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Guarulhos inicia 
folia de Carnaval
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Horário de Verão termina 
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Obras no PA Paraíso devem 
ser entregues em 6 meses
Com valor total de R$ 2,5 milhões, intervenções terão início na próxima semana e transformarão unidade em 
UPA; pronto-atendimento foi fechado para reforma após apresentar sérios problemas estruturais
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O PT acabou? Muita gente 
com quem tenho conversado 
nos últimos dias, impressio-
nada com o desgaste do par-
tido, acha que sim.

Sempre lembro, no en-
tanto, que Fernando Haddad, 
depois de uma inexpressiva 
passagem pela Prefeitura de 
São Paulo, amealhou 47 mi-
lhões de votos pra presidente.

Muito bem. De lá pra cá 
o partido se desgastou mais. 
Teve a segunda condenação 
de Lula; o apoio à ditadura de 
Nicolás Maduro; a propina de 
Joesley Batista para a eleição 
de Dilma Rousseff depositada 
na Suíça; e por aí vai...

Só que, além dos votos 
no segundo turno em todo 
Brasil, tem a situação do nor-
deste que continua, digamos, 
teimoso em dar retaguarda a 
tudo que vier do padim Lula. 
É espantoso que o partido te-
nha somado mais de 70% dos 
votos no Ceará. Em Pernam-
buco a votação foi de arrasar. 
O partido também ganhou na 
Bahia. E não vale, ali, a alega-
ção de que quem votou no 
PT o fez impulsionado pelo 
medo de ter a extrema direita 
de Jair Bolsonaro no poder.

Só que, em São Paulo, o 
partido de Lula fez feio. Não 
elegeu Eduardo Suplicy sena-
dor, fiel escudeiro, petista au-
têntico e tido como imbatível 
pelas pesquisas até poucos 
dias antes do pleito. Foi um 
vexame também a votação 
do ex-prefeito de São Bernar-
do e ex-ministro do trabalho 
Luiz Marinho, o candidato 
preferido de Lula para o go-

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

verno do estado.
Trazendo este quadro pra 

Guarulhos, município que fi-
cou tanto tempo nas mãos do 
PT (quanto? 16 anos?) a gente 
acaba entendendo o compor-
tamento das lideranças daqui. 
Todas muito reservadas, a 
começar pelo ex-prefeito Eloi 
Pietá que já teve mandato de 
vereador, deputado federal, e 
chegou a exibir prestígio na 
cúpula nacional do partido. Li 
há poucos dias nesta Folha, 
coluna do competente Pedro 
Notaro, que Pietá se mostra 
disposto a mudar o discurso. 
Levou uma rasteira na con-
venção do partido quando se 
apresentou como candidato 
à governador e acabou não 
sendo eleito nem mesmo a 
deputado federal apesar de 
ser o mais votado aqui no 
Município.

Eloi Pietá quer voltar à 
Prefeitura nas eleições do ano 
que vem. Vai ter adversários 
fortes. O prefeito Guti é um 
deles. E é bom mesmo (pelo 
menos pra ele) que mude 
o discurso. Ganhar adesões 
além dos votos que já tem 
na militância, vai precisar do 
eleitor que joga no meio do 
campo. Se não conquistar vo-
tos de quem quis Bolsonaro, 
com medo ou não, nada feito. 
Mesmo que ele, Eloi Pietá, es-
teja absolutamente convicto: 
o PT não acabou!

 
Laranjas
Pergunta que não quer 

calar. Tivemos também can-
didatos “laranjas” nos outros 
partidos, além do PSL?

filhotes, entre cães e gatos. Para incentivar 
uma adoção responsável, os interessados em 
levar um animal para casa precisam seguir 
critérios básicos, como ter mais de 18 anos e 
apresentar RG, CPF e comprovante de resi-
dência. Todos os pets que participam da fei-
ra são previamente vacinados, vermifugados, 
microchipados e castrados e a adoção é total-
mente gratuita. O evento acontece ao lado da 
entrada principal do shopping, das 12h às 16h.

No último sábado, o Bosque recebeu 
milhares de pessoas, entre elas jovens que 
participaram da 3ª edição do Programa 
Jovem no Parque e novos frequentadores 
que fizeram do Bosque um novo ponto de 
encontro. Com isso, a GCM aumentou o nú-
mero de guardas civis responsáveis pelo pa-
trulhamento a pé, com carros, motocicletas 
e bicicletas no local, tanto na parte interna 
quanto externa do parque.

sões e planejamento municipal, contribuindo 
com sugestões e propostas. “No primeiro biê-
nio do mandato avançamos muito. Em apenas 
dois anos conseguimos reduzir em 50% a dívi-
da do município, o equivalente a cerca de R$ 
3 bilhões. Outra grande conquista é a parceria 
com a Sabesp, que tem garantido que dezenas 
de bairros deixe do sistema de rodízio e tenha 
água nas torneiras todos os dias. Até o mês de 
dezembro, toda a cidade terá abastecimento 
de água diariamente”, comentou o prefeito.

O Shopping Bonsucesso, em Guarulhos, 
promove, no próximo domingo (17), mais 
uma edição da Feira de Adoção de Animais. 
O objetivo da ação é oferecer aos visitantes a 
oportunidade adotar um novo amigo de ma-
neira prática e consciente, além de promover 
um encontro especial entre humanos e pets.

Criada em parceria com o Departamen-
to de Proteção Animal de Guarulhos, a feira 
apresenta para adoção 15 animais adultos e 

Com o objetivo de levar maior seguran-
ça aos habituais e novos frequentadores 
do Bosque Maia, a Guarda Civil Municipal 
(GCM) tem intensificado o patrulhamento no 
Parque. No último fim de semana, entre os 
dias 8 e 10, parte dos portões foi fechada e o 
acesso foi feito pelas entradas das avenidas 
Papa João XXIII e da Paulo Faccini, (próxima 
a avenida Tiradentes), como uma forma de 
controle e prevenção de riscos aos usuários.

O ‘Você na Prefeitura’ está em sua 12º edi-
ção e, desta vez, o encontro acontece no CEU 
Paraíso, sábado, dia 23, às 14h. O intuito do 
programa é promover a discussão de ideias 
e a troca de conhecimento entre a Adminis-
tração e a sociedade, a fim de encontrarem, 
juntos, soluções para as demandas apresen-
tadas. As senhas para o atendimento serão 
entregues com 30 minutos de antecedência. 

Para o prefeito Guti, é fundamental que a 
população participe efetivamente das deci-

Shopping promove feira de adoção de animais neste domingo

Bosque Maia tem reforço de patrulhamento aos fins de semana

CEU Paraíso recebe 12º edição do ‘Você na Prefeitura’ no próximo dia 23

ACONTECE
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Horário de verão termina neste fim de semana
MAYARA NASCIMENTO - O horário 
de verão termina neste domin-
go (17) e os relógios devem ser 
atrasados em uma hora. Isso 
significa dizer que à meia-noite 
de sábado (16), para domingo, 
o relógio deve retornar para 
23h. 

Tradicionalmente o horário 
de verão tem início no terceiro 
domingo de outubro, porém 
em 2018 foi adiado por conta 
do Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem) e pela eleição 
presidencial e se iniciou no dia 
04 de novembro. Ele foi cria-
do com a finalidade de econo-
mizar energia e aproveitar o 
maior período de luz solar du-
rante os meses mais quentes 
do ano, quando os dias tam-

LUCY TAMBORINO - Com um 
ano de funcionamento, o 
processo de interiorização 
de venezuelanos que imi-
graram para o Brasil che-
gou nesta sexta-feira (15) à 
24ª etapa. Com isso, em voo 
pela Força Aérea Brasileira 
(FAB), dos 90 venezuelanos 
que saíram de Boa Vista, 
em Roraima, seis desembar-
caram em Guarulhos. 

O Estado de São Paulo 
será responsável pelo aco-
lhimento de 24 venezue-
lanos , além dois seis na 
cidade, 18 desembarcaram 
na capital. Já na capital mi-
neira ficam 26 pessoas. Um 

bém são mais longos. 
Por mais um ano, o Mi-

nistério de Minas e Energia 
(MME) informou que não 
divulgará dados sobre a eco-
nomia de energia no período. 
Apesar de ser criado para redu-
zir a concentração de consumo 

grupo de 11 venezuelanos 
segue até a cidade de Mon-
tes Claros.

Ainda 19 pessoas seguem 
para Goioerê, no noroeste do 
estado, e 23 irão para o Rio 
Grande do Sul, partindo de 
Canoas para os destinos fi-
nais: Porto Alegre e Caxias 
do Sul. Dezesseis deles per-
manecem na capital gaúcha, 
e sete ficam no município.

De Curitiba, o voo segue 
para o Rio de Janeiro, onde 
desembarcam 32 pessoas. 
Desse total, 21 ficarão abri-
gadas em dois centros de 
acolhimento e em 11 em re-
sidências de parentes.

DA REDAÇÃO - Inaugurado na 
tarde desta sexta-feira (14), 
o serviço de Acolhimento 
Institucional em Residência 
Inclusiva, uma parceria com 
a com a organização da so-
ciedade civil, Casa de Maria 
Maranathá, já está atendendo 
três pessoas. Esta é a primei-
ra Residência Inclusiva im-
plantada no município para 
atendimento 24 horas, sete 
dias por semana, voltada para 
pessoas com idades entre 18 
a 59 anos, com deficiência, 
em situação de dependência, 
prioritariamente beneficiá-
rios do Benefício da Presta-
ção Continuada (BPC) e que 
não disponham de condições 
de autossustentabilidade, 
nem retaguarda familiar e/
ou que estejam em processo 

de energia no horário entre 
18h e 21h, o Ministério reali-
zou estudo juntamente com o 
Operador Nacional do Sistema 
Elétrico (ONS) para comprovar 
que a medida não tem trazido 
economia como antes, “muito 
em função da mudança evolu-
tiva dos hábitos de consumo e 
também da atual configuração 
sistêmica do setor elétrico bra-
sileiro”.

O último dado divulgado 
pelo MME apontou que em 
2016 houve economia de 2.185 
Mega-watts (MW) com o horá-
rio de verão, o que representou 
uma economia de R$ 147,5 mi-
lhões. Depois de 2016, a pasta 
não divulgou mais o relatório.

Município recebe seis venezuelanos 
pelo processo de interiorização

Mais de 1.000 famílias 
deixaram de receber o 
Bolsa Família neste ano

Prefeitura inaugura o primeiro 
serviço de Residência Inclusiva

CLAREAMENTO
LAMINADOS DE CERÂMICA
REABILITAÇÃO  ORAL 
IMPLANTES 
CARGA IMEDIATA EM 5 HORAS

NOSSOS SERVIÇOS:

  
   
   

www.DIFFERENZAODONTOLOGIA.com.br

ENDEREÇO:
RUA  VOLUNTÁRIOS  DA PÁTRIA, 654 
SALA 115/116 - SANTANA /SP
(11) 2089-1614

ENDEREÇO:
RUA RAMOS DE AZEVEDO, 159 
3ºANDAR  SALA 301- GUARULHOS/SP
(11) 2461-2234
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1º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E 
DO REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURÍDICA DE GUARULHOS - 
COMARCA DE GUARULHOS - ESTADO DE SÃO PAULO - MANUEL 
SANCHES DE ALMEIDA - Oficial - CNPJ Nº 51.260.743/0001-31 - 
RETIFICAÇÃO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO - EDITAL DE NOTIFICA-

ÇÃO DOS CONFINANTES LION TAMMAM e sua mulher MARINA ERNA WEBER 
TAMMAM e de GIUSEPPE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/C LTDA, 
expedido no procedimento administrativo de Retificação de Registro Imobiliário (art.213 da 
lei 6.015/73) requerido por REC LOG 411 S/A. MANUEL SANCHES DE ALMEIDA, Oficial 
Delegado do 1º Registro de Imóveis da Comarca de Guarulhos, Estado de São Paulo, na 
forma da lei. FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento 
tiverem e interessar possam, especialmente LION TAMMAM e sua mulher MARINA ERNA 
WEBER TAMMAM e GIUSEPPE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/C LTDA 
que, por requerimento prenotado sob n.298.789 em 01/11/2016, neste Serviço de Registro 
de Imóveis (localizado na Rua Dona Olinda de Albuquerque, n.157, Jardim São Paulo, 
Guarulhos) REC LOG 411 S/A requereu, com fundamento nos incisos I e II do art.213 da 
Lei Federal n.6.015/73 (redação dada pela Lei n.10.931 de 02/08/2004), a RETIFICAÇÃO 
DO REGISTRO do imóvel situado na Avenida Guarulhos, n.57, Bairro de Itapegica, nesta 
cidade, objeto da Matrícula n.72.117, desta Serventia, suprimindo-lhe, inclusive, deficiên-
cias quanto à especialização objetiva, ou seja, para apurar a área do imóvel, inserir 
medidas lineares e atualizar os confrontantes, conforme planta e memorial descritivo que 
integram o procedimento prenotado sob n.298.789. Como o imóvel retificando confronta 
com aqueles que são objetos das matrículas ns.56.690 (de propriedade de LION TAMMAM 
e sua mulher MARINA ERNA WEBER TAMMAM) e 54.206 (de propriedade de GIUSEPPE 
PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/C LTDA), o § 2º do art.213, da Lei 
n.6.015/73, exige sua prévia notificação. As diligências efetuadas pelos Oficiais de Títulos 
e Documentos desta Comarca, e pelos 2º, 3º, 5º e 10º Oficiais de Títulos e Documentos de 
São Paulo, objetivando as notificações pessoais, restaram infrutíferas, por não terem sido 
encontrados em nenhum dos endereços, razão pela qual, por este edital, ficam os mesmos 
(LION TAMMAM e sua mulher MARINA ERNA WEBER TAMMAM e GIUSEPPE PARTICI-
PAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/C LTDA), notificados do teor da mencionada 
pretensão retificatória e que, caso queiram, poderão impugná-la (fundamentadamente), 
desde que o façam dentro do prazo de quinze (15) dias contados da primeira publicação, 
sendo que a impugnação deverá ser apresentada (por escrito) diretamente no escritório 
registral localizado no município e comarca de Guarulhos, na Rua Dona Olinda de 
Albuquerque, n.157, Jardim São Paulo, no horário compreendido entre às 9:00 e 16:00 
horas, de segunda a sexta-feira. A ausência de impugnação implicará na anuência tácita à 
pretensão retificatória. Assim, expediu-se o presente edital, para que de futuro ninguém 
possa alegar nulidade, o qual será afixado no lugar de costume (no interior do escritório 
registral) e publicado, por duas vezes, em jornal de grande circulação. Guarulhos, 07 de 
fevereiro de 2019. MANUEL SANCHES DE ALMEIDA - Oficial Delegado

de desinstitucionalização de 
organizações de longa perma-
nência. Os encaminhamentos 
para o serviço serão realiza-
dos pela Secretaria de Desen-
volvimento e Assistência So-
cial (SDAS).

O prefeito Guti destacou 
a importância do local, assim 
como dos profissionais capa-
citados para realizar o acolhi-
mento. “Esse é o primeiro ser-
viço de acolhimento com esse 
formato na cidade. Espero que 
vocês, pessoas apaixonadas 
pelo que fazem, possam fazer 
a diferença na vida dos acolhi-
dos”, comentou o prefeito.

De acordo com o secretá-
rio da SDAS, Alex Viterale, o 
local conta com atendimento 
de psicólogo, assistente social 
e outros.

LUCY TAMBORINO - Um total de 
1,2 mil famílias deixaram de 
receber este ano os repasses 
do Ministério da Cidadania, 
por meio do programa Bol-
sa Família. Em dezembro de 
2018, aproximadamente 40,7 
mil recebiam o auxílio já em 
janeiro deste ano o número 
caiu para 39,4 mil.

Ao entrarem no programa, 
as famílias recebem o benefí-
cio mensalmente e, como con-
trapartida, cumprem compro-
missos nas áreas de saúde e 
educação, sendo esses muitas 
vezes os motivos da perda do 
benefício. Além disso, saem 
do programa federal também 
aquelas em que a renda fami-
liar superar o limite do Bolsa 
Família ou que estejam com o 
cadastro desatualizado.



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

PRECISA-SE 

COSTUREIRA/GUARULHOS
PARA TRABALHAR COM CAMISETAS

EMPRESA LOCALIZADA EM GUARULHOS

EXPERIÊNCIA COM AS MÁQUINAS OVERLOQUE , 
GALONEIRA OU PONTO CORRENTE  PARA EMPRESA 
DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS .

BENEFÍCIOS: CAFÉ DA MANHÃ, CAFÉ DA TARDE, 
VALE ALIMENTAÇÃO, VALE TRANSPORTE , 
CONVÊNIO MÉDICO, CONVÊNIO ODONTOLOGICO
E PREMIAÇÃO POR PRODUÇÃO.

    HORÁRIO DE TRABALHO: 
      SEG Á SAB – 6H ÀS 14H (CAFÉ DA MANHÃ + BENEFICÍOS) 
       SEG A SAB – 14H ÀS 22H (CAFÉ DA TARDE + BENEFICÍOS)

INTERESSADOS LIGAR NO RH :  
(FALAR COM JÉSSICA)

(11) 2229 1241 /     (11) 9 7450 3971 
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Obras no PA Paraíso devem 
ser entregues até agosto 
LUCY TAMBORINO  - Com valor 
total de R$ 2,5 milhões, as 
obras de reforma do Pronto 
Atendimento (PA) Paraíso 
devem ser iniciadas na pró-
xima semana com previsão 
para serem entregues até 
agosto. A informação foi 
confirmada pelo vereador 
Eduardo Carneiro (PSB). 

“Nesta sexta-feira foi feita 
a homologação do contrato 
na Secretaria de Saúde e na 
próxima semana as obras de-
vem ser iniciadas”, garantiu 
o parlamentar em entrevista 
concedida à Folha Metropo-
litana na sexta-feira (15). 

Já licitadas, as interven-
ções contam com R$ 1,9 mi-
lhão de repasse federal e R$ 
666,9 mil de contrapartida 
municipal. Fechado desde 
2017, o PA deve reabrir como 

Unidade de Pronto Atendi-
mento (UPA) Porte III.

No ano passado, o Minis-
tério Público Estadual (MPE) 
reconheceu o laudo peri-
cial que atesta as condições 
precárias e perigosas, com 
riscos estruturais de ruína e 
desabamento no PA. A ma-
nifestação da Promotoria de 
Justiça consta de um Termo 
de Ajuste de Conduta (TAC). 

No TAC, o MP reconhe-
ce que havia a necessidade 
de uma intervenção no lo-
cal desde 2008, quando o 
município era administrado 
pelo ex-prefeito Elói Pietá 
(PT). “A eventual responsa-
bilidade e dano acarretado 
pela não realização da obra 
devida, no momento corre-
to, ocorreu durante mandato 
de administração anterior”, 

LUCY TAMBORINO - Após a 
saída dos profissionais 
cubanos do programa 
Mais Médicos, três das 28 
vagas disponíveis na cida-
de não foram preenchidas 
até agora. Os primeiros 
médicos interessados co-
meçaram a trabalhar em 
dezembro na cidade e de 
lá pra cá o Ministério da 
Saúde tem abertos editais 
convocando profissionais.

Enquanto as vagas 
não são preenchidas nas 
unidades de saúde, os de-
mais médicos da própria 
Unidade Básica de Saúde 
(UBS) ou de outras do en-
torno estão apoiando nos 
atendimentos.

As três vagas remanes-
centes devem ser preen-
chidas em conformidade 
com o novo Edital do Mi-
nistério da Saúde.

aponta o documento. Ainda 
no acordo, o Município de 
Guarulhos se compromete a 
apurar as razões pelas quais 
as administrações passadas 

Após saída de cubanos, 
ainda restam  três vagas 
do Mais Médicos na cidade

não realizaram as obras, já 
que houve liberação de ver-
bas pelo Governo Federal 
com este objetivo ainda em 
2008.
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Toninho Oliveira projeta temporada 
do sub-18 do Guarulhense

ALEX BISPO - A temporada 
2019 também começou 

ATLÉTICO GUARULHENSE - É 
com muito pesar que re-
cebemos a informação 
das vidas interrompidas 
no CT do Clube de Rega-
tas do Flamengo. O mo-
mento é de ajudar e am-
parar as famílias. Talvez 
ninguém da agremiação 
jamais leia este breve re-
lato, no entanto ainda as-
sim vale a pena dizer. No 
ano passado, tivemos um 
atleta do Guarulhense que para a categoria sub-18 do 

Clube Atlético Guarulhen-

nos deixou de uma forma 
muito triste. Infelizmen-
te, não há muito o que 
fazer a não ser oferecer 
as condolências aos entes 
queridos e auxiliar no que 
for possível no momento 
tão difícil. Conhecemos o 
sofrimento que é ver uma 
criança, extremamente jo-
vem, em busca dos seus 
sonhos, nos deixar sem 
explicação. Toda força aos 
amigos e familiares. se, após um 2018 em que 

o Galo parou na fase pra-
ta dos campeonatos Me-
tropolitano e no Estadual. 
Agora, o treinador Toni-
nho Oliveira, que segue 
no comando do time, traça 
novos objetivos para seus 
comandados.

O professor TO falou 
sobre o começo do projeto 
para o novo ano e sobre as 
peneiras realizadas para a 
montagem no grupo. “Pro-
curei avaliar os atletas com 
condição técnica e cogni-
tiva. Ainda estamos defi-
nindo a situação de alguns 
nomes que vieram das ava-
liações. E os atletas que 
subiram do sub-16 do ano 
passado foram integrados 
ao elenco”, disse.

Por fim, Oliveira co-
mentou a situação do seu 
trabalho no clube e as ex-
pectativas para o Metropo-
litano, que tem início no 
mês de março. “Os treinos 
acontecem as terças e quin-
tas na Arena Guarulhense. 
Estamos ainda no período 
de trabalhos técnicos, de-
pois vamos em busca de 
amistosos. Vamos separar 
uma pré-temporada e bus-
car metas e objetivos para 
2019”, finalizou.

Vidas interrompidas
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      A primeira reunião do Conselho de 
Desenvolvimento Municipal da Cidade de 
Guarulhos – Codemgru ocorre na próxima 
terça-feira (19), às 8h, no Paço Municipal, 
com a presença e diplomação das principais 
entidades do município. O Codemgru é um órgão 
colegiado, superior de orientação, vinculado à 
Prefeitura, cujo objetivo é prover estratégias e 
subsídios para implementar projetos e ações que 
possibilitem a dinamização de políticas públicas 
para a cidade.

      A prefeitura está disponibilizando mais 250 
vagas para castração gratuita de cães e gatos. 
O cadastramento deve ser feito através do site 
dpan.guarulhos.sp.gov.br. Os procedimentos 
serão realizados nos próximos dias 19 e 21, na 
clínica veterinária do DPAN – Centro de Controle 
de Zoonoses, no Jardim Triunfo. Os tutores 
devem acompanhar o envio de informações 
via email e seguir as recomendações do pré e 
pós-operatório. Mais informações através dos 
telefones 2457-2112 ou 2458-1666. 

ANOTE

Onde está aquela velha mescla 
de jovens jogadores com um ou 
dois veteranos para orientá-los

O bom e “velho” 
majestoso

Corinthians e São Paulo se enfrentam 
amanhã em situações parecidas. Apesar 
de o momento alvinegro não chegar per-
to da tragédia que é o do tricolor, o Timão 
só não está pior graças a Gustagol, o es-
panta crises.

Antes descartado, o centroavante 
marcou seis dos oito gols da equipe na 
temporada. É exagero dizer que salvou o 

pescoço de Carille pois o treinador con-
ta com prestigio quase infindável com a 
Fiel e a diretoria, mas não fosse os gols 
de Gustavo e a fase estaria nebulosa em 
Itaquera.

Curioso é que até nos problemas os 
rivais são parecidos. Analisando as pos-
síveis equipes titulares dos dois com 
Cassio (31); Fagner (29), Henrique (32), 
Manoel (28) e Danilo Avelar (29); Ralf 
(34), Ramiro (25), Sornoza (25) e Jadson 
(35). Vagner Love (34) e Gustavo (24) do 
lado corintiano e Thiago Volpi (28); Bru-
no Peres (28), Arboleda (27), Anderson 
Martins (31) e Reinaldo (29). Jucilei (30), 
Hudson (31), Hernanes (33) e Nenê (37); 
Everton (30) e Pablo (26) no Tricolor, ve-
mos que a média da idade das equipes é 
elevada.

A do Corinthians é de 29,6 anos e a 
do São Paulo é ainda maior, média de 
idade de 30 anos. É por isso que temos 
impressão de assistir a um jogo em câ-
mera lenta quando vemos os rivais em 

campo. É muita cadência e pouca veloci-
dade. Isso compromete principalmente o 
setor ofensivo, que passa a viver de chu-
veirinhos já que a velocidade para atacar 
é sempre menor do que a do adversário 
em recompor.

Onde está aquela velha mescla de jo-
vens jogadores com um ou dois vetera-
nos para orientá-los? O grande problema 
para os treinadores é que os bons jogado-
res brasileiros que estão no auge da for-
ma física estão todos atuando na Europa.

Os clubes do Velho Continente já en-
tenderam que apostar em jovens talentos 
é a melhor forma de estar sempre no 
auge. Sobra fôlego e técnica por lá, aque-
les que não passam no “crivo” acabam 
voltando ao Brasil prematuramente.

Vejamos o caso de Malcom, o atacan-
te saiu do Corinthians para o Bordeaux 
com apenas 18 anos. Os pouco mais de 
22 milhões que o Alvinegro recebeu não 
são nada perto dos 180 milhões que o 
Barcelona pagou pelo jogador poucos 
anos depois.

Outro caso é o de David Neres, dois 
anos atrás o atacante de 21 anos, mesma 
idade do ex-corintiano, foi vendido pelo 
Tricolor ao Ajax por pouco mais de 50 
milhões de reais. Hoje ele está bem mais 
valorizado e é um dos craques da equipe. 
O São Paulo gastou 31 milhões contra-
tando Everton, Diego Souza e Tréllez, jo-
gadores mais velhos e que até agora não 
deram o retorno em campo. O Colombia-
no até já foi emprestado ao Internacional.

A falta de capacidade de segurar os jo-
vens jogadores é um dos fatores que vem 
“matando” o futebol brasileiro. O São 
Paulo tem um time inteiro campeão da 
Copa SP para aproveitar no profissional. 
O zagueiro Tuta já foi vendido ao Eintra-
cht Frankfurt sem nem estrear pelo Tri-
color e o artilheiro Gabriel Novaes, em-
prestado ao Barcelona-B, provavelmente 
não voltará ao Morumbi.

Enquanto isso rezamos para que no 
domingo Corinthians e São Paulo façam 
um Majestoso memorável, movimenta-
do e cheio de alternativas de gol para os 
dois lados. Mas o mais provável mesmo é 
termos um empate, aquele  0 x 0 retran-
cado e bem feio, assim como tem sido o 
futebol que os rivais estão jogando.

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.

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



ÁRIES: Sua energia irá lhe gerar forças para seguir em 
frente com fatos periclitantes. O Sol não deixará que você 
se abale perante algumas dificuldades.

TOURO: Tudo converge para que aja tranquilamente, e 
para colaborar mais para que obtenha melhores resulta-
dos a Lua será de extrema importância. 

GÊMEOS: Irá gerar grandes confusões na realização de 
algumas tarefas, Júpiter fará com que fique desorientado 
durante parte do dia. 

CÂNCER: Sua experiência este dia será pacata e amena, 
Saturno não permitirá que muitas mudanças ocorram 
durante o seu dia.

LEÃO: A soberba volta a casa de Leão que mostrará todo 
seu garbo e vontade, evoluindo ainda mais dentro do seu 
ambiente dominante.

VIRGEM: Alguns fatos inesperados irão lhe deixar um 
pouco abalado, pois Vênus em queda agitará fortemente 
este signo.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETASPALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 41

CFI
F

AFADEBELEM
RIROSAP
APLIC

ATIVO
USINARDS

ERDIEAT
C

ASACOINFO
DEATLAS

TEMPEROGI
EISSOON
FROTARD
EIRAPAI

LIMBOUD
OC

TEFEMERA
CONDENAVEL

Tipo per-
sonificado
por Chico

Bento

Cantora 
de "Me-

nestrel das
Alagoas"

Flor- 
símbolo do
Socialismo

Letra do
tamanho
pequeno 

em roupas

Software
para

celulares

René Des-
cartes,
filósofo
francês

Mostra-
dor das

estações
no rádio

Lagoa
entre

Brasil e
Uruguai 

Grupo de
versos de

um
poema

(?)-pro-
nóbis,

cacto co-
mestível

Direção 
do viajante
à Antárti- 
da (abrev.)

Breve-
mente,

em inglês

Grande
felídeo

das
Américas

A terceira
consoan-

te do
alfabeto
Gustave
(?), ilus-
trador

francês

Prefixo de
"ensacar"

Extensão 
de arquivo
do Word
(Inform.)

O ato que
leva ao 

ostracis-
mo social

Que dura
pouco
tempo
(fem.)

Sobra na
panela

Cama, em
inglês

Informa-
ção (red.)
Vértebra
cervical

Apertados

Bairro
carioca
anexo à
Tijuca

Morrer,
em inglês

Código
postal

Agasalho

Condi-
mento

Marcos
(?), ator

Região
espiritual
para onde

vão as
almas das
crianças

não batiza-
das, após
a morte
(Catol.)

Forma da
estrada
sinuosa
Carícia

Data como o 7 de
setembro (BR)

Abertura
da garrafa

"I'll be back" e "Hasta
la vista, baby", para
os personagens de
Schwarzenegger

Contribuição obriga-
tória do trabalhador,
extinta na reforma
trabalhista (2017)

3/bed — die. 4/doré — soon. 5/atlas — usina. 14/frases de efeito.

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: Perturbações constantes irão afetar menos do 
que o esperado, principalmente pela sua aproximação 
com o signo de Áries, que lhe dará força. 

ESCORPIÃO: Este se apresentará massivamente disposto 
a executar a sua transformação necessária e encontrará 
em Marte seu planeta regente a energia necessária. 

SAGITÁRIO: Todo o seu bom humor se manterá, mas 
pode ir por água abaixo, com uma diligência não cumpri-
da e a muito agendada. 

CAPRICÓRNIO: Aconteceu algo inesperado em Saturno 
e Capricórnio não se mostrará muito disposto para execu-
ção de suas tarefas. 

AQUÁRIO: Algo nobre atingiu e Urano e fez com que o 
aquariano pudesse apresentar um pouco mais de si nas 
relações interpessoais. 

PEIXES: Parecendo uma balança por dentro e não é a 
de Libra, este signo vai apresentar-se muito abalado em 
relação ao comportamento de uma pessoa próxima.
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DA REDAÇÃO - O Internacional 
Shopping recebe o circuito 
“Detetives do Prédio Azul” 
até o dia 27 de fevereiro. A 
estrutura de 71 m² é inspi-
rada na série homônima do 
Gloob. A atração é destina-
da a crianças de quatro a 10 
anos e tem entrada gratuita, 
mediante preenchimento de 
cadastro no local e disponibi-
lidade de vagas. 

O evento conta com cin-
co áreas diferentes baseadas 
nos cenários da série. A mis-
são começa na portaria, onde 
os pequenos detetives preci-
sam encontrar a chave da 
porta que dá acesso ao pré-
dio. Já na área que reproduz 
o pátio do Prédio Azul, a ga-
rotada se depara com o jogo 
“Encestando o Lixo”, que 
consiste em recolher todo 
o material encontrado no 
chão. Divididas em equipes, 
as crianças têm que encestar 
as bolinhas de borracha nas 
cores correspondentes aos 
materiais recicláveis.  

No clubinho secreto, os 
participantes se transfor-
mam em detetives, como 
os personagens de “D.P.A.”, 

Circuito da série ‘Detetives do Prédio 
Azul’ chega ao Internacional Shopping

HORÓSCOPO

FOTO: JULIANA COUTINHO

com direito a lanterna, lupa, 
binóculo e capa. Ao chegar à 
cozinha da Dona Leocádia, 
eles encontram pistas e des-
vendam charadas. Vencido 
mais esse desafio, os deteti-
ves mirins chegam à despen-
sa da bruxa, mas terão de 
correr para sair de lá antes 
que ela volte.

Além de brincar no cir-
cuito de atividades, a crian-
çada pode passar pelas esta-
ções de fotos para registrar o 

momento dentro de uma TV 
com os personagens do canal 
e em um painel dos detetives 
do prédio azul.

E para as crianças de até 
quatro anos, a atração dispo-
nibiliza a área “Pequenos De-
tetives”. Neste espaço não é 
necessário retirar senha para 
participar. Todos os eventos 
do Gloob são adaptados para 
receber crianças especiais 
com acompanhamento de 
um responsável.
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SERVIÇOS

NEGÓCIOS

Dinheiro

Oportunidade

Relax

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

Aluguel de Máquina

Autos

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

SALA COMERCIAL 
Ótima, reformada. Em 
frente a Faculdade de 
Medicina. R$ 630, dir. c/ 
propr. 99901-6804
COND. FLÁVIA FERNANDA 
Vl. Rio. Apto. 2 dorms., 
sla., coz., wc.,lav., gar. Fs.: 
4803-5755/ 97687-4566

EMP. DE MEDICINA DO 
TRABALHO 
Contrata: Auxiliar de 
Enfermagem do Trabalho 
e Auxiliar Administrativo. 
F: 4964-1222 - CV p/ 
deltamed@deltamed.
med.br
MOTORISTA CARRETEIRO 
Transportadora em 
Guarulhos admite, 
Motorista Cat. E, 
experiência comprovada 
em carteira. Comparecer 
munidos de documentos 
(Carteira Profissional e 
Currículo) de 18/02/2019 a 
22/02/2019  das 9h as 12h. 
Rua: Manuel Fernandes 
Garrote, 588, Jardim Novo 
Portugal/Guarulhos.

CASA PRÓX.PRAÇA 8 
2 Dorms., sla., coz., wc., 
a. serv., fino acab., gar. 2 
autos 180 Mil (11) 95551-
4029 c/ Stéfano.
TERRENO 
PINDAMONHANGABA 
200Mts² c/ escrit. reg. 
e planta aprovada.Total 
Infra estrutura,120 Mil (11) 
95551-4029 c/ Stéfano.

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

MASSAGEM 
com.local  Cris/Laura mass/
finalização.  Infs whats (11) 
99947-6210
CASA CUEVAS, 18 
c/ Lindas gatas Atend. 
das 8:30 as 20hrs.  F: 
2087-2091
GORDINHAS QUENTES 
Local discreto infs whatsa. 
F. :96767-2566
KAKAU  MASSAGEM 
Morena fogosa. Local 
discreto. Atendo só. F: 
96414-1996 (Whats)
MASSAGISTA CERTIFICADA 
Roberta Loira, shiatsu e 
mass. tântrica. R$ 150, F.: 
94380-8105 whats.

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

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

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

SALAS COMERCIAIS
Para Profissionais da Saúde.
Próx. a Guarupass Dir. c/ 
prop. a partir de R$ 1.200,00
F.: 99954-3415 whats.

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
TERRENO PRAIA GRANDE 
646 Mts², próx. Cidade 
Ocian, ac. auto 165 Mil F.: 
2466-5691/ 98347-5803
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.
BOSQUE MAIA TERRENO ! 
10 x 25, Doc Ok 480 Mil , 
Est. Proposta/Imóvel - valor 
. F.: 2382-8300
APTO. AV. MARTINS JRº 
2 Dorms. + deps, 
aquecedor, wc, sac, 
elevs. Cond. Baixo  lazer 
completo, 198 Mil  Doc. Ok  
F.: 2382-8300
2 TERRENOS 252MTS² 
CDA. 
Bem localizado, doc ok. O 
Sonho de morar em Porto 
Seguro Pq. Pindorama 
- BA. F.: 4962-6563/ 95406-
3133 c/Andrea.

CASA RECREIO S. JORGE 
2 dorms., sala, coz. gar. 2 
autos. 40 Mil + parcelas. F.: 
96094-1957/ 2087-4901
GALPÃO JD. S. JOÃO 
130mts², na Avenida . 160 
Mil F.2087-4901/ 96094-
1957
GALPÃO RUA D.TECLA 
a 200Mts.do Shop. Maia  
Ótima localização AT400m²  
AC 554,80m². Inf.98599-
9590
GUARAREMA TERRENO 
1000MTS² 
Lindo terreno plano em 
loteamento fechado, c/ toda 
infraestrutura e pronto p/ 
construir, portaria 24 hs 
e doc. ok. Quero 150 mil 
à vista, aceito auto como 
parte de pagamento. F.: 
(11) 4695.4642.
APTO S. BERNARDO DO 
CAMPO 
74m² Vendo ou troco/apto. 
Guarulhos.2 dorm. sendo 
1 suite, wc.,  social, copa/ 
coz. lavanderia aquec. 
gás, 1 vaga, Bairro Sta. 
Terezinha F.:2461.3205/ 
98111.7603

LIBERO FGTS 
Libero nome no SPC., 
Serasa, protesto e chq. 
devolvido. divida c/ financ. 
4211-1400

PROMOÇÃO !!! 
Perfumaria encerrando as 
atividades,  Tudo a venda 
c/ ótimos preços, produtos, 
prateleiras, balcão e afins. 
F.:  94941-3745

SPIN LT 2014/2014 
Mecânica, 5 lugares.  
Branca , Valor 29.700  F.: 
(11) 95035-6200 Josmar
FORD FOCUS GHIA 2007 
Sedan ,mecanico, completo 
c/couro + teto KM  85.000 
original, 2º dono, cor prata 
F.: 2461.3205/98111.7603

ANUNCIE AQUI
97380-7685

11 4210-1371

FALE COM 
NOSSA 

REDAÇÃO

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG 

Guarulhos terá seu primeiro grito de Carnaval neste fim de semana
DA REDAÇÃO - No sábado 
(16), os foliões do Blo-
co do Delega se reúnem 
a partir das 11h na Rua 
Guarulhos, em frente à 
Casa do Jovem, e saem às 
ruas da região do Gopoúva 
para encantar os partici-
pantes com muita alegria 
e música. Para saber mais 
sobre o evento, acesse ht-
tps://www.facebook.com/
events/286218988912155/

No domingo (17), a par-
tir das 11h, a festa acon-
tece no Lago dos Patos, 

dessa vez com a Carnafo-
lia do Bloco Pescakinada, 
que promete animar as 
famílias da região da Vila 
Galvão. O evento, que 
acontece até às 19h, con-
tará com matinê para as 
crianças com brinquedos 
e muita música, além da 
tradicional Bateria Pes-
cakinada, tocando o me-
lhor dos sambas-enredo. 
Também é possível obter 
mais informações sobre 
o evento no link https://
www.facebook.com/

events/301218100463802/
Já na próxima semana, 

no dia 24, domingo, a par-
tir das 12h, o Bloco dos 
Fanfarrões toma conta do 
centro da cidade numa 
grande festa que aconte-
ce na Rua Guaraciaba, ao 
lado do Amarelinho Bar.

Para que a diversão 
seja ainda mais duradou-
ra, os organizadores acon-
selham o uso de protetor 
solar e roupas leves, sem 
esquecer, é claro, de beber 
muita água.

Fanfarrões, Delega e Pescakinada são alguns dos blocos que fazem parte da Uniblocos, entidade que reúne ONGs, associações e grupos artísticos de-
dicados ao Carnaval de Rua em Guarulhos.

Os blocos transformam o carnaval num evento festivo, alegre e muito familiar. No Carnaval de Rua, as bandas conseguem congregar a participação 
de inúmeros interessados, que vão atrás dos blocos cantando as músicas.

A participação é livre e aberta a todos. Nos últimos anos, os blocos de rua vêm ganhando cada vez mais espaço, pois a comunidade desenvolve laços 
de amizade e sente satisfação em fazer parte da festa.

Uniblocos
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A melhor opção para o seu 
almoço de domingo!
RUA TAPAJÓS, 56 � GUARULHOS � SP
RESERVAS�THEFIRE.COM.BR
TEL: 
11� 2447�1582
DE  2ª A DOMINGO: DAS 12h ÀS 24h

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

T�BONE STINCO �OSSOBUCO� BURRATA ESPAÇO KID’S COMPLETO


