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Cotações Selic (ano)
6,5% R$  998

Salário Mínimo 181
Disque-Denúncia Não tenho dúvida que, caso se concretize, 

o VLT será um ganho extraordinário para 
Guarulhos”, Guti, prefeito de GuarulhosBovespa Euro

Oficinas de slime e 
confeitaria animam 

Shopping Bonsucesso

jornalfolhametro folhametropolitanagru 94133-1066 Distribuição Gratuitawww.fmetropolitana.com.br

Dólar

+0,63%
R$ 3,73

+0,10%
R$ 4,22

Pág. 5

Prefeitura recebe primeiro estudo 
de viabilidade do VLT em Guarulhos
Levantamento foi apresentado nesta sexta-feira (08) por integrantes da Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD) 
e do Governo do Estado; estudo considerou rotas de maior fluxo, além de aspectos ambientais e financeiros

Pág. 4

Déficit de policias civis 
chega a quase 200 

profissionais na cidade 
Pág. 5

Guti se reúne com Bruno 
Covas para tratar sobre 

liberação de ponte da via Dutra 
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Incêndio no CT do 
Flamengo deixa 10 
mortos e três feridos

Pág. 3

Humorista 
Cleber Rosa se 

apresenta neste 
domingo no 
Adamastor
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será a oficina de slimes, na qual os pequenos 
poderão criar suas próprias “gelecas” coloridas 
e levá-las para casa. Já o dia 17 traz ensinamen-
tos de jardinagem com hortaliças, mostrando 
os cuidados necessários com uma horta e fa-
lando sobre sustentabilidade. Por fim, a tercei-
ra, que acontece no dia 24, mostra aos peque-
nos um pouco mais sobre a arte da confeitaria, 
com produção de docinhos divertidos. Todos 
os encontros serão gratuitos e acontecerão das 
14h às 20h.

27 de fevereiro, na Casa do Jovem. Os parti-
cipantes receberão certificado.

O objetivo é preparar os jovens do ensino 
médio que estão na fase de realizar estágios. 
A Snack Aula é focada em conversação bá-
sica. A subsecretaria informa que, de acordo 
com a demanda, a intenção é que aconteçam 
durante todo o semestre e que seja possível 
introduzir o nível intermediário do idioma, 
sempre pensando na empregabilidade.

vagas de emprego e estágio para jovens de 16 
a 29 anos, além de testes médicos como aferi-
ção de pressão, oficina circense de malabares, 
campanha de doação de sangue, atividades de 
entretenimento e lazer para jovens e crianças e 
divulgação das atividades da Subsecretaria da 
Juventude. A proposta da iniciativa é alcançar os 
jovens de todas as macrorregiões do município, 
considerando e valorizando as diversidades so-
cial, racial, cultural, ideológica, sexual e religiosa.
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CLIMA - A semana que começou com muita chuva e frio chega ao fim com um belo pôr-do-Sol
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As férias podem estar no fim, mas os pe-
quenos de Guarulhos ainda têm muitas oportu-
nidades de diversão no Shopping Bonsucesso. 
Em três domingos de fevereiro (10, 17 e 24), o 
empreendimento terá um cronograma de ofi-
cinas especiais para as crianças como forma de 
trazer experiências diferenciadas para a região. 
Na grade de programação, confeitaria e jardi-
nagem com hortaliças, além da febre do slime, 
prometem fazer sucesso entre a criançada.

O primeiro encontro da agenda, no dia 10, 

Estão abertas as inscrições para a Snack 
Aula, curso gratuito básico de inglês, pro-
movido pela Subsecretaria da Juventude, 
em parceria com a CNA Idiomas. Um total 
de 20 vagas será disponibilizado para jo-
vens de 15 a 29 anos. As inscrições podem 
ser realizadas pelo telefone 2408-5604 ou 
pessoalmente na subsecretaria, que fica 
na rua Nadir, 1.995, em Gopoúva. As aulas 
acontecem das 14h às 15h15, a partir do dia 

O Bosque Maia vai sediar a terceira edição 
do Projeto Juventude no Parque neste sábado 
(9), das 10h às 16h, com o objetivo de propor-
cionar atividades de esporte e lazer, oficinas 
culturais e ações de inclusão e preventivas de 
saúde, tudo isso em parceria com instituições 
públicas e privadas. A iniciativa é da Secretaria 
de Direitos Humanos, por meio da Subsecretaria 
da Juventude.

Nesta oportunidade, o projeto vai oferecer 

Dizem que o que mais dei-
xou o ex-presidente Lula con-
trariado com a segunda conde-
nação da Lava-Jato, conhecida 
na quarta-feira, foi a multa que 
constou na sentença da juíza 
federal Gabriela  Hardt: 423 mil 
reais. Mais do que a proibição 
de exercer qualquer cargo pú-
blico por 25 anos e 10 meses. 
Somados aos 73 anos de hoje, 
o líder petista só vai poder se 
candidatar quando completar 
98 anos de idade. É claro, os 
amigos e seguidores lembram, 
a sentença pode ser revertida 
com a apelação ao tribunal de 
segunda instância. 

A Revisão
A cela (ou sala?) de Lula 

na Polícia Federal em Curitiba 
pode ser aberta logo depois 
do próximo 10 de abril, data 
marcada para o julgamento 
das ações que questionam 
a permissão de prisão com 
condenação em segunda ins-
tância. Isso se o STF revisar a 
jurisprudência nesse sentido. 
Pode acontecer. 

TV Câmara
Não se sabe até agora se 

foi comprada às pressas ou al-
guém emprestou a câmera de 
vídeo que vem sendo usada na 
transmissão pela internet das 
sessões da Câmara Municipal 
de Guarulhos. Elas acontecem 
no plenário da rua João Gon-
çalves, com ligação estratégi-
ca também pela Luiz Faccini. A 
TV Câmara, que podia ser cap-
tada pela NET, está fora do ar 
por falta de equipamentos. No 
entanto é de se louvar o traba-

COLUNA LIVRE
HERMANO HENNING
Jornalista
hermano.henning@fmetropolitana.com.br

lho de produtores e repórteres 
da Diretoria de Comunicação 
que não poupam esforços pra 
colocar os discursos dos vere-
adores, e ocupantes da tribu-
na livre, na internet. Incluindo 
as entrevistas no plenário com 
os repórteres utilizando seus 
celulares pessoais.

Descontrole? 
Ou estratégia?
Ciro Gomes, decididamen-

te, não se segura. A campa-
nha do político nascido em 
Pindamonhangaba e criado 
em Sobral já foi reiniciada em 
Fortaleza na semana passada. 
É mais uma tentativa de che-
gar à presidência da República. 
Das tantas já promovidas por 
ele. E sempre pisando na bola. 
“Eu estou solto e Lula está pre-
so, babaca”. A expressão con-
sagrada pelo irmão, senador 
Cid Gomes, foi repetida três 
vezes em resposta às vaias 
que sofreu num encontro da 
Une em Salvador. “Tem coisa 
mais chata do que um jovem 
estar num bar defendendo 
um corrupto?”, perguntou. A 
Une atualmente é propriedade 
do PCdoB. E usar um montão 
de estudantes da Une, contra 
tudo e contra todos, pra fazer 
política, aparentemente, não é 
uma boa ideia. Mas pode ser 
de caso pensado. 

Galinho 
Comovente o depoimento 

de Zico, diretamente do Japão, 
lamentando a tragédia do Rio 
com os garotos e funcionários 
do Flamengo. Quem assistiu se 
emocionou.

Oficinas de slime e confeitaria animam Shopping Bonsucesso

Juventude abre inscrições para curso gratuito de inglês

Programa Juventude no Parque acontece neste sábado

ACONTECE
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Incêndio no centro de 
treinamento do Flamengo 
deixa dez mortos
DA REDAÇÃO - Um incêndio 
no centro de treinamento 
do Flamengo, na zona oes-
te da cidade do Rio de Ja-
neiro, deixou dez mortos e 
três feridos na madrugada 
desta sexta-feira (08). Equi-
pes de órgãos de segurança 
pública trabalham no local, 
conhecido como Ninho do 
Urubu, que fica no bairro 
da Vargem Grande.

As chamas atingiram 
principalmente os aloja-
mentos onde dormiam os 
jogadores de base do time. 
Os nomes dos mortos ainda 
não foram divulgados.

O governo do Rio de Ja-
neiro decretou luto de três 
dias em homenagem às ví-
timas do incêndio. “Quero 
manifestar meu mais pro-
fundo pesar por essas tragé-

dias e prestar solidariedade 
às famílias das vítimas. Que 
Deus os receba e abençoe”, 
disse o governador.

Witzel determinou uma 
investigação minuciosa 
das causas do incêndio e, 
depois de entrar em conta-
to com a direção do clube, 
solicitou que o vice-gover-
nador Cláudio Castro vá 
ao Centro de Treinamento 
do Flamengo para acompa-
nhar os trabalhos das equi-
pes do governo.

O secretário estadual de 
Esportes, Felipe Bornier, foi 
um dos primeiros represen-
tantes do governo a chegar 
ao local. “Hoje é um momen-
to muito triste, não apenas 
para o Flamengo, mas para 
toda a sociedade carioca”, 
disse o secretário.

Perícia trabalha com hipótese de curto-circuito
A perícia trabalha com a hipótese de um curto-circuito em um dos aparelhos de ar-

-condicionado como a principal causa para o incêndio. “É muito cedo para dizer se foi por 
causa da rede que deu pico, se foi por causa do aparelho de ar-condicionado ou se foi a rede 
interna daqui”, disse o vice-governador do Rio, Claudio Castro.

Segundo ele, os bombeiros foram chamados às 5h14, saíram do quartel às 5h17 e che-
garam ao Ninho do Urubu, às 5h38. O fogo já estava controlado às 6h30.

De acordo com Claudio Castro, a perícia está sendo finalizada e quatro corpos já se-
guiram para o Instituo Médico-Legal (IML), no centro do Rio. Entre os mortos, há atletas 
e funcionários do clube. Todos estão carbonizados o que dificultará a identificação. “Vai 
depender do DNA ou se há outras formas de reconhecimento”, disse o vice-governador.

NOTA OFICIAL
O futebol brasileiro amanheceu 

enlutado.
Com pesar a Associação Atléti-

ca Flamengo de Guarulhos rece-
beu a notícia da tragédia no aloja-

mento do Clube de Regatas do Flamengo.
Outrora palco para realização de grandes 

sonhos, hoje ceifou jovens vidas de maneira 
trágica.

A Associação Atlética Flamengo de Guaru-
lhos, os atletas e toda sua diretoria comparti-
lham o sentimento de perda de familiares de 
toda nação rubro negra, principalmente em 
memória da nossa fundadora, a carioca Guio-
mar Pereira Xavier.

O Corvo coloca-se à disposição para colabo-
rar de todas as formas possíveis para supera-
ção deste triste episódio.

Edson David Filho - Presidente da Associação 
Atlética Flamengo Guarulhos.
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Déficit de policias civis ultrapassa 20% em Guarulhos

Administração do Hospital Stella Maris afirma que 
todos os salários dos profissionais estão em dia
DA REDAÇÃO - A administra-
ção do Hospital Stella Maris 
(HSM) afirmou em nota en-
viada à Folha Metropolitana 
que atualmente os salários 
de todos os profissionais da 
unidade estão em dia. Se-
gundo a nota, eles só “ficam 
atrasados quando o repasse 
da verba da prefeitura é atra-
sado, comprometendo o flu-
xo de caixa”.

Além disso, a unidade 
destacou que os recursos 
repassados estão defasados 
em razão da tabela SUS que 
não é atualizada há 17 anos, 
portanto sendo insuficien-
te para custear as despesas 
do hospital. Mesmo assim, 
o atendimento foi mantido 
com recursos próprios e en-
dividamento bancários.

O HSM destacou que os 
“prestadores médicos, que 
são regulados por contratos 
e não salários, serão regula-
rizados e ainda como plano 
de ação para recuperação do 
hospital, todos contratos mé-
dicos, que possuem elevados 
valores contratuais firmados 
no passado, serão revisados 
entre outras medidas”.

O hospital explicou, ain-

LUCY TAMBORINO - A cidade de 
Guarulhos apresenta um défi-
cit de 25% no quadro de poli-
ciais civis, representando cerca 
de 200 profissionais a menos 
do que previsto em lei. Os da-
dos fazem parte do último le-
vantamento do Sindicato dos 
Delegados de Polícia do Esta-
do de São Paulo (Sindpesp) e 
foram cedidos à Folha Metro-
politana pela Associação dos 
Delegados de Polícia do Estado 
de São Paulo (Adpesp).

De acordo com os índices, 
as funções de carcereiro, escri-
vão e agente de telecomunica-
ções apresentam maior déficit 
em relação ao número adequa-
do previsto em lei, com 76%, 
39% e 32% respectivamente. 

Gustavo Mesquita, pre-

da, que uma nova diretoria 
foi eleita para recuperar a 
unidade. Nos últimos três 
anos a nova presidência im-
plantou novo modelo de ges-
tão por equipe profissiona-
lizada. Dessa forma, foram 
implantados  “Planejamento 
Estratégico, Gestão de Cus-
tos, Protocolos de  Segurança  
ao  Paciente,  forte atuação  
na redução de  custos e des-
pesas, reequilíbrio de convê-
nios e contratos, todavia, os 
desafios são enormes, pois 
a equipe de gestão encarou 

sidente da Adpesp, pontua 
que o cargo de carcereiro foi 
extinto há cinco anos. “Deve-
riam ter sido distribuídos em 
agentes, investigadores ou 
escrivães e isso não aconte-
ceu, por isso contabilizamos, 
porque não deixa de ser uma 
perda de efetivo”, explica. 

De acordo com ele, o dé-
ficit de profissionais impacta 
diretamente no aumento da 
criminalidade e em filas no 
atendimento dos plantões 
das delegacias. “O papel prin-
cipal da Policia Civil é inves-
tigar os autores dos crimes 
e entregá-los a Justiça para 
que eles sejam condenados. 
Quando a corporação não 
tem capacidade de investigar 
todos os crimes, infelizmente 

alguns crimes ficam impunes 
e essa sensação de impunida-
de é que estimula a prática de 
novos crimes”, lamenta. 

Além da falta de efetivo, o 
ambiente de trabalho não se-
ria adequado. “Em Guarulhos 
podemos citar como exemplo 
os 5º e 8º Distritos Policiais 
(DPs), delegacias com péssi-
mas estruturas onde os poli-
ciais são submetidos a traba-
lhar, muitas vezes sem água e 
papel higiênico”, diz Mesqui-
ta. “O policial civil sofre risco 
de vida diariamente, e ainda, 
trabalha nessa condição in-
digna e recebe um dos piores 
salários”, completa. 

Existem delegados de Po-
lícia Civil do Estado de São 
Paulo, por exemplo, que re-

cebem cerca de metade do 
salário que é pago no Mara-
nhão, estado com menos da 
metade da população em re-
lação a São Paulo.

Procurada a Secretaria 
de Segurança Pública de 
São Paulo (SSP) não se ma-
nifestou até o fechamento 
da reportagem.

uma herança de um passado 
acumulado que apresenta-
va um balanço anual de R$ 
11 milhões de prejuízos em 
2016, sendo que com dedi-
cação, ações de melhorias e 
planejamento estratégico o 
prejuízo anual caiu para R$ 5 
milhões em 2017 e continua 
a redução com previsão de 
R$ 2,5 milhões no fechamen-
to do Balanço de 2018”.

A nota na íntegra pode 
ser conferida no site do jor-
nal (www.fmetropolitana.
com.br).

Mais de 1.300 pessoas morreram de 
câncer no município no ano passado
LUCY TAMBORINO - Essa sema-
na acontece o Dia Mundial 
do Câncer, porém em Gua-
rulhos não há muito que 
comemorar: 1.358 pessoas 
morreram devido à doença 
no ano passado, o número 
representa 23 óbitos a mais 
em relação a 2017, quando 
1.335 pacientes morreram. 

Nos dois últimos anos, o 
câncer maligno dos pulmões 
foi o responsável pelo maior 
número de vítimas fatais. 
Em 2017 ocorreram 152 
mortes, já no ano passado 
os índices cresceram, repre-
sentando 161 pacientes que 
não resistiram. Segundo a 
médica oncologista Mariana 
Laloli, o número de mortes 
desse tipo de câncer é recor-
rente não só em Guarulhos. 
“Câncer de pulmão apre-
senta maior malignidade de 
todos os tipos e é também o 
que mais mata”, explica. 

Ainda de acordo com ela 
o principal fator de risco é 
o tabagismo. “O cigarro au-
menta a possibilidade em 20 
a 30 vezes mais do indivíduo 
ter câncer de pulmão”, expli-
ca. Apesar disso esse não é o 

único motivo para doença, 
conforme a profissional a 
poluição é outro fator in-
fluenciador.

Todo o câncer é uma do-
ença crônica e se diagnosti-
cado nas fases iniciais a taxa 
de cura é alta. “O grande pro-
blema do câncer de pulmão é 
ser uma doença silenciosa”, 
lamenta Mariana. “Já em fase 
avançada existem alguns sin-
tomas como emagrecimento, 
tosse com catarro e sangue, 
falta de ar, além de episódios 
recorrentes de pneumonia”, 
completa. Para ela, a preven-
ção seria o não tabagismo.

O Dia Mundial do Cân-
cer foi criado em 2005 pela 
União Internacional para o 
Controle do Câncer (UICC), 
com o apoio da Organização 
Mundial da Saúde (OMS). A 
data é uma campanha de uti-
lidade pública que busca evi-
tar milhões de mortes a cada 
ano por meio do aumento 
da conscientização e da edu-
cação sobre a doença, além 
da pressão sobre governos 
em todo o mundo para que 
se mobilizem pelo controle 
do câncer.
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Prefeitos de Guarulhos e de São Paulo 
debatem liberação de ponte da via Dutra 

STMU intensifica fiscalização 
contra transporte clandestino

Prefeitura recebe primeiro estudo de viabilidade do VLT na cidade

DA REDAÇÃO - A Secretaria 
de Transportes e Mobi-
lidade Urbana (STMU) 
tem intensificado a fis-
calização com relação ao 
chamado transporte clan-
destino, com o intuito de 
reter e multar os veículos 
que trafegam nessa con-
dição. Em 2018 foram re-
alizados um total de 16 
retenções para esses casos 
e só até o dia 7 de feve-
reiro deste ano o número 
já atingiu cinco veículos. 
Caso a média seja manti-
da, a fiscalização poderá 
encerrar 2019 com mais 
de 50 retenções.

O trabalho dos agen-
tes de trânsito tem sido 
eficiente no sentido de 
coibir uma irregulari-
dade que atenta contra 
a segurança de todos os 
usuários de transporte pú-
blico. Isso pelo fato de os 
micros clandestinos não 
possuírem, entre outros 
requisitos, seguro de vida 

DA REDAÇÃO - Os prefeitos Guti 
e Bruno Covas se reuniram 
nesta sexta-feira (08), na sede 
da prefeitura paulistana, para 
tratar da liberação da ponte 
de acesso da pista expressa da 
Marginal Tietê à rodovia Presi-
dente Dutra, interditada desde 
o dia 23 de janeiro, depois que 
foram identificados problemas 
em sua estrutura.

Apesar de ficar em São 
Paulo, a ponte é um dos prin-
cipais acessos da capital para 
Guarulhos. Desde a interdição, 
as pessoas que se dirigem à 
cidade são obrigadas a utilizar 
a ponte que une as pistas la-
terais da Marginal e da Dutra 
ou utilizarem desvios e outros 
caminhos. “Com isso, o tempo 
gasto na ligação entre as duas 
cidades aumentou considera-
velmente”, explicou Guti. 

Diante do problema, Guti 
buscou junto a Covas informa-
ções sobre a situação das obras 
e um possível prazo para libe-
rar a ponte. O prefeito paulista-

para os passageiros. Além 
do mais, esse tipo de “ser-
viço” gera um desequilí-
brio, com a concorrência 
desleal com o serviço re-
gulamentado.

Outro fator que preci-
sa ser levado em conta diz 
respeito à irregularidade 
de itinerários e horários de 
serviços oferecidos: “Preci-
samos enaltecer o trabalho 
que os agentes de trânsi-
to estão realizando com 
a retenção do chamado 
transporte clandestino. É 
de suma importância para 
que a cidade de Guarulhos 
tenha, cada vez mais, um 
transporte público de qua-
lidade”, disse o secretário 
Paulo Carvalho.

Os agentes da STMU 
têm realizado operações 
que contam com o apoio da 
Polícia Militar e da Guarda 
Civil Metropolitana (GCM) 
em todos os modais de pas-
sageiros: micros coletivos, 
vans escolares e táxis.

no explicou que está realizando 
todos os esforços necessários 
para agilizar o processo para a 
restauração do complexo. 

Covas disse acreditar que, 
por ter sido interditada antes 
que ocorressem danos maio-
res, como uma queda de algu-
ma estrutura, como ocorreu na 
Marginal Pinheiros, também 
em São Paulo, em novembro, o 

acesso pode vir a ser liberado 
em um prazo menor que o es-
tabelecido para a ocorrência na 
zona oeste. A previsão para a 
reabertura da ponte da Margi-
nal Pinheiros é o mês de abril. 
“Assim que eu tiver uma data 
me comprometo a informar a 
população de Guarulhos para 
tranquilizar a todos”, Bruno 
Covas.

DA REDAÇÃO - O prefeito 
Guti recebeu nesta sexta-
-feira (08) no Paço Mu-
nicipal os integrantes da 
Agência Francesa de De-
senvolvimento (AFD) e do 
Governo do Estado para a 
apresentação do primeiro 
estudo de viabilidade do 
Veículo Leve sobre Trilhos 
(VLT) em Guarulhos. 

Esse novo modal de 
transporte pode contribuir 
sobremaneira na melhoria 
da mobilidade urbana e 
será melhor avaliado, ga-
rantiu Guti no encontro.

Após mais de oito dias 
de trabalho, mobilizando 
técnicos da AFD e da Prefei-
tura, o estudo considerou as 
rotas de maior fluxo da ci-
dade; o trânsito de veículos 
particulares nas principais 
ruas e avenidas; a contri-
buição à estrutura urbana 
em coerência com o Plano 

União em outros projetos importantes   
Durante a reunião, o secretário de Desenvolvimento Científico, Econômico, Tecnológico e 

de Inovação (SDCETI), Rodrigo Barros, anunciou que a AFD tem a intenção de estar junto da 
Prefeitura em outros projetos. “A Agência Francesa de Desenvolvimento também irá realizar 
um estudo de Smart Cities em Guarulhos, o que deve começar após o Carnaval. Também há 
o interesse de participar do nosso Parque Tecnológico, e devemos começar a conversar sobre 
o trâmite necessário”. Também participaram da reunião o secretário de Desenvolvimento 
Urbano (SDU), Jorge Taiar, técnicos da SDU e integrantes do Governo do Estado.

Diretor; o desenvolvimento 
de locais estratégicos e eco-
nômicos, além de aspectos 
ambientais e financeiros.

“Eu agradeço o empe-
nho de todos. Realmente, 
para um primeiro estudo, 
é algo aprofundado. Não 
tenho dúvida que, caso se 
concretize, o VLT será um 
ganho extraordinário para 
Guarulhos. Vamos conti-
nuar trabalhando em con-
junto com esse objetivo”, 
afirmou o prefeito Guti.

O diretor-adjunto da 
AFD, Lamine Sow, parabe-
nizou o prefeito pela ini-
ciativa de desenvolver um 
projeto estrutural impor-
tante na área de transporte 
público. “Ótimo que pode-
mos desenvolver juntos 
estudos deste tipo. A AFD 
está à disposição e iremos 
manter nossa parceria”, 
destacou.    
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Tony Santana projeta temporada 
do sub-16 do Guarulhense

ALEX BISPO - A temporada 
2019 para o time sub-16 do 
Clube Atlético Guarulhense 
já começou. Na última se-
mana, o técnico Tony San-
tana, que segue no coman-
do da categoria, organizou 

uma peneira, em que mais 
de 100 atletas comparece-
ram na Arena Guarulhense, 
no Cocaia, em busca de uma 
vaga no atual vice-campeão 
do Estadual.

O professor falou sobre 

a avalização e mostrou sur-
presa com a quantidade de 
jogadores que tentaram um 
espaço em seu time. “Foi 
uma surpresa para mim. 
Mesmo eu tendo uma boa 
base, pude observar alguns 
garotos que se destacaram e 
vamos trabalhar”, disse.

Tony Santana também 
comentou sobre a sequ-
ência do projeto em 2019, 
com os jogadores que se-
guem no clube e com algu-
mas novidades. “O grupo 
que permaneceu no Guaru-
lhense sabe a filosofia do 
meu trabalho. Espero que 
os que estão chegando pos-
sam assimilar a metodolo-
gia de trabalho e permane-
cer no grupo”, comentou.

Em fase de pré-tempora-
da, já visando o Campeonato 
Metropolitano no primeiro 
semestre, o treinador reve-
lou como será realizada pre-
paração até a estreia na com-
petição. “Serão três fases até 
o inicio do campeonato, com 
treinos físicos, técnicos e tá-
ticos”, destacou.

Por fim, Tony Santana 
adiantou o que planeja para 
a nova temporada do sub-16 
do Galo: “a expectativa para 
2019 é manter o time entre 
os primeiros colocados, po-
der ajudar o Guarulhense 
na classificação dos clubes e, 
quem sabe, subir para serie 
A-1”, finalizou.
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Rua Auad Abrahão, 151 - Jd. Paraventi, Guarulhos - SP
Indique e Ganhe Descontos

(11) 3428-4077

Lavagem

(11) 94571-8988/99698-9405studiocarlimp carlimpjsr www.carlimp.com

Aceitamos cartões de crédito e 
parcelamos em até 10x

R$ 30,00
a partir
Carros

R$ 25,00
a partir
Motos

Persianas
Romana / Rolo - m²

R$ 48,00
a partir

Higienização Veículo
interna completa

R$ 250,00
a partir

Seu sofá está sujo?
Lavamos e impermeabilizamos

R$ 120,00
a partir

Tapete m²

R$ 15,00
a partir

*esse valor trazendo até nós, para 
retirarmos consultar valores

O Brasil 
pede socorro

Esse espaço é destinado ao fute-
bol e a todas as coisas que envolvem 
esse esporte, que é a paixão do bra-
sileiro. Diante de tantos problemas 
e afazeres do dia a dia, nosso amor 
pelo clube do coração é a válvula de 
escape para nossas frustrações, ali 
depositamos nossas esperanças e so-
nhamos resgatar com o momento de 

extravasar, comemorando um título, 
uma grande vitória ou até mesmo 
um gol de placa marcando pelo nos-
so ídolo. Muitas vezes não temos a 
recompensa que queremos/merece-
mos, mas não tem a menor impor-
tância, a gente continua lá, torcendo 
e sofrendo, apaixonado que somos.  

Mas alguns assuntos são mais ur-
gentes do que a bola rolando. Esta-
mos nos acostumando a assistir tra-
gédias pela TV, vidas inocentes sendo 
ceifadas por incompetência de quem 
ganha muito dinheiro para ter o míni-
mo de cuidado com a vida alheia.

Estamos entre as dez maiores 
economias do mundo, com PIB 
de mais de 2 bilhões de euros. 

Tragédias como a da Vale, seriam 
inadmissíveis em qualquer lugar 
do mundo, com consequências 
severas para os responsáveis pela 
empresa. A Vale é considerada a 
segunda maior mineradora do 
mundo, mas maior em que? Em 
segurança e responsabilidade com 
a vida dos funcionários que não é. 
Os rankings são medidos apenas 
por quanto cada empresa arreca-
da? Sem levar em conta como che-
garam a esses números?

Ontem acordamos com a notí-
cia da morte dos garotos da base 
no incêndio que atingiu o Centro 
de Treinamento Ninho do Urubu, 
do Flamengo. Ainda é cedo para 
apontar os responsáveis, mas uma 
equipe que gasta 67 milhões em 
um único jogador e acabou de re-
ceber mais de 200 milhões de reais 
com a venda de Vinicius Júnior, 
não pode alojar garotos em contê-
ineres. Isso é gravíssimo. Se a si-
tuação do Flamengo é essa, como 
será a dos clubes que disputam a 
terceira e quarta divisão?

A situação do país se reflete den-
tro de campo, a campanha da equi-
pe sub-20 no Sul-Americano é ver-
gonhosa. Os clubes que disputam a 
Libertadores e a Sul-Americana por 
vezes são superadas por equipes pe-
quenas e médias do Chile, Argenti-
na e Uruguai, e por vezes até de pa-
íses com pouca tradição no futebol, 
como a Venezuela e o Equador.

Aqui no Brasil, se formou a cultu-
ra de “quem corre é a bola”, enquan-
to isso, lá fora os garotos dão o máxi-
mo dentro de campo para realizar o 
sonho de ser um jogador de futebol.

Mais do que um desabafo, peço 
aqui uma reflexão. Estão matando 
nossas instituições, nosso solo, nos-
sos rios, nosso futebol e até nossa 
esperança de um futuro melhor. É 
hora de virarmos o jogo!

A situação do país se reflete 
dentro de campo, a campanha da 
equipe sub-20 no Sul-Americano

      A Clínica de Mestrado em Ortodontia da 
Universidade Univeritas/UNG está selecionando 
pacientes para tratamento ortodôntico. Serão 
oferecidas 30 vagas para crianças acima dos 
oito anos de idade e que estejam com boa saúde 
bucal. Embora não seja gratuito, o tratamento 
custa em média 70% mais barato do que em 
clínicas particulares. As consultas são realizadas 
uma vez por mês, com duração aproximada de 
1 hora e são conduzidas por alunos do curso 
de Mestrado Profissional em Ortodontia da 
universidade. A inscrição pode ser feita através 
do telefone (11) 2464-1726 ou pessoalmente 
na Clínica de Odontologia, localizada na Praça 
Tereza Cristina, 88, Centro, Guarulhos.

      Integrantes do Departamento de 
Acompanhamento e Controle de Ocupações 
Irregulares (Dacoi) estiveram na última 
quarta-feira (6), no Instituto Cidades Sem 
Fome, no bairro paulistano de São Mateus, 
para conhecer o trabalho desenvolvido no 
local e discutir formas de parceria para 
criação de hortas orgânicas e sustentáveis 
para Guarulhos. A ação vai ao encontro do 
plano de governo, no sentido de buscar novas 
ações sociais e parcerias que minimizem o 
impacto do crescente avanço das ocupações 
irregulares. Para o diretor da Dacoi, 
Waldemar Luiz Tenório de Lima, a reunião foi 
bastante positiva.

ANOTE

PONTO
DE VISTA

LUIZ FERNANDO MENDRONI GERARDI
é jornalista e designer gráfico. Foi 
assessor de imprensa de jogadores 
e técnicos de futebol e trabalhou no 
Lance! e Diário de S. Paulo. Atualmente 
trabalha no jornal Valor Econômico.

Faxineiras
Lavaderias
Passadeiras
Babás
Personal organizer
Jardineiros
Cozinheiras
Copeiras
Profissionais para
festas e eventos



ÁRIES: Você terá alguns momentos que te colocarão em 
uma situação complexa para ter que enfrentar. Em Marte 
surgirá algumas energias.

TOURO: O seu pescoço irá sentir uma forte contração 
neste momento, lhe trazendo um incômodo em alguns 
momentos da sua vida.

GÊMEOS: Você poderá conseguir traçar uma meta muito 
grande neste momento, tudo dependerá de como irá 
reagir a situações mais complicadas. 

CÂNCER: Coisas que pareciam destruídas irão fazer com 
que você tenha uma maior credibilidade neste momento. 
Terá uma grande questão para resolver.

LEÃO: Você passará por um grande teste de honra do 
qual deixará você em uma situação complemente difícil, 
mas Urano tende a deixar a sua força distante.

VIRGEM: Faça bom uso da simplicidade neste grande 
momento para que o planeta Mercúrio não tome ações 
demasiadamente impulsivas.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETASPALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 46

Aparelho
dentário
como a
ponte

Nome da
letra que
simboliza
"nêutron"

Número de
rainhas na
colmeia

O típico 
frequenta-

dor de
leilões

(?) de 
olho, obje-
to de ma-
quiagem

Vale (?),
destino
turístico
de SC

Abreviação
no

jaleco de
médicas

101, em 
algarismos
romanos

Seu trans-
plante be-
neficia leu-
cêmicos

Metáfora
poética

para
"mulher"

Acidente 
geográfico
típico da
Noruega

Item do 
documento
do carro

O "procu-
rado", no
cartaz da
delegacia

(?) queen,
artista per-
formático

(ingl.)

Tela
protetora

contra
insetos

Fruta enfei-
tiçada dada
à Branca de
Neve (Lit.)

Grande felino malhado

Tipo de
adjetivo

Principal aglomerado
urbano
de PE

Ao (?):
ao acaso

(pop.)

Sua 
capital é
Ushuaia,

na
Argentina

Marca
facial 

de Dalí

Código da
Romênia
na internet
Chamada,
em inglês

Cancro 
(?), DST

Virtude do
samurai

Pedido 
no bar

Etapa em
um "game"

Soberano
egípcio
Prog-

nosticar
Cargo de
Romário

Sucesso de
Beyoncé 

Congênito

Agência
italiana de
notícias 

Propri-
etário

Querido,
em inglês

Palmeira
brasileira

Louco, 
em inglês

Matemáti-
ca (abrev.)

A pilha
palito

Construção rural para
guardar forragem 

Estado nordestino da 
praia do Futuro (sigla)

Que rece-
beram

medalhas
Grupo que
se prepara

para o
próximo
governo

(?)-helmíntico:
combate vermes

A primeira instância
da Dialética (Filos.)

Denise
Stoklos,
mímica  

O âmago

LAECC
GENTILICO

PROTESEENE
LAPISICDQ

NAEUROPEU
DRAMOLECI

MEDULACHOPE

ROEFIORDE

EFARAOAT
CALLSENADOR

BIGODEANSA
FORAGIDON

LEUDONODS
REDEARIRI

AAAMATMAÇÃ

TERRADOFOGO

3/ego — mad. 4/ansa — dear — drag. 5/chope. 9/gentílico. 11/terra do fogo. 12/colecionador.

Loja 1 - Av. Brigadeiro Faria Lima - 1960 - Cocaia - (esq. c/ Mercado Dia) Tel: 2401-0387
Loja 2 - Av.Emílio Ribas - 1641 - Tranquilidade - (esq. c/ Hosp. Padre Bento) Tel: 3428-1474
Loja 3 - Rua Olivanca, 221 - Jd. Carvalho - (Travessa com Avenida Jurema) Tel: 3428-5904 
Loja 4 - Estr. Guarulhos Nazaré, 2772A - (em frente ao mercado Barbosa) Tel: 3428-3328 
Loja 5 - Av. Silvestre Pires de Freitas, 657 - Jd. Paraíso - (esq. c/ a Loja Casa e Vida) Tel: 2536-4344 

EXAME DE VISTA GRÁTIS (TODOS OS DIAS)EXAME DE VISTA GRÁTIS (TODOS OS DIAS)

QUALIDADE E PREÇO BAIXO SÓ AQUI
Armação de fábrica a partir de R$ 29,99.

*Na compra do óculos completo

Mega Fábrica de Óculos
Faria Lima

LIBRA: Você acabará indicando uma maior capacidade 
para fazer longas e boas relações de amizade, mas do 
planeta Vênus algumas boas energias surgirão para você. 

ESCORPIÃO: Você poderá neste momento evidenciar 
que não terá força suficiente para modificar aquilo que 
lhe enfraquece. 

SAGITÁRIO: Não haverá modificações nos hábitos que 
você possui, mas neste momento poderá elevar no 
elemento Fogo as suas probabilidades.

CAPRICÓRNIO: Ficar concentrado naquilo que estiver 
ligado com o seu trabalho fará o seu signo ficar melhor 
condicionado neste momento. 

AQUÁRIO: Você irá criar uma situação ruim para afas-
tando algumas pessoas das quais lograva algum respeito 
neste momento. 

PEIXES: Com o seu bom sentimento poderá fazer o má-
ximo pelo romance feliz que poderia ter neste momento. 
Do planeta Júpiter surgirão oportunidades muito boas.
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DA REDAÇÃO - Neste domingo 
(10), às 19h, o Teatro Ada-
mastor receberá o humoris-
ta Cleber Rosa com seu es-
petáculo “Nói que é Pobre”. 
Usando textos simples e de 
fácil entendimento, ele leva 
para os palcos seus perso-
nagens que são sucesso na 
internet. O personagem “Po-
bre” é conhecido por fazer 
reclamações bem-humora-
das sobre situações cotidia-
nas. Já o personagem “Chico 
da Tiana” é um matuto que 
faz comentários preciosos e 
únicos acerca das coisas do 
dia a dia. 

O canal de Cleber Rosa 
no YouTube ultrapassa 240 
mil inscritos e seus vídeos 
no Facebook e YouTube já 
alcançaram a marca de mais 
de 150 milhões de visuali-
zações. O trabalho do hu-
morista chama atenção pelo 
fato não utilizar palavrões e 
nem piadas de duplo senti-
do conquistando as crianças, 
jovens, adultos e senhoras e 
senhores.

Humorista Cleber Rosa 
se apresenta neste 
domingo no Adamastor

HORÓSCOPO

Serviço:
Domingo (10), às 19h
Teatro Adamastor – avenida Monteiro Lobato, 734 – Ma-
cedo
Ingresso: Meia: R$ 25/inteira: R$ 50/antecipado: R$ 30
Pontos de venda: Livraria Nobel (avenida Salgado Filho, 
1453 - Fone 4963-1133), CVC (avenida Paulo Facini 240, 
loja 15) e Carrefour (Bairro Macedo – Fone: 2229-1269)
Duração: 1h20
Classificação: Livre
Mais informações: (11) 99996-3356 e 2472-5420

FOTO: DIVULGAÇÃO
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SERVIÇOS

NEGÓCIOS

Oportunidade

Dinheiro

Relax

COMPRA/VENDA
concerta ouro, prata, moedas
F: 3255-2272 / 99986-8823
espinely@rspinely.com.br 

ACESSE O SITE
Karina  18 anos, local climatizado 
tel. 2382 2002 / 94474-1019

Aluguel de Máquina

E Sensual F: 2422-1986/ 
97622-4191 whats, site:
www.massagistasguarulhosforman

MASSAGEM TERAPÊUTICA

VEÍCULOS

LICENCIAMENTO
ATRASADO!!!!!
Parcelamos Todos 

os débitos 
do seu veículo

Tels: 2440-6425 ou 4963-0569

ATÉ 12X CARTÃO OU 
18X NO CHEQUE

RETROESCAVADEIRA 
Escav.esteira, Rolo CA 15,  
Caminhão basc., Rolo  peq. 
dinaparc LR 95, Caçamba 
Estac. Fs.: 2486-8586/ 
97138-8449/ 97495-2574

CURSOS GRATUITOS 
Somente material 
didático cabeleireiro 
manicure,depilação e  
Recepçaõ Hospitalar F.: 
(11)98666-9809

ADMITE-SE 
Corretor(a) para venda 
e locação na Av. Otávio 
Braga de Mesquita, 1559
DOMÉSTICA 
C/Referência, que more 
próx. Vila Galvão F.: 
2212-1132  2ª à 6ª horário 
comercial
MOTO BOY 
Com Contrato Mei, p/ 
Pizzaria no Gopouva. F.: 
94605-3356/ 96761-2765.

SALA COMERCIAL 
Ótima, reformada. Em 
frente a Faculdade de 
Medicina. R$ 630, dir. c/ 
propr. 99901-6804

CASA PRÓX.PRAÇA 8 
2 Dorms., sla., coz., wc., 
a. serv., fino acab., gar. 2 
autos 180 Mil (11) 95551-
4029 c/ Stéfano.
TERRENO PINDAMO-
NHANGABA 
200Mts² c/ escrit. reg. 
e planta aprovada.Total 
Infra estrutura,120 Mil (11) 
95551-4029 c/ Stéfano.
TERRENO PRAIA 
GRANDE 
646 Mts², próx. Cidade 
Ocian, ac. auto 165 Mil F.: 
2466-5691/ 98347-5803
TERRENOS GUARULHOS 
Ótimo localização há 
apenas 2 km da praça 8 
de dezembro. peq. entr. 
e mensais de R$ 720,00 
Últimas unid. não percam. 
F:4969-4226/ 4969-0884 
www.cooperterrahabitacional.
com.br
APTO. JD. MUNIRA 
c/ 42Mts.², 2 dorms., 
Quitado .85 Mil, ac. auto F.: 
2466-5691/ 98347-5803
SOBRADO  STA  MENA 
Junto Av. Suplicy, 3 dorms., 
1 opcional + deps., 2 wcs., 
gar p/ 2 autos Doc. oK. 
370 Mil . Est. Prop. F.: 
2382-8300.

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

3 MIL A 150 MIL 
c/ou s/restrição , libero 
Fgts. e o nome no SPC , 
serasa, e cheques devolvi-
dos  4211-1400

ANUNCIE AQUI
97380-7685

ANUNCIE AQUI
97380-7685

VENDA DE TERRENO
Terreno de 2.200 m² ao lado 
do Galpão R$ 600 mil aceita 
parte permuta F.:99621-0426
/ 95586-7732 

CLASSIFICADOS

Veri�car Condições
Vitoram Corretora de Seguros

Planos a partir 
de R$ 119,10
De 0 a 18 anos

F. 2409-5992
9500-5000

MASSAGEM 
com.local  Cris/Laura mass/
finalizacao. Infs whats 
(11)99947-6210

CÔMODOS/ ITAQUERA
Individual, incluso água e 
luz R$ 300,00 
F: 98102-1370 Tim
99369-0616 Claro
94693-1563 Oi
99940-8920 Vivo 

BOSQUE MAIA TERRENO ! 
10 x 25, Doc Ok 480 Mil , 
Est. Proposta/Imóvel - valor 
. F.: 2382-8300
APTO. AV. MARTINS JRº 
2 Dorms. + deps, aquece-
dor, wc, sac, elevs. Cond. 
Baixo  lazer completo, 198 
Mil  Doc. Ok  F.: 2382-8300

JD. BELA VISTA 
Atrás da Pça. Jusce-
lino K de Oliveira, 1 
dorm.,sl,coz.,wc.,lav., s/ 
gar  casal s/ filhos s/animal. 
98443-5925

YURI JAPONESA 19A. 
$ 150 por hora Linda, 
legitima e Universitária. F.:  
96613-0558

FOTO: DIVULGAÇÃO

Escoteiro Guaru está com as inscrições abertas para crianças, jovens e adultos 
DA REDAÇÃO - O Grupo Escotei-
ro Guaru (198º SP), o mais an-
tigo na modalidade básica em 
atividades em Guarulhos – são 
mais de 30 anos, está com suas 
portas abertas para quem qui-
ser conhecer o movimento es-
coteiro, e também para receber 
novos integrantes. Atividades 
e jogos diversos farão parte da 
programação na Cidade Mirim 
Ayrton Senna, no Parque Fra-
calanza (rua Joaquim Miranda, 
471), Vila Augusta, onde está lo-
calizada a sede do grupo, neste 
sábado (9), a partir das 13h30.

Além das atividades, o Gua-

ru fará uma apresentação aos 
pais e, também, aos adultos que 
tenham interesse em fazer par-
te do grupo como voluntários. 
“Temos o maior e mais estrutu-
rado grupo escoteiro de Guaru-
lhos, preparado para receber e 
formar os jovens como verda-
deiros cidadãos”, observou o 
diretor de escotismo, chefe Vi-
cente Vasconcellos. 

As inscrições são para 
crianças a partir de 6 anos e 
meio, para o ramo Lobinho; 
Escoteiro, Sênior e Pioneiro. 
Durante o ano, os escoteiros 
participam de acampamentos 

e várias atividades ao ar livre, 
além de campanhas da prefei-
tura e projetos sociais. As ativi-
dades acontecem sempre aos 
sábados, das 13h30 às 17h.

 “Praticamos o escotismo 
tradicional, baseado nos ensi-
namentos de mais de 100 anos 
de Baden Powell. Somos uma 
grande família. Estamos sem-
pre abertos aos nossos jovens, 
basta comparecem ao grupo 
escoteiro com um responsável 
maior de idade para conhecer 
o movimento”, disse Vascon-
cellos.

Com o apoio da Prefeitu-

ra de Guarulhos, o Guaru hoje 
tem em seus quadros 120 inte-
grantes, entre crianças, jovens e 
adultos, e é associado à entida-
de Sempre Alerta Brasil-Impisa.

Além do Guaru, outros dois 
grupos da cidade fazem parte 
da Sempre Alerta Brasil-Impisa 
e também estão recebendo no-
vos integrantes:  o G.E. Pitigua-

ri, que fica na escola da prefei-
tura Professora Sílvia de Cássia 
Matias (rua Conceição da Barra, 
s/n, Taboão) e o G.E. Josafá Tito 
Figueiredo, que funciona na es-
cola de mesmo nome (rua João 
Simão, 159, Jardim Belvedere).

Mais informações com 
o chefe Vicente, no telefone 
9.9832.2671.
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