste ano, 
após obter toda certificação 
necessária, incluindo 
também o Ministério da 
Agricultura. Atualmente, de 
acordo com a proprietária 
Marluce, a empresa trabalha 
com uma média entre 100 
e 120 pets de assinatura 
mensal de alimentação.

“Todas as nossas receitas 
prontas foram formuladas 

por um veterinário nutrólogo. 
Há também dietas 
específicas, caso o cachorro 
tenha alguma problema, 
como sobrepeso”, destacou 
Marluce afirmando que 
também há alimentação 
realizada para os pets com 
produtos orgânicos e dietas 
prescritas para o animal 
baseada em proteínas, como 
de coelho e peixe.

Além disso, a Lucky 
Pets também realiza a 
manipulação de receita 
prescrita pelos veterinários. 
Todas as entregas da 
alimentação são feitas 
na própria residência do 
tutor. “O que os estudos 
tem indicado é que a 
alimentação industrializada 
para pets é muito seca e 
possui substâncias químicas, 
que podem ocasionar em 
vários problemas”, afirmou a 
proprietária.

Com a utilização de 
diferentes tipos de 
proteínas, carboidratos 
e suplementos de 
vitaminas, minerais e 
aminoácidos, o cardápio 
pronto da empresaé 
composto por frango à 
grega,  carne a jardineira, 
peixe e legumes, frango 
light e carne a jardineira 
para filhotes, todas as 
opções são completas e 

balanceadas.
Para servir este tipo de 

alimentação balanceada 
para o animal, a empresa 
alerta que a primeira 
coisa é verificar a tabela 
de recomendação diária 
de consumo baseada no 
peso do pet e no modo de 
preparo das embalagens. 
Quando definida a 
quantidade diária, 
recomenda-se fracionar 

as porções e dividi-las em 
duas ou três refeições ao 
longo do dia.

Como no inicio a troca de 
alimentação industrializada 
para alimentação natural 
pode ocasionar em 
algumas reações, é 
necessário uma transição 
gradual da ração para 
a alimentação natural, 
realizada no período de 
dez dias.
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Antônio Boaventura 

Em atividade há menos 
de 30 dias, o aplicativo 77 
Freela – www.77freela.
com.br -, vem se tornan-
do referência e alterna-
tiva para profissionais e 
prestadores de serviço 
com atuação no ramo 
gastronômico. O apara-
to tecnológico recebe 
informações tanto de 
empresários que estão à 
procura de profissionais 
deste nicho específico 
quanto de colaborado-
res que procuram opor-
tunidades de trabalho. 

A sua eficácia e como-
didade já se tornou pla-
taforma de seleção de 
profissionais de alguns 
estabelecimentos tradi-
cionais da gastronomia 
guarulhense e será uma 
das principais ferramen-
tas neste processo de 

uma nova Steakhouse 
que será inaugurada, 
em breve, no município. 
O aplicativo tem como 
objetivo aproximar co-
laboradores das oportu-
nidades ofertadas pelo 
mercado gastronômico. 

Após o cadastro, am-
bos podem realizar tra-
tativas contratuais pelo 
aparato. É possível tam-
bém registrar oportu-
nidades para trabalhos 
temporários ou eventu-
ais, conhecidos popu-
larmente como freela, 
contratação de transpor-
te, reformas e serviços 
voltados para estética 
e beleza. Nela pode de-
finir os dias, horários e 
valor daquela prestação 
de serviço.

O aplicativo permite 
o controle de propos-
tas recepcionadas no 

próprio app, escolha 
por perfil e avaliações 
anteriores, contato di-
reto sem a presença de 
intermediários com os 
responsáveis por aquele 
processo e localização 
de profissionais que es-
tão próximo do reesta-
belecimento comercial. 
Contudo, é necessário a 
aprovação do respectivo 
cadastro. 

No entanto, a iden-
tificação após ingres-
so nesta plataforma se 
distingue entre contra-
tantes, que são diferen-
ciados pela cor azul, e 
profissionais, identifica-
dos pela cor verde. Am-
bientes profissionais da 
gastronomia como res-
taurantes, bares, casas 
de shows e buffet estão 
entre os principais des-
taques do aplicativo. 

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

Aplicativo é alternativa para profissionais 
e prestadores de serviços da gastronomia
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ACE-Guarulhos participa da 8ª edição do Guaruex, 
evento de fomento ao comércio exterior na cidade

Entre os dias 7 e 8 de 
novembro, empresários se 
reuniram no Hotel Mônaco, 
na região central da cidade, 
para debater como a cidade 
pode melhorar suas expor-
tações. Trata-se do Guaruex, 
evento que chega a sua 
oitava edição. Apoiadora do 
evento, a ACE-Guarulhos par-
ticipa dos painéis representa-
da pelo diretor de comércio 
exterior José Vitorelli.

O Guaruex tem como 
objetivo apresentar aos 
micro, pequenos e médios 
empresários as possibili-
dades e mecanismos para 

exportarem seus produtos, 
criando, assim, uma cultura 
de exportação na cidade 
e abrindo novos mercados 
mundo afora.

Para Vitorelli, o evento 
se mostrou oportuno. “O 
Brasil está em crise, mas com 
perspectivas de melhoras, 
principalmente para o setor 
produtivo. E quem produz 
precisa vender. E há um 
mundo consumidor além de 
nossas fronteiras. Por isso 
tem sido muito bom este 
evento”, acredita.

William Paneque, presi-
dente da ACE, completa 

reforçando que as parcerias 
institucionais são impres-
cindíveis no acolhimento 
ao empresário na hora dele 
exportar seus produtos. “O 
empreendedor se sente 
acolhido e orientado quando 
vê que a entidade que o 
representa está ao lado 
dele. Veja que no Guaruex 
há várias entidades, além da 
Prefeitura, que convergem 
no mesmo objetivo, que é o 
de contribuir para que os em-
presários possam abrir novos 
mercados e, assim, gerar 
mais divisas, mais emprego e 
mais renda”, conclui.

CRESCIMENTO: Evento organizado pela Prefeitura de Guarulhos, teve o apoio institucional da ACE-Guarulhos e visou discutir o crescimento da cidade
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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

MC Gui publica nota de esclarecimento 
após denúncias contra sua produtora

Após o mandado de 
busca e apreensão na 
produtora de MC Gui, o 
funkeiro publicou uma 
nota no Instagram para 
“esclarecer a terrível 
polêmica” envolvendo 
seu nome. A polícia de 
São Paulo estaria inves-
tigando o envolvimento 
da produtora RW - que 
representa o funkeiro 
e pertence a familia-
res - em um esquema 
de fraude e venda de 
drogas.

“Sou uma pessoa 
honesta e íntegra, sem-
pre trabalhei duro para 
conquistar tudo o que 
tenho hoje, e graças ao 
meu trabalho eu e mi-
nha família temos tudo 
o que precisamos. Eu 
jamais colocaria minha 
tão sonhada carreira em 
risco para me envolver 
em qualquer coisa ilegal 
e suja”, escreveu.

A suspeita é de que 
pessoas ligadas à 
produtora comanda-
vam falsos sites de 

leilão de automóveis e 
aplicavam golpes nos 
clientes. Durante uma 
visita ao local, a polícia 
encontrou documentos 
suspeitos, carros sem 
documentação e pinos 
de cocaína, o que MC 
Gui rebateu na nota 
publicada: “Eu nunca 
vou me esquecer nem 
por um segundo que eu 
perdi meu irmão, primo 

e amigos por conta das 
drogas, elas só trouxe-
ram dor e sofrimento à 
minha família!”.

MC Gui completou 
dizendo que não pode 
provar nada no momen-
to, mas que o caso já 
está sendo investigado 
pela Polícia Civil e que 
eles devem “mostrar 
para todos nós os ver-
dadeiros culpados”.

Ex-BBB dá dicas para mães com 
pouco tempo para amamentar

A ex-BBB Mayra Cardi 
postou nos stories do 
Instagram na quarta-
-feira, 7, uma técnica 
de amamentação para 
mães ocupadas, que 
não podem alimentar 
o filho no peito a todo 
momento.

Acostumada a postar 
sua rotina materna na 
rede social, a coach de 
emagrecimento afir-

ma que, por conta do 
trabalho, ela amamenta 
a sua pequena Sophia 
num seio e tira leite de 
outro para dar à menina 
mais tarde.

“Enquanto o bezerri-
nho está mamando em 
um, no outro já sai auto-
mático. Você tirando na 
bombinha, sai sempre. 
Se o seu filho mama 
muito, você já vai com-

pletando a mamadeira 
para que durante o seu 
trabalho ele não chore”, 
explicou.

A recém-nascida é 
fruto do relacionamen-
to de Mayra com o ator 
Arthur Aguiar. Ela tam-
bém é mãe de Lucas, 
de 18 anos, nascido de 
seu casamento ante-
rior com o empresário 
Greto Guariz.
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[ horóscopo ]

 Eu Sou o Número Quatro

Abaixo o Amor

Globo, 15h08 I Am Num-
ber 4. EUA, 2011. Dra-
ma. Direção: D J Caruso. 
Com Alex Pettyfer, Timo-
thy Olyphant. Nove aliení-
genas fugiram do planeta 
Lorien para se esconder 
na Terra. O número Qua-
tro vive disfarçado entre 
os humanos e se apaixo-
na pela estudante Sarah.

Globo, 3h34 
Down With Love. 
EUA/ Alemanha, 
2003. Comédia. 
Direção: Peyton 
Reed. Com Re-
nee Zellweger, 
Ewan Mcgregor. 
Uma escritora fe-

minista escreve o 
manifesto “Abai-
xo o Amor”. 

O sucesso do 
livro desperta a 
vontade de um 
jornalista de pro-
var que a autora 
é uma fraude.

Fotos: Divulgação

[ filmes ] 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 52

NTCC
MONOTAREFA

NATURALCEP
SOARIPLI
CRESPIRITA

PAISASAPL
ORATORIOSEM

ASFESCAMA
DFIRMAET

SENADORAALGO

GARIMENOR
ESCOMBROSO
SASUORBS

OSLOLALOES

TOALETEEVANS

RAMALHETE

Dois
ritmos

musicais 
caribenhos

Erasmo
Carlos: o 

Tremendão
(MPB)

Prática
que evita a
dispersão
de foco

Peça co-
mum à co-
zinha e ao
banheiro

Veste 
tradicional
da mulher

indiana

Código de
uso dos
Correios
(sigla)

Dividem 
a guarda
compar-
tilhada 

Seguidor 
da doutrina

de Allan
Kardec

(?)-teto:
integra o

MTST

"(?) de
Natal", 

composição
de Bach

Organiza-
ção guerri-
lheira co-
lombiana

A carta
de maior
valor no
pôquer

16 (?),
duração 

da Guerra
do Vietnã

Cargo de 
Ana Amélia

Lemos
(2017)

Barco, 
em inglês

Cidade da
entrega 
do Nobel
da Paz

Coreogra-
fia festiva

de torcidas

Secreção 
que refrige-
ra o corpo
no calor

Monique
(?), ex-
modelo
carioca

Espaço separado 
por sexo em boates
Conjunto de flores

dadas como presente

Varredor
de ruas
Ruínas;

destroços

Iogurte 
(?), item
de dietas
Retumbar

Babosa
(?)

Cordobés,
toureiro

Ben Stiller,
ator (EUA)
A pena, por
seu peso

"(?) mais?",
frase de
garçons

Engana-se
Inferior

Punição no
Código de
Trânsito

Razão so-
cial (jur.)

Falar o "a"
de "mas"

Reveste
peixes

Multidão
(pop.)

Plural
(abrev.)

Bolsa, em
francês

Apêndice
da xícara

Cascavel e
surucucu

Cuiabá

Volante do Palmeiras
em 2017 (fut.)

Peça do
xadrez

Em trajes
de Eva

Públicas; manifestas
Disfarce usado em
festas à fantasia e
bailes de Carnaval

2/el. 3/sac. 4/boat — farc — oslo — sari. 5/aloés.

[ novelas ] 

virgem

Você estará menos 
emocional do que o 
habitual. Isso faz com 
que você seja muito 
eficaz em resolver de-
terminadas situações. 
Você deveria tomar 
precauções contra o frio 
e o vento. O ar não será 
um elemento amigável 
para você hoje.

Você está fazendo 
a coisa certa ao se 
concentrar no passado 
para fazer um balanço, 
mas não persista nos 
sentimentos fúteis de 
culpa. Seria bom revisar 
objetivamente a sua die-
ta para corrigir alguns 
desequilíbrios que 
causam problemas.

Você vai ser menos 
paciente do que o que 
as outras pessoas que-
rem, mude a sua tática 
e você pode chegar a 
um compromisso. Você 
também vai ser mais 
realista sobre as coisas 
do que antes. Aceite 
que você precisa de um 
descanso.

Você sabe como 
criar uma atmosfera 
positiva em torno de 
você. Você é bom 
para surpresas. Você 
não poderia estar 
em melhor forma 
psicológica e será 
capaz de resolver 
questões difíceis.

Você poderia 
fazer algo que vem 
adiando há muito 
tempo e você pode 
ser bem sucedido. 
Sua capacidade de 
descansar deixa mui-
to a desejar e sua 
tensão não deixa 
você relaxar.

Você será o centro 
das atenções e não terá 
dificuldade em conven-
cer os outros a trabalhar 
com você. Evite discus-
sões acaloradas, que 
gastam sua energia. 
Você vai ganhar, não 
tenha medo.

Menos pressa e 
mais reflexão lhe 
permitirá tirar o má-
ximo proveito deste 
dia. Se conseguir 
superar o cansaço 
da rotina sem comer 
doces, você vai 
evitar o pior.

Você está comple-
tamente voltado para 
dentro, mas terá a inspi-
ração para avançar em 
seus projetos. Você está 
gastando muita energia 
e o cansaço poderia 
prejudicá-lo. Aproveite o 
tempo para recarregar 
as suas baterias.

Você vai continuar 
vendo tudo como um 
desafio hoje. Você real-
mente acha que é bom 
olhar para as coisas de-
sta forma? Sua energia 
é preciosa, não gaste 
mais nada, reserve 
para coisas realmente 
importantes.

Você vai perceber 
que estava certo de 
ser insistente com 
uma pessoa em par-
ticular. Seu estado de 
ânimo está melhoran-
do e está mantendo 
sua vitalidade em um 
nível aceitável. Faça 
algum exercício!

Você vai estar muito 
disposto a trabalhar em 
equipe porque gosta de 
se sentir útil. Você pre-
cisa relaxar e ouvir mais 
as suas necessidades 
básicas; deixe passar 
qualquer orgulho des-
medido. Durma mais.

O excesso de confian-
ça está impedindo o seu 
avanço, seja discreto 
sobre seus planos antes 
de falar sobre eles. 
Você está ganhando 
confiança, mas se 
sente sob ataque e está 
gastando tempo em 
trabalhos difíceis. 

áries libra

escorpião

sagitário

capricórnio

aquário

peixes

touro

gêmeos

câncer

leão

Malhação -
Vidas Brasileiras

Rafael e Vinícius 
sofrem com a deci-
são de Talíssia, mas 
apoiam a menina. 
Talíssia afirma a 
Simone que conse-
guirá trabalhar para 
manter Valentina, 
e que voltará a 
estudar. Hugo, João 
Pedro e Gui limpam 
a pichação que 
fizeram. 

Espelho da Vida
Gentil pede a 

Zezé que jogue 
as cartas para ela. 
Mauro César e 
Mariane tomam ba-
nho de cachoeira. 
Grace não con-
segue conversar 
com Priscila sobre 
Flor. Flor revela a 
Margot que a mãe 
de Isabel está de 
volta a Rosa Bran-
ca. Lenita confronta 
Isabel. Cris flagra 
Isabel com o diário 
de Julia nas mãos. 
Isabel disfarça seu 
interesse no diário 
para Cris.

O Tempo 
Não Para

 Emílio afirma a 
Marocas que ela 
salvou sua vida 
porque o ama. 
Samuca apresenta 
Dom Sabino como 

vice-presidente 
da SamVita. Emílio 
se surpreende 
quando Marocas 
lhe informa que 
seus pais são os 
novos acionistas 
da SamVita.

Segundo Sol
Laureta e Karola 

sequestram bebê 
de Rosa. Dulce 
morre em aciden-
te de carro. No 
cativeiro, Laureta 
tenta matar Severo 
e é impedida por 
Karola. Roberval 
descobre o escon-
derijo da cafetina. 
Vilãs são encurrala-
das pela polícia.

Jesus
A possuída Maria 

Madalena tenta 
atacar Petronius. Ela 
recupera a consci-
ência e implora para 
o amado prendê-la. 
Tiago Justo sofre, e 
Shabaka e Susana 
lamentam. Caifás 
e Anás descobrem 
sobre o assassinato 
de João Batista. Je-
sus recebe a grati-
dão de uma mulher 
por ter curado seu 
bebê.

  

Chiquititas
Começa a festa 

de casamento de 
Junior e Carol. 
Todos animados 

divididos em mesas 
no salão. Carmem 
elogia a decoração 
da festa. Durval 
e Angela, pais de 
Carol, e a avó dela, 
Nina, se apresen-
tam para Carmen. 
Porém a víbora não 
é muito receptiva. 
Duda procura Pata 
e se declara para 
ela. O garoto expli-
ca que nunca este-
ve interessado em 
Vivi ou Mili, que só 
tentou se aproximar 
delas, pois estava 
chateado com ela.  

As Aventuras 
de Poliana

Waldisney (Pedro 
Lemos) encontra 
com seus capangas. 
Mirela avisa para 
Jeferson e Vinícius 
que está cansada 
de trabalhar. Para 
chamar a atenção 
de Raquel, Guilher-
me vai cantar na pa-
daria. Durval chama 
Raquel para ir falar 
com Guilherme. 
Poliana fala para 
Nanci que Luísa 
ficou brava por ela 
não ter contado que 
João apareceu. 

  
O resumo dos 

capítulos de todas 
as novelas é de res-
ponsabilidade das 
emissoras.
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de linhaClassifi cados

Para anunciar nos
classifi cados ligue: 

2823-0828 / 2823-0829
2823-0830 / 2823-0836 / 2823-0837

Ligue 

para 

anunciar 

nos 

classifi cados

ANUNCIE

   VEÍCULOS 
 AUTOS 

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

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

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

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

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

 EMPREGOS 
 PRECISA-SE 

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

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

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

 IMÓVEIS 
 ALUGA-SE 

 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 

 APTO PROX AO BONSUCESSO 
 2 qrts, 1 vaga lazer completo R$ 
950,00 pacote. F: 96321-4984 / 
2718-8258 

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

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

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

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

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

 VENDE-SE 

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

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

 TERRENO ITAQUAQUECETUBA 
 5x40 R$35,000,00 á vista. 
F:98057-8907 

 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 plano, 
doc ok. Próx asfalto, comércio, es-
cola e pesqueiros. R$15.900,00. 
F:(11)97434-5460 whats 

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

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

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

 SERVIÇOS 
 ESOTERISMO 

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

 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  

     

   

APTO CENTRO DE GUA
3dorms, c/ armários, 

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

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

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

espécie, chaves na portaria.
Negociação 

c/ proprietário.
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