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A informação ao alcance de todos

Ano 10

Medidas contra o 
COVID-19 - Finados

Nos dias 31 de 
outubro e 1 de no-
vembro, das 7h 
às 16h, os cemi-
térios municipais 
São Benedito e 
Parque Jardim es-
tarão abertos, ex-
cepcionalmente, 
para a limpeza e 
manutenção dos 
túmulos e jazigos. 
No dia 2 de no-
vembro o horário 
para visitação em 
ambos locais será 
das 7h às 17h.

 A manutenção 
no espaço pode 
ser feita por até 

duas pessoas por 
jazigo. A medida 
é necessária para 
evitar maior pro-
pagação do CO-
VID-19, mantendo 
a segurança de 
todos.

 Lembramos 
que é obrigatório 
o uso da máscara, 
além de respeitar 
o distanciamen-
to. Também estão 
disponíveis álco-
ol em gel e insta-
lações sanitárias 
com água nos dois 
cemitérios.

ARTESP abre consulta pública para mudança de regras
no transporte coletivo de passageiros de fretamento

A ARTESP – Agência 
de Transporte do Estado 
de São Paulo abriu no 
sábado, dia 24,, consulta 
pública para colher su-
gestões e contribuições 
para a formulação da 
nova regulamentação 
da prestação do serviço 
intermunicipal de trans-
porte coletivo de passa-
geiros, tanto do regime 
de fretamento eventual 
quanto do contínuo.

Pessoas físicas ou 
jurídicas poderão partici-
par enviando sugestões 
para o e-mail A Agência 
também fiscaliza o Trans-

porte Intermunicipal de 
Passageiros, exceto nas 
Regiões Metropolitanas 
de São Paulo, de Campi-
nas, da Baixada Santista, 
do Vale do Paraíba/Litoral 
Norte e Sorocaba. Dentre 
as ações, realiza audito-
ria de frota, garagem e 
instalações, ações fiscais 
na operação das linhas 
regulares, nos terminais 
rodoviários e nas rodo-
vias. Além disso, a AR-
TESP é responsável pela 
regulação da concessão 
de cinco aeroportos re-
gionais. fretamento@
artesp.sp.gov.br, de 24 de 

outubro a 9 de novembro 
de 2020 (até às 18h). 
Para consultar a Minuta 
de Portaria e a forma de 
participação, basta aces-
sar o site da ARTESP 
(shorturl.at/vwLT5), entrar 
no item Transparência, 
do menu principal, e es-
colher Audiências e Con-
sultas Públicas.

Entre as propostas 
elaboradas pela ARTESP 
para a nova regulamen-
tação do serviço está a 
mudança de prazo para 
que as empresas comuni-
quem a agência sobre as.

continua na página -10 



Jornal Gazeta de Guararema Sábado,  31  de  Outubro de  2020 2 Jornal Gazeta de Guararema

EDITORIAL & OPINIÃO S a ú d e  e  F i t n e s s  >  >  >

José Marcos, Educador Físico . CREF 040000133 - G/SP . Diretor Técnico e Profes-
sor da Acqua Boya Academia - Guararema e-mail: josebgeraldo@ig.com.br

José Marcos - Educador Físico

Parece redundante falar 
que todos vamos envelhecer, 
salvo exceções. Brincadeiras 
à parte, como disse Joseph 
Pilates, criador do método 
Pilates “um velho sem fle-
xibilidade é um velho, um 
velho com flexibilidade é um 
jovem”. Tentando interpretar 
essa frase, que para mim é 
muito abrangente e marcan-
te: ela pode extrapolar o uni-
verso do Pilates e se encaixar 
perfeitamente em atitudes 
e comportamentos diários 
que irão dizer, em médio e 
longo prazo, quão velhos ou 
jovens somos independente 
da idade cronológica. Esta 
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   T O D O S  V A M O S  E N V E L H E C E R ,  M A S . . .
apenas vai nos dizer quanto 
tempo habitamos a Terra, 
mas a idade biológica funcio-
nal que poderá estar ligada 
diretamente à disposição de 
encarar a vida, ao entendi-
mento sobre os processos 
de convívio diário, ao respeito 
pelo próprio corpo e à saúde, 
ao respeito a todos com que 
temos contato diariamente, 
talvez seja muito mais signifi-
cativa. Na frase de Joseph Pi-
lates, há um direcionamento 
à capacidade física limitada 
pela inatividade, pelo ócio 
permanente, pelo desleixo 
com o corpo e com a saúde, 
e que todos sabemos, pode 

comprometer seriamente 
a saúde mental, emocional 
e psíquica. Mas indo mais 
além, talvez numa viagem 
interpretativa, essa não fle-
xibilidade também pode ser 
vista como uma ausência de 
bom senso e de capacidade 
de aceitação de opiniões e 
posturas divergentes. Na 
maior parte dos casos as 
divergências de compor-
tamento ou a maneira de 
levar a vida, não transforma 
o outro em opositor, inimigo 
ou qualquer coisa do tipo. 
E também não há porque 
julgar. Muitos jovens como 
tenho notado, são velhos 

aos 20 e poucos anos porque 
não tem essa compreensão 
do ambiente em que estão, 
do meio em que vivem e das 
transformações que ocorrem 
a cada minuto, hora e dia. 
Têm por verdade absoluta 
apenas o que está dentro 
de um padrão de aceitação 
e perdem a oportunidade 
de expandir conhecimento e 
trocar experiências de vida 
com os “velhinhos de 30, 40, 
50, 60... anos” que hoje são a 
grande maioria da sociedade 
brasileira e que contribuem 
com muita sabedoria pratica 
em inúmeras ações. Acredito 
que qualquer pessoa sem 

flexibilidade corporal,  rigidez 
física, mas também sem fle-
xibilidade para compreensão, 
para mudança de opinião ou 
entendimento e até para uma 
simples conversa civilizada 
sobre assuntos diversos e 
polêmicos, é um velho. Não 
no sentido pejorativo da pala-
vra, mas na figura de rigidez, 
de ser inflexível, de resistir 
às mudanças diárias da vida 
apenas por fazer questão que 
sua palavra seja a última e 
verdadeira. A flexibilidade de 
Joseph Pilates pode nos fa-
zer entender e aceitar melhor 
as __críticas e elogios, re-
sultando em pequenas evo-
luções positivas constantes.

Advocacia Ubirajara Silveira
         Desde 1958

Rua Quintino Bocaiúva, 231    www.aus.com.br          Tel:(11) 3106-2042

  7º andar - Centro                     contato@aus.com.br           (11) 3107-8468

  São Paulo- SP - 01004903 
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Rede Municipal de Ensino promove formação voltada 
ao desenvolvimento socioemocional e autoconhecimento

No mês de Outubro, em 
que se comemora o Dia do 
Professor (15) e o Dia do 
Funcionário Público (28), 
A Secretaria Municipal de 
Educação promoveu uma 
formação a todos os Profis-
sionais, abordando o livro: 
“Pais Brilhantes, Professores 
Fascinantes”, do médico, psi-
quiatra e escritor brasileiro, 
Dr. Augusto Cury, trazendo 
oportunidades de reflexões, 
trocas de experiências e cru-
zamento de emocionantes 
histórias.

O objetivo foi contribuir 
para formar educadores que 
buscam conhecer sobre o 
funcionamento da mente. 
Professores e pais lutam por 
um sonho comum: formar 
pessoas felizes, humanas, 
criativas, inteligentes e au-
tônomas. Nesse sentido, a 
parceria entre família e es-
cola resulta em um trabalho 
fantástico junto às crianças.

Na Obra, Cury descre-
ve a importância de traba-
lharmos com excelência os 
hábitos dos pais brilhantes 
e dos professores fascinan-
tes para contribuirmos para 
que nossos filhos e alunos 
tenham mentes saudáveis, 
pacientes, inventivas, segu-
ras, resilientes e solidárias.

Durante a formação, foi 
abordado, ainda, como con-
duzir os jovens com amor, 
compreensão e disciplina, 
colaborando para um futuro 
onde as crianças respeitem 
a vida, despertem a auto-
estima e desenvolvam bons 
hábitos. Diretores e Coorde-
nadoras, protagonistas da 
formação, convidaram todos 
os Profissionais das escolas 
a descobrirem seus alunos 

e filhos, refletindo sobre 
atitudes simples, posturas 
corajosas e abertura para o 
diálogo para revolucionar a 
Educação, uma vez que to-
dos somos aprendizes nesse 
processo. 

Educar é ter esperança 
no futuro, na busca por te-
souros do coração.

  Alguns depoimentos so-
bre a formação você confere 
abaixo:

“Achei o curso muito 
bom, gostei bastante dos 
temas, das conversas entre 
os professores, da explica-
ção das diretoras. Tem uns 
vídeos emocionantes e que 
nos fazem pensar sobre 
tanta coisa. Recomendo este 
curso para todos, pois neste 
momento temos de cuidar de 
nós e de todos que estão à 
nossa volta”.

Arides Nogueira de Lima 
- Auxiliar de Alimentação e 
Serviços Gerais

“A formação nos fez re-
fletir sobre os desafios da 
arte de educar. Pais e pro-
fessores buscam o mesmo 
objetivo de tornar as crianças 
mais felizes e abastecidas de 
inteligência e aprendizagem.”

Vivian Martins Barbosa 
- Auxiliar de Alimentação e 
Serviços Gerais

“A nossa formação foi ba-
seada na riquíssima obra do 
Dr. Augusto Cury, oportuni-
zando excelentes reflexões, 
não somente para o contexto 
educacional, também nos 
conduziu a repensar aspec-
tos fundamentais da nossa 
prática e sentir o desejo de 
nos aperfeiçoar, enquanto 
ser humano, em todas as 
áreas de nossa vida.”

Valéria Lima - Professora 

“Ser mãe fascinante é 
experimentar os sentimentos 
na sua total intensidade, é 
aprender a cada segundo, é 
ter medo e ao mesmo tempo 
muita coragem para indicar 
o melhor caminho, é sentir 
o universo todo em forma de 
um filho.”

Maria Ildevânia Rodri-
gues Palácio – Auxiliar de 
Vida Escolar

“A leitura do Livro, sem-
pre dinâmica, nos trouxe os 
pontos principais abordados 
na obra, como, por exemplo: 
Ser líder da psique. Acredi-
tamos que assim como os 
alunos estão ansiosos, nós 
também estávamos, não 
sabíamos como seria esse 
primeiro momento, mas es-
tamos gratos pelo cuidado 

e carinho com que fomos 
recebidos. Agradecida! ”

Luciliane de Paula San-
tos - Professora

“Através deste depoi-
mento quero agradecer aos 
organizadores desta oficina. 
Em tempos de pandemia 
nos abriu uma janela para 
trabalhar e entender melhor 
o nosso eu.

Perceber e aprimorar 
nossa conduta com as pes-
soas com as quais convive-
mos e até mesmo observar 
e corrigir nossas falhas. Me 
tornei fã desse escritor, que 
com muita estratégia e inte-
ligência, nos traz indagações 
muito importantes e necessá-
rias. Só tenho a agradecer a 
todos os colaboradores deste 
projeto.”

Sandra Cristina Luccio 
– Auxiliar de Alimentação e 

Serviços Gerais
“Achei o curso muito bem 

preparado, adequado ao 
momento e pertinente tanto 
para nós, professores, que 
precisamos refletir sobre o 
nosso papel e o tamanho 
da nossa responsabilidade, 
quanto aos pais, para ava-
liarem como estão lidando, 
educando e contribuindo 
para e evolução de seus 
filhos. Ótimas explicações, 
vídeos emocionantes, deba-
tes que condizem à nossa 
prática, mensagens para 
tocar nossos corações e 
nos ensinar a lidar com a 
nossa sensibilidade, tanto no 
ambiente profissional como 
familiar e social.”

Suéller Costa - Professo-
ra de Língua Inglesa

“Realmente muito per-
tinente e enriquecedora a 
colaboração desta obra para 
minha formação enquanto 
mãe e professora. Pais e 
professores primam pelo 
mesmo objetivo: tornar nos-
sos filhos e alunos mais 
felizes, saudáveis e munidos 
de inteligência.”

Sônia Regina Eufrásio 
Silva - Professora 

“A Formação tem ensi-
nado e resgatado alguns 
valores, algumas formas 
de lidar com alguns proble-
mas do dia-a-dia. Tem sido 
produtivo, pois nem sempre 
temos tempo de parar, refle-
tir e analisar os momentos 
que fazem a diferença em 
nossas vidas, seja por uma 
escolha ou uma atitude que 
tomamos, ou mesmo o jeito 

que ensinamos. O aproveita-
mento está sendo em todos 
os momentos, no conjunto 
dos valores, momento de 
descontração e troca de 
opiniões entre funcionários. 
Além de aprender com ponto 
de vista de cada um, tem sido 
gratificante poder participar.” 

Eliege Pereira Costa – 
Demax

“A formação Pais brilhan-
tes, professores fascinantes, 
de Augusto Cury, foi funda-
mental para que houvesse 
uma reflexão enquanto mãe 
e professora. Nos fez pensar 
sobre nossa prática educa-
cional. Há várias citações 
durante a formação que nos 
remete à realidade cotidiana 
a fim de pensarmos sobre 
como agir diante de cada 
situação. Pais brilhantes, 
professores fascinantes re-
flete e transmite ideias e pen-
samentos significativos para 
um bom convívio na sala de 
aula e também familiar.”

Foi realmente muito ins-
pirador e gratificante.

Keli Cristina Miranda 
Paschoal dos Santos - Pro-
fessora

“Durante minha vida não 
tinha percebido o quanto po-
deria ter me dedicado ainda 
mais aos meus filhos. Au-
gusto Cury trouxe para mim 
dicas e até lembranças que 
vou repassar para meu neto 
e praticar a paciência para 
conduzir minha vida com 
mais leveza e sabedoria.”

Elaine Aparecida Grion 
- Auxiliar de Alimentação e 
Serviços Gerais.

continua na página -04

Ter sabedoria para semear e paciência para colher.
EM “Padre Cornélio Van Amerongen”

Quem ama educa!. EM “Paulo Ismael dos Santos 
Sobrinho”

Alongar faz bem para o corpo e a alma, produz 
bem-estar, eleva o ânimo e melhora a qualidade de 
vida. EM “José Benedito dos Santos”

Registros para refletir sobre a prática!. EM “Renata 
Campagnoli de Oliveira”

Trazer leveza para o corpo e mente!. EM “Maria da 
Conceição Magalhães Souza”

Cultivar a emoção e expandir a inteligência. EM 
“Presidente Getúlio Vargas”

Aprendendo a gerir a emoção. EM “Dom Alberto 
Johnnes Steeger”

Exercitando a mente. EM “Prefeito Waldomiro 
Marcondes”
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“Este ano está sendo de 
aprendizado. Como não sou 
professora, mas sou mãe, 
está sendo um ensinamen-
to bom para rever muitas 
situações na educação dos 
meus filhos. Todos os dias 
são dias de aprender um 
pouco, estamos aprendendo 
e colocando nossas posi-
ções de educadores, o meu 
como mãe, e isso é muito 
bom. Está sendo um ano 
para pararmos um pouco a 
correria e sugar um pouco 
de conhecimento, para co-
locar em prática, levando 
esses ensinamentos para o 
trabalho na escola e dentro 
de casa com nossos filhos. 
Afinal este ano, nós pais, 
estamos fazendo um pouco 
do papel do professor. Está 
sendo interessante ouvir 
e falar, afinal, lutamos por 
ensinamentos para todas as 
crianças, lutamos por uma 
educação melhor.” 

Aline Margarida Bispo – 
Demax 

*
“Para mim foi de grande 

aproveitamento, cada dia 
aprendendo coisas novas e 
estou aplicando com meus 
filhos e netos.” 

Delza da Silva Pereira – 
Professora 

*
“Quando protegemos 

demais nossos filhos, preju-
dicamos a formação do seu 
caráter, da mesma maneira 
quando oferecemos muitas 
“coisas” (presentes), para 
preencher um vazio que a 
conversa e o carinho podem 
oferecer. Os professores que 
percebem o potencial das 
crianças e provocam nelas a 
melhor maneira de entender, 
chegam mais longe e prepa-
ram os alunos para etapas 
maiores, mais difíceis e mais 
desafiadoras da vida.”

Ana Lúcia Perez - Auxiliar 
de Alimentação e Serviços 
Gerais

“Estou gostando muito, 
pois estou podendo levar 
para a vida. Tenho um bebê e 
quero, desde já, estabelecer 
com ele o diálogo, podendo 
assim por em prática tudo 
o que venho aprendendo. 
Portanto, o tema nos ajuda a 
reconhecer quando erramos 
e assim corrigirmos.”

Jefferson Luís dos 
Santos- Auxiliar de Ali-
mentação e Serviços Gerais

*“O livro “Pais brilhantes 
e professores fascinantes” 
nos faz refletir sobre a linda 

oportunidade que temos em 
contribuir no desenvolvimen-
to da criança, nos instiga 
sobre como podemos con-
tribuir, o que queremos ser 
e como fazer para melhorar 
nossa conduta como pais 
e educadores. As peque-
nas porções nos trouxeram 
reflexões profundas, com 
vídeos maravilhosos, os 
quais propiciaram momentos 
prazerosos com roda de con-
versa entre a equipe escolar, 
quando pudemos comparti-
lhar dificuldades e aprendi-
zados que tivemos em nossa 
trajetória (seja como pais ou 
professores), contribuindo 
assim, para o crescimento 
pessoal e profissional uma 
das outras, pois acreditamos 
na importância da troca de 
experiências. Enfim, estes 
momentos únicos de estudo 
e reflexões e aprendizagem 
que a SEME tem nos propor-
cionado neste período difícil 
por que passamos, tem sido 
de grande valia para nosso 
crescimento.”

Mariana Aparecida Car-
doso Fonseca- Auxiliar de 
Vida Escolar

*
“O título “Pais brilhantes, 

Professores fascinantes” 
traça um paralelo entre a 
educação de crianças e 
adolescentes e a formação 
de equipes no ambiente 
corporativo.

Entende-se que bons 
pais corrigem erros, pais 
brilhantes ensinam a pen-
sar. Educar não é repetir 
palavras, é criar ideias, é 
encantar. Umas das coisas 
mais importantes para a edu-
cação de um filho é ensiná-lo 
a admirar seus educadores.

Desta forma, conclui-se 
que bons pais e bons edu-
cadores formam crianças, 
jovens e adolescentes para 

os aplausos do espetáculo 
que é a vida.”

Sueli Franco de Brito- 
Auxiliar de Alimentação e 
Serviços Gerais

*
“A formação Pais bri-

lhantes, professores fasci-
nantes me permitiu diver-
sas reflexões profissionais, 
pude perceber que diversas 
situações em nosso dia a 
dia são oportunidades de 
evolução na arte de pensar 
e na educação das emoções. 
Como profissional eu entendi 
que um professor brilhante é 
aquele que leva seu educan-
do a buscar o conhecimento 
para a sua vida e que a 
aprendizagem deve ser ro-
deada de significados. Uma 
aprendizagem com memória 
afetiva fica consolidada.”

Bruna Luíza Dias dos 
Santos -  Professora 

*“Estou gostando muito! 
Aprender as técnicas do livro 
está me ajudando a pensar 
em formas de melhorar o 
trabalho e minha relação com 
a minha filha”.

Camila Bianca Pio de 
Carvalho -  Auxiliar de Vida 
Escolar 

“Meu nome é Adriana 
Aparecida Guimarães e 
estou aqui para dar meu 
depoimento sobre o livro: 
Pais Brilhantes Professores 
Fascinantes, do escritor, psi-
quiatra e professor Augusto 

Cury, maravilhoso por sinal. 
Eu tenho esse livro e já fiz a 
leitura por duas vezes; sou 
completamente apaixonada 
por tudo que tem ali, pois 
trabalha nossas emoções 
enquanto profissionais, en-
quanto pais, enquanto seres 
humanos, pensando sempre 
em nossas crianças, em nos-
sos alunos e filhos.  A forma 
como vem sendo passado o 
conteúdo tem sido maravilho-
so. Quero agradecer a vocês, 
da Secretaria da Educação, 
por estarem proporcionando 
essa aprendizagem para a 
gente dia-a-dia, obrigada e 
um forte abraço.“

Adriana – Auxiliar de Vida 
Escolar

“Doutor Augusto Cury é 
um psiquiatra inteligentíssi-
mo, que por meio de seus 
estudos nos traz contribui-
ções para que nós, seres 
humanos, tenhamos uma 
vida mais leve, principalmen-
te neste tempo de pandemia. 
O livro Pais Brilhantes, Pro-
fessores Fascinantes nos 
mostra que podemos ser 
pais melhores, dando voz aos 
filhos, ensinando-os a lutar 
pelos seus ideais, através 
de esforços e conquistas, 
atingindo assim um futuro 
promissor. Não criando filhos 
frustrados e egoístas. O livro 
nos ensina também a sermos 
professores melhores, que 
ensinam com amor e respon-
sabilidade. Professores que 
instigam seus alunos pela 
busca de conhecimento, que 
estimulam a pensar e não 
sermos apenas meros trans-
missores de conhecimento. 
Finalizo com gratidão, pelos 
ensinamentos adquiridos 
nestes meses de formação e, 
com certeza, já fez diferença 
na minha vida profissional e 
familiar. Administrar as emo-
ções durante este período 
de pandemia, de perdas e 
frustações, será fundamental 
para que se tenha uma mente 
saudável futuramente.”Elaine 
Soares – Professora

“Em todo o tempo, o 
ser humano vai passar por 
aprendizado, que ao longo 
do tempo trará estrutura e 
grande conhecimento para 
o viver.

As palestras que são 

ministradas todas as manhãs 
pela diretora sobre o tema 
acima descrito, tendo como 
base os métodos e ensina-
mentos de Augusto Cury. 
Isso nos tem trazido grandes 

conhecimentos.”
João Luiz de Araújo – Au-

xiliar de Vida Escolar 
Fonte: Secretaria 
Municipal de Educação 

O trabalho em equipe é o segredo para o sucesso. 
 EM “Profº Dr. Domingos Lerario”

É tempo de aprender. EM “Claúdia Marina Nogueira”

Educar por meio de grandes histórias. EM “Nossa 
Senhora da Escada”

Exercitando a mente. EM “Prefeito Waldomiro Marcondes”Educar para a vida!. “EMEC Adibe Sayar Daher”

Cruzar  h is tór ias e desenvolver  a  empat ia .
EM “Professora Eunice Leonor Lopes Prado”
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Os Decretos Municipais com todas as regras estão disponíveis no site:
www.guararema.sp.gov.br.

USAR MÁSCARA E ÁLCOOL EM GEL SÃO GESTOS DE RESPEITO
À VIDA! FAÇA A SUA PARTE!

AS PESSOAS ESTÃO CADA VEZ MAIS PERTO DA ROTINA NORMAL E ISTO É UMA 

PREOCUPAÇÃO. O VÍRUS AINDA ESTÁ SE ESPALHANDO E DEVEMOS ESTAR ATENTOS 
AOS DETALHES. AS PEQUENAS COISAS, COMO CARDÁPIOS EM RESTAURANTES, 
MAÇANETAS, SACOLAS DE SUPERMERCADO E BANCOS DOS ÔNIBUS, POR EXEMPLO, 

PODEM ESTAR INFECTADAS.

ESTAMOS NA FASE VERDE, MAS A COR DEVE 
SER SEMPRE AMARELA, DE ALERTA.

NO COMBATE AO COVID-19
AVANÇAMOS MUITO,
MAS NÃO DÁ PARA DESCUIDAR AGORA!
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SILENE  OLIVEIRA
  Fone: (11)  4693.4771 -  Cel: (11) 97217.0673 Visitem o site: www.gazetadeguararema.com.br

Colunista Social

Fazer aniversário não é ficar mais velho, mas agradecer a Deus por mais um ano de vida bem vivido. Fazer aniversário é receber o carinho e afeto dos amigos e familiares. Fazer aniversário é uma dádiva, é simplesmente dizer que a vida é bela e vale muito a pena ser vivida. Aos aniversariantes do 
mês de outubro (segunda quinzena) desejamos que o seu interior alcance a paz, que sua fé nunca se abale, que nunca perca a esperança e que Deus continue abençoando imensamente sua vida, mostrando o melhor caminho e te fazendo merecedor de grandes realizações. Parabéns e muitas felicidades!

Adriana Ferreira (30/10) Letícia Augusta dos Santos Aquino (27/10) Odila Maria Cavalheiro (13/10)

Lais Lucena de Siqueira (24/10)
O casal Nelson  Monteiro e Ducimar completaram 
19 anos de matrimônio (27/10). Deus continue 
sempre abençoando esta união.Felicidades!

Maria Adelaide Oliveira (Nena) (23/10)
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SILENE  OLIVEIRA
  Fone: (11)  4693.4771 -  Cel: (11) 97217.0673 

Fazer aniversário não é ficar mais velho, mas agradecer a Deus por mais um ano de vida bem vivido. Fazer aniversário é receber o carinho e afeto dos amigos e familiares. Fazer aniversário é uma dádiva, é simplesmente dizer que a vida é bela e vale muito a pena ser vivida. Aos aniversariantes do 
mês de outubro (segunda quinzena) desejamos que o seu interior alcance a paz, que sua fé nunca se abale, que nunca perca a esperança e que Deus continue abençoando imensamente sua vida, mostrando o melhor caminho e te fazendo merecedor de grandes realizações. Parabéns e muitas felicidades!

Eterna Prefeita Conceição Apparecida Alvino de Souza (30/10)
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Entre no ritmo 
e concorra ao 
sorteio especial.

A cada 
R$ 100,00
ganhe um
número
da sorte.

tmo 
 ao 
ecial.

A c
R$ 10
g
nú
d

Processo SUSEP nº 15414.900504/2019-55.SAC - 0800 724 7220 /
Promoção válida de 02/03/2020 a 21/12/2020. Para mais informações, consulte as condições gerais, o regulamento e as características essenciais em www.poupareganharsemparar.com.br Título de pagamento único da modalidade incentivo emitido pela ICATU CAPITALIZAÇÃO S/A, CNPJ/MF nº 74.267.170/0001-73, 

Deficientes Auditivos ou de Fala -  0800 724 0525. Ouvidoria - 0800 646 2519. Ouvidoria Icatu - 0800 286 0047.

Fale com um de nossos gerentes e saiba mais.
Ag. Sicredi Ferraz de Vasconcelos, R. Getulio Vargas, 130.

(11) 4676-1030



Jornal Gazeta de Guararema  Sábado,  31 de  Outubro de  2020 9Jornal Gazeta de Guararema

Segunda – Para não voltar 
para casa, K1 inventa que 
precisa terminar um trabalho 
de escola com Keyla, e a ami-
ga confirma. Noboru sugere 
que Tato visite a cozinha de 
seu restaurante. Roney pro-
mete ajudar Benê com seu 
vídeo para a audição musical. 
Lica e Clara convencem Mar-
ta e Luís a confrontar Malu e 
Edgar. Keyla conversa com 
K1 sobre Roger e sugere que 
a amiga peça orientação a 
Dóris. Ellen e Clara decidem 
aderir à greve ao lado de Lica. 

K1 pede para Dogão ensiná-
-la a fabricar uma bomba ca-
seira. Malu ameaça os alunos. 
Apoiada por Keyla e K2, K1 
revela a Dóris que Roger a 
está assediando.
 
Terça – Dóris acolhe K1 e a 
orienta a falar com sua mãe 
e reunir provas contra Roger. 
Edgar pede para conversar 
com os líderes de greve de 
alunos. Lica, Clara, MB, Fe-
lipe e Samantha não cedem 
a Malu e Edgar. Jota flerta 
com Ellen. Marta e Luís con-
frontam Edgar e Malu sobre 
o novo sistema de ensino do 
colégio Grupo. Tato comen-
ta com Keyla que pensa em 
estagiar no restaurante de 
Noboru. Benê pede que Juca 
a ajude com seu vídeo para a 
audição musical. Dóris elogia 

o trabalho de Dogão e o libera 
do serviço na biblioteca. Guto 
sente ciúmes de Benê com 
Juca. A pedido de seus ex-
-alunos, Bóris avalia as novas 
apostilas do Grupo. Roney 
apoia a demissão de Tato. Dó-
ris, K1, K2 e Keyla vão à dele-
gacia de mulheres. Andrezza 
convoca Roger e Kátia para 
esclarecimentos.
 
Quarta – Andrezza tranquiliza 
K1 e garante sua segurança. 
Lica, Ellen, Samantha, MB 
e Felipe pressionam Bóris a 
voltar para o Grupo. Benê é 
aprovada para o curso de mú-
sica, e Guto comemora. Clara 
desabafa com Malu, que cho-
ra com as palavras da filha. 
Lica aconselha MB a procu-
rar K1. Lica questiona Felipe 
sobre sua relação com Clara. 

Benê pensa em beijar Guto 
novamente. Em seu depoi-
mento, Kátia afirma a Andre-
zza que Roger criou K1 desde 
pequena. Roney aconselha 
Bóris a ajudar os alunos do 
Grupo. K1 relata a Andrezza 
todas as violências de Roger 
contra ela. Na reunião de pais 
e alunos, Marta pede a Edgar 
que as apostilas do colégio 
sejam avaliadas por um peda-
gogo. Kátia garante que não 
expulsará Roger de sua casa. 
Bóris chega à reunião no colé-
gio Grupo.
 
Quinta – Bóris discursa sobre 
a história do colégio Grupo e 
afirma que o novo sistema de 
ensino contraria o legado da 
escola. Andrezza se surpre-
ende com o comportamento 
de Kátia e questiona se algum 

parente de K1 pode acolher 
a menina. A tia de K1 chega 
para resgatá-la. Edgar convi-
da Bóris a retornar ao Grupo, 
e Malu se sente humilhada. 
Malu não permite que Edgar 
entre em casa. K1 volta para 
a escola. Benê pede ajuda a 
Keyla para se aproximar de 
Guto. Dogão e Juca se apli-
cam para a vaga de Tato na 
Chapa do Romano. Dóris in-
centiva Bóris a aceitar o con-
vite de Edgar. MB apoia K1 e 
se apresenta a Dogão como 
seu namorado. Julinho divul-
ga o clipe de Roney na inter-
net. Bóris vai ao encontro de 
Edgar, e Malu flagra os dois.
 
Sexta – Malu confronta Edgar, 
que afirma que trará Bóris de 
volta para o colégio Grupo. 

Roney fantasia sobre voltar a 
ser famoso, e Keyla se pre-
ocupa. Malu desabafa com 
Clara e diz que pedirá demis-
são do Grupo. Tina pede que 
Benê reúna as quatro amigas 
para uma surpresa. Os alunos 
comemoram a volta de Bóris. 
Anderson e Samantha combi-
nam um encontro. Bóris anun-
cia a Ellen e Jota que os dois 
foram convidados para uma 
nova competição de jogos ele-
trônicos. Deco se insinua para 
Lica e propõe que a menina o 
acompanhe a uma nova via-
gem. Roney se decepciona 
com o retorno de seu vídeo 
da internet. Josefina questio-
na Roney sobre seu passado. 
Ellen, Benê, Lica e Keyla se 
surpreendem com a mensa-
gem de Tina.  

Globo – 19h15
 Segunda – Tancinha sofre 

com a decisão de Apolo em 
romper seu noivado. Bruna 
deduz que Giovani está com 
outra mulher. Shirlei questiona 
as atitudes de Giovanni. Pené-
lope pergunta a Tamara se ela 
está tomando seus remédios. 
Fedora alerta Leozinho sobre 
as investigações de Aparício. 

Henrique e Penélope se en-
contram novamente, e trocam 
acusações. Leozinho procura 
o Mestre, que afirma ao rapaz 
que precisam resolver a situa-
ção de Aparício.

 
Terça – Agilson e Leozinho 

conversam sobre Aparício. 
Penélope chora, e Henrique 
a conforta. Giovanni conta 
para Shirlei que encontrou 
a agenda de Camila, e ela 
flagra o rapaz. Henrique beija 
Penélope, que o agride. Beto 
comenta com Henrique seus 
sonhos com Tancinha. Fedora 
afirma a Teodora que precisa 
se casar com Leozinho. Fe-

dora desaprova seu vestido 
de casamento. Lucrécia diz a 
Agilson que Camila não quer 
ir ao casamento de Fedora. 
Aparício apresenta Leozinho 
para Camila, que se recorda 
de que o rapaz é um bandido 
procurado pela polícia.

 
Quarta – Agilson e Leozi-

nho despistam as lembranças 
de Camila. Fedora reclama de 
seu vestido de casamento, e 
Teodora a repreende. Genésio 
ameaça as filhas de Frances-
ca. Nair e Francesca denun-
ciam Genésio à polícia. Todos 
se surpreendem com o visual 
de Fedora em seu casamento. 

Camila interrompe a cerimônia 
e afirma que Leozinho é um 
bandido. Tancinha é seques-
trada por Genésio.

 Quinta – Apolo não en-
contra Tancinha. Fedora acu-
sa Camila de querer acabar 
com seu casamento. Carmela 
e Beto tramam para afastar 
Tancinha de Apolo. Frances-
ca conta a Apolo e Giovanni 
sobre Genésio. Tancinha é 
feita de refém por Genésio. Te-
odora expulsa Camila de sua 
casa. Beto avisa a todos que 
conseguirá pagar o resgate 
de Tancinha. Afonso garante 
a Carol que irá se curar. Tan-
cinha tenta fugir dos bandidos, 

mas Genésio a ameaça com 
uma arma. 

 Sexta – Genésio volta 
para o cativeiro com Tancinha. 
Beto e Apolo seguem o carro 
de Genésio, e o rendem. Beto 
acaba sendo atingido por um 
tiro, e Tancinha implora ajuda. 
Genésio é preso. Apolo sente 
ciúmes de Tancinha ao vê-la 
preocupada com Beto. Bruna 
questiona Carmela sobre a 
vida amorosa de Giovanni. 
Aparício afirma a Enéas que 
convencerá Rebeca a se 
casar com ele. Apolo decide 
reatar seu noivado com Tanci-
nha. Apolo escuta Francesca 
dizer que a moça vai à casa 

Globo – 21h15
Segunda – Joyce se pre-

ocupa ao saber da denúncia 
de Cibele. Ritinha afirma a 
Marilda que seu filho não é 
nem de Ruy e nem de Zeca. 
Zeca briga com Jeiza. Eugênio 
reclama da falta de apoio de 
Joyce. Caio avisa a Ruy do 
resultado negativo do exame 
de corpo de delito feito por 
Cibele. Silvana volta para 
casa abatida e Simone tenta 
conversar com a mãe. Bibi 

distribui os convites para sua 
festa de aniversário. Ruy é 
avisado de que não pode se 
aproximar de Cibele. Jeiza 
descobre que a Polícia Civil 
conseguiu o nome do homem 
que estava na gravação tele-
fônica. Eurico demite Cibele. 

 
Terça – Caio consegue 

revogar a medida protetiva 
de Cibele. Joyce lamenta com 
Irene ter se apegado ao filho 
de Ritinha. Simone questiona 
Silvana sobre sua viagem a 
São Paulo. Abel implora que 
Jeiza não aceite o convite 
de Ritinha. Ivana se perturba 
com os comentários de Ruy 
ao vê-la usar suas roupas 
para sair com Cláudio. Jeiza 
comemora o mandado de 
prisão expedido para Rubi-
nho. Bibi elogia Rubinho para 

Heleninha. Cândida convence 
Jeiza a chamar Zeca para ir 
à gafieira. Eugênio discute 
com Joyce e decide ligar para 
Irene. Silvana revela a Simone 
que não foi para São Paulo.

 
Quarta – Jeiza fala para 

Zeca que pode tentar encon-
trar o menino que caiu com 
ele no rio. Junqueira não gosta 
de ser comparado a Rubinho. 
Cibele confirma a Dantas que 
Ruy é inocente. Rubinho se 
preocupa ao ver Jeiza entrar 
na gafieira. Rubinho foge de 
Jeiza e pede informações so-
bre a policial para um compar-
sa. Bibi descobre que o marido 
foi embora de sua festa e se 
preocupa. Jeiza dança com 
Zeca e procura por Rubinho 
sem que o noivo perceba. 
Jeiza relata que viu Rubinho 

na Estudantina. 
 
Quinta – Heleninha en-

contra no caderno de Yuri a 
foto de Rubinho colada junto 
a um cartaz de procurado. 
Ivana reclama de seu corpo 
para Simone. Ritinha critica 
Joyce. Zeca se recusa a ver o 
filho de Ritinha. Bibi estranha 
o comportamento de Yuri e 
comenta com Rubinho. Ruy 
e Cibele se enfrentam. He-
leninha sugere que Leila es-
queça o antigo namoro entre 
Caio e Bibi. Rubinho é preso. 
Rubinho é interrogado na de-
legacia. Heleninha pede para 
Junqueira ajudar o marido de 
Bibi e ele avisa a Dantas. Ru-
binho vê Jeiza na delegacia. 
Caio pede para Dantas não 
mencionar seu nome no caso 
de Rubinho. 

 

Sexta – Bibi afirma a Au-
rora que a culpada pela prisão 
do marido é Jeiza. Rubinho 
nega a Dantas que tenha 
cometido qualquer crime. 
Zeca pega com Cândida os 
documentos de Jeiza para 
dar entrada nos papéis do 
casamento. Heleninha vê a 
imagem do bandido da supos-
ta quadrilha de Rubinho e lem-
bra da foto que viu com Yuri. 
Bibi enfrenta Jeiza. Heleninha 
conversa com Yuri e conclui 
que Rubinho é culpado. Dan-
tas passa o caso de Rubinho 
para Eugênio. Aurora comenta 
com Bibi suas suspeitas con-
tra Rubinho. Edinalva avisa a 
Ritinha que Zeca entrou com 
o pedido de divórcio e ela fica 
apreensiva. Bibi vê Rubinho 
sendo transferido para uma 
penitenciária e se desespera.

 

Sábado – Junqueira su-
gere que Heleninha destrua 
as fotos que estão com Yuri. 
Eugênio consegue um ha-
beas corpus para Rubinho. 
Cândida avisa a Jeiza que 
Rubinho será libertado. Zeca 
se enfurece com a reação de 
Jeiza sobre o processo de seu 
casamento e termina o noiva-
do com a policial. Heleninha 
decide denunciar Rubinho ao 
ver o depoimento de Jeiza na 
TV. Ivana pede para conversar 
com Eugênio. O habeas cor-
pus de Rubinho é revogado e 
Bibi fica arrasada. Heleninha 
sente-se culpada pela tristeza 
de Bibi. Ritinha pensa em pro-
curar Zeca. Zeca não aceita as 
alianças de Jeiza de volta. Bibi 
reconhece as fotos de Yuri.

Resumos dos capítulos das novelas
 De 02/11 a 07/11/2020

de Beto.
 Sábado – Apolo desiste 

de falar sobre seu noivado 
com Tancinha. Carmela se 
irrita com Shirlei e afirma que 
Francesca gosta mais da 
irmã. Tancinha visita Beto. 
Adriana afirma a Apolo que há 
uma vaga de emprego como 
mecânico na equipe. Carmela 
decide se vingar de Shirlei e 
arma para que a irmã se en-
vergonhe na frente de Adônis. 
Rebeca convida homens ricos 
para um coquetel beneficente 
na cobertura. Beto leva Tanci-
nha para jantar, mas ela passa 
mal durante o encontro.

Globo – 18h15 
Segunda – Dom Rafael 

percebe que Duque armou o 
sequestro para que ele reen-
contrasse Cristal e confessa 
à filha que sente sua falta. 
Guiomar se preocupa com a 
obsessão de Alberto por Ester. 
A pedido de Samuel, Doralice 
consegue pegar uma foto an-
tiga de Dionísio. Mila estranha 
quando Natália lhe diz que 
respeita sua decisão de morar 

com o pai. Rafael demonstra 
a Duque estar arrependido por 
suas atitudes erradas. Samuel 
descobre que Dionísio era o 
amigo brasileiro de seu pai 
que os traiu. Guiomar avisa a 
Alberto que Ester deu entrada 
no pedido de divórcio. Duque 
se emociona ao ver Amaralina 
entre os fãs de Cristal.

 Terça – Amaralina conta 
para Duque que fundou o fã-
-clube de Cristal. Dom Rafael 
é aconselhado pelo padre a 
pedir perdão às pessoas a 
quem fez mal. Lindaura con-
vence Samuel a não denun-
ciar Dionísio. Dom Rafael 
resolve pagar o que deve a 
Duque pela antiga sociedade 

dos dois. Amaralina mostra a 
foto de seu avô para Amparo, 
que não percebe que se trata 
de Duque quando jovem. Sa-
muel confirma para Cassiano 
que a pedra do cincerro de 
Ariana é a turmalina da Paraí-
ba. Cassiano devolve o cincer-
ro de Ariana e combina com 
Candinho uma ida até o local 
onde a pedra foi encontrada. 
Alberto tenta fazer a cabeça 
de Samuca contra Cassiano. 
Cristal liga para Cassiano e 
Ester sente ciúmes.

 Quarta – Cristal avisa a 
Cassiano que chegará a Vila 
dos Ventos no dia seguinte. 
Ciro fica triste porque Mila 
deixará Vila dos Ventos. Du-

que surpreende Cassiano ao 
aparecer no Flor do Caribe. 
Ester propõe sociedade a Taís. 
Dionísio desconfia de que 
Doralice tenha roubado sua 
medalha a mando de Quirino 
e decide demiti-la. Natália 
chega em casa com Juliano 
e se espanta ao ver Reinaldo.

 Quinta – Reinaldo trata 
Natália como se os dois ainda 
fossem casados. Dionísio fica 
surpreso ao ver no álbum a 
foto que havia sumido e se 
vê forçado a pedir desculpas 
a Doralice. Cristal beija Cas-
siano sem saber que ele está 
com Ester. Guiomar descobre 
que Doralice roubou a foto de 
Dionísio e alerta a funcionária 
sobre o perigo de o sogro des-

cobrir que está sendo investi-
gado. Alberto convida Guio-
mar para ir à inauguração do 
Flor do Caribe para ver Cristal. 
Alberto tenta convencer Cristal 
de que o caso entre Cassiano 
e Ester não vai durar. Durante 
seu show, Cristal oferece uma 
flor do Caribe para Cassiano.

 Sexta – Ester interrom-
pe o assédio de Cristal a 
Cassiano. Juliano cobra de 
Natália o fato de ela não o ter 
apresentado para Reinaldo 
como seu namorado. Alberto 
convida Cristal para almoçar 
em sua casa. Cassiano avisa 
para Amaralina que Alberto 
deve estar armando contra 
ele. Guiomar comenta com 
Cristal e Amparo que Cas-

siano foi preso no Caribe por 
Dom Rafael. Alberto oferece 
sociedade a Cristal no Grupo 
Albuquerque, se ela conseguir 
seduzir e conquistar Cassiano.

 Sábado – Cristal recusa 
a proposta de Alberto. Chico 
se emociona ao saber que a 
homenagem que Cassiano lhe 
prestou foi divulgada no jornal. 
Ester pergunta a Cassiano se 
ele confia em Cristal. Duque 
mostra a Cassiano o lucro do 
Flor do Caribe obtido com o 
show de Cristal. Marizé e Lipe 
descobrem que o pai ficou 
preso cumprindo pena por 
um crime praticado por Hélio. 
Cristal vai até a casa de Ester.
Produção 
Carta Z Notícias 
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ARTESP abre consulta pública para mudança de regras
no transporte coletivo de passageiros de fretamento 
Passageiros e empresas poderão participar e enviar contribuições até 09 de novembro

. . .  continuação 
da1ª página. viagens 
que serão realizadas Atu-
almente, o Comunicado de 
Viagem deve ser enviado 
com 1h de antecedência 
de cada saída. Pela nova 
regra, os dados precisam 
ser informados 48 horas 
antes do início da viagem.

Outro item que pode so-
frer alterações é a lista de 
passageiros que a empre-
sa deve informar a relação 
de nomes à ARTESP e 
deixá-la dentro do veículo 
para efeitos de fiscaliza-

ção e controle, ou seja, 
as adequações manuais 
(inclusão ou substituição) 
de até quatro passageiros, 
passariam a ser no máximo 
5% do total de passagei-
ros relacionados para a 
viagem. 

 A nova regulamentação 
prevê ainda que as viagens 
de fretamento eventual 
devem ser realizadas para 
deslocamento de pessoas 
em “circuito fechado”, ou 
seja, a viagem deve ser de 
ida e volta com o mesmo 
grupo de passageiros. A 

exceção será apenas para 
situações de traslado.

“O transporte coletivo 
de passageiros de freta-
mento eventual e contínuo 
é um serviço muito rele-
vante para a população 
do Estado de São Paulo. 
Com a consulta pública, 
esperamos ter um contro-
le mais eficaz do serviço 
prestado pelas empresas 
para que os usuários pos-
sam viajar com segurança 
e tranquilidade”, explica 
Milton Persoli, diretor-geral 
da ARTESP.

Sobre a ARTESP 
  A ARTESP – Agência 

Reguladora de Serviços 
Públicos Delegados de 
Transporte do Estado de 
São Paulo – regula o Pro-
grama de Concessões 
Rodoviárias do Governo 
do Estado de São Paulo 
há mais de 20 anos. Sob 
sua gerência, estão 20 con-
cessionárias, que atuam 
em 10,8 mil quilômetros 
de rodovias, o que repre-
senta quase 31% da malha 
estadual, abrangendo 283 
municípios. 

Governo de SP deu início à Operação Finados  nesta quinta-feira (29) 
Ações operacionais envolvem reforço das equipes da Polícia Rodoviária, do DER, da ARTESP e das concessionárias para garantir segurança e maior conforto nas rodovias paulistas

O Governador João Doria 
anunciou nesta quarta-feira 
(28) o início da Operação Fi-
nados, que conta com o refor-
ço do Policiamento Rodoviário 
Estadual, do Departamento de 
Estradas de Rodagem (DER), 
da Agência de Transporte do 
Estado de São Paulo (AR-
TESP) e das concessionárias 
nas rodovias do estado. As 
ações operacionais conjuntas 
começam nesta quinta-feira 
(29) e vão até segunda-feira 
(2), com o objetivo de garantir 
maior segurança e conforto 
aos usuários que forem viajar 
neste feriado prolongado. 
Mesmo com a operação, o Go-
verno de São Paulo reforça a 
importância de evitar viagens 
desnecessárias e a exposição 
ao risco de contaminação por 
COVID-19.  

 
“Para garantir a segurança 

e o conforto dos usuários que 
forem viajar neste feriado 
prolongado, será mobilizada 
uma grande força operacio-
nal. Mas, apesar do feriado 
prolongado, é nosso dever 
orientar você, cidadão brasilei-
ro de São Paulo, para ter todo 
cuidado com aglomerações, 
sobretudo no litoral do estado 
ou para onde você esteja pla-
nejando a sua viagem. Não 
esqueça a sua máscara e a 
use, a máscara protege, é sua 
garantia de vida até a chegada 
da vacina”, disse Doria.  

 
Em média, 21,5 mil poli-

ciais vão reforçar diariamente 
as ações de patrulhamento 
ao longo dos 22 mil quilôme-
tros de rodovias estaduais 
durante o feriado prolongado 
para evitar crimes e garantir a 
fluidez do trânsito em toda a 
malha rodoviária do estado. A 
operação utilizará ainda oito 
mil viaturas, 50 cavalos, 10 
helicópteros, 12 drones, 386 
guinchos e 200 ambulâncias, 
que serão distribuídos ao lon-
go de 190 pontos estratégicos 
para o policiamento. 

 
Os policiais rodoviários 

empenhados na ação reali-
zarão testes de embriaguez 
e o motorista que for flagrado 

dirigindo sob a influência de 
álcool será multado e poderá 
ter o veículo apreendido. O 
condutor ainda poderá ter a 
Carteira Nacional de Habili-
tação (CNH) suspensa, além 
de responder criminalmente.  

 
Além disso, será intensifi-

cada a fiscalização de limites 
de velocidade, ultrapassagens 
e uso de cinto de segurança, 
assentos infantis e capacetes. 
Os efetivos do Comando de 
Policiamento de Choque (CP-
Chq), Comando de Polícia de 
Aviação “João Negrão” (CAv) 
e territoriais também serão 
empregados nas orlas das 
praias. 

 
Haverá o uso de megafo-

nes para reforçar a necessi-
dade do distanciamento social 
em pontos específicos como 
praias, bares e restaurantes, 
como medida de proteção 
à COVID-19. A PM paulista 
também dará apoio à fiscaliza-
ção das equipes de vigilância 
sanitária municipal e estadual.  

 
Estradas 
Além dos reforços opera-

cionais e de fiscalização para 
atendimento aos usuários 
e monitoramento das rodo-
vias mais movimentadas, as 
medidas visam minimizar 
os impactos causados pelo 
aumento do fluxo de veícu-
los. Para isso, as rodovias 
estaduais contarão com o uso 
de drones, que permitem às 
equipes de campo um melhor 
tempo de resposta e tomadas 
de decisões, além de 1.818 
câmeras de fiscalização, que 
abastecem os centros opera-
cionais 24 horas por dia, e 551 
sensores de tráfego.  

 
Nas redes sociais, os ór-

gãos do Governo do Estado 
vão divulgar os melhores 
horários para pegar a estrada 
e as condições de tráfego 
para permitir que os usuários 
se programem. Os painéis de 
mensagens variáveis (PMVs), 
espalhados pelas estradas de 
São Paulo, também passarão 
informações e alertas aos 
motoristas.  

 “É uma operação impor-
tante para garantir a qualidade 
das rodovias e a segurança da 
população. Todos os esforços 
com a Artesp, o DER e equi-
pes da Polícia Rodoviária têm 
este objetivo, sobretudo neste 
momento que ainda estamos 
passando, em que menos aci-
dentes de trânsito significam 
mais leitos livres para atender 
os pacientes do coronavírus”, 
afirma a Secretária interina 
da Secretaria Estadual de Lo-
gística e Transportes, Priscila 
Ungaretti.  

 
Nas rodovias concedidas, 

sob regulação da ARTESP, 
os painéis eletrônicos vão 
divulgar mensagens de cons-
cientização com recomen-
dações do protocolo vigente 
da quarentena. “Mantemos 
o compromisso de oferecer a 
melhor prestação de serviço 
e atendimento nas rodovias 
para quem optar por viajar. 
Entretanto, é nossa obrigação 
relembrar a todos que estive-
rem nas estradas que ainda 
há um protocolo vigente de 
recomendação para evitar a 
contaminação da COVID-19”, 
diz Milton Persoli, Diretor-
-Geral da ARTESP.  

 
As rodovias administradas 

pelo DER e as concedidas, 
sob fiscalização da ARTESP, 
contam também com recur-
sos operacionais como 386 
guinchos, 419 veículos de 
inspeção e 209 ambulâncias.  

 
Fiscalização  
Haverá ações operacio-

nais conjuntas com DER, 
ARTESP, concessionárias e 
Polícia Rodoviária Estadual 
para garantir segurança e 
conforto, minimizar os impac-
tos do aumento do fluxo de 
veículos e agilizar a remoção 
de interferências no trânsito. 
 
Melhores horários para 
viajar 

Os motoristas poderão 
planejar a sua viagem, esco-
lhendo os horários de menor 
movimento. Na quinta-feira 
(29), a estrada estará mais 
livre entre 0h e 11h e 18h e 

00h, já na sexta, este horário 
é entre 0h e 10h e no sábado, 
de 0h a 7h e 21h a 00h. No 
domingo, os melhores horá-
rios para viajar são de 0h a 
8h e de 18h a 0h. No retorno, 
na segunda-feira, a dica é 
pegar a estrada entre 0h e 9h 
e 21h e 0h. 

 Travessias litorâneas  
A Operação Finados 2020 

também vai acontecer nas oito 
travessias litorâneas. Serão 
disponibilizadas 30 balsas, no 
total, além de monitoramento 
operacional e equipes de ma-
nutenção 24 horas, e informa-
ções em tempo real nos PMvs 

e no Aplicativo Travessias. 
 ARTESP – Assessoria de 

Imprensa 
artespimprensa@artesp.

sp.gov.br 
(11) 99230-4520 
(11) 97071-1414 
(11) 96632-5465 
(11) 94544-5459 
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              Produção: 
          Carta Z Notícias

         Ritmo rebelde
                    (GLOBO, DOM, DIA 1º, ÀS 18H)

A disputa da “Dança dos Famosos”, do “Domingão 
do Faustão”, entra na quarta rodada. As mulheres vol-
tam ao palco do programa e encaram o ritmo do rock. 
Após o funk, Lucy Ramos passou a liderar o ranking 
da competição. Enquanto isso, Guta Stresser segue 
na última posição do quadro. Giullia Buscacio, Luiza 
Possi e Isabeli Fontana também continuam na disputa 
comandada por Fausto Silva.

     Disputa acirrada
        (GLOBO, SEG, DIA 2, ÀS 13H10)

O mundo está de olho na reta final das eleições 
americanas. No “Jornal Hoje”, a repórter Sandra Coutin-
ho fala sobre os riscos para a democracia americana 
caso um dos candidatos não reconheça o resultado. Na 
próxima terça, dia 3 de novembro, os americanos vão 
às urnas para definir seu presidente entre o republicano 
Donald Trump e o democrata Joe Biden.

       Novas histórias
                 (GNT, TER, DIA 3, ÀS 22H30)

Fábio Porchat voltou ao ar com edições inéditas 
do “Que História é Essa, Porchat?”, do GNT. No novo 
episódio, Otaviano Costa, Fernanda Rodrigues e André 
Marques relembram histórias divertidas e impactantes. 
A produção segue rigorosos protocolos de segurança e 
higiene no combate à Covid-19. Por isso, todas as par-
ticipações são gravadas através de chamadas de vídeo.

        Água na boca
                (BAND, TER, DIA 3, ÀS 22H45)

A temida confeitaria está de volta ao “Masterchef 
Brasil”. Na cozinha da competição, os participantes 
terão de fazer um tiramisù, uma sobremesa tipicamente 
italiana. Na prova decisiva, eles terão de preparar stro-
gonoff. Comandado por Ana Paula Padrão, o programa 
conta com Érick Jacquin, Paola Carosella e Henrique 
Fogaça no time de jurados.

       Mistério no ar
                     (GNT, TER, DIA 3, ÀS 23H30)

Sucesso internacional, a série “Manifest - O Mistério 
do Voo 828” estreia na grade do GNT. Na produção 
dramática, um avião comercial desaparece inexpli-
cavelmente em um voo transoceânico e reaparece 
cinco anos depois de ser considerado perdido no mar. 
Enquanto os parentes dos passageiros tiveram que 
aprender a lidar com a perda após tantos anos, para 
as pessoas a bordo do avião, o tempo simplesmente 
não passou. A primeira temporada tem 16 episódios.

Nova leva de episódios
       (WARNER CHANNEL, QUA, DIA 4, ÀS 00H)

A segunda temporada de “All American” estreia na 
Warner Channel. A produção conta a história de Spen-
cer James, um talentoso jogador de futebol americano 
de uma escola em South Central LA. Ele é recrutado 
para jogar em uma outra escola com mais prestígio em 
Beverly Hills. Assim, ele terá de lidar com as vitórias, 
perdas, desafios e navegar entre dois mundos comple-
tamente diferentes. A nova leva de episódios mostra 
Spencer enfrentando mudanças familiares e decisões 
difíceis depois de vencer o campeonato estadual.

  Em nome do amor
     (RECORD, SEX, DIA 6, ÀS 23H15)

O fotógrafo paulista Lucas Kendi, de 27 anos, é des-
taque do segundo episódio de “Game dos Clones”. Ele 
está à procura de alguém alto astral, assim como ele, e 
que também tenha muita disposição para acompanhá-
-lo nos diversos esportes que ele gosta, como vôlei, 
futebol e rugby. O “reality show” é apresentado por 
Sabrina Sato.

        Paraíso solar
                (MULTISHOW, QUA, 4, ÀS 18H)

Bruno De Luca explora Ibiza na nova temporada de 
“Vai Pra Onde?”, do Multishow. O apresentador mostra 
a fase de reabertura da economia após o isolamento 
social em virtude da pandemia do novo coronavírus. 
O roteiro do programa inclui uma viagem para a Ilha 
de Formentera, vizinha de Ibiza, e aventuras pelo lado 
cultural e hippie do arquipélago, com visitas às feiras e 
lugares turísticos que refletem o espírito livre marcante 
na região. As gravações contaram com uma equipe 
local e seguiram todas as orientações da Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS) para evitar o avanço da 
Covid-19 e preservar a saúde dos envolvidos na produção.
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