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Número de trotes no 
Samu de Guarulhos 
apresenta redução 
34% em janeiro
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Orquestra Jovem 
apresenta repertório 
da temporada 2019

Prefeito Guti escolhe Sílvio 
Figueiredo como novo 
secretário de Habitação

Corpo do jornalista Ricardo
Boechat é cremado em 
cerimônia reservada em SP
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O Ministério Público Estadual deu ultimato à presidência do Legislativo guarulhense e exigiu, até o fi nal do mês de março, que 
seja apresentado um estudo em relação aos custos e ocupação de servidores comissionados nos gabinetes dos vereadores

MPE exige estudo sobre redução 
de cargos na Câmara Municipal
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REDUÇÃO: O número de trotes recebidos pelo Samu em Guarulhos teve queda 
de 34% no mês de janeiro em comparação com o mesmo período de 2018 GH  Pág. 6

Guarulhos deverá ganhar Baep da PM
GH  Pág. 4
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O presidente Jesus afi rmou que 15
assessores por vereador é insufi ciente
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Expediente

[ cena do dia ] [ tempo ]

LOTERIAS:
Deu sorte hoje?

Cleide M. de Abreu
A morte trágica do jornalis-
ta Ricardo Boechat deixa a 
imprensa e, principalmente, 
nós ouvintes, apreciadores 
e fãs do seu trabalho de 
luto. Sentirei saudade pe-
las manhãs de ouvir seus 
comentários abalizados e 
imparciais, falando aquilo 
que a gente, pobres mor-
tais, gostaria de falar para a 
classe política, empresários 
e para aqueles que causam 
vergonha ao nosso país.

Dennis Cavalleiro Jr.
O jornalista Ricardo Bo-
echat partiu e levou com 
ele um jornalismo sério e 
respeitado por todos os 
seus ouvintes, leitores e 
telespectadores. Uma pena 
imensurável para a nossa 
democracia. 

Juliana Moura Pereira
O Brasil aprendeu a gostar 
do jeito Boechat de se fazer 
jornalismo. Sua morte deixa 

uma lacuna enorme nos co-
mentários sérios, transpa-
rentes e preocupados com 
os problemas brasileiros.

Marcelo Lins
A queda do helicóptero 
no fi nal da manhã desta 
segunda-feira (11) em São 
Paulo não só matou o jor-
nalista Ricardo Boechat e o 
piloto, mas causou uma fi s-
sura enorme na democra-
cia brasileira, ao calar uma 
voz que sempre defendeu 
a população e criticou os 
desmandos públicos. Que 
Deus conforte a família e 
os amigos das vítimas e 
que os novos jornalistas 
tenham, sempre, Boechat 
como um precioso espelho.

Paulo Costa de Santana
Grande tragédia brasileira a 
morte de dez jovens atletas 
no Ninho do Urubu, Centro 
de Treinamento do Flamen-
go do Rio. Que os respon-
sáveis sejam responsabi-

lizados, seja os diretores 
do clube ou a própria pre-
feitura diante de tantas 
irresponsabilidades que 
ceifaram a vida e os sonhos 
desses garotos.

Silmara Castro
Até quando vamos viver 
com tragédias causadas 
pela irresponsabilidade, 
ganância por dinheiro e 
desrespeito ao ser huma-
no? Depois de Brumadi-
nho, onde choramos por 
centenas de vítimas, veio 
agora a tragédia do Ninho 
do Urubu, no Flamengo do 
Rio, onde as lágrimas foram 
derramadas por dez jovens 
que tiveram seus sonhos 
interrompidos. O Brasil pre-
cisa ser passado a limpo. 
Cada tragédia desse tipo 
é uma ferida incurável em 
nossa nação.

 Metrô em miniatura
Exposição em miniatura mostra a visão por fora das principais linhas do metrô e de 
alguns pontos turísticos da Grande São Paulo, na estação Sé, Linha 3 Vermelha do 
Metrô, na capital paulista, nesta terça-feira (12).
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NUBLADO

Bruto Brito/AE

Mega Sena
Concurso n° 2123
09/02/2019
14 - 15 - 47 - 50 - 56 - 59

 
Lotofácil
Concurso n° 1775
11/02/2019 
03 - 06 - 07 - 08 - 09
11 - 12 - 14 - 15 - 16
17 - 18 - 19 - 20 - 23

Lotomania
Concurso n° 1943 
12/02/2019
00 - 10 - 19 - 24 - 31
35 - 38 - 41 - 42 - 46
47 - 49 - 55 - 64 - 65
76 - 84 - 85 - 86 - 92

Dupla Sena
Concurso n° 1901
12/02/2019
Primeiro sorteio 
08 - 11 - 14 - 22 - 24 - 38
Segundo sorteio
05 - 10 - 12 - 25 - 26 - 46

Federal
Extração n° 05361
09/02/2019

Prêmios Principais
Prêmio Bilhete  Valor (R$)
1º   55971         1.000.000,00
2º  43460              14.000,00 
3º  06995             12.000,00
4º  20444               10.100,00
5º  27371                 9.644,00

 

Arquiteto Silvio Figueiredo 
será o novo secretário de 
Habitação de Guarulhos 

O arquiteto Silvio Figuei-
redo será o novo secretário 
municipal de Habitação 
de Guarulhos no lugar de 
Fernando Evans, que deixou 
o cargo nesta terça-feira 
(12), a pedido. Guarulhense, 
o futuro chefe da pasta tem 
importantes passagens pelos 
governos do Estado de São 
Paulo e Federal e na própria 
Prefeitura de Guarulhos, 
onde foi diretor de Planeja-
mento na administração de 
Paschoal Thomeu.  

Como secretário Executivo 
do Graprohab, na Secretaria 
de de Habitação do Estado 
de São Paulo, foi o criador e 
responsável pela implemen-
tação do Programa Estadual 
de Regularização Fundiária 
Cidade Legal e Reestrutura-
ção do órgão entre 2007 e 
2011. Em 2016 assumiu como 
diretor do Departamento 
de Assuntos Fundiários 

Urbanos, do Ministério das 
Cidades.  

A escolha do prefeito Guti 
se deve a experiência em 
planejamento urbano, acu-
mulada ao longo de 40 anos 
nas esferas pública e privada, 
com ênfase nas questões 
da habitação. “A principal 
missão do Silvio será ampliar 
os processos de regulariza-
ção fundiária em dezenas 
de ocupações espalhadas 
pela cidade. Esse é um tema 
delicado e exige a atuação 
de um profi ssional capacita-
do como ele”, afi rmou.

Antônio Boaventura

A Orquestra Jovem 
guarulhense apresentou 
nesta terça-feira (12) o 
seu repertório para esta 
temporada. Entre suas 
apresentações, estão 
interpretações de obras 
de compositores como 
Chopin, Mozart e Be-
ethoven. Sua primeira 
apresentação em 2019 
acontece neste sábado 
(16) com o espetáculo 
“Samba em Concerto – 
Clássicos do Samba em 
Versão Orquestral”.

O público terá a opor-
tunidade de ver peças, 
classifi cadas como inédi-
ta, como “Rito de Evoca-
ção dos Sons Ancestrais”, 
do brasileiro Matheus 
Bitondi, ópera “Vanessa”, 
de Samuel Barber, e o 
Concerto n.º 02, de Léo 
Brower. A temporada 
oferece ao público a 
integração entre dife-
rentes linguagens entre 
teatro e dança. “Samba 
em Concerto” e “Luar do 
Brasil”, também constam 
no repertório.

“Isso é motivo de muito 
orgulho e tem muita 
gente envolvida. Quando 

a gente consegue lançar 
uma temporada como 
essa tem o esforço de 
muita gente pra fazer 
acontecer. É uma ação 
em que o ponto mais 
importante é o respei-
to pela população que 
vem assistir aos nossos 
espetáculos”, declarou o 
maestro Emiliano Patarra, 
46 anos. 

Além das apresen-
tações agendadas, a 
Orquestra Jovem, que 
surgiu em 2017, lança o 
Programa Orquestra no 
Bairro, iniciativa que pro-
move esta iniciativa em 
escolas da rede municipal 
de ensino, em diferentes 
bairros, com programa-
ção especial, com músi-
cas brasileiras e clássicas 
de fi lmes premiados.

“A ideia é que a pes-
soa consiga se planejar 
sobre o que vai acontecer 
desde já e consiga saber 
o que será oferecido. E 
ter a noção de que aquilo 
que estamos fazendo tem 
uma certa estabilidade. 
No fundo é um momento 
de orgulho pelo envolvi-
mento de muita gente”, 
afi rmou.

Orquestra Jovem da cidade apresenta 
repertório para temporada deste ano
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Câmara tem até final de março para apresentar 
estudo sobre redução de cargos nos gabinetes
Antônio Boaventura

Apesar da rejeição 
dos vereadores no ano 
passado, o tema sobre a 
redução dos cargos de 
assessoria parlamentar 
ganhou um novo capítulo. 
Isso porque, o Ministério 
Público Estadual (MPE) 
exigiu da Câmara Munici-
pal um estudo em relação 
aos custos e ocupação 
destes servidores naque-
la Casa de Leis. O prazo 
se encerra nos últimos 
dias do próximo mês.

“Quero deixar claro que 
a verba que vem direcio-
nada para a Câmara, que 
é o duodécimo, ela já é 
específica. Nós tivemos 
uma reunião no MP e 
estamos fazendo um 
estudo para que possa-
mos ter uma redução de 
gasto, que é importante 
para ajudar o município”, 
explicou o presidente 
da Câmara, vereador 
Professor Jesus (sem 

partido).
Ele entende que o 

número de profissio-
nais nos gabinetes, que 
atualmente é de 15, é 
insuficiente para atender 
as demandas do muni-
cípio. E ressaltou que 
a Câmara, por algum 
tempo, já realiza traba-
lhos direcionados para a 
redução dos custos com 
determinados serviços 
como o uso da frota de 
veículos.

“Hoje eu penso que a 
cidade de Guarulhos, que 
possui 370 quilômetros 
quadrados, 15 assessores 
[por vereador] é pouco 
demais. Até por que temos 
cidades circunvizinhas 
com menos vereadores, 
com menor população e 
são treze, doze assesso-
res. Em Guarulhos já es-
tamos reduzidos há muito 
tempo”, explicou.

“Eu vou tentar e acho 
pouco, além de ser uma 

questão de proporciona-
lidade e conjuntura. São 
tantas pessoas desem-
pregadas e a gente 
está para manter uma 
questão de ajuste e bom 

senso para que possa-
mos ter mais pessoas 
desempregadas”.

Na gestão de Eduardo 
Soltur (PSB), ele propôs 
por meio de projeto de 

lei a redução em até 
50% dos cargos comis-
sionados de indicação 
dos 34 vereadores, que 
foi rejeitado por quase 
95% dos parlamentares. 

Entretanto, o Ministério 
Público de São Paulo pe-
diu para que os gestores 
do Legislativo apresen-
tasse um estudo para 
análise do órgão.

Governo de SP estuda a possibilidade 
de instalar Baep da PM em Guarulhos 

O governo do estado de 
São Paulo está estudando a 
possibilidade da instalação 
de um Batalhão de Ações 
Especiais de Polícia (Baep), 
em Guarulhos, de acordo com 
informações da Secretaria de 
Segurança Pública do Estado 
de São Paulo (SSP). Durante 
a campanha eleitoral, o go-
vernador João Doria (PSDB), 
prometeu também melhor 
estrutura para a Polícia Civil 
e Militar. 

“O Governo de São Paulo 
está trabalhando para ampliar 
a instalação de Batalhões de 
Ações Especiais de Polícia 
(Baeps) em todo o Estado. 
Há estudos em andamento 
para definir o cronograma. 
O combate à criminalidade 
e o reforço no policiamento 
são compromissos da atual 
gestão”, destacou em nota 
a SSP.

Na sexta-feira (8), Doria e 
o secretário da SSP, general 
João Camilo Pires de Cam-
pos, anunciaram a criação de 
quatro novos Baeps, nos mu-

nicípios de São Bernardo do 
Campo, Presidente Prudente, 
São José do Rio Preto e o 
centro da capital paulista. “O 
decreto nº 64.109, publicado 
na edição de sábado (9), criou 
os 6º, 7º, 8º e 9º Batalhões de 
Ações Especiais de Polícia, 
sediados nas cidades de São 
Bernardo do Campo, São 
Paulo, Presidente Prudente e 
São José do Rio Preto”.

Além destes novos, atual-
mente há cinco Baeps distri-
buídos em Campinas, Santos, 
São José dos Campos, 
Zona Leste de São Paulo e 
Barueri. Caso Guarulhos seja 
contemplada, seria o primeiro 

batalhão desse tipo na cida-
de. A previsão é de que esses 
novos batalhões comecem a 
funcionar em meados do mês 
de abril. 

“As ações constantes das 
polícias Civil e Militar em 
Guarulhos permitiram que a 
região chegasse a taxa de 
homicídios de 6,08 casos 
para cada 100 mil habi-
tantes, a menor da série 
histórica iniciada em 2001. 
Houve queda nos homi-
cídios (-38%), latrocínios 
(-66%), roubos em geral 
(-17%) na cidade no ano 
passado, em comparação 
com 2017”.
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Surpreendeu!
Fernando 

Evans rece-
beu apoios 
inesperados. 
As vereadoras 
petistas Genil-
da Bernardes e 
Janete Pietá la-
mentaram a sua 
demissão . Bem 
que dizem que 
o melhor elogio 
é o do adversário…

Xadrez
Como quem não quer nada, o prefeiturável 

elói Pietá (PT) ligou para Fernando Evans para 
demonstrar solidariedade. Pietá sabe que vai 
ter de se mover politicamente para o Centro 
para evitar o Fla- Flu da Esquerda com a Direi-
ta…

Empoderamento feminino
O PT já está trabalhando com pesquisas. Uma 

delas aponta que mulheres na política estão 
com mais credibilidade que os homens. Um 
petista reconhece que Fran Corrêa (PSDB?) tem 
potencial para disputar a Prefeitura em 2020…

Eu, hein!
Um especialista em informática recomenda 

não utilizar wifi em locais públicos porque po-
dem acessar tudo que se passa no seu celular. 
Apaguei a rede da Cãmara Municipal que entra-
va automaticamente em meu aparelho…

Jogando a toalha
Segundo interlocutores, o presidente do 

PSDB, Marco Iannoni, anda dizendo que preten-
de abrir mão do controle do partido sem qual-
quer resistência…

#ficaadica
O prefeito Guti (PSB) anda mandando recados 

para alguns assessores que adoram arrumar 
encrencas na redes sociais: “Muito me ajuda 
quem não atrapalha”. Ele tem razão…

Humanos direitos
O secretário Lameh Smaili (Direitos Humanos) 

que fique esperto. Há servidores de olho nas 
atividades de alguns comissionados em sua 
pasta. Denúncias anônimas estão sendo envia-
das a jornalistas…

Crítico
   O ex-secretário de Desenvolvimento Luiz 

Carlos Teodoro é ácido quando se fala em lide-
ranças empresariais em Guarulhos. Ele, que já 
presidiu a ASEC e Ciesp, questiona as entida-
des…

Reticências...

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

Com os salários atra-
sados desde o mês de 
dezembro do ano passa-
do, os funcionários das 
creches conveniadas da 
prefeitura já receberam os 
pagamentos, incluindo o 
vale-transporte. A infor-
mação do pagamento foi 
confirmada pela adminis-
tração municipal, que em 
nota, alegou que efetuou 
o repasse na semana 
passada. 

“Não há pendencia com 
nenhuma entidade”, desta-
cou a prefeitura. Funcio-
nários da creche Amor ao 
Próximo, localizada na rua 
Dilermino Réis, no bairro 
do Inocoop, reclamaram 
até do 13° salário que 
estava atrasado, além de 
alegarem diversas pro-
messas de pagamento por 
parte da creche. 

Em entrevista por telefo-
ne ao HOJE, a técnica em 
enfermagem Luiza Maria 
Ramos Souza, 36, afirmou 
que a filha não teve aula 
na segunda-feira (11), por 
falta de pagamento dos 
funcionários. “Minha filha 

entre na escola a partir das 
13h, e por conta do atraso 
salarial, ela não teve aula”, 
destacou sobre a creche 
Anália Franco. 

A coordenação da creche 
afirmou que não procede 
a questão da falta de aula 

e que todos os salários 
terminaram de ser pagos, 
inclusive o vale-transporte. 
Na creche Anália Franco, 
localizada na rua Anália 
Franco, no bairro Parque 
Continental II, estudam 
503 alunos. 

Samu registra redução de 34% 
no número de trotes em janeiro
Antônio Boaventura

O número de ligações 
recebidas pelo Serviço 
de Atendimento Móvel de 
Urgência (Samu) classifica-
das como trote apresen-
tou, em Guarulhos, uma 
redução de 34% no mês 
de janeiro em comparação 
com o mesmo período do 
ano passado. Em 2018, de 
acordo com a prefeitura, 
foram registradas 994 
ocorrências falsas contra 
650 nos primeiros 30 dias 
deste ano.  

Segundo a administração 
municipal, os comunica-
dos falsos de ocorrência 
recebidos pela Central 
192 ocorrem em qualquer 
dia da semana, entre 12h 
e 18h. Como forma de 
prevenção o Samu Guaru-

lhos conta com aparelho 
telefônico detector de 
chamadas (Bina) e alguns 
números já estão na lista 
de números que realiza-
ram chamados falsos.

Porém, muitas vezes, na 
dúvida, a equipe abre o 
chamado e desloca uma 
viatura até o local, para 
que, se realmente houver 
vítima em situação de 
urgência e emergência, 
ela possa ser socorrida 
em tempo oportuno. 
A conscientização da 
população é a melhor 
forma de prevenir o trote 
aos serviços públicos e os 
veículos de comunicação 
podem ajudar muito nesse 
sentido.

A administração públi-
ca revelou que os trotes 

também são produzidos 
por crianças, em tom de 
brincadeiras, risadas, 
frases desconexas, choros 
entre outros, além dos 
trotes de chamados falsos 
que são os mais difíceis de 
identificar. 

E, ao perceber que pode 
se tratar de um trote, a 
equipe de regulação tenta 
extrair o máximo de infor-
mações do solicitante para 
ter a certeza de que a liga-
ção é pertinente, evitando 
assim o deslocamento de 
uma viatura a um local 
sem vítima e prejudicando 
quem realmente necessi-
dade de um atendimento.

Criado para socorrer 
vítimas que precisam de 
cuidados médicos antes 
mesmo da chegada ao 

hospital e que só podem 
ser conduzidas por um 
meio de transporte que 
tenha oxigênio e equipe 
preparada para reduzir 
sequelas e o risco de mor-

te, o Samu 192 deve ser 
acionado nas ocorrências 
envolvendo problemas 
cardiorrespiratórios, maus-
-tratos, trabalhos de parto 
com risco de morte da 

mãe ou do feto, em casos 
de intoxicação, queimadu-
ras, tentativas de suicí-
dio, crises hipertensivas 
(pressão alta) e acidentes 
em geral.

Corpo de Boechat é cremado em 
cerimônia reservada em São Paulo

Após 3 meses de atraso, funcionários das creches 
recebem o pagamento após repasse da prefeitura 

O corpo do jornalista Ri-
cardo Boechat, de 66 anos, 
que morreu na queda de 
um helicóptero, foi cremado 
nesta terça-feira (12) por 
volta das 16h. A cerimônia 
foi reservada para família e 
amigos, no Cemitério Horto 
da Paz, em Itapecerica da 
Serra, na Grande São Paulo.

O velório começou nesta 
segunda-feira (11) à noite e 
se estendeu até o começo 
da tarde desta terça-feira, 
no Museu da Imagem e 
do Som (MIS), nos Jardins, 
em São Paulo. O corpo foi 
seguido por um cortejo de 
taxistas. Depois, no início 
da madrugada, foi aberto 
ao público. Foram ao MIS, 
entre outros, o governador 
de São Paulo, João Doria, e 
o presidente do Grupo Ban-
deirantes de Comunicação, 
João Carlos Saad.

Boechat era apresenta-
dor do Jornal da Band e 
da rádio BandNews FM e 
colunista da revista “IstoÉ”. 
Ele trabalhou nos jornais “O 
Globo”, “O Dia”, “O Estado 
de S.Paulo” e “Jornal do 
Brasil”.

Por volta do meio-dia de 
segunda, o helicóptero em 
que estavam Boechat e o 
piloto Ronaldo Quatrucci 
caiu sobre um caminhão. 
Ambos tenham morrido 
carbonizados no momento 
do acidente, que está sen-
do investigado pela Polícia 
Civil e Cenipa.

A queda ocorreu no km 
22 da Rodovia Anhangue-
ra, sentido interior, com 
o Rodoanel, e acabou 
explodindo. O motorista do 
caminhão foi socorrido pela 
concessionária. Boechat 
estava voltando de Campi-
nas, onde tinha ido dar uma 
palestra.

Câmeras de segurança 
registraram o acidente 
de helicóptero. O vídeo, 
fornecido pela Polícia Civil, 
mostra a aeronave perden-
do velocidade e descendo 
em direção à rodovia, onde 
caiu e acabou explodindo.

O helicóptero passa entre 
dois viadutos do Rodoanel 
Mário Covas que ficam 
sobre a Anhanguera. O ca-
minhão atingido pela aero-
nave também aparece nas 
imagens, na alça de acesso 
à rodovia – a colisão, no en-
tanto, não foi registrada. Em 
seguida, uma fumaça preta 
surge no canto esquerdo 
do quadro.
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Historicamente, dezem-
bro é o mês de maior 
movimento no comér-
cio, devido ao apelo do 
Natal. E junto do bônus, 
que é o crescimento das 
vendas, vem o ônus, que 
é a inadimplência do 
consumidor. Em Guaru-
lhos, o índice de inadim-
plentes cresceu 0,7%.

A medição, feita pela 
Boa Vista SCPC, empre-
sa parceira da ACE-
-Guarulhos, se refere 
na comparação entre 
dezembro e novembro 
do ano passado. Porém, 
quando comparado com 

dezembro de 2017, o 
Indicador de Registro de 
Inadimplentes mostra 
que em dezembro pas-
sado houve um recuo 
de 0,1%. Ou seja, mesmo 
que bem pouco, o último 
mês de 2018 foi melhor 
que o último mês de 
2017.

Outra notícia boa é 
que a recuperação de 
crédito foi 3% maior 
em dezembro último, 
comparado a novembro. 
Mas na comparação in-
teranual (com dezembro 
de 2017), o indicador de 
recuperação de crédito 

recuou 3,2%.
Para William Paneque, 

presidente da ACE-
-Guarulhos, o índice 
não representa proble-
ma exponencial para a 
economia da cidade. “É 
claro que o ideal seria 
inadimplência zero. 
Nenhum comerciante 
gosta de levar calote 
dos clientes. Mas se 
analisarmos com calma, 
vamos perceber que 
foram praticadas muito 
mais transações comer-
ciais que deram certo, 
em que o empreendedor 
recebeu por sua venda. 

Esse índice de inadim-
plência vinha caindo em 

2018. Houve mês que 
chegou a zero. Então, é 

uma oscilação. Vai ter 
recuperação”, conclui.

Guarulhos registra aumento de 0,7% na 
inadimplência do consumidor em dezembro

MEDIÇÃO: Levantamento foi produzido pela Boa Vista SCPC, empresa parceira da ACE-Guarulhos e se refere na comparação entre dezembro e novembro de 2018
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[ horóscopo ]

Como Perder Um Homem Em 10 Dias

Encalhados

Globo, 13h58 How 
to Lose a Guy in 10 
Days. EUA/Alema-
nha, 2003. Romance. 
Direção Donald Pe-
trie. Com Kate Hud-
son, Matthew Mcco-
naughey. Ben é um 
publicitário que apos-
ta com o chefe que 
faz qualquer mulher 

se apaixonar por ele 
em 10 dias. Se conse-
guir, será o responsá-
vel por uma cobiçada 
campanha de diaman-
tes. Andie é uma jorna-
lista que, por causa de 
uma matéria, está deci-
dida a infernizar a vida 
de qualquer homem 
que se aproximar. 

Band, 22h Lag-
gies. EUA, 2015. 
Comédia. Direção: 
Lynn Shelton. Com 
Keira Knightley, 
Chloë Grace Mo-
retz. Quando uma 
jovem mulher irres-
ponsável e imatu-
ra recebe um pe-
dido de casamento 
de seu namorado, 

ela entra em crise. 
A primeira ideia é 
fingir que precisa 
fazer um retiro em 
busca de auto co-
nhecimento pro-
fissional, mas de 
fato ela se escon-
de na casa da sua 
nova melhor ami-
ga, a adolescente 
Annika.

Fotos: Divulgação

[ filmes ] 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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O caráter
da fala do
psicótico

Encostas
inclina-
das de

montanha
Deus da

guerra na
Mitologia
romana

Ganhadora
do Nobel
da Paz

em 1969
Contami-
nado com
rejeitos 

industriais
Grande
ave da 

cordilheira
dos Andes 

O alimen-
to com

baixo teor
calórico

Formato
aproxi-

mado do
Atlântico

A socieda-
de repre-
sentada 

pelas ONGs

Diz-se
da fala 
do bom

vendedor

Capital de
Moçam-

bique

Alegação
que pode
inocentar
o suspeito 

(?)-shirt:
camisa
curta de
malha

Monte on-
de morreu
Hércules

(Mit.)
A estrela
usada ou-
trora na 

navegação

(?) Ingla-
terra, 
região

dos EUA
Índia, no
alfabeto
fonético 
da Otan

Significa
"tudo", em

"onipo-
tente"

Uma das 
manobras 
do surfe

Local de piquetes de estu-
dantes, nas universidades

Poeta e crítico eleito para a Academia
Brasileira de Letras, em 2017

A estação 
mais longa

Comemoração de
cem anos

Primeiro (?), parte dos
foguetes da SpaceX
que retorna à Terra 
e é reaproveitada

Sim, em
francês

Tem como
finalidade

Sigla do Estado de
capital Porto Velho

Apresenta propensão

Guia
espiritual
(p. ext.)

Terminal
onde é
ligada a
extensão
elétrica

A campa-
nha orga-

nizada
por uma
agência
de publi-
cidade

Área que abrange 
o design de

sobrancelhas e a
limpeza de pele

Escola 
Politécni-
ca da USP

Ovário 
dos peixes

Nêutron
(símbolo)

3/oui. 4/tubo. 6/maputo. 11/promocional. 13/antônio cícero.

[ novelas ] 

virgem

Você vai surpreender 
as pessoas que o ro-
deiam com a determina-
ção que está mostrando 
para alcançar seus 
objetivos. Você precisa 
de relaxamento mental 
e físico. Tente imergir 
em uma atividade artísti-
ca para recarregar suas 
baterias.

Você vai encontrar 
um grande prazer 
em se sentir útil e em 
deixar a sua marca 
fazendo isso. Você 
vai usar toda a sua 
energia, o que vai fa-
zer com que se senta 
fraco e estressado - 
vá devagar.

Seus argumentos 
estão se tornando 
mais claros e perti-
nentes. Agora é a 
hora de falar sobre 
o que você tem em 
mente. Uma massa-
gem seria ideal hoje. 
Suas dores são um 
reflexo de sua tensão 
interior.

Não force as coisas. 
Este sentimento de 
isolamento não vai 
durar. Mantenha-se 
fiel a si mesmo. Não 
há preocupações 
maiores em vista e 
sua forma está rela-
tivamente boa. Tudo 
seria melhor se você 
ouvisse mais seu 
corpo.

Você vai se 
beneficiar de uma at-
mosfera agradável e 
amigável, onde o hu-
mor irá desempenhar 
um papel dominante. 
Aguarde mais um dia 
para conversas mais 
profundas. 

Sua autoconfiança 
vai causar inveja 
e isso pode levar 
a mal-entendidos. 
Impulsos não carac-
terísticos e frenéticos 
o deixarão cansado. 
Vá com calma no 
aspecto físico.

Hoje, você vai ter 
que fazer algumas 
reavaliações impor-
tantes. Mantenha a 
calma e retroceda. 
Você vai sentir uma 
queda de energia. 
Você está pensando 
muito, mas o que 
precisa é de total 
relaxamento.

Deixe-se guiar pela 
sua intuição. Ela não 
vai lhe decepcionar, 
apenas se faça as 
perguntas certas. 
Você poderia fazer 
algumas mudanças 
nos seus hábitos 
alimentares para ter 
equilíbrio. 

Você não tem tempo 
para pensar em tudo 
antes de agir. Não 
corra riscos, tome uma 
decisão mais tarde! 
Cãibras musculares 
e rigidez corporal 
poderiam atrasá-lo. A 
deficiência de vitami-
nas ou minerais é a 
razão disso.

Você vai ter que 
fazer um compromis-
so se quiser que seus 
planos funcionem 
sem problemas - olhe 
as coisas em longo 
prazo. Você pode 
sentir os músculos 
que está usando 
ultimamente - desa-
celere e relaxe seu 
corpo.

Você vai querer 
ignorar a logística e os 
aspectos práticos de 
algumas coisas hoje, não 
é hora de enfrentá-los. 
Seu aumento de energia 
pode deixá-lo irritável, 
especialmente se você 
não romper com certos 
hábitos ruins.

Você não será 
capaz de evitar dizer 
exatamente o que 
pensa em voz alta, 
mesmo que isso pro-
voque faíscas. Você 
está em boa forma, 
mas seus olhos são 
maiores do que o seu 
estômago - não coma 
demais.

áries libra

escorpião

sagitário

capricórnio

aquário

peixes

touro

gêmeos

câncer

leão

Malhação -
Vidas Brasileiras

Rafael é hostil 
com Solange. Flora 
desperta, e Gabrie-
la e Paulo decidem 
contar sobre Rafael. 
Solange concede 
novamente as bol-
sas de estudo aos 
alunos. Breno pede 
informações sobre 
a ilha para Álvaro. 
Rafael tem uma 
conversa sincera 
com Flora. 

Espelho da Vida
Grace sente a 

presença de Felipe 
perto de Isabel e 
se preocupa com 
a filha. Solange 
e Emiliano se 
estranham durante 
a gravação de uma 
cena, mas Bola 
contém os dois. 

Verão 90
Jerônimo promete 

ajudar Quinzinho. 
João hesita em 
aceitar a proposta 
de Herculano. Sob 
a orientação de 
Jerônimo, Galdino 
liga para Merce-
des anunciando 
que Quinzinho 
foi sequestrado. 
Janaína contra-
ta Catraca para 
ajudá-la a fazer 
as marmitas para 
vender. Lidiane 

conta a Jofre sobre 
seu relacionamento 
com Patrick. 

O Sétimo Guardião
Lourdes Maria se 

atrasa para o seu 
primeiro dia de 
trabalho. Diana se 
enfurece ao saber 
que Walid empre-
gou Rivalda. Olavo 
ataca Feijão, que 
é defendido por 
Valentina. Luz vai à 
casa de Valentina 
e exige que Feijão 
vá embora com ela. 
Stella tenta tranqui-
lizar Stefânia de-
pois de ouvirem as 
ameaças de Mirtes. 
Feijão tenta fingir 
para Sampaio que 
não reconhece o 
local de sua queda. 
Luz diz que lutará 
contra Gabriel para 
ajudar Serro Azul.

Jesus
Soldado que 

acompanhava 
comitiva de Helena, 
conta que foram 
atacados por leões, 
mas que não sabe 
o que houve com 
ela. Pilatos enfu-
recido, crava uma 
espada no peito do 
soldado e o mata. 
Antipas vai até a 
casa de Caifás, que 
começa a semear 
intrigas, falando 

mal de Jesus. 

As Aventuras 
de Poliana

Ates vai buscar os 
exames pré-natal 
e se certifica da 
mentira de Efsun. 
Ates diz que Efsun 
não está grávida e 
mostra os exames 
a Mehmet. Mehmet 
fica furioso com a 
mentira de Efsun. 
Bahar afirma que 
nunca percebeu 
o quanto Efsun a 
odeia. Ates diz a 
Bahar que a única 
meta de Efsun é 
tirar tudo dela.

Minha Vida
Ates vai buscar os 

exames pré-natal 
e se certifica da 
mentira de Efsun. 
Ates diz que Efsun 
não está grávida e 
mostra os exames 
a Mehmet. Mehmet 
fica furioso com a 
mentira de Efsun. 
Bahar afirma que 
nunca percebeu 
o quanto Efsun a 
odeia. Ates diz a 
Bahar que a única 
meta de Efsun é 
tirar tudo dela.

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

 PICAP STRADA 2002 
 Cabi/esten 1.5, gasolina, bom 
estado doc. zero p/ vender hoje 
R$14mil F:2425-1788/98361-
5020 whats 

 IMÓVEIS 
 ALUGA-SE 

 CASA/ VILA RIO 
 3 comô, próx. Mercado Sonda 
R$ 550,00 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 
 Ótima localização há apenas 2 
km da praça 8 de dezembro. peq. 
entr. e mensais de R$720,00 Úl-
timas unid. não percam. F:4969-
4226/ 4969-0884 www.cooper-
terrahabitacional.com.br 

 SITIOS E CHÁCARAS 

 TAPERA GRANDE 
 1000 m². Ótimo local, R$ 45 MIL. 
F: 96314-2035 

 LITORAL 

 APTO CARAGUA FRENTE P/ MAR 
  Praia das palmeiras p/ 6 pess 
2404-2776/ 95279-3614 whats 

 SERVIÇOS 
 RELAX 

 CRIS MASSAGEM 
 Com local discreto, mais info 
whats: 99947-6210 

 AMIGAS COM LOCAL 
 Discreto para homens casados. 
Mais info: Whats: 96874-9067 

 SOU BAIANA CINQUENTONA 
 Está de volta das 10h as18h. Mar-
car com antecedência. F:99670-
0958 

 CASA CUEGAS 
 Com lindas garotas. Guarulhos - 
Centro. F:2087-2091 

 SAYURI NISSEI 19 ANOS 
 Linda, legítima e universitária. F: 
96367-3036 

     

   

de linhaClassifi cados

Ligue e anuncie
nos

classifi cados

Regularize seu imóvel, 
escritura, registro, desdobro, 

usucapião, retifi cação, 
pois só é dono quem tem 

escritura registrada.
 

DJB - Consultoria 
Documental

 (11) 2088-0415 
97752-5529

R. JOÃO GONÇALVES, 275, CENTRO

www.cursonacional.com.br

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

g
mos a solução!

CURSONACIONAL

Matrícula
Grátis

Aulas 1 vez 
por semana

Curso
Rápido

SUPLETIVO
Curso preparatório para

ENEM, ENCCEJA E EJA

(11)  2408-4200

DIG G O TRANSPORTES E L OG Í STICA L TDA EPP
CNPJ n° 03.999.930/0001-99 e NIRE n° 35216307995

MEMORIAL  DESCRITIVO “A RMAZ É M G ERAIS”

 presente memorial descriti o pertence ao esta elecimento filial da sociedade empresaria 
DIGGO TRANSPORTES E LOGÍTICA LTDA EPP, registrada  na  Junta  Comercial  do  Estado  
de  São  Paulo  sob NIRE nº 35902688129, inscrita no CNPJ nº 03.999.930/0002-70 sob e 
Inscrição Estadual n° 336.858.452.118., localizada na Avenida Moita Bonita, nº 235, Doca 
13 Box B, bairro Jardim Brasil, município São Guarulhos, Estado de São Paulo, CEP 07270-
395, que se destina à guarda de mercadorias gerais e secas, nacionais e/ou nacionalizadas, 
e cluindo as mercadorias de natureza a ropecu ria, peri osa, in am el ou ue necessite de 
precaução especial, de acordo com o decreto Federal nº. 1.102 de 1.903.
CAPITAL  SOCIAL  DA MATRIZ : R$45.000,00. Filial sem Capital destacado.

CAPACIDADE: A área de armazenagem do galpão é de 80,00m²  (metro quadrado) e
480m³  (metro cú bico), há área de movimentação será nos corredores demarcados para 
passagens de pessoas e equipamentos

COMODIDADE: A unidade armazenadora apresenta condiçõ es satisfatórias no que se refere 
à estabilidade estrutural e funcional, com condiçõ es de uso imediato.

SEG URANÇA: de acordo com as normas técnicas do armazém, consoante a quantidade e 
a natureza das mercadorias, bem como com os serviços propostos no regulamento interno e 
apro ados pelo profissional no laudo técnico

EQ UIPAMENTOS: Os equipamentos do armazem geral são porta pallets em uma extensão 
de 80,00m²  para armazenagem. 2 empilhadeiras á gás com alcance de 6 metros e capacidade 
para 2,5 toneladas, 04 carrinhos manuais para movimentação de pallets com capacidade 
para 2 toneladas cada, para movimentação de produtos j á embalados, não havendo demais 
equipamentos de movimentação para armazenamento de cargas. O armazenamento geral 
não prestará outro serviço além da movimentoação de entrada e saída de mercadorias.

NATUREZ A E DISCRIMINAÇÃ O DAS MERCADORIAS: Receberá mercadorias nacionais 
e/ou nacionalizadas e não haverá armazenamento de produtos suj eitos a controle especial.

OPERAÇÕES E SERVIÇOS A Q UE SE PROPÕE: Recebimento de cargas, Armazenagem,  
e expedição. 

São José dos Campos, 22 de outubro de 2018.

DIGGO TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA EPP
ROBERTO ALVES
Sócio Administrador

DIG G O TRANSPORTES E L OG Í STICA L TDA EPP
CNPJ n° 03.999.930/0001-99 e NIRE n° 35216307995

REG UL AMENTO INTERNO “A RMAZ É M G ERAIS”

A sociedade empresária DIGGO TRANSPORTES E LOGÍTICA LTDA EPP, registrada  na  
Junta  Comercial  do  Estado  de  São  Paulo  sob NIRE nº 35902688129, inscrita no CNPJ 
nº 03.999.930/0002-70 sob e Inscrição Estadual n° 336.858.452.118., localizada na Avenida 
Moita Bonita, nº 235, Doca 13 Box B, bairro Jardim Brasil, município Guarulhos, Estado 
de São Paulo, CEP 07270-395, ESTAB EL ECE as normas que regerão sua atividade de 
Armazenamento de Mercadorias da seguinte forma:
Art igo 1 º . Serão recebidas em depósito mercadorias diversas que não possuem natureza 
agropecuária.
Parágrafo Ú nico. Serviços acessórios serão executados desde que possíveis e desde que 
não sej am contrários às disposiçõ es legais.
Art igo 2º . A j uízo da direção, as mercadorias poderão ser recusadas nos seguintes casos:
I - uando não ou er espa o suficiente para seu armazenamento  e
II - se, em irtude das condi es em ue elas se ac arem, puderem danificar as mercadorias 
j á depositadas.
Art igo 3 º . A responsabilidade pelas mercadorias em depósito cessará nos casos de alteraçõ es 
de qualidade provenientes da natureza ou do acondicionamento daquelas, bem como por 
força maior.
Art igo 4º . Os depósitos de mercadorias deverão ser feitos por ordem do depositante, do seu 
procurador ou do seu preposto e será dirigida à empresa, que emitirá um documento especial 
denominado eci o de ep sito , contendo uantidade, especifica ão, classifica ão, marca, 

peso e acondicionamento das mercadorias.
Art igo 5 º . As indenizaçõ es prescreverão em trê s meses, contados da data em que as 
mercadorias foram ou deveriam ter sido entregues, e serão calculadas pelo preço das 
mercadorias em bom estado.
Art igo 6º . O inadimplemento de pagamento de armazenagem acarretará vencimento 
antecipado do prazo de depósito, com a adoção do procedimento previsto no artigo 10 e 
parágrafos do Decreto nº 1.102/1903.
Condiç õ es G erais: Os seguros e as emissõ es de w arrants serão regidos pelas disposiçõ es 
do Decreto nº 1.102/1903. O pessoal auxiliar e suas obrigaçõ es, bem como o horário de 
funcionamento dos armazéns e também os casos omissos serão regidos pelos usos e 
costumes da praxe comercial, desde que não contrários à legislação vigente.

São José dos Campos, 22 de outubro de 2018.
DIGGO TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA EPP
ROBERTO ALVES
Sócio Administrador 

DIG G O TRANSPORTES E L OG Í STICA L TDA EPP
CNPJ n° 03.999.930/0001-99 e NIRE n° 35216307995

TARIF A REMUNERATÓ RIA “A RMAZ É M G ERAL ”

A presente Tarifa Remuneratória deverá ser aplicada para a sociedade 
empresaria limitada DIGGO TRANSPORTES E LOGÍTICA LTDA EPP, 
registrada  na  Junta  Comercial  do  Estado  de  São  Paulo  sob NIRE nº 
35902688129, inscrita no CNPJ nº 03.999.930/0002-70 sob e Inscrição 
Estadual n° 336.858.452.118., localizada na Avenida Moita Bonita, nº 235, 
Doca 13 Box B, bairro Jardim Brasil, município São Guarulhos, Estado de São 
Paulo, CEP 07270-395.
Valores de todos os serviços relacionados à atividade de Armazém Geral: 
1 - Será cobrado por quinzena R$ 15,52 o pallet armazenado em Racks. 
(Tonelada armazenada).
 II - Será cobrado por quinzena R$ 15,52 a tonelada de produtos armazenados 
blocado. 
III - Será cobrado a título de movimentação mecânica interna de entrada ou 
saída - R$ 5,82 o pallet ou a tonelada. 
IV - Será cobrado R$ 15,52 a tonelada para produto manual. 
V - Será utilizado para movimentação interna empilhadeiras de GLP com 
capacidade de 2,5 toneladas.  Paleteira manual com capacidade de 2 toneladas, 
e será cobrado conforme descrito no item III acima. 
VI - No armazém serão classificados por ruas os pallets, produtos para controle 
de sistema, emitindo NF de remessa de baixa de estoque na saída, e será 
cobrado conforme descrito no item III acima. 
VII - Taxa administrativa: 0,10% sob o movimento do armazém, ICMS conforme 
município. 

São José dos Campos, 22 de outubro de 2018.

DIGGO TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA EPP
ROBERTO ALVES
Sócio Administrador
 

Enviar currículo e laudo médico para:

2468-7400
vagas@vilagalvao.com.br

ESTAMOS CONTRATANDO
(Pessoas com Defi ciência)

Vagas:
AUX. DE OPERAÇÕES

AUX. DE MONITORAMENTO
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RUA TAPAJÓS, 56 � GUARULHOS � SP
RESERVAS�THEFIRE.COM.BR
TEL: 
11� 2447�1582
SEGUNDA: 12H AS 14H � 18H AS 22H
TERÇA A SÁBADO: 12H AS 00H
DOMINGO: 13H AS 22H

AOS DOMINGOS NOSSO VALET FICA LOCALIZADO NA ESQUINA, DEVIDO À FEIRA DE RUA.

No The Fire Steakhouse 
a água é cortesia!
Cena inusitada. Um Tomahawk, corte so�sticado, sendo degustado 
junto a um copo d’água da “Chopeira” SABESP servido gratuitamente. 
Cena só vista em outros continentes ou aqui no The Fire!!!


	GHoje_Capa falsa_01
	GHoje_Capa falsa_02
	GHoje_10



