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Os 34 vereadores de Gua-
rulhos se reúnem no plenário 
da Câmara duas vezes por 
semana. Às terças e quin-
tas. Alguns trabalham nas 
comissões também nas ma-
nhãs de terça e quinta. Cada 
vereador recebe salário de 
quinze mil reais todos os 
meses e uma verba de 75 mil 
reais para manter até quinze 
assessores. Se achar que, di-
vidida por quinze, a quantia 
para cada um for insatisfató-
ria, pode diminuir o número 
aumentando o salário.

Resumo: Cada vereador 
custa para o contribuinte 90 
mil reais por mês.

Entendo que o povo de 
Guarulhos trata bem seus 
vereadores. Por isso é justo 
reclamar quando as sessões 
são suspensas por “falta de 
quórum”. Alguns resolvem 
não aparecer e não há ex-
pediente. O regimento exige 
um número mínimo de par-
lamentares em plenário.

Nesta semana tivemos 
apenas a sessão de quinta-
-feira. Faltou quórum na 
terça. Talvez os faltosos ti-
veram de atender outros 
compromissos. Problemas 
de saúde, quem sabe? Dian-
te disso, imaginava-se que a 
segunda e última sessão da 
semana fosse aproveitada 
para a discussão de assun-
tos de interesse dos mora-
dores da cidade. Pena que a 
sessão de quinta-feira tenha 
sido protagonizada por um 
discurso. Discurso que ga-
nhou enorme importância a 
julgar pelos comentários que 

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

provocou. O surpreendente 
da história é que ninguém 
ali entendeu o que quis dizer 
o orador do DEM, vereador 
Dr. Laercio Sandes. “Falou, 
falou, e não disse nada” che-
gou a comentar um deles. 
Um outro ocupou o microfo-
ne para perguntar o que re-
almente quis dizer o parceiro 
de bancada.

Aparentemente, o discur-
so do Dr. Laercio pretendia 
ser uma “denúncia” sobre 
parente de algum político 
cujo nome não foi conheci-
do, contando também com a 
leitura de uma “nota oficial” 
de seu partido que ninguém 
entendeu. Os comentários 
que surgiram depois falam 
de interesses num projeto 
de aproximação entre DEM e 
PSDB para dar sustentação 
à candidatura de Francislene 
Assis de Almeida, conhecida 
como Francislene Corrêa, 
mulher do deputado federal 
Eli Corrêa, filho do famoso 
radialista de São Paulo.

Francislene é candidata à 
prefeita de Guarulhos. Em-
bora sem partido ainda, a 
campanha já está lançada. E 
é tida como forte adversária 
do prefeito Guti que é candi-
dato à reeleição.  

E, para nossos vereadores 
da chamada base, o dilema 
está criado. Guti ou Francisle-
ne? Esse é um dos assuntos 
mais importantes a merecer 
a atenção dos componentes 
da egrégia e augusta Casa de 
Leis de Guarulhos. Lembran-
do que o pleito só acontece 
daqui a dois anos...

superior completo ou cursando. O salário é de 
R$ 4.500,00 mais vale-refeição, vale-trans-
porte, assistência médica e odontológica.

Já para concorrer a uma das 15 vagas de 
encarregado de bar e restaurante, é neces-
sário ter experiência comprovada em cartei-
ra de trabalho e ensino superior completo ou 
cursando. O salário é de R$ 1.820,00.Ensino 
superior completo ou cursando é o requisito 
para tentar uma das dez vagas de promotor 
de vendas. O salário é de R$ 998,00.

os corintianos não suportaram os ataques do 
ponteiro Hugo, destaque do time do Paraná 
na partida e vencedor do troféu Viva Vôlei.

Já o Caramuru conquistou um ótimo re-
sultado fora de casa ao vencer o Vôlei Um 
Itapetininga por 3 a 2. Neste momento os pa-
ranaenses estão em penúltimo lugar com 11 
pontos. O Corinthians-Guarulhos é o décimo 
colocado com 14 pontos. A partida terá trans-
missão do canal Vôlei Brasil.

quatro coleções de cenas, separadas por 
temas. Os especiais estarão na plataforma 
até 30 de junho.

A primeira das coleções se chama Final 
Players, a segunda foi intitulada de Dra-
gons Evolution, a seguinte é Best Battles 
e a última é a que promete emocionar os 
fãs mais fiéis. Intitulado In Memoriam, o es-
pecial relembra todos os (muitos) persona-
gens que morreram ao longo da série.

Trabalhadores com cadastro no Centro 
Integrado de Emprego, Trabalho e Renda 
(CIET) podem concorrer a 26 vagas de em-
prego oferecidas por empresas cadastradas 
na Secretaria Municipal do Trabalho. Os inte-
ressados devem comparecer a uma das cinco 
unidades do CIET, com documentação atuali-
zada e currículo até o dia 26 de fevereiro, das 
8h às 16h30. Para concorrer à vaga de geren-
te de restaurante é necessário ter experiência 
comprovada em carteira de trabalho e ensino 

O ginásio da Ponte Grande será palco de 
mais um confronto entre Corinthians-Gua-
rulhos e Caramuru Vôlei (PR), válido pela 8ª 
rodada do returno da Superliga Masculina de 
vôlei, neste sábado (23), às 18h.  No primeiro 
turno, jogando fora de casa, os guarulhenses 
venceram por 3 sets a 2. O alvinegro busca se 
reabilitar na tabela após sofrer o revés diante 
do Maringá (PR), na última rodada, por 3 sets 
a 0. Apesar do bom desempenho da equipe, 

A oitava e última temporada da série 
Game of Thrones só será lançada mundial-
mente no dia 14 de abril. Mas, até lá, a HBO 
preparou em seu serviço de streaming, a 
HBO Go, um especial para relembrar os 
principais acontecimentos das temporadas 
anteriores. Como uma opção para quem 
não conseguir rever todos os episódios já 
lançados até a estreia, a partir de sábado 
(23), estarão disponíveis na plataforma 

CIET divulga 26 vagas nas áreas de alimentação e vendas

Corinthians-Guarulhos recebe o Caramuru Vôlei neste sábado

HBO prepara especial no streaming para recordar momentos de GOT

ACONTECE
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HGG recebe primeiro ‘Corujão 
da Saúde’ neste sábado

LUCY TAMBORINO - Com a ante-
cipação do “Corujão da Saú-
de” pelo Governo do Estado 
de São Paulo, o Hospital Ge-
ral de Guarulhos (HGG) re-
cebe neste sábado (23) a pri-
meira edição do programa. 
Nessa fase serão realizadas 
mamografias. 

Todos os pacientes se-
rão comunicados sobre o 
agendamento pela equipe 
da Central de Regulação e 
Oferta de Serviços de Saúde 
(Cross). 

Ao todo, no sábado serão 
1.250 mamografias em todo 
estado de São Paulo. Nessa 
edição devem funcionar 25 
serviços estaduais. Os AMEs 
funcionarão das 8h às 17h 

DA REDAÇÃO - Em breve os cida-
dãos, de uma das regiões mais 
populosas da cidade, terão à 
disposição um polo de educa-
ção, arte e esporte pertinho de 
casa. Retomada pela atual ges-
tão após anos de paralisação, 
está em fase de finalização a 
construção do Centro Educa-
cional Unificado (CEU) Conti-
nental, na avenida Maria Ge-
bin de Moraes.  De acordo com 
a Secretaria de Obras, a previ-
são é que o equipamento seja 
entregue até o final deste ano.

Com todo o prédio erguido, 
sistema elétrico e hidráulico 
concluídos, restam a conclusão 
das piscinas infantil e semio-
límpica, pintura e limpeza do 
prédio. Em quatro andares, o 
CEU Continental conta com 
142 ambientes, dentre eles 14 

e os hospitais também pro-
gramarão agendamentos 
extras. 

O programa tem como 
finalidade zerar a fila por 
ultrassom, mamografia e 
endoscopia, inicialmente 
em três regiões do Estado – 
Grande São Paulo, Campinas 
e Vale do Paraíba. Na Região 
Metropolitana da Grande 
São Paulo, incluindo Guaru-
lhos, serão realizados 50.627 
exames na primeira fase do 
programa, dos quais 4.552 
endoscopias, 42.643 ultras-
sons e 3.432 mamografias.

Paralelamente a reorga-
nização de atendimentos na 
rede própria, está em anda-
mento à convocação pública 

salas de aula, sendo oito delas 
para Ensino Infantil e seis para 
creche/berçário, estas últimas 
equipadas com lactário e sani-
tário com área para banho e 
troca de fraldas. Algumas salas 
possuem solários para realiza-
ção de atividades externas sem 
necessidade de deslocar os 
alunos para outros espaços do 
complexo.

O centro conta também 
com ginásio poliesportivo, salas 
multiuso, anfiteatro com cama-
rim, salas de reforço escolar, 
refeitório, sanitários acessíveis, 
biblioteca, ambulatório, sala de 
informática, bicicletário e vesti-
ário, além dos ambientes neces-
sários à rotina dos professores, 
administração e demais servi-
dores. Todas as áreas são acessí-
veis a pessoas com deficiência.

para os serviços privados de 
saúde interessados em par-
ticipar do programa. O edi-
tal foi publicado em Diário 
Oficial e os estabelecimen-
tos podem se cadastrar até a 
próxima sexta-feira (01).

“A realização do ‘Coru-
jão’ reforça o compromisso 
do Governo de São Paulo de 
aprimorar a saúde pública, 
aliando ações que visam à 
detecção precoce de doen-
ças com a garantia de aces-
so aos procedimentos diag-
nósticos e terapêuticos, com 
foco no atendimento ágil e 
de qualidade”, afirma o Se-
cretário de Estado da Saú-
de, José Henrique Germann 
Ferreira.

Obra do CEU Continental 
entra em fase de finalização

Também está em etapa de finalização a primeira fase da 
construção do CEU Bonsucesso Escola Ambiental. Com pre-
visão de entrega da primeira etapa (escola da prefeitura e 
parte esportiva) para o primeiro semestre deste ano, quando 
concluído o complexo vai oferecer também viveiros educa-
dores; estações meteorológicas (convencional e automática); 
jardins temáticos; sucatoteca; playground; academia popu-
lar; pista de caminhada, entre outros ambientes.

CEU Bonsucesso

Guarulhense pode ser multado em R$ 2 mil por soltar fogos de artifício 
LUCY TAMBORINO - O prefeito Guti regulamentou nesta sexta-feira (22) o projeto de lei que proíbe queimar fogos de artifício com poluição sonora. Segundo decreto 
publicado no Diário Oficial do município, nos próximos 30 dias ocorrerão apenas ações de informação/educação, não havendo aplicação de sanções. De acordo com o 
vereador Eduardo Carneiro, autor do PL, o valor da multa para quem for flagrado será de, aproximadamente, R$ 2 mil e, em caso de reincidência, o valor será dobrado.

A Guarda Civil Municipal (GCM), através da Central de Atendimento, Despacho e Monitoramento (Cadem), receberá as denúncias formuladas pela população 
por meio do disque-denúncia 153 ou 2475-9444 e providenciará a devida constatação, podendo repassar a incumbência ao Agente de Fiscalização competente ou às 
demais forças de segurança institucionais em exercício na cidade. 

A lei foi sancionada no final do mês passado, o texto defende a proibição de fogos com estampido, uma vez que, a medida deve minimizar mortes de animais e 
acidentes, e também beneficiar, por exemplo, crianças autistas que ficam agitadas com o barulho e idosos que sofrem de mal de Alzheimer.
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Bandeira tarifária da conta de luz continua verde em março
DA REDAÇÃO - A bandeira ta-
rifária que será aplicada nas 
contas de luz em março será 
verde, ou seja, sem custo ex-
tra para os consumidores, 
de acordo com a Agência 
Nacional de Energia Elétrica 
(Aneel). A bandeira verde é 
aplicada desde dezembro do 
ano passado.

Em nota, a Aneel diz que, 
apesar da pouca ocorrência de 
chuvas em janeiro, “o nível de 
produção da energia hidrelé-
trica no país ainda se mantém 
elevado”, o que garante a ma-

nutenção da bandeira verde. 
O sistema de bandeiras tari-

fárias, criado pela Aneel, sinali-
za o custo real da energia gera-
da. As cores verde, amarela ou 
vermelha, nos patamares 1 e 
2, indicam se a energia custará 
mais ou menos em função das 
condições de geração.

Segundo a Agência, com 
as bandeiras, a conta de luz 
ficou mais transparente e o 
consumidor tem a melhor in-
formação, para usar a energia 
elétrica de forma mais eficien-
te, sem desperdícios.

Reforma da Previdência poderá criar 
8 milhões de empregos até 2023
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TEL.: (11) 9.9948-2389
UNIDADES SANTANA E GUARULHOS

DA REDAÇÃO - A reforma da 
Previdência poderá criar oito 
milhões de empregos até 
2023. A estimativa consta de 
relatório divulgado nesta sex-
ta-feira (22) pela Secretaria de 
Políticas Econômicas (SPE) do 
Ministério da Economia. Se-
gundo a nota técnica, a renda 
per capta do brasileiro subirá 
R$ 5.772, caso as novas regras 
para aposentadorias e pensões 
sejam aprovadas.

Para chegar a esses valo-
res, o estudo comparou os 
efeitos da aprovação da re-
forma da Previdência sobre o 
crescimento da economia. Os 
cálculos mostram diferenças 
crescentes no Produto Interno 
Bruto (PIB, soma dos bens e 

PSDB nacional intervém e eleição 
do diretório municipal de 
Guarulhos ocorrerá no domingo
DA REDAÇÃO - O presidente 
da Comissão Executiva Na-
cional do PSDB e ex-gover-
nador de São Paulo, Geraldo 
Alckmin, acatou o pedido 
de recurso do presidente 
municipal do partido, Mar-
co Iannoni, e manteve as 
eleições da sigla que ocorre-
rão neste domingo (24) em 
Guarulhos.

O diretório municipal 
havia sido alvo de uma in-
tervenção da Comissão Exe-
cutiva Estadual em decisão 
proferida no último dia 19. 
No texto, o presidente do 
PSDB/SP, Pedro Tobias, 
afirmava ainda que a elei-
ção do diretório de Guaru-
lhos se realizaria mediante 
“convenção extraordinária, 
em data a ser designada 
pela Comissão Executiva 
Estadual”.

Em sua decisão, Alck-
min determinou a cassação 
da decisão do PSDB/SP ale-
gando que compete “exclu-
sivamente à Comissão Exe-
cutiva Nacional do PSDB 
fixar em resolução as datas 
para a realização de con-
venções ordinárias de todos 
os órgãos partidários”. Ele 
destacou ainda que “confere 

serviços produzidos no país) 
nos cenários com e sem a 
aprovação das medidas.

Caso as regras para a Pre-
vidência Social e dos servido-

res públicos não mudem, o 
país cresceria apenas 0,8% em 
2019. No segundo semestre 
de 2020, a economia voltaria 
a entrar em recessão, mas o 
país ainda fecharia o ano com 
expansão de 0,3%. Nos anos 
seguintes, o recuo seria maior: 
-0,5% em 2021, -1,1 em 2022 e 
-1,8% em 2023.

Num cenário que conside-
rou a aprovação da reforma da 
Previdência conforme envia-
da ao Congresso Nacional, o 
PIB cresceria 2,9% ao ano em 
2019, 2020 e 2021. O ritmo de 
expansão se aceleraria para 
3,3% ao ano em 2022 e 2023. 
Apenas em 2023, a diferença 
entre as estimativas de cresci-
mento do PIB nos dois cená-
rios se situaria em 5,1 pontos 
percentuais.

exclusivamente ao presiden-
te da Comissão Executiva 
Nacional a competência de 
autorizar novas datas para 
realização de convenção 
ordinária municipal”. Por 
fim, Alckmin destaca que o 
PSDB/SP “decidiu intervir 
no PSDB municipal de Gua-
rulhos com fundamento em 
artigo do estatuto que não 
confere poderes ao órgão es-
tadual, o que exorbita de sua 
competência”.

Segundo a Folha Metro-
politana apurou a decisão se 
estendia para 33 municípios 
paulistas. O motivo seria 
a falta de apoio durante a 
campanha que elegeu o go-
vernador João Doria (PSDB). 
A intervenção ocorreu em 
todas as cidades em que a 
cúpula partidária local é li-
gada a quem atuou contra 
Doria na disputa pelo gover-
no de São Paulo.

“É a reversão da deci-
são arbitrária, infundada e 
desrespeitosa ao diretório, 
legalmente constituído, de 
Guarulhos. Isso demonstra 
que o bem, a verdade e a le-
gitimidade imperam sobre 
o mal. Essa vitória é nossa”, 
destacou Iannoni.
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      No próximo domingo (24), às 9h, acontecerá 
a 1ª Cãominhada da Universidade Univeritas/
UNG, partindo do campus Bonsucesso da 
Instituição e percorrendo as ruas da região. São 
esperados mais de 200 animais no evento, que 
é realizado em parceria com a prefeitura de 
Guarulhos. De acordo com o gerente do campus 
Bonsucesso, Paulo Eduardo Leal Monteiro, a 
interação dos participantes com a Universidade 
e a comunidade local é muito imAportante. “A 
ideia da ação consiste em que os moradores da 
região e seus animais de estimação façam uma 
caminhada, a fim de passear e ter um momento 
de descontração com seu pet, podendo fantasiá-
los com roupas e acessórios”, explica. Além da 
caminhada, haverá feira de adoção de cães e 
gatos, vacinação antirrábica e sorteio de brindes. 
O evento é gratuito e não há necessidade de 
inscrição. A unidade fica localizada na Estrada 
Água Chata, 3.380 - Água Chata.

      Com a tarifa de R$ 4,30, as bilheterias da 
CPTM precisam de mais moedas para facilitar 
o troco. Por isso, neste mês, a Companhia 
iniciou uma campanha nas redes sociais e 
nos avisos sonoros das estações e trens para 
que os passageiros usem dinheiro trocado 
para comprar, com mais agilidade, o bilhete. 
Assim, algumas estações estão com bilheterias 
expressas, para quem tem o valor de R$ 
4,30 certinho na mão, que são abertas em 
horários de maior demanda de passageiros. 
Esses guichês possuem sinalização para 
que o passageiro possa identificá-los. 
Atualmente, a ação está sendo realizada 
nas seguintes estações:  Osasco e Grajaú 
(Linha 9-Esmeralda), São Caetano, Mauá 
e Santo André-Prefeito Celso Daniel (Linha 
10-Turquesa), Guaianases e Suzano (Linha 
11-Coral), Brás (Linha 12-Safira) e Aeroporto-
Guarulhos (Linha 13-Jade).

ANOTE

Rua Auad Abrahão, 151 - Jd. Paraventi, Guarulhos - SP

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

Aceitamos cartões de crédito e 
parcelamos em até 10x

Indique e Ganhe Descontos

(11) 3428-4077

Higienização de tapetes, 
cortinas, cadeiras, 

estofados, colchões, 
cadeirinhas de bebê, 

almofadas, etc.

Antes

Depois

Higienização 
(Bancos, forros 
de porta e teto)

A dúvida chama atenção pelo fato 
do atacante Gustavo ter marcado 
sete dos 13 gols do Corinthians

Gol que é bom...
No Seleção SporTV de ontem, 

André Rizek, Petkovic, Galvão 
Bueno e Casagrande discutiam 
com o professor Samy Dana a 
função de homem-gol e a depen-
dência dos clubes brasileiros de 
ter em campo um goleador.

A dúvida chama atenção pelo 
fato do atacante Gustavo ter mar-
cado sete dos 13 gols do Corin-
thians na temporada e Jean Mota 

disparar como o artilheiro do 
Santos. Em contraste com o Ti-
mão e o Peixe, no Palmeiras cam-
peão brasileiro de 2018, equipe 
que teve o melhor ataque da com-
petição, 19 jogadores marcaram 
os 64 gols da equipe. William foi 
o artilheiro com 10 gols, Bruno 
Henrique e Deyverson marcaram 
nove vezes.

No mesmo campeonato Ga-
briel marcou 18 dos 46 gols do 
Peixe, que fez campanha pífia e 
lutou o torneio todo contra o re-
baixamento.  Dimba e Dill foram 

artilheiros do Brasileirão pelo 
Goiás. Dill fez 29 gols em 2000, 
assim como Romário e Magno 
Alves, já Dimba fez incríveis 31 
gols no campeonato de 2003. Wa-
shington, o “Coração Valente”, 
fez 34 um ano depois, defenden-
do o Atlético-PR. Naquela época 
se disputavam mais jogos, mas 
Souza e Josiel, defendendo Goiás 
e Paraná Clube, foram os golea-
dores em 2006 e 2007. A verdade 
é que está cada vez mais raro gri-
tar gol.

O Corinthians suou a camisa 
para eliminar Ferroviário-CE e 
Avenida-RS na Copa do Brasil, 
o São Paulo foi eliminado pelo 
Talleres-ARG, na Libertadores, 
sem marcar gols nos dois jogos, o 
Tricolor fez dois gols nos últimos 
seis jogos.

Goleadas como antes são raras 
de se ver e muito mais fruto do 
acaso. Na edição de 1991 o Atlé-
tico-MG goleou o Caiçara-PI por 
implacáveis 11x0. O São Paulo 
fez 10x0 no Botafogo-PB em 2001 
e o Peixe aplicou o mesmo placar 
no Naviraiense-MS em 2010.

 Por outro lado, a artilharia do 
Brasileirão 2014 foi dividida entre 
três atletas. Fred, William Potker 
e Diego Souza fizeram apenas 14 
gols cada, defendendo Fluminen-
se, Ponte Preta e Sport, equipes 
que estiveram muito longe de dis-
putar algo maior no torneio.

 Ter um homem-gol não é ga-
rantia de nada, é claro que exis-
tem exceções, como Adriano em 
2009, Fred em 2012 e Jô em 2017 
artilheiros e campeões na era dos 
pontos corridos. Mas a regra é di-
vidir os gols para ser campeão.

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.
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FOTOS: LUCAS CANOSA

Caio Calmon é o novo boxeador 
oficial do Guarulhense 
ALEX BISPO - A temporada 
2019 traz mais uma grande 
novidade para o Clube Atlé-
tico Guarulhense, além do 
futsal, vôlei, basquete, agora 
o Galo também está no boxe. 
O Tricolor de Guarulhos 
trouxe Caio Calmon, de 32 
anos. Nascido em Guarulhos, 
Caio fez sua primeira luta no 
Coliseu Boxe Center, que fica 
em Guarulhos. Hoje tem três 
sedes para tirar as crianças 
das ruas e incentivar a práti-
ca do esporte.

Em suas primeiras pala-
vras como atleta do clube, 
Caio falou sobre o convite 
para ser o representante do 
Guarulhense na categoria. 
“Muito gratificante ser con-
vidado por um clube que 
sua base é futsal e não o 
boxe”, disse.

Com passagens pela Se-

ALEX BISPO - Após as rea-
presentações das equipes 
masculinas, na última 
semana, os times femini-
nos do Guarulhense tam-
bém se apresentaram 
para a nova temporada. 
Em 2019, além do sub-15, 
sub-17 e sub-20, o Galo 
de Guarulhos terá a cate-
goria sub-13, que será co-
mandada pela treinadora 
Thaiane Guardado. Ela 
esteve à frente do sub-14 
masculino no último ano.

A professora falou so-
bre a preparação para o 
Estadual, que acontece 
em setembro, e a mon-
tagem do grupo de joga-
doras para a temporada. 
“Estamos conseguindo 
realizar uma boa prepa-
ração. Captamos um ex-
celente elenco e ainda es-
tamos procurando peças 
para reforçá-lo. Estamos 
fazendo tudo com calma, 
trabalhando os mínimos 
detalhes, preparando elas 
para o futuro”, disse.

Thaiane também expli-

leção Brasileira de Boxe com 
apenas 15 anos, Caio acu-
mula muitos títulos em sua 
carreira, os principais são: 
campeão paulista de boxe, 
três vezes campeão do Tor-
neio Luvas de Ouro, cam-
peão do Torneio dos Campe-
ões, campeão do Torneio das 
Estrelas, campeão brasileiro 
e conquistou o bronze nos 

cou a diferença de vivên-
cia do time sub-14 mas-
culino para o time sub-13 
feminino. “Infelizmente é 
inegável a diferença devi-
do à falta de oportunida-
des que existe no futsal 
feminino. No sub-14 mas-
culino muitos meninos 
já chegam com uma base 
maior, já no sub-13 femi-
nino, elas vêm, na maio-
ria das vezes, sem treinos. 
Mas elas têm muitas qua-
lidades técnicas e von-
tade de aprender, o que 
ajuda muito no processo”, 
ponderou.

Por fim, a treinadora 
explanou o que espera no 
novo desafio. “Minhas ex-
pectativas são grandes. O 
projeto é novo, está só no 
começo, porém o que es-
tamos vendo nos treinos 
nos dá muitas razões para 
acreditar que podemos ir 
longe e, que com o tem-
po só temos a melhorar, o 
que tende a nos fortalecer 
e cada vez mais aumentar 
nosso nível”, finalizou.

jogos Jogos Pan-Americanos 
de 2003 de Boxe Cidade do 
México.

Caio Calmon falou quais 
são suas principais habilida-
des no ringue durante uma 
luta. “Sou muito técnico e 
rápido. Não desperdiço gol-
pe. Acho que essa é a minha 
maior vantagem sobre meus 
adversários”, falou.

Thaiane Guardado projeta 
a temporada do sub-13 
feminino do Galo
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ÁRIES: Seu relacionamento com as pessoas de Libra será 
a melhor possível neste momento. Acontecimentos den-
tro da sua amizade incrementará sua qualidade de vida.

TOURO: Será necessário você mostrar uma energia 
maior, para que possa explicitar e se adaptar com as 
coisas mais novas. 

GÊMEOS: Determinados problemas irão advir de 
dificuldades que você não se preparou lá atrás. Tente se 
comunicar mais com as pessoas que você ama.

CÂNCER: As coisas tendem a se manter neste período 
de uma forma muito mais tranquila por causa do planeta 
Saturno. 

LEÃO: Será neste dia que o carisma fará toda diferença 
para conseguir aquilo que você vem namorando já algum 
tempo.

VIRGEM: Você não precisará esconder os seus segredos 
para atingir objetivos, poderá superar dificuldades sendo 
mais clara.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETASPALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 60

3/así — bee.  4/dirt — fish — jaez — sári.

(?) de
conta:

certa taxa
bancária

Secreção
venenosa
do escor-

pião 

Que
denota 
magna-

nimidade

O grupo
sanguíneo
do doador
universal

"Progra-
ma", em

PAC
(Econ.)

Prefixo de
"antídoto"

Admirado-
res faná-
ticos de

um artista

Que goza
de boa
saúde

Assim,
em es-
panhol

Presidente
de uma

loja
maçônica 

Deus Sol
do Egito
Antigo 

Criador do
Menino 
Malu-
quinho

Subdivi-
são de

uma peça
teatral

Conteúdo
de um do-
cumento
escrito

A região
como a
caatinga

Haste de 
sustenta-

ção de
plantas

Um dos 4
grandes

clubes in-
gleses (fut.)

Veste
típica da
mulher
indiana

Que teve
seu valor
diminuído

(fem.)

"Old (?)
Road",

sucesso
de Lennon

O que serve para
ocultar algo (fig.)

Dia de (?): celebra-
se em 6 de janeiro

Pediu as-
sistência
500, em
romanos

Ardeu em
chamas

Qualidade
(fig.)

Peixe, 
em inglês

(?) Jung-
mann,

ministro
da Defesa

(2017)

Livro de Verissimo
(1981)Região

brasileira da Baía 
de Todos-os-Santos

Alvo de aferição 
de institutos de

pesquisa

Abelha, 
em inglês
Vitórias

(fig.)

Ice Cube,
rapper  
A 26ª
letra

Espan-
cado

OBPE

MANUTENÇÃO
NOBREOP

LUAROANTI
LDFISHN

TIETESASI
ASSOUGAÃ

TTSURRADO
JAEZEÃIP

DINVOCOU
TEORMEB

BARSENAL
CAULESARI

GDIRTIC
MENOSPREZADA

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: No decorrer do dia você irá conseguir desenvolver 
mais tarefas, para elucidar este momento de transição. 
Durante essa busca você irá receber muita ajuda.

ESCORPIÃO: Tende a não ser um dia muito confortável, 
com mudanças inesperadas e que lhe tragam cansaço. 
Necessitará repensar algumas situações.

SAGITÁRIO: Em Júpiter sentirá uma força entrando 
dentro de você para lhe ajudar. Não deixe passar aquela 
oportunidade que brilha em sua frente. 

CAPRICÓRNIO: Do planeta Marte virão focos de energia 
para que você receba ajuda no sentido de adaptação às 
mudanças.

AQUÁRIO: Demasiadas dificuldades tendem a aparecer 
ante ao que vem acontecendo no planeta Mercúrio. Uma 
pessoa muito extravagante poderá lhe atrapalhar.

PEIXES: Excelentes coisas acontecerão neste dia com o 
advento do satélite natural Lua. Você tende a demonstrar 
mais apreço pelas coisas.
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DA REDAÇÃO - O Rock in Rio 
anunciou nesta quinta-feira 
(21), o último headliner que 
faltava para completar a es-
calação das principais atra-
ções do Palco Mundo em 
2019: o Foo Fighters, We-
ezer e Panic At The Disco 
também estão confirmados 
no festival, cada um deles fa-
zendo sua primeira apresen-
tação no Rock in Rio.

O Foo Fighters tocou no 
festival em 2001 e, desde en-
tão, fez algumas turnês pelo 
País, a última em 2018. O 
disco mais recente da banda 
liderada por Dave Grohl é 
Concrete and Gold, de 2017. 
Depois de um intervalo des-
de o fim de 2018, eles co-
meçam uma nova turnê por 
cidades da América do Nor-
te e Europa em maio, e de-
pois devem se encaminhar à 
América do Sul.

O Weezer, banda sensa-
ção e controversa dos anos 
1990, de hits como Buddy 
Holly e Say It Ain’t So, vol-
ta ao Brasil pela primeira 
vez em 14 anos - eles só to-
caram uma vez, em Curitiba, 
em setembro de 2005, num 
festival com Mercury Rev e 
também com bandas locais.

Depois de um disco de 

Foo Fighters e Weezer vêm para o Rock in Rio

HORÓSCOPO

FOTO: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

covers lançado em janei-
ro (agora conhecido como 
The Teal Album), um novo 
álbum de músicas inéditas 
deve ser lançado pela banda 
na próxima sexta-feira (02).

Já o Panic At The Dis-
co não dá as caras por aqui 
há 10 anos, quando fez três 
shows no Brasil. Em 2018, o 
grupo ligado ao emo lançou 
seu sexto álbum de estúdio, 
Pray for the Wicked - o disco 
tem influências da partici-
pação do vocalista Brendon 
Urie em um musical da Bro-
adway, e foi elogiado por pu-
blicações especializadas.

O Foo Fighters e o We-
ezer tocam no dia 28 de se-
tembro de 2019. O Panic At 

The Disco abre o show do 
Red Hot Chili Peppers, dia 3 
de outubro.

O festival ocorre nos dias 
27, 28, 29 de setembro e 3, 4, 
5 e 6 de outubro no Parque 
Olímpico, na Barra da Tiju-
ca, Rio de Janeiro. A venda 
de ingressos começa dia 11 
de abril. Os outros headli-
ners confirmados para o Pal-
co Mundo são Iron Maiden, 
Pink, Muse, Drake, Red Hot 
Chili Peppers e Bon Jovi. Com 
exceção de Pink e Drake, to-
dos os outros já tocaram no 
festival no passado. Entre 
outras bandas confirmadas 
estão King Crimson, Imagine 
Dragons, Nickelback, Scor-
pions e Black Eyed Peas.
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SERVIÇOS

NEGÓCIOS

PUBLICIDADE LEGAL

Oportunidade Relax

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

Aluguel de Máquina

Convênios

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

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

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.

EMP. DE MEDICINA DO 
TRABALHO 
Contrata: Auxiliar de 
Enfermagem do Trabalho 
e Auxiliar Administrativo. 
F: 4964-1222 - CV p/ 
deltamed@deltamed.
med.br
MECÂNICO AR 
CONDICIONADO 
Residente grande  S.Paulo 
ABC paulista, c/ exp. em 
CHILLER, SELF, VRF 
e FANCOIL, c/ CNH c/ 
disp.de horário. Sal. à 
combinar + aj.de custo 
p/refeição, enviar Cv p/ 
vagasobras.2015@gmail.
com email de autorização 
de publicação
ADMITE-SE 
Ajudante Geral e½ 
Oficial Mecânico de Ar 
Condicionado. Com CNH. 
CV via whats (11)94335-
9912ou Email: rh1@
adannaar.com.br
GAROTAS P/ PRIVÊS 
Maiores. Diurno e Noturno.
Ótimos Ganhos  Fs.: 
95965-5384/ 96551-1858

AUXILIAR DE 
ESTOQUE
p/ Loja de 
Materiais para 
Construção, 
entregar Cv. 
Avenida Bom 
Clima, nº 38 h/c.c/ 
Sr. Carlos.

CONTRATA-SE

ABANDONO DE EMPREGO 
Sr. DEIVI ALTIER GOMES DE LIMA- CTPS 22748 - 
série 344 - SP
Esgotados nossos recursos de localização e 
tendo em vista encontrar-se em local não 
sabido, convidamos o Sr. DEIVI ALTIER GOMES 
DE LIMA, portador da CTPS 22748 - série 344 - 
SP, a comparecer ao seu local de trabalho, a �m 
de retornar ao emprego ou justi�car as faltas 
desde 08 de janeiro de 2019, dentro do prazo 
de 24hs a partir desta publicação, isso não 
ocorrendo, estaremos considerando rescindido 
automaticamente o contrato de trabalho, nos 
termos do art. 482 da CLT. Informamos ainda 
que tentamos o envio de telegrama por três 
vezes sem sucesso. 
Orbital Serviços Auxiliares de Transporte Aéreo 
Ltda. – CNPJ 05.007.113/0001-32
Rod. Hélio Smidt, s/n – Mezanino ASA B – 
Guarulhos - SP

Venha sentir o prazer de 
receber uma verdadeira 
Terapia Tântrica e 
desligar-se do dia-a-dia 
exaustivo de trabalho.
Contate-nos: 99494-9370  
/ 95800-4021

AFRODITE LUBIS

CASA PRÓX.PRAÇA 8 
2 Dorms., sla., coz., wc., 
a. serv., fino acab., gar. 2 
autos 180 Mil (11) 95551-
4029 c/ Stéfano.
CASA E SOBRADO 
Paraventi, c/ escritura .195 
Mil. F.: 2806-6665 c/ Silva.

CASA  JD. BELA VISTA 
2 Comôdos R$ 290,00 p/
solteiro/casal s/ filhos F.: 
2403-2664/ 98211-6398

REPRESA NAZARÉ PTA. 
Terreno 28.000 m², 
frente p/ Represa. Preço 
a Combinar. Terreno 
1.000mts² c/ casa. F: 2231-
0777/ 99935-6619 Vivo

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

VENDO CONVÊNIOS 
Todos os Tipos, c/preços 
especiais. Faça uma 
cotação. Atendendo todos 
os dias.  F.: 98516-2206/ 
99494-9370...

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
KAKAU  MASSAGEM 
Morena fogosa. Local 
discreto. Atendo só. F: 
96414-1996 (Whats)
HIROMI ISSEI 20A. 
Kirey,daigakusai.
denwa:990257977 selfie no 
Whatsapp

PROMOÇÃO !!! 
Perfumaria encerrando as 
atividades,  Tudo a venda 
c/ ótimos preços, produtos, 
prateleiras, balcão e afins. 
F.:  94941-3745
VDO. ATACADO DE AGUA 
Jd. Munhoz.  F.: 2382-1157/ 
2382-1167

94745-7749
5583-2905

TERRENO 
PINDAMONHANGABA 
200Mts² c/ escrit. reg. 
e planta aprovada.Total 
Infra estrutura,120 Mil (11) 
95551-4029 c/ Stéfano.
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 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
APTO PRÓX. SHOP.  SONDA 
2 Dorms., 1 vaga., Financ.  
R$ 180.000,00  F.:  97303-
8610/2451-6511
APTO. PICANÇO 
2 Dorms., 1 vaga, Financ.   
R$ 225.000,00  F.:  97303-
8610/2451-6511
CASA PQ. CONTINENTAL I 
2 Dorms.,1 Vaga, Financ.  
R$ 310.000,00 F.:  97303-
8610/2451-6511
SOBRADO  ITAPOÃ 
2 Dorms., 1 vaga R$ 
220.000,00 F.:  97303-
8610/2451-6511
IMÓVEL P/RENDA 
PICANÇO 
5 Casas (4 garagens ) 
Terreno 280.00Mt²  R$ 
450.000,00 F.: 97303-
8610/2451-6511
APTO. AV. MARTINS JRº 
2 Dorms. + deps, 
aquecedor, wc, sac, 
elevs. Cond. Baixo  lazer 
completo, 198 Mil  Doc. Ok  
F.: 2382-8300

SOBRADO  STA  MENA 
Junto Av. Suplicy, 3 dorms., 
1 opcional + deps., 2 wcs., 
gar p/ 2 autos Doc. oK. 
345 Mil . Est. Prop. F.: 
2382-8300.
APTO CECAP REFORMADO 
3 dorms., 230 Mil aceita 
financiamento. F.: 98919-
5686
SOBRADO  3 DORMS. 
Edicula, próx. Otávio Braga  
R$ 320 Mil aceito financ. F.: 
98919-5686

11 4210-1371

FALE COM 
NOSSA 

REDAÇÃO

FOTO: DIVULGAÇÃO

Mota Decorações inaugura nova loja com promoção especial 
LUCY TAMBORINO - Há mais de 
20 anos no mercado, a Mota 
Decorações antes na aveni-
da Tiradentes, mudou para 
a avenida Doutor Timóteo 
Penteado, 1.082, na Vila Hil-
da. O novo espaço, inaugura-
do há cerca de um mês, além 
de ser amplo, tem dois anda-
res e a comodidade de esta-
cionamento em frente. 

A loja promete encantar 
os clientes não só com os 
produtos diversificados, mas 
também com a promoção de 
inauguração: compras po-
dem ser pagas em até 10 ve-
zes no cartão sem juros.

Quem procura a Mota De-
corações, pode contar com 
itens como papel de parede, 
persiana, como também, al-
mofada e manta, todos em 
diversas opções. “Vendemos 
aqui uma decoração para 
todo o lar. Temos de tudo 
para deixar a casa dos nossos 
clientes mais aconchegante”, 
explica Luciana Mota, que 
é empresária idealizadora e 
sócia junto com seu esposo, 
Paulo Padoan.

A relação familiar nesse 
ramo não é de hoje. A em-
presária vem de uma gera-
ção atuando na área de de-

coração, já que seu pai ainda 
atua no mesmo setor. 

Além da decoração dispo-
nível para escolha, quem vai 
até o local pode contar com 
dicas para incrementar uma 
nova decoração ou começar 
uma do zero, seja para uma 
casa nova ou antiga que pre-
cisa ser renovada.

Ainda a loja possui pági-
na no Facebook e no Insta-
gram, onde é possível con-
ferir alguns dos produtos 
disponíveis. Já quem dese-
ja entrar em contato pelo 
WhatsApp pode contatar o 
(11) 99009-9621. 
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