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6,5% R$  998
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Disque-Denúncia A expectativa é grande para fazermos uma temporada 

melhor que a anterior”, César Luiz, treinador das 
categorias sub-8 e sub-9 do Atlético GuarulhenseEuro

jornalfolhametro folhametropolitanagru 99643-2765 Distribuição Gratuitawww.fmetropolitana.com.br

Dólar

FOTO: ENEAS MACEDO

Conheça as 
festividades de São 
Luiz do Paraitinga

Lula consegue 
autorização 
judicial para 
ir ao velório 

do neto 
de 7 anos

-1,03%
94.603

Bovespa

+0,56%
R$ 4,29

+0,72%
R$ 3,78
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Vila Galvão terá mais água com 
intervenção da Sabesp no domingo
Companhia estadual realizará ação no reservatório de Gopoúva que aumentará a quantidade de água 
em 80 litros por segundo já a partir do Carnaval; vazão extra beneficiará cerca de 35 mil pessoas Pág. 5

Guarulhenses caem na 
folia no feriado de Carnaval

Pág. 8

Casos de dengue em Guarulhos 
quase dobram no mês de janeiro
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Pág. 3

Após aprovação 
da Câmara, 

Guti sanciona 
Regime Próprio 

Pág. 3

Prefeitura 
regulamenta 

transporte por 
aplicativo na cidade
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GUARULHOS - Em meio às construções da cidade a beleza da natureza na Praça Oito de Dezembro
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Estava pensando num 
texto sobre o carnaval quan-
do veio a notícia da morte do 
neto de Lula. Pretendia falar 
sobre a democratização da 
folia que deixou os clubes 
pra ganhar as ruas. Guaru-
lhos seguiu São Paulo e tirou 
os foliões do Clube Recreati-
vo, dos Bancários, do Nosso 
Clube de Vila Galvão e até do 
Guarulhão levando-os para o 
Parque Maia e avenida Paulo 
Faccini. Notícia boa.

A notícia triste veio no co-
meço da tarde. Arthurzinho 
foi internado pela manhã com 
forte febre e teve morte regis-
trada por meningite às 12 ho-
ras e 11 minutos. A informação 
saiu no Uol uma hora depois. 
Bastaram poucos minutos 
para a presidente do PT Gleise 
Hoffmann se manifestar: “Fa-
remos tudo para que o pre-
sidente possa acompanhar o 
velório e o enterro do neto”.

A morte de Arthur, de sete 
anos, filho do filho de Lula, 
Sandro Luis Lula da Silva e 
Marlene Araújo Lula da Silva, 
é mais uma tragédia que atin-
ge em cheio o ex-presidente. 
Sem dúvida, a mais dura, 
mais difícil de ser suportada.

Teve a morte da mulher, 
Marisa Letícia, depois de um 
casamento de 40 anos, segui-
da pela do irmão, Vavá. Esta, 
quando Lula já se encontrava 
preso em Curitiba.

 
Na Justiça
Não eram três da tarde 

ainda quando os advogados 
de Lula entraram com petição 
na Justiça e, baseados em lei, 

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

pediram autorização para 
que o ex-presidente acompa-
nhasse o velório e o enterro. 
Desta vez, a Justiça não teria 
como negar a permissão para 
Lula deixar a carceragem em 
Curitiba como ocorreu na 
morte do irmão. As cinco da 
tarde a autorização foi dada. 
A Polícia Federal começou a 
ser acionada antes disso. O 
transporte do preso teria de 
ser feito com o máximo cui-
dado. No fundo, há o medo 
dos ânimos exaltados. E ape-
sar da prometida discrição no 
funeral pelos advogados do 
ex-presidente e lideranças de 
seu partido que se mostraram 
dispostas a não fazer barulho, 
há tensão no ar.

 
Lava Jato?
O próprio Lula não se 

constrangeu em usar o en-
terro de Marisa Letícia há 
dois anos com um discur-
so ao lado do caixão. O ex-
-presidente descaradamente 
culpou a Operação Lava-Jato 
acusando Sergio Moro pela 
morte da mulher. No enterro 
havia cartazes e faixas cha-
mando o então juiz federal de 
fascista e funcionário da Cia. 
O que poderia ocorrer agora?

Não acredito que Gleise 
Hoffmann deixará de ser Glei-
se Hoffmann.

Mas mesmo que a mili-
tância petista e seus líderes 
voltem com seus gritos de 
“golpistas e fascistas” não 
acredito que Lula, desta vez, 
transforme sua dor de avô em 
ato político.

Segure-se Gleise!

André. A magistrada pediu, então, manifesta-
ção da Operação Lava Jato.

O Governo do Paraná informou que o ex-
-presidente irá para ao velório do neto em 
avião oficial. O governador Ratinho Jr (PSD) 
destacou, em nota, que atendeu a um pedido 
da Polícia Federal. Lula foi informado da morte 
do neto por Sandro Luis, que teve autorização 
da Polícia Federal para conversar por telefone 
com o pai. Arthur deverá ser sepultado no sá-
bado (02). O ex-presidente está preso desde 7 
de abril do ano passado na Polícia Federal, em 
Curitiba, pela Operação Lava Jato. O petista 
foi condenado no caso tríplex por corrupção e 
lavagem de dinheiro a uma pena de 12 anos e 
um mês de reclusão.

lários mínimos para obtenção de gratuidade 
ou desconto de, no mínimo, 50% no valor 
das passagens interestaduais.

De acordo com a Secretaria de Desen-
volvimento e Assistência Social, a procura 
pelo documento vem crescendo a cada ano, 
passando de 970 emissões em 2016, 1.395, 
em 2017 e 3.277, em 2018. Este crescimento 
corresponde a um aumento de 237, 83% nas 
emissões nos últimos três anos.

cidade vão operar com a programação de 
sábado. Já na terça-feira (5), as partidas 
serão equivalentes às programadas nos 
dias de domingo. Na Quarta-Feira de Cin-
zas (6), a operação das linhas será normal. 

A juíza Carolina Llebos, da 12.ª Vara Fe-
deral, autorizou nesta sexta-feira (01), que o 
ex-presidente Lula compareça ao velório do 
neto. Arthur Araújo Lula da Silva, de 7 anos, 
filho de Sandro Luis Lula da Silva, um dos três 
filhos do ex-presidente com a ex-primeira-da-
ma Marisa Letícia, morreu vítima de meningite 
meningocócica. Após o pedido da defesa, o 
processo em que corre a Execução Penal de 
Lula entrou em sigilo. A força-tarefa se mani-
festou de forma favorável à ida do ex-presi-
dente ao velório. Logo após a morte do neto, 
o ex-presidente solicitou autorização à juíza 
Carolina Llebos, da 12.ª Vara Federal (execu-
ção penal), de Curitiba, para ir à cerimônia, 
que deverá ocorrer neste sábado, 2, em Santo 

A emissão da Carteira do Idoso em 
Guarulhos aumentou 146,56% no primeiro 
bimestre deste ano em relação ao mesmo 
período de 2018. Nos meses de janeiro e fe-
vereiro do ano passado, a Prefeitura emitiu 
446 carteiras, enquanto este ano, até o dia 
28 de fevereiro, foram 1.149. A Carteira do 
Idoso é o documento da pessoa com ida-
de acima de 60 anos e que não tem como 
comprovar renda individual de até dois sa-

O transporte público municipal fun-
cionará em operação especial nos dias 
de Carnaval, de acordo com a Secretaria 
de Transportes e Mobilidade Urbana. Na 
segunda-feira (4), as linhas de ônibus da 

Juíza autoriza Lula no velório do neto de 7 anos

Procura pela Carteira do Idoso aumentou 146,56%

Transporte público terá programação especial no Carnaval

ACONTECE
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LUCY TAMBORINO  - A prefeitura 
regulamentou o transporte de 
passageiros por aplicativos. 
O decreto do prefeito Guti 
foi publicado na edição desta 
sexta-feira (01) no Diário Ofi-
cial do município. No texto 
está previsto que as Empresas 
Gestoras de Sistemas por Apli-
cativos (EGSAs) e motoristas 
devem se cadastrar junto à 
Secretaria da Fazenda Muni-
cipal. As empresas também 
ficam obrigadas a fornecer os 
dados atualizados de veículos 
e motoristas com a Secretaria 
de Transportes e Mobilidade e 
Urbana (STMU).

Para continuar a operar 
na cidade, os automóveis 
utilizados na prestação do 
serviço serão vistoriados se-
mestralmente pela STMU ou 
organismo de inspeção por 
ela credenciado. A vistoria 
pela EGSAs é vedada, exceto 
em caráter complementar.

Os motoristas também de-
verão apresentar as empresas 

LUCY TAMBORINO - O prefeito 
Guti sancionou nesta sexta-
-feira (01) o projeto de lei do 
Regime Próprio. O texto foi 
aprovado por unanimida-
de na Câmara na terça-feira 
(26). A proposta visa à trans-
posição do regime celetista 
para o regime estatutário 
dos servidores públicos, com 
também de instituir o regime 
de previdência complemen-
tar. A economia esperada é 
de aproximadamente R$ 200 
milhões anuais, conforme o 
vereador líder do governo, 
Eduardo Carneiro.

O projeto também procu-
ra a redução de encargos pa-
tronais que, somados, repre-
sentam cerca de 30% sobre a 
folha de pagamento, assim 
otimizando recursos destina-
dos à execução de programas 
e políticas públicas. 

Atualmente, o município 
adota regime jurídico de tra-
balho misto, com contingen-
te de 875 servidores estatutá-
rios ocupantes de cargo em 

a qual estão cadastrados, den-
tre outros documentos, uma 
apólice de Seguro de Aciden-
tes Pessoais e Passageiros 
(APP), para cobertura de des-
pesas médicas de até R$ 10 
mil por ocupante do veículo 
e, o mesmo valor para ocu-
pante em situação de invali-
dez permanente total, parcial 
ou falecimento.

Ainda após 180 dias, cer-
ca de seis meses, somente 

veículos com idade no máxi-
mo oito anos de fabricação e 
capacidade de até cinco pes-
soas, incluindo o motorista, 
poderão prestar o serviço. O 
veículo também deverá ser 
licenciado no Estado de São 
Paulo e estar em conformida-
de com exigências contidas 
nas leis municipais, estaduais 
e federais, além de estar de 
acordo com a legislação am-
biental vigente.

Guti sanciona lei do Regime Próprio 

provimento efetivo vincu-
lados ao Regime Próprio de 
Previdência Social (RPPS) e 
outro contingente de 19.407 
servidores ocupantes de em-
prego público, vinculados 
à Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT).

Prefeitura regulamenta transporte por aplicativo 
FOTO: DIVULGAÇÃO
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DA REDAÇÃO - Guarulhos 
recebeu nesta sexta-feira 
(01º), 17 médicos que fa-
rão residência em clínica 
médica, pediatria, cirur-
gia geral e ginecologia 
nos hospitais da cidade. 
Oriundos de vários locais 
do país, eles vão ficar no 
município por um período 
de dois anos e devem ocu-
par as vagas de outros 20 
médicos que se formaram 
pelo Programa de Residên-
cia, nessa quinta-feira (28). 
Dentre os formandos, sete 
já foram contratados pela 
Secretaria de Saúde e dois 
se inscreveram no concur-
so público vigente.

O processo seletivo e as 
matrículas do Programa de 
Residência Médica de Gua-
rulhos, que ainda estão em 
andamento, ofertarão, ao 
longo do processo, um to-

tal de 21 vagas. Dos 17 pro-
fissionais que ingressaram 
no Programa nesta sexta-
-feira, oito são clínicos ge-
rais e atuarão no Hospital 
Municipal Pimentas Bon-
sucesso; quatro pediatras 
ficarão no Hospital Muni-
cipal da Criança e do Ado-
lescente (HMCA); quatro 
cirurgiões irão para o Hos-
pital Municipal de Urgên-
cias (HMU) e um ginecolo-
gista, para a maternidade 
Jesus José e Maria.

Além dos médicos, o 
município também recebeu 
outros 15 profissionais que 
vão fazer residência mul-
tiprofissional na área de 
Saúde Mental e na Atenção 
Básica, com ênfase em Saú-
de da Família.  Deste total, 
dois enfermeiros, dois fisio-
terapeutas, um cirurgião-
-dentista, dois nutricionis-

tas, um psicólogo e dois 
farmacêuticos ficarão nas 
Unidades Básicas de Saúde 
(UBS), e dois psicólogos, 
dois assistentes sociais e 
um enfermeiro atuarão nos 
Centros de Atenção Psicos-
social (Caps).

Obras na UTI do HMU serão entregues até junho

Cidade recebe 17 médicos residentes 
e realiza formatura de outros 20

FOTO: NÍCOLLAS ORNELAS

#PEDÁGIOFOLHAMETROPOLITANA
A van da dupla Henrique e Juliano estará aqui, no dia 

05/03 a partir das 12h destribuindo o cd da dupla
“MENOS É MAIS”

Av. Paulo Faccini, 1769 - Bosque Maia
Fone: 4574-7463

Não cobramos a
taxa de 10% da mesa

LUCY TAMBORINO - Com investimentos de R$ 937 mil, as obras na Unidade de Tratamento 
Intenso (UTI) do Hospital Municipal de Urgência (HMU) serão entregues até junho. 

As intervenções serão realizadas pela Micropar. A medida foi firmada entre a Prefeitu-
ra de Guarulhos por meio de um Termo de Ajuste de Conduta (TAC), perante o Ministério 
Público Estadual (MPE). Antiga Microlite, a empresa irá concluir as obras de reforma 
como forma de compensação ambiental pelos danos causados em área que ocupou du-
rante décadas na região da Vila Augusta. Local que era mantida uma indústria de pilhas.

Essa é terceira fase de obras, que foram iniciadas em 2017. A primeira incluiu ampla 
e moderna recepção humanizada, sala de exames com tomografia computadorizada e 
raio-X, além da inclusão da modalidade da Ouvidoria Ativa com funcionamento 24 horas. 
Na segunda etapa, houve a readequação e reestruturação de diversos setores do Pronto 
Socorro, incluindo a sala de observação e de medicação. O hospital é atualmente adminis-
trado pela Santa Casa de Birigui.
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DA REDAÇÃO - Uma interven-
ção da Companhia de Sa-
neamento Básico do Esta-
do de São Paulo (Sabesp) a 
ser realizada neste domin-
go (03), no reservatório 
de Gopoúva, irá aumentar 
a quantidade de água dis-
ponível à população gua-
rulhense em 80 litros por 
segundo (L/s) já a partir 
do Carnaval. Tal vazão ex-
tra irá beneficiar cerca de 
35 mil pessoas que moram 
nas regiões de Vila Galvão 
e Jardim Vila Galvão.

Por este motivo, os bair-
ros a seguir terão o abasteci-
mento interrompido entre 
7h e 17h de domingo: Cida-
de Brasil, Itapegica, Jardim 
do Papai, Jardim Vila Gal-
vão, Parque Santo Antônio, 
Jardim Tranquilidade, Vila 
Galvão, Vila Renata, Vila 

Rosália e Vila São Rafael.
A recuperação do abaste-

cimento começará de forma 
gradativa no final da tarde 
de domingo e se estenderá 
até a noite do mesmo dia, 
lembrando que os imóveis 
que possuem caixa d’água 
com reserva mínima para 
24h, como prevê a norma 
da ABNT, não sentirão o 

período de intermitência. 
A Sabesp pede que os mo-
radores mantenham o uso 
racional da água no período 
e informa que está à dispo-
sição para esclarecimentos 
e atendimentos emergen-
ciais através dos serviços de 
ligação gratuita 195 e 0800-
011-9911 e pelo WhatsApp 
(11) 99983-4217.

Intervenção da Sabesp irá levar 
mais água para a Vila Galvão

LUCY TAMBORINO - Seguin-
do a tendência nacional, 
os registros de dengue em 
Guarulhos aumentaram 
75% no primeiro mês do 
ano. De 12 casos identifi-
cados em janeiro de 2017, 
neste ano os registros sal-
taram para 21, faltando 
apenas três casos para que 
o número dobrasse. 

Os dados são da Secreta-
ria da Saúde de Guarulhos. 
Ainda de acordo com os ín-
dices, até o momento foram 
confirmados 55 casos na 
cidade, sendo 51 contraídos 
no município e quatro em 
outras cidades. Já em todo 
2018, os números apresen-
taram queda. Em 2017 fo-
ram registrados 391 casos 
de dengue, caindo em 2018 
para 90 – representando 
quase 77% a menos. 

Casos de dengue em Guarulhos 
quase dobram no mês de janeiro

Entre o início do ano e o 
último dia 15, o número de 
casos confirmados no esta-
do saltou de 1,9 mil para 
13,4 mil – alta de 605%, 
ante o mesmo período de 
2018. A nível nacional, o 
número de casos prováveis 
de dengue mais do que do-
brou de um ano para outro. 
De acordo com o Ministé-
rio da Saúde, até o dia 2 
de fevereiro, o aumento 
era de 149%, passando de 
21.992 para 54.777 casos 
prováveis – uma incidên-
cia de 26,3 casos por 100 
mil habitantes. Em todo o 
ano passado, em compa-
ração com 2017, os casos 
passaram de 239.389 para 
265.934, variando de uma 
taxa de incidência de 114,8 
para cada 100 mil habitan-
tes para 127,5.
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      Cerca de 80 pais e responsáveis por 
alunos dos cursos do programa Jovem 
Trabalhador reuniram-se na manhã desta 
quinta-feira (28), no Adamastor Centro, para 
participar de um bate-papo promovido pelo 
setor pedagógico da Secretaria do Trabalho. 
O objetivo do evento foi aproximar os pais 
da coordenação dos cursos, apresentar a 
equipe pedagógica, esclarecer dúvidas, além 
de promover uma dinâmica na qual os pais 
escrevem uma carta que, posteriormente, 
será entregue aos alunos.

      O salão ficou tomado pelas mais de 300 de 
pessoas com mais de 60 anos que participaram 
nesta quarta-feira (27) do Grito de Carnaval no 
Centro de Convivência do Idoso (CCI) Gopoúva. 
Fantasiados de pirata, romano, havaiana, 
deusa grega, ciganos, entre outros, ou apenas 
enfeitados com adereços como máscaras, tiaras 
ou colares, a turma da melhor idade dançou e 
brincou no baile animado pelo DJ Alan Soares 
e pelos cantores Cowboy Félix e Adriano dos 
Teclados. Aos 75 anos, Alice Pinto da Silva 
Portela, se vestiu de Fada Azul para a folia.

ANOTE

Como ficam mais tempo e disputam 
mais partidas, os goleiros também 
são os que mais acumulam títulos

O craque e o ídolo

Diante da discussão se Cássio é 
ou não o maior goleiro da história do 
Corinthians, chama atenção o fato de 
que, atualmente, são os goleiros quem 
tem chegado com mais facilidade a ao 
status de ídolo dentro do clube.

Se olharmos para os grandes clubes 
do país, é fácil comprovar essa teoria. 
Rogério Ceni é o atleta que maus par-
tidas fez pelo São Paulo, são incríveis 
1237 jogos com a camisa do Tricolor. 

Outro goleiro, Waldir Peres, é o segun-
do que mais atuou, com 617 jogos.

No Alviverde o jogador que mais 
atuou é o craque Ademir da Guia 
(901 jogos), seguido por um golei-
ro, Émerson Leão (617). No top 10 
do Palmeiras ainda aparecem “São” 
Marcos em sétimo (532) e Valdir de 
Moraes em décimo (482). Na equipe 
atual, Fernando Prass tem 263 parti-
das e está no clube desde 2013.

No Corinthians, o agora comen-
tarista Ronaldo Giovaneli é o terceiro 
com mais atuações, são 602 jogos. Cás-
sio tem 395 partidas à frente da meta 
do Timão, desde 2012, quando desem-
barcou no Parque São Jorge, é atual-
mente o 17º que mais jogou.

Posição de confiança e com pouco 
mercado internacional, os clubes con-
seguem manter um goleiro por mais 
tempo e com mais facilidade do que jo-

gadores de linha, o que acaba criando 
um gargalo para as crias da base, que 
têm pouco ou nenhum espaço para 
brilhar pelo clube que os formou.

Como ficam mais tempo e dispu-
tam mais partidas, os goleiros também 
são os que mais acumulam títulos. 
Ceni tem mais de 20 títulos importan-
tes com o Tricolor, Marcos ganhou 12 
e Cássio segue o mesmo caminho, são 
oito, com direito a um Mundial de Clu-
bes e uma Libertadores em 2012 e dois 
Brasileiros (2015 e 2017).

Mas quando estudamos o proces-
so de criação de um mito, são vários 
os fatores que influenciam na “de-
cisão” de idolatrar uma pessoa. No 
caso do futebol, não são só os títulos 
e partidas disputadas que definem 
se um jogador é ou não ídolo de um 
clube. Sua “exclusividade” (jogar 
muito tempo no mesmo clube e não 
defender rivais), a forma como se 
comporta em campo nos momentos 
decisivos, a liderança e o carisma são 
outros pontos fundamentais.

Na comparação entre Cássio e Ro-
naldo, é nítido que o agora comenta-
rista tem muito mais carisma. Ronaldo 
era espalhafatoso, se atirava no chão 
para fazer cera quando o time estava 
ganhando e precisava respirar, além 
disso, dava declarações polêmicas e 
adorava cutucar os rivais. Na década 
de 1990 era comum a criança gritar 
Ronaldoooo após fazer uma grande 
defesa na pelada no intervalo da aula.

Cássio não tem a mesma liderança 
ou carisma, mas é um muito mais téc-
nico e “frio” na hora de tomar as de-
cisões e, apesar de estar sempre bem 
posicionado, opera alguns milagres 
quando é preciso e costuma ser decisi-
vo nos momentos difíceis para o clube.

Os números e títulos podem pen-
der para algum lado quando a discus-
são é sobre quem foi melhor embaixo 
das traves, mas quando o assunto é 
idolatria, envolve o carinho e as me-
mórias que cada torcedor tem pelo 
jogador e só eles podem dizer quem é 
“mais” ídolo em seu coração.

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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ALEX BISPO - As equipes ini-
ciantes do Atlético Guaru-
lhense seguem a prepara-
ção para a temporada 2019. 
Treinando há quase um 
mês, as categorias sub-8 
e sub-9, comandadas pelo 
treinador César Luiz, o Ce-
sinha, estão trabalhando 
muito antes do início do 
Campeonato Paulista.

Cesinha falou primeiro 
sobre o sub-8, que começou 
a treinar em agosto ainda 
sob comando do professor 
Wellington Severo na esco-
la oficial do clube. “O sub-8 
começou com o trabalho re-
alizado na escolinha com o 
sub- 7 em 2018, e a captação 
de meninos nas peneiras foi 
produtiva. Temos uma equi-
pe bastante competitiva em 
processo de desenvolvimen-

DEYVID XAVIER - Investindo no 
crescimento da marca Atléti-
co Guarulhense no municí-
pio e abraçando várias mo-
dalidades esportivas como 
futsal, vôlei, futebol e boxe, 
o Galo de Guarulhos tam-
bém volta suas atenções para 
aquilo que está em volta da 
prática esportiva e, a partir 
de agora, passa a contar com 
Railton Oliveira, psicólogo 
do esporte.

“O indivíduo, dentro do 
contexto esportivo, antes de 
ser atleta é um ser humano 
munido de pensamentos, 
sentimentos e percepções. 
A psicologia do esporte tem 
como finalidade apurar e 
intervir em todas as variá-
veis que estejam associadas 
ao ser humano que pratica 
determinada modalidade. 
O psicólogo busca entender 

to e evolução”, disse.
Em seguida, o treinador 

avaliou o time sub-9, que 
tem uma base já atuante nos 
torneios da Federação no úl-
timo ano. “As peneiras não 
foram tão produtivas. Ainda 
estamos atrás de algumas 
peças para reforçar a equi-
pe, teremos bastante traba-
lho para desenvolver o time 
neste ano. Estamos treinan-

do bastante, e evoluindo a 
cada dia”, comentou.

Por fim, o professor 
que está no segundo ano 
de Guarulhense, explanou 
seus objetivos para 2019. “A 
expectativa é grande para 
fazermos uma temporada 
melhor que a anterior, sem-
pre com os pés no chão, pois 
coisas boas irão acontecer no 
decorrer do ano”, concluiu.

Guarulhense passa a contar 
com psicólogo do esporte

como os fatores psicológi-
cos podem influenciar no 
desempenho e como esse de-
sempenho pode afetar o de-
senvolvimento social da pes-
soa”, disse Railton Oliveira.

O psicólogo também co-
mentou como pretende ini-
ciar os trabalhos no Guaru-
lhense, focando, de início na 
equipe de futsal feminina, 
entendendo que a categoria 
ainda é um tabu. “Podemos 
iniciar pela categoria femi-
nina, visando o equilíbrio 
emocional, pois encontram 
barreiras pelo contexto histó-
rico ao exercer atividades es-
portivas. Dentro disso, pode-
mos trabalhar no auxílio na 
maneira com que encaram o 
esporte e a competição e tra-
balhar na contribuição para 
o processo de conscientiza-
ção e do fim do preconceito 
contra as mulheres”, afirmou 
o profissional.

Railton Oliveira também 
falou de como pode ser divi-
dido o trabalho psicológico 
em cada faixa etária. “A ini-
ciação do esporte é indica-
da a partir dos 6 anos, com 
orientação e intervenção em 
atividades que estimulem a 
diversão, com jogos e brin-
cadeiras. Entre os 10 e 14 
anos, é possível auxiliar nas 
questões de compreensão 
de regras e estratégias, dan-
do orientações sobre ética e 
moral. A partir dos 15 anos 
o atleta pode estar exposto 
a ambientes tensos, então o 
psicólogo auxilia no enfren-
tamento dessas condições 
para que o atleta consiga en-
carar de maneira saudável e 
tranquila”, finalizou.

Professor Cesinha fala sobre o planejamento 
das categorias sub-8 e sub-9 do Guarulhense

FOTO: LUCAS CANOSA
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ÁRIES: Pode se mostrar mais impaciente ante a ocor-
rência de uns poucos delineamentos saírem fora do que 
tinha em sua mente.

TOURO: Os pertences mais opulentos avizinham-se para 
procriar um desencaminho no seu bom senso em relação 
aos outros. 

GÊMEOS: Você viverá neste dia com a capacidade 
de percepção super elevada, graças a sua manifesta 
sapiência. 

CÂNCER: Portará uma objeção para disputar muitas in-
dagações bem significativas na sua vivência. Você tende 
a vivenciar um pouco de letargia no decorrer do dia.

LEÃO: O seu lado mais digno não restará demonstrado 
claramente para os colegas neste dia, sendo assim a sua 
potência pode se abreviar.

VIRGEM: Tenha juízo para determinar coisas que aparen-
tem confusas neste momento, apresentará uma postura 
incoerente na desenvoltura das suas atividades.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETASPALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 65

VOP
PARTICULAR
ALTERARGI

MNNARM
SILABASAE

RCOLIBRI
XAXIMNAIR
ONODGASOSO

TAPARTES
EDIRDOC

INVENTARIO
VEUETAMAR

GANNRR
RELATORIO

MOVIMENTOS

Que não
pertence
ao poder
público

Apelido
carinhoso

de
"Gisele" 

Formato
do esqua-

dro de
pedreiro

(?) Selva-
gem,  tipo
como Peri

(Lit.)
Principal 

ingredien-
te de uma
mistura

Samambaia
cujo "tron-
co" é usado
como vaso

Fala 
que inter-
rompe um
discurso

Caderno
com o re-
gistro do
cotidiano

(?) e E: as
classes
pobres
(Econ.)

Formato de
arquivos
do Word
(Inform.)

Sétima
letra do
alfabeto
grego

Destino
das

oferendas
a Iemanjá

Muham-
mad (?),

ex-pugilis-
ta dos EUA

Estado do 
Bumbó-
dromo
(sigla) 

Adereço 
das noivas

Desloca-
mentos

Exposição
detalhada
e escrita 

de um fato

O estado 
do cloro na
natureza

Que possui
Tempo
(abrev.)

Descrição
dos bens
deixados 

por alguém
que morreu

(?) Bello,
atriz 

Clamoro-
so (fig.)

Braço, 
em inglês
Frank (?):

A Voz

Mudar
Divisões
de uma
palavra

Nosso, 
em inglês
Tratamento
dentário

Chegar
Obstina-
ção; per-
sistência

Epíteto de João
Cândido, líder da

Revolta da Chibata Referente à terra

Cuidado inicial dado
à vítima até a

chegada do médico

Não, em
francês
Retuíte
(abrev.) 

(?) além: 
exceder-se

Rede, 
em inglês

Beija-flor
(Zool.)

3/arm — eta — net — non — our. 5/xaxim. 14/almirante negro.

LIBRA: Há uma excessiva aptidão para priorizar por 
alguns pareceres não muito comuns e generalizados, em 
razão do seu ego absurdo. 

ESCORPIÃO: Avizinha-se a você ter modificações prefe-
ríveis para a sua constelação, não obstante terá que lidar 
com o máximo da sua essência.

SAGITÁRIO: A sua inclinação mais sentimental e proteto-
ra com os colegas mais próximos, restará na sua sublime 
supremacia. 

CAPRICÓRNIO: Haverá que atestar aos demais a sua 
autêntica habilidade para os afazeres que não pode 
dispensar. 

AQUÁRIO: As ocupações exercidas no planeta de Mercú-
rio estarão um tanto quanto inquietas para com Aquário. 
A prudência tem de ser mais astuta.

PEIXES: Ao redefinir sua atmosfera se mostrará de 
maneira muito mais prestigiosa que o comum, tente 
converter-se.
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DA REDAÇÃO - É Carnaval em 
Guarulhos! Entre os dias 1º 
e 5 de março, a prefeitura 
promove o CarnaLago, even-
to gratuito e aberto ao públi-
co, com uma programação 
repleta das tradicionais fes-
tividades carnavalescas, no 
Complexo Cultural do Lago 
de Vila Galvão.

Durante todo o feriado, 
Feira de Arte & Cultura, 
foodtrucks, área kids, ofici-
nas culturais de Carnaval, 

Guarulhos entra no ritmo de 
Carnaval com programação especial

HORÓSCOPO

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG

pintura facial e concurso 
de fantasias e as saudosas 
marchinhas são algumas 
das atrações que acontecem 
simultaneamente em dife-
rentes espaços do Complexo 
e prometem animar os visi-
tantes.

Já a Banda Lira de Gua-
rulhos apresenta o Carnaval 
da Saudade, um dos eventos 
mais esperados pelos saudo-
sos foliões durante o Carna-
val 2019. Como de tradição, 

o grupo faz duas apresen-
tações na Tenda Branca do 
Bosque Maia, no domingo 
(03) e na segunda-feira (04), 
ambas às 15h. Na terça-feira 
(05), às 15h, a Banda Lira 
leva alegria também para o 
Complexo Cultural do Lago 
de Vila Galvão. Com um re-
pertório repleto de marchi-
nhas de Carnaval, a diver-
são é garantida tanto para o 
público infantil quanto para 
os adultos.

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
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EMPREGO SAÚDE
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IMÓVEIS

CURSOS

Contrata-se

Aluga-se

Vende-se

SERVIÇOS

NEGÓCIOS

Oportunidade

Relax

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

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

ADMITE-SE 
Ajudante Geral e½ 
Oficial Mecânico de Ar 
Condicionado. Com CNH. 
CV via whats (11)94335-
9912ou Email: rh1@
adannaar.com.br
EMP. DE MEDICINA DO 
TRABALHO 
Contrata: Auxiliar de 
Enfermagem do Trabalho 
e Auxiliar Administrativo. 
F: 4964-1222 - CV p/ 
deltamed@deltamed.
med.br

GALPÃO CUMBICA 
600MTS² 
ao Lado Rod. Dutra . F. : 
99912-0368
GALPÃO INDUSTRIAL 
em Bonsucesso  Área total 
- 1.200,00m²  A.construída 
- 1.000,00m²  Energia - 
trifásico. F. 99912-0368

VENDO CONVÊNIOS 
Todos os Tipos, c/preços 
especiais. Faça uma 
cotação. Atendendo todos 
os dias.  F.: 98516-2206/ 
99494-9370. 
EJACULAÇÃO PRECOCE 
Tratamento c/ Sexologa. 
Agende sua seção.  F.: 
99947-6210 whats

CASA CUEVAS, 18 
c/ Lindas gatas Atend. 
das 8:30 as 20hrs.  F: 
2087-2091
MASSAGEM 
Sensual/  Local discreto. F.:  
9994-76210 whats
HIROMI ISSEI 20A. 
Kirey,daigakusai.
denwa:990257977 selfie no 
Whatsapp

VENDE-SE CAFETERIA 
Ótimo local há 5 a.,oport.
de investir é comp. do 
ponto,C Guarulhos abaixou 
pra vender $ 79.Mil,talvez 
ac. proposta.c/ Jackson 
96960 5804
VDO LOJA AUTO PEÇAS 
Completa informatizada, 
próx. Hosp. Stella Maris. 
Ot. Localização. Motivo 
Aposentei ! F.: 2421-2263/ 
2425-1127

SPIN LT 2014/2014 
Mecânica, 5 lugares.  
Branca , Valor 29.700  F.: 
(11) 95035-6200 Josmar

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 11 4210-1371

FALE COM NOSSA REDAÇÃO

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

CASA PRÓX.PRAÇA 8 
2 Dorms., sla., coz., wc., 
a. serv., fino acab., gar. 2 
autos 180 Mil (11) 95551-
4029 c/ Stéfano.
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 VAGO MACEDO 
3 dorms., 1 vaga. R$ 320 
Mil. Facilito Pagto. F.: 
99912-0368.
PQ. RIVIERA 
Lançamentos em 
Bomsucesso, p/ Familia 
c/ renda de R$ 1.600, a 
R$ 1.900. F.: 99947-2225. 
Minha Casa/ Minha Vida.
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.

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 
PINDAMONHANGABA 
200Mts² c/ escrit. reg. 
e planta aprovada.Total 
Infra estrutura,120 Mil (11) 
95551-4029 c/ Stéfano.
APTO. JD. MUNIRA 
c/ 42Mts.², 2 dorms., 
Quitado .77 Mil, ac. auto F.: 
2466-5691/ 98347-5803
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
CASA PQ. CONTINENTAL I 
2 Dorms.,1 Vaga, Financ.  
R$ 310.000,00 F.:  97303-
8610/2451-6511
CASA E SOBRADO 
Paraventi, c/ escritura .195 
Mil. F.: 2806-6665 c/ Silva.

TSA Transportes Scremim e Armazenagens Ltda.
CNPJ nº 69.151.595/0001-82 - NIRE: 35211281181

Ata de Reunião dos Sócios Quotistas
Data/Hora e Local - Realizada às 10:00 horas do dia 26 de Fevereiro de 2019 na sede da sociedade, nesta cidade na Rua Benedito Climério de Santana, n° 215, 
Bairro Várzea do Palácio, Cidade Guarulhos, CEP 07034-080, no Estado de São Paulo. 1. Presença - Sócios representando 100% do capital social; Composição 
da Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos o sócio, Sr. Paulo Estevam Scremim, brasileiro, casado, empresário, portador do RG n° 8.085.138-1 - SSP/SP e 
CPF 760.811.098-87 e que convidou para secretariá-lo, a Sra. Cleide Alimonti Scremim, brasileira, casada, empresária, portadora do RG n° 11.298.818-0 - SSP/
SP e CPF 997.499.718-68, ambos com endereço comercial na Rua Benedito Climério de Santana, n° 215, bairro Várzea do Palácio, CEP 07034-080, Cidade de 
Guarulhos, no Estado de São Paulo, que integralizam conjuntamente 100% do capital social da sociedade limitada, portanto, foi alcançado quórum para se 
efetivar esta Assembleia. 2. Ordem do Dia - Sem ressalvas, após exame e discussão deliberar a redução do Capital da Sociedade. 3. Deliberações - Por 
unanimidade, deliberar pela realização da redução do capital social, no montante de R$ 16.905.156,00 (dezesseis milhões, novecentos e cinco mil, cento e 
cinquenta e seis reais) por ser considerado excessivo em relação ao objeto da sociedade conforme artigo 1.082, inciso II da Lei n° 10.406/2002 e por informação 
incorreta no processo de incorporação de 21/06/16, conforme abaixo: • R$ 777.240,00 (setecentos e setenta e sete mil, duzentos e quarenta reais) que será 
reduzido proporcionalmente a participação de cada sócio, devido ao mesmo ter sido informado erroneamente no processo de incorporação registrado na 
Junta Comercial do estado de São Paulo sob o n° de registro 269.865.16-0 em 21/06/2016. • R$ 16.127.916,00 (dezesseis milhões, cento e vinte e sete mil, 
novecentos e dezesseis reais) com a transferência da participação societária da empresa VH2L Holding Participações Societárias Ltda. - CNPJ 26.708.068/0001-13 
para o sócio majoritário Sr. Paulo Estevam Scremim com a consequente redução na participação societária. O capital que era de R$ 26.877.240,00 (vinte e seis 
milhões, oitocentos e setenta e sete mil e duzentos e quarenta reais) dividido em 103.374 (cento e três mil, trezentos e setenta e quatro) quotas, passa o capital 
social a ser de R$ 9.972.084,00 (nove milhões novecentos e setenta e dois mil e oitenta e quatro reais) divididos em 38.354 (trinta e oito mil trezentos e cinquenta 
e quatro) quotas, com valor unitário de R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais). 4. Após a leitura dos documentos mencionados, que foram colocados à 
disposição de todos os sócios, postos em discussão e votação, foram aprovados sem reservas e restrições. 5. Encerramento e Aprovação da Ata - Terminados 
os trabalhos, inexistindo qualquer outra manifestação, lavrou-se a presente ata que, lida, foi aprovada e assinada por todos os sócios. Guarulhos/SP.  
26 de fevereiro de 2019. Paulo Estevam Scremim; Cleide Alimonti Scremim.

ANUNCIE AQUI
97380-7685ANUNCIE AQUI

97380-7685

DA REDAÇÃO - A cidade de São 
Luiz do Paraitinga, situada 
a 175 km da capital paulista, 
é conhecida pelo tradicional 
Carnaval de rua e está locali-
zada no Vale do Paraíba, pró-
ximo a Serra do Mar, entre as 
cidades de Taubaté e Ubatuba. 

O local atrai aproxima-
damente 150 mil foliões nos 
cinco dias de festa, com seus 
inúmeros blocos. Os mais fa-
mosos são do Juca Teles (que 
percorre as ruas da cidade no 
sábado de Carnaval), Barbosa, 
Casarão, Maria Gasolina e do 
Saci. Outra atração da festa são 
os bonecões que desfilam du-
rante as passagens dos blocos. 

De acordo com a coorde-
nadora do curso de Turismo 
da Universidade Univeritas/
UNG, Claudia Parra, a cida-
de conta com diversas op-
ções de hospedagem, que 
podem ser encontradas em 
sites específicos. “O mais in-
dicado para quem vai passar 
o Carnaval em São Luiz, na 

Conheça o Carnaval da cidade de São Luiz do Paraitinga
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companhia de amigos, são 
residências que comportam 
várias pessoas”, explica. 

A cidade passou quase 
todo século XX sem Carnaval. 
Logo que o Monsenhor Igná-
cio Gióia chegou a cidade, em 
1916, ele proibiu todas as ma-
nifestações consideradas, por 
ele, profanas. A partir disso 
surgi um mito na cidade que 
o Carnaval causava “rabo e 
chifre”, e em meados do sé-
culo XX cessam, inclusive, os 

bailes de salão.
Não foi por acaso então 

que o tema da retomada 
do Carnaval da cidade, que 
aconteceu no ano de 1981, 
logo após uma reportagem 
do tradicional “Jornal Nacio-
nal” da Rede Globo de Tele-
visão, que tratava da cidade 
com ironia por não realizar 
a festa mais tradicional do 
país, por medo de “pragas 
religiosas”, chamou-se o Car-
naval do “Rabo e Chifre”.
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