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Disque-Denúncia A palavra é muito poderosa. O próprio Deus criou o mundo 

através da palavra”, Sérgio Cecatto Filho, professor e 
pesquisador da Homeostase Quântica InformacionalEuro
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Com homenagem a 
Marielle Franco, Mangueira 

é campeã no Rio

‘Capitã 
Marvel’
 estreia 

hoje nos 
cinemas 
do país

-0,41%
94.216
Bovespa

+1,69%
R$ 4,34

+1,47%
R$ 3,83
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Cai número de homicídios e 
de roubos no carnaval em SP
Registros de homicídios reduziram em 48% e os de roubos em 5%; queda se deve a “Operação Carnaval + Seguro” 
decretada na semana passada pelo governador João Doria que reforçou o policiamento durante o feriado Pág. 5

Palestrada voltada para qualidade de 
vida será ministrada em Guarulhos

Pág. 5

Receita Federal espera receber mais de 
260 mil declarações de IR no município

Fortes chuvas afetaram mais 
de 700 pessoas na cidade

Pág. 4
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VERÃO - Guarulhenses se refrescam na fonte do Bosque Maia em mais um dia de forte calor na cidade
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RETRATO DO LEITOR   Caro leitor, poste sua foto no Facebook ou Instagram com a #SuaFotoNaFolha. 
Se sua foto for a mais curtida, você poderá ganhar um super prêmio. Participe!

Faz já um bom tempo, o 
carnaval acabava na quarta-
-feira. Agora, é comum, a 
festa teima em continuar. 
Tem escola de samba se pre-
parando pra desfilar no fim 
de semana em São Paulo e 
no Rio. Em Salvador, o car-
naval que começou há pelo 
menos quinze dias, teve trio 
elétrico nas ruas até ontem 
à tarde, dia de guarda antes 
conhecido como quarta-fei-
ra de cinzas. O encontro dos 
trios na Praça Castro Alves 
de minha época como re-
pórter da TV Aratu, acontece 
agora no circuito de Ondina, 
com o nome de Arrastão. 
Começa às dez da manhã e 
vai até bem tarde quando o 
sol do Porto da Barra se põe. 
Como ocorreu ontem, por 
sinal. Milhares de pipocas 
pulando atrás do trio de Leo 
Santana, a grande sensação 
da despedida.

Na história deste carna-
val baiano há despedidas 
memoráveis. De meu tempo 
aqui quando a Aratu era ain-
da uma das filiadas da Rede 
Globo, lembro de uma des-
sas despedidas de carnaval 
capitaneada por Gerônimo, 
cantor, compositor, músico 
e poeta, que de cima do trio 
anunciava o Bolero de Ravel, 
com Caetano Veloso ao seu 
lado, debaixo do sol quen-
te e à pino. Quem estava lá, 
naquela quarta de cinzas, te-
nho certeza, não esquece.

 
Quaresma
Voltando a Guarulhos, 

aqui a vida segue. E na po-

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

lítica seguem os conchavos. 
Tem sessão na Câmara hoje 
(se houver quórum). São 
duas por semana.

O prefeito Guti, a gente 
sabe, é candidato à reelei-
ção. Tem pouca chance de 
acelerar o setor de obras o 
que poderia marca-lo como 
um grande realizador. Falta 
dinheiro. O pouco que sobra 
vai pra pagar os funcioná-
rios. O PT, invariavelmente, 
vai de Elói Pietá, ou será que 
tem outro? O presidente da 
Câmara, professor Jesus, 
também tem pretensões, 
pelo que deu a entender 
com seu esforço para ocu-
par o lugar de Eduardo Sol-
tur. Tem apoio entre seus pa-
res (imagino) mas terá que 
dar uma solução para duas 
questões importantes. Botar 
a TV Câmara no ar e resolver 
o problema do novo prédio 
na Vila Augusta. A novela ali 
já vai longe...  

Quem corre por fora é 
Francislene, a mulher do 
deputado Eli Corrêa Filho. 
Ele disputou o segundo tur-
no com Guti na eleição pas-
sada e diz que agora a vez 
é da esposa. Fran Corrêa, 
como é conhecida, faz um 
trabalho de bastidor bem 
programado, angariando 
apoios. É filha de Guarulhos 
e carrega também, além do 
nome do marido, o nome 
do pai Assis de Almeida, 
dono, dizem, de mais de 
mil imóveis na cidade. Tem 
mais pretendente na para-
da, mas o espaço acabou. A 
gente volta ao assunto.

cipalmente em relação aos buracos 
em todas as regiões de Guarulhos…

Dupla dinâmica
O ex-vereador Roberto Siqueira 

conseguiu a presidência provisória 
estadual do PROS. E seu secretá-
rio-geral será o experiente asses-
sor parlamentar Sérgio Deboni…

Tensão
Um dos artilheiros do NOVO, 

Jorginho Mota já está causando. 
No afã de atrair lideranças políti-
cas, afirma que muitas delas foram 
abandonadas pelo PT. Os petistas 
estão reagindo às críticas…

Rei da sucata?
O ex-secretário adjunto de 

Transportes Ticiano Neves cotado 
para assumir o DTI (Departamento 
de Transporte Interno). Outrora es-
tratégica repartição de manuten-
ção de viaturas, hoje em dia mais 
parece ferro-velho…

Líbero
Funcionários de Esportes estão 

impressionados com o ritmo de 
trabalho do secretário Rogério Ha-
mam. Digamos que ele se dedica 
mais a reuniões externas que inter-
nas…

Data Vênia
O ex-secretário de Habitação 

Fernando Evans alugou três salas 
comerciais no Centro para montar 
ampla banca. Sim, ele vai voltar a 
atuar como advogado…

Renegados
Como quem não quer nada, o 

ex-prefeito Elói Pietá (PT) anda 
procurando ex-integrantes do go-
verno Guti (PSB). Vai de ex-secre-
tários até ex-assessores…

No camarote
Ao observar as crescentes tro-

cas de farpas entre o secretário 
Airton Trevisan (Justiça) e o advo-
gado Edson Belo pela OAB, con-
ceituado e sarcástico advogado 
disparou: “Eu só quero um cafezi-
nho”...

Qualquer nota!
Perceptível: a Proguaru vem dei-

xando a desejar na zeladoria, prin-

REMINISCÊNCIAS

PEDRO NOTARO 
pedronotaro@gmail.com
WhatsApp: 99507-6900
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DA REDAÇÃO - Já imaginou poder 
curar a si mesmo, apenas emitin-
do comandos verbais, capazes de 
livrar você das dores de traumas, 
eventos negativamente marcantes 
e até de enfermidades como o cân-
cer? É o que os pesquisadores da 
Homeostase Quântica Informacio-
nal acreditam e, segundo eles, tem 
beneficiado milhares de pessoas.

Cada vez mais as pessoas es-
tão atentas às questões da saúde, 
e neste movimento as terapias 
integrativas têm crescido de for-

Guarulhos recebe palestra sobre ‘Homeostase Quântica Informacional’

Palestra
Para participar da palestra do próximo dia 22 de março, que 

acontecerá no Hotel Mercure Guarulhos, rua Barão de Mauá, 450 
- Centro, das 19h30 às 21h30, ministrada pelo próprio Sérgio Ro-
berto Ceccato Filho, basta fazer a inscrição através do link https://
hqiguarulhos_palestra.eventbrite.com.br. O valor da participação 
é de R$ 30. No evento, ele contará um pouco sobre a técnica e 
ensinará comandos básicos que podem ser utilizados e aplicados 
em seu dia-a-dia. “As pessoas não precisam acreditar na técnica, 
basta quererem de fato resolver as suas questões e o método fun-
ciona”, explica. Mais informações por WhatsApp 11 96329-7110.

ma notável. Muitas abordagens 
estão relacionadas ao universo da 
Física Quântica, além da Home-
ostase Quântica Informacional – 
HQI, como o coaching, as barras 
de access, mesa radiônica, conste-
lação, tão utilizados atualmente.

O criador da técnica, professor 
Sérgio Cecatto Filho, apresentará 
os fundamentos do HQI no pró-
ximo dia 22 de março, sexta-feira, 
aqui em Guarulhos. Ele, que é co-
ordenador dos grupos de estudo, 
além de principal disseminador 

do método no Brasil e outros 15 
países, é prova viva de que a téc-
nica funciona. “Houve uma época 
em que minha empresa faliu e 
eu perdi tudo. Eram mais de R$ 4 
milhões em dívidas, mais de 100 
colaboradores... uma situação apa-
rentemente irremediável. E em 
pouco tempo não só resolvi, com 
auxílio das técnicas, como passei a 
ter uma vida muito mais equilibra-
da em todos os sentidos, inclusive 
no que diz respeito à prosperidade 
financeira. Mas o mais importan-
te: há mais de 10 anos desfruto de 
saúde e equilíbrio perfeito, sem 
qualquer tipo de enfermidade e 
completa disposição”, conta.

Entre os casos que os pesqui-
sadores e defensores da técnica 
acompanham e documentam, es-
tão os de diversas pessoas que se 
auto-curaram de câncer, depres-
são, diabetes, hipertensão, e até 
de H1N1, entre muitas outras en-
fermidades. “A palavra é muito 
poderosa. O próprio Deus criou o 
mundo através da palavra. E fez 
o homem e a mulher à Sua ima-

gem e semelhança. Baseados nis-
so, estudamos todos esses anos 
quais os códigos quantizadores 
que permitem a mudança na 
consciência das pessoas para que 
possam criar para si a vida que 
desejam e merecem”, explica.

Por se tratar de uma técnica 
muito simples e que rompe pa-
radigmas importantes, por exem-
plo, de que as pessoas podem se 
auto-curar, a HQI enfrenta resis-
tências importantes, inclusive no 
meio acadêmico. “Apesar de nossa 
insistência, apenas após mais de 
dez anos de espera, conseguimos 

que uma universidade admitisse 
a HQI como objeto de pesquisa 
científica, com isso esperamos 
em breve obter comprovação da 
eficácia do método para que mais 
e mais pessoas possam se benefi-
ciar de seus resultados”, relata. 

O Grupo HQI divulga a técni-
ca em palestras e cursos, através 
dos quais as pessoas podem apli-
car as técnicas em si mesmas. “É 
gratificante ver nossos esforços 
de pesquisa e estudo serem úteis 
a mais e mais pessoas, que des-
cobrem o poder da auto-cura”, 
comemora.
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LUCY TAMBORINO - As fortes chu-
vas que ocorreram no último 
feriado afetaram mais de 700 
pessoas em Guarulhos, sendo 
responsáveis por pelo menos 
21 alagamentos em diversos 
pontos da cidade. 

Ainda cerca de 30 resi-
dências foram notificadas 
pelos agentes da Coordena-
doria Municipal de Proteção 
e Defesa Civil (Compdec) por 
apresentarem risco iminente 
de desastres. Com isso, uma 
equipe de técnicos da Secre-
taria de Desenvolvimento e 
Assistência Social deu supor-
te no cadastramento e atendi-
mento à população atingida.

Para lidar com os proble-
mas causados, a Defesa Civil 
do Estado também repassou 
doação de materiais de ajuda 
humanitária. Ao todo, foram 
250 cestas básicas, 300 col-
chões e 100 kits de limpeza. 
A entrega aconteceu nesta 
terça-feira (05), na sede da 
Defesa Civil de Guarulhos.

No primeiro dia (02), fo-
ram registrados índices entre 
13.4 a 20.8 mms de chuva. Já 
no domingo (03), a precipi-
tação pluviométrica atingiu 

LUCY TAMBORINO - Guarulhos 
possui cerca de 13 mil pessoas 
cadastrados no Programa de 
Automonitoramento da Gli-
cemia. Conforme a Secretaria 
de Saúde, esses pacientes de-
pendem do fornecimento da 
insulina, a causa do uso do hor-
mônio está relacionada com 
a diabetes. A doença também 
consta entre as doenças crôni-
cas não transmissíveis e na lis-
ta das 10 principais ameaças à 
saúde global em 2019, divulga-
da pela Organização Mundial 
da Saúde (OMS). 

Dados da entidade mos-
tram que essa classificação de 
doença, em que se enquadram 
além de diabetes, câncer e do-
enças cardiovasculares, são 
responsáveis por mais de 70% 
de todas as mortes no mundo 

73.1 mm no Parque Cecap. 
Na segunda-feira (04), os ín-
dices diminuíram, chegando 
a 55 mm no Bonsucesso.

No domingo, com mais 
um temporal que atingiu 
Guarulhos, a força-tarefa con-
vocada pelo prefeito Guti foi 
reforçada com funcionários 
chamados para ajudar no 
atendimento aos desabriga-
dos, limpeza de ruas e deso-
bstrução de rios e córregos.

– o equivalente a 41 milhões 
de pessoas. Isso inclui 15 mi-
lhões de pessoas que morrem 
prematuramente (entre 30 e 
69 anos), sendo que mais de 
85% dessas mortes prematuras 
ocorrem em países de baixa e 
média renda.

A diabetes é enquadrada ge-
ralmente em dois tipos o 1 e o 
2. No primeiro, é uma doença 
autoimune. O sistema imuno-
lógico que seria responsável 
por defender o corpo de infec-
ções atua de forma contrária. 
O sistema, pode, por exemplo, 
atacar as células do pâncreas 
responsáveis pela produção de 
insulina, matando-as. Já no tipo 
2, as células do organismo se 
tornam resistentes a sua ação e, 
com o tempo, há uma queda na 
produção desse hormônio.

Ainda desde a noite de 
sábado (02), equipes de di-
versas secretarias da prefei-
tura, incluindo Defesa Civil, 
secretarias de Obras, Serviços 
Públicos, Meio Ambiente, 
Assistência Social, além da 
Proguaru - Progresso e Desen-
volvimento de Guarulhos S. 
A. (Proguaru), estiveram nas 
ruas prestando atendimento à 
população de diversos bairros 
atingidos pelas fortes chuvas.

Cidade possui pelo menos 13 mil 
pacientes que necessitam de insulina 

Fortes chuvas afetaram mais 
de 700 pessoas em Guarulhos

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG

FOTO: DIVULGAÇÃO

Rua Dr. Rodrigo Costa, 148. Guarulhos SP. CEP 07060-190
F.: 2497.1822    2451.0937

Resp. técnico : Dr. Leando De Lucca,
CROSP 64584 - CROSP/CL 9009

Cremesp deve entregar 29 novas carteiras 
profissionais aos médicos do município
LUCY TAMBORINO - O Con-
selho Regional de Me-
dicina do Estado de São 
Paulo (Cremesp) deve 
entregar 29 novas car-
teiras profissionais aos 
médicos residentes em 
Guarulhos. 

A iniciativa visa re-
duzir a quantidade de 
documentos acumu-
lados, principalmente 
depois da força-tarefa 
realizada em novembro, 
que agilizou a emissão 
de registros aos médi-
cos recém-formados in-

teressados em partici-
par do Programa Mais 
Médicos.

Até o dia 18 de março 
a meta é conceder apro-
ximadamente 1.200 car-
teiras em todo Estado 
de São Paulo. Para isso, 
serão realizadas oito so-
lenidades de entrega do 
documento. Todas elas 
acontecem na sede do 
Cremesp, em São Paulo. 
“A carteira médica re-
presenta a coroação de 
todos esses anos de luta 
e sacrifício”, comenta o 

conselheiro e primei-
ro-secretário do Cre-
mesp, doutor Angelo 
Vattimo.

A carteira profis-
sional de médico tem 
fé pública como docu-
mento de identidade. 
Além disso, é utilizado 
pelos Conselhos Re-
gionais de Medicina 
(CRMs) para as ano-
tações referentes ao 
exercício da medicina, 
como transferências 
para outros estados e 
averbações.
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DA REDAÇÃO - A Operação Car-
naval Mais Seguro, realizada 
pela Polícia Militar e Polícia Ci-
vil da meia-noite de sexta-feira 
(1º) até as 23h59 de terça (5), 
resultou em uma redução de 
47,6% no número de homicí-
dios dolosos, de 63 no feriado 
de 2018 para 33 este ano. O 
número de roubos em geral 
recuou 4,9% (de 3.152 para 
2.996), o de veículos caiu 22,1% 
(752 contra 586) e as ocorrên-
cias contra bancos reduziram 
pela metade, com apenas um 
registro em todo o Estado. A 
queda no roubo de cargas foi 
de 19,4%. A ação das polícias 
também fez com que os fur-

tos diminuíssem 0,9%, com 71 
ocorrências a menos que em 
2018. O furto de veículos tam-
bém caiu, de 1.069 para 834, 
uma redução de 22% (235 ca-
sos a menos). Já os latrocínios 
caíram pela metade, de quatro 
para dois. Os estupros apre-
sentaram queda de 12,2%, de 
41 para 36. Houve uma ocor-
rência a mais que em 2018 de 
estupro de vulnerável.

A operação Carnaval Mais 
Seguro contou com um au-
mento de efetivo de até 40%. O 
aumento no número de pesso-
as presas no Estado foi 197,7% 
maior que em 2018, com 1.039 
presos a mais. Foram 93 ado-

lescentes apreendidos, contra 
20 no ano passado (alta de 
365%). No mesmo período, a 
quantidade de recapturados 
subiu 331,9%, com 298 captu-
ras. Foram abordadas 192.902 
pessoas, ante 83.096 em 2018, 
ou seja, 132,1% a mais.

O empenho das polícias 
ainda recuperou 251 carros a 
mais que o ano passado, che-
gando a 321. E o total de visto-
rias nos veículos neste ano che-
gou a 122.315, um aumento de 
66,6%. O total de drogas apre-
endidas aumentou em 17,3%, 
chegando a 726,4 quilos. No 
ano passado o total ficou em 
618,9 quilos.

Receita Federal espera receber mais de 260 mil 
declarações de Imposto de Renda em Guarulhos 

Ouvidoria da prefeitura registra 
quase 300 atendimentos neste ano

Carnaval 2019 tem redução de homicídios e roubos em SP

Bombeiros encontram corpo de homem que caiu em córrego na capital
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FOTO: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

LUCY TAMBORINO - A Receita 
Federal espera receber cerca 
de 260,4 mil declarações do 
Imposto de Renda no pra-
zo na cidade de Guarulhos, 
o número é cerca de 7% a 
mais em relação ao ano pas-
sado – quando eram espera-
das 243,6 mil declarações. 
O prazo para envio começa 
hoje e vai até 30 de abril. 

De todas as declarações 
de 2018, 249 mil foram 
entregues dentro do prazo 
no município, superando a 
expectativa da Receita. O 
restante foi entregue após o 
prazo com multa. 

Este ano, entre outras 
exigências, estão obrigados 
a prestar contas os contri-
buintes que receberam no 
ano passado rendimentos 
tributáveis cuja soma foi 
superior a R$ 28.559,70. 

DA REDAÇÃO - O corpo do homem que caiu em um córrego no bairro do Tremembé, na Zona Norte de São Paulo, foi localizado ontem em Guarulhos. Se-
gundo o Corpo de Bombeiros, a vítima foi encontrada sem vida no rio localizado entre as rodovias Presidente Dutra e Fernão Dias.

As buscas começaram na terça-feira (05), quando às 20h06, a corporação recebeu um chamado de afogamento de três pessoas em um córrego próximo 
à avenida Coronel Sezefredo Fagundes, no limite com a cidade. Durante as buscas, duas pessoas foram resgatadas e encaminhadas para o Pronto-Socorro 
de Taipas, em São Paulo, porém, o estado de saúde das vítimas não foi divulgado.

Durante a madrugada, os bombeiros chegaram a interromper as buscas. Na manhã de ontem, o trabalho foi retomado no pontilhão do acesso à Guaru-
lhos pela rodovia Fernão Dias, próximo a rua Abílio Pedro Ramos.

LUCY TAMBORINO - A Ouvi-
doria Geral do Município 
contabilizou neste ano um 
total de 292 solicitações. 
São sugestões, elogios, 
reclamações e denúncias 
encaminhadas presencial-
mente, por telefone ou 
e-mail.  Já em todo ano 
passado foram 1.404 aten-
dimentos. 

O guarulhense pode 
procurar a Ouvidoria, ór-
gão ligado diretamente 
à Controladoria Geral do 
Município, quando não 
obtiver resposta ou so-
lução satisfatória junto 
aos órgãos municipais, 
sentir-se mal atendido ou 
deixar de ter seus direitos 
garantidos. Para tanto, o 
órgão dispõe do telefone 
0800-551-715, com atendi-
mento de segunda-feira a 
sexta-feira, das 8h às 17h; 

O valor é o mesmo do ano 
passado.

Ainda na Delegacia de 
Guarulhos, que engloba os 
municípios de Ferraz de 
Vasconcelos, Guarulhos, 
Itaquaquecetuba, Poá e 
Suzano, cerca de sete mil 
declarações ainda estavam 
retidas na malha. O núme-
ro representa 1,76% do to-
tal de 400.678 declarações 
apresentadas até o dia 6 de 
dezembro, término do pro-
cessamento das declarações 
do ano passado. A Receita 
não divulga dados específi-
cos por munícipio. 

Desse conjunto de decla-
rações retidas em malha, 
77,41% apresentam impos-
to a restituir, 19,05% têm 
imposto a pagar e 3,54% 
não apresentam imposto a 
restituir ou a pagar.

e-mail ouvidoria@guaru-
lhos.sp.gov.br; ou aten-
dimento presencial loca-
lizado na rua Claudino 
Barbosa, 313, no Macedo. 
O atendimento é realizado 
dentro do prédio da Secre-
taria da Educação. 

A Ouvidoria atua para 
a solução dos casos, bem 
como elabora propostas 
que contribuam com o 
aperfeiçoamento dos ser-
viços e a resolução de pro-
blemas.

Já os esclarecimentos 
de dúvidas e as solicita-
ções iniciais de serviços 
devem ser encaminhados 
diretamente aos órgãos 
responsáveis, por meio 
da Rede Fácil - Central de 
Atendimento ao Cidadão. 
Os endereços podem ser 
consultados no site da 
prefeitura de Guarulhos.
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Usar pesos diferentes para ações 
correlatas é plantar sementes 
variadas e esperar frutos iguais

     A Central do Voluntariado de Guarulhos 
(CVG) está em busca de pessoas dispostas a 
empenhar seu tempo, trocar experiências e 
compartilhar habilidades durante ações sociais, 
a fim de colaborar com a melhoria da qualidade 
de vida na cidade. Para quem se interessar, no 
próximo dia 20, quarta-feira, às 19h, o órgão 
promoverá palestra de orientação no Auditório 
do Paço Municipal, Bom Clima. Para participar, é 
necessário se inscrever pelo seguinte endereço 
eletrônico https://bit.ly/2T5KXJt. No encontro 
serão abordados os programas da prefeitura 
e das instituições sociais que integram a 
iniciativa, direitos e responsabilidades do serviço 
voluntário, entre outros.

     No próximo domingo (10), das 8h às 18hs, 
o Parque Chico Mendes recebe o II Encontro 
do Povo Kaimbé no Estado de São Paulo. Com 
organização dos indígenas Kaimbé residentes 
em Guarulhos, o evento conta com apoio da 
Subsecretaria da Igualdade Racial da Prefeitura 
de Guarulhos. De acordo com os organizadores, 
o encontro é de extrema importância para dar 
visibilidade à cultura, à ancestralidade, às lutas 
para da manutenção da vida e às necessidades 
e demandas específicas do povo Kaimbé, bem 
como para promover trocas de saberes, de cura, 
de educação e de tradições por meio de cantos, 
danças, rodas de conversa, exposições de 
artesanatos, dentre outras atividades.

ANOTE

A mesma medida
Um bebê morreu na praia, longe do 

pai, longe de sua mãe, longe de casa, 
poderia ser Ciro, poderia ser João, mas 
era Alan Kurdi e era sírio. Não impor-
ta o nome, ele deveria estar dormindo 
protegido em um abraço. Noutro can-
to do mundo jazem 40 crianças mortas 
em um ônibus. Foram destroçadas por 
um ataque aéreo no Iêmen em 2018. 
No mesmo ano, 15 crianças foram 
vítimas de balas perdidas no Rio de 
Janeiro. Foram condenadas por atos 
atribuídos aos seus pais.  Elas pagam 

com dor, com suas vidas, as dívidas 
que não são suas.

Aquilo foi condenável, mas na 
terra de Vera Cruz comemoraram 
quando Lula teve câncer, quando Dil-
ma adoeceu, a morte de Dona Marisa, 
quando Temer foi internado, quando 
Jair Bolsonaro foi esfaqueado. Pois o 
viver agora é virtual e a realidade fi-
cou distante, a dor é distante, a morte 
é digital e o choro gravado e postado, 
a dor tornou-se ato cênico.  A internet 
nos tirou da vida das ruas e amplifi-
cou a voz e a imagem dos que sempre 
gritaram sem pensar, os que ganha-
vam no berro, hoje ganham no post. 
A dor real do próximo não os afeta, só 
importa sua dor, sua satisfação. Perce-
bam que eles são uma minoria a pro-
cura de seguidores sem coragem pra 

pensar e sem peito para seguir outros 
caminhos.

Feito Física, todo ato na vida tem 
uma reação de igual potência em sen-
tido contrário. Caso nossas sementes 
sejam de vida, não colheremos escu-
ridão. Nem todas as sementes lança-
das florescerão, mas não darão frutos 
diferentes. Usar pesos diferentes para 
ações correlatas é plantar sementes 
variadas e esperar frutos iguais. Isso 
é agir desonestamente com a Lógica.

Utilizamos regras e métricas que 
possam favorecer nosso ponto de 
vista. Há os que são contra a pena 
de morte para condenados, mas de-
fendem o aborto em caso de estupro; 
pedem a morte de uma criança devi-
do ao crime do pai. Há quem peça a 
prisão de um, mas defenda outro que 
cometeu crime igual ou pior.  Guarde-
mos uma mesma medida, pois Tudo 
tem uma finalidade, um propósito.

Pensem! Onde Pelé estiver o as-
sunto será futebol, com Roberto Car-
los será música, com Bonner o jorna-
lismo e o JN serão o foco. Onde Lula, 
FHC, João Doria, estiverem o assunto 
não será origami. Pode parecer cruel, 
mas todo velório ligado a políticos, 
será um ato político, queiram ou não. 
Onde estiver Lula será líder, pois não 
há outro exercendo a função. Se o 
posto não é ocupado, alguém sempre 
é nomeado pelas circunstâncias à pró-
pria revelia.

A morte do neto Arthur mostra o 
quanto desviamos do caminho. Sua 
missão foi maior do que seu pai, sua 
mãe, seu avô.  Cristo já disse: o que 
fizer com um desses pequeninos, a 
mim estará fazendo.

Junto com as crianças do ônibus 
e as do Rio, Acima das montanhas lá 
do céu, Lá vem o príncipe da Távola 
Redonda empunhando sua espada de 
madeira, desafiando sonhos e as nu-
vens do céu. Seu poder vem da ino-
cência, do desapego, vem de Deus, ele 
cumpriu sua missão.

PONTO
DE VISTA

ROBERTO SAMUEL
jornalista e CEO 
da TBL Comunicação

VENDA VENDA VENDA
APTO – JD VILA GALVÃO 

– R$ 175.000 (VAGO) -

REF 04

2 - DORMTS, SALA 2 MABS, 

COZ, LAV, 1VAGA

A/C – FINANC/FGTS

APTO VILA MILTON –

R$ 205.000 (VAGO) – 

REF 04 - 2 - DORMTS, 

SALA 2 AMBS, COZ, LAV, 1 

VAGA, COM ELEVADOR

A/C – FINAC/FGTS

CASA CONTINENTAL II – 
R$ 270.000 (VAGA) –

REF 12
2 – DORMTS, SALA 2 

MABS, COZ, CORREDOR LA-
TERAL, 2 VAGAS, EDICULA

A/C – FINAN/FGTS

APTO – TRAV TIMOTEO 

(PICANÇO) –R$ 155.000

1 DORMTS, SALA, COZ, 1 

VAGA, E QUINTAL 

A/C – FINANC/FGTS

CASA – CONTINENTAL III

1 DORMT, SALA, COZ, 

R$ 600.00

APTO – AV. SALGADO FILHO 
2 DORMTS, SALA, COZ, 

1 VAGA
R$ 1.000 INCLUSO –

 IPTU / COND

APTO – PROX SONDA – 

VILA RIO – R$ 180.000 

– REF - 12

2 DORMTS, SALA 2 AMBS, 

COZ, 1 VAGA, COND BAIXO

A/C – FINAC/FGTS

ESTAMOS 
COMPRANDO 

APARTAMENTO OU 
CASA NA REGIÃO 
DE GUARULHOS, 

MESMO FINANCIADO, 
PAGAMOS ÓTIMO 

PREÇO, LIGUE E TIRE 
SUAS DÚVIDAS.

APTO – GOPOUVA – 

R$ 165.000 – REF 04

2 - DORMTS, SALA 2 AMBS, 

COZ, 1 VAGA

A/C – FINAC/FGTS

APTO – TRAV TIMOTEO – 
(VILA PROGRESSO) –
 R$ 210.000 (VAGO) –

REF 02 - 2 DORMTS, SALA 2 
AMBS, COZ, 1 VAGA, ELE-
VADOR, PORT 24 HORAS

AREA DE LAZE.
A/C – FINAC/FGTS

APTO – JD LAS VEGAS – R$ 
65.000 (ENTRADA) – REF 12

3 - DORMTS, SALA AMBS 
COM SACADA, COZ, 1 
VAGA, AREA DE LAZER 
COMPELTA, PORTARIA 

ELEVADOR
OTIMA LOCALIZAÇÃO.

+ - PARCELAS DE R$ 1.800 

APTO – COCAIA  FATTO 

FARIA LIMA – R$ 215.000 
– REF 02

2 DOMTS, SALA 2 AMBS, 
COZ, 1 VAGA. ELEVADOR, 

PORT 24 HORAS 
AREA DE LAZER CPMPLETA.

A/C – FINAC/FGTS

COMPRA

LOCAÇÃO
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Duração 128min Dub. 3D/XE
Horários - 13h -13h15 (somente sábado e domingo) / 13h45 / 14h15 
/ 14h45 / 15h / 15h15 / 15h45 / 16h / 16h30 / 17h / 17h30 / 17h45 
/ 18h / 18h45 / 19h15 / 19h45 / 20h15 / 20h30 / 20h45 / 21h30 / 
21h45 / 22h / 22h30 / 23h - 23h15 (somente sexta-feira e sábado)

Quinta-feira à quarta-feira 
(De 7 a 13 de março de 2019)

SAI DE BAIXO – O FILMEALITA: ANJO DE COMBATE

Horários - 21h

Dub. 2D 121min

Horários - 16h15

Nac. 2D 83min

CINDERELA POP

Horários - 14h / 18h30

Nac. 2D 95min

A CAMINHO DE CASA

Horários - 14h30 / 17h15 / 19h30 / 21h45

Dub. 2D 96min

A MALDIÇÃO DA FREIRA

Horários - 21h15

Dub. 2D 76min

A MORTE TE DÁ PARABÉNS 2

Horários - 15h30 (somente segunda-feira à 
quarta-feira) / 18h15

Dub. 2D 100min

A MULA

Horários - 13h30 (somente sábado e domingo) 
/ 19h15

Leg. 2D 116min

GREEN BOOK - O GUIA

Horários - 16h15 / 22h

Leg. 2D 130min

Confira a programação do Cinépolis Parque Shopping Maia 
CAPITÃ MARVEL
Ambientado nos anos 1990, Capitã Marvel é uma 
aventura totalmente nova de um período nunca vis-
to na história do Universo Cinematográfico da Marvel 
que acompanha a jornada de Carol Danvers, conforme 
ela se torna uma das personagens mais poderosas do 
universo. Enquanto uma guerra galáctica entre duas 
raças alienígenas chega à Terra, Danvers se vê junto a 
um pequeno grupo de aliados bem no meio da ação.

CINÉPOLIS NA
FOLHA

EM CARTAZ

O PARQUE 
DOS SONHOS

Duração 90min Dub.
2D

Horários - 13h (somente sábado e domingo) / 15h30 (somente quinta-feira à domingo)

www.fmetropolitana.com.br



ÁRIES: O seu grande desejo de ganhar as coisas poderá 
gerar uma grande melhora nos problemas que você tem 
neste momento. 

TOURO: Ocorrerão nas coisas que estão próximas de 
você algumas modificações interessantes para que você 
consiga fazer o necessário. 

GÊMEOS: Não dificulte as coisas e tente manter tudo 
dentro de um escopo interessante neste momento. 
Cuidado com as ações de Júpiter neste momento.

CÂNCER: É possível que venha a sofrer alguns problemas 
durante este período para se desenvolver em suas 
emoções. 

LEÃO: O que você vier a falar para as pessoas ao seu 
lado precisa ter um pouco mais de cuidado para evitar 
problemas e estranheza. 

VIRGEM: O satélite lunar se mostrará com bastante vigor 
neste momento, o que irá oportunizar para o Urano fazer 
uma interferência negativa em sua constelação.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETASPALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 66

ICAC
JAGUATIRICA

GNOMORDS
EOEMPAFIA

ENROLASM
DAIRROMPE

MANTAEAUN
ALCEACOLITO

OIFEARRA
PETALAIDAR

AERRADICAR
ADAGAANIMA
BAGOVOAMAN

ULLARANJA

ADELEIHD
AMORTIZAÇÃO

Rudeza;
grosseria

Daniele
Suzuki,

atriz
carioca 

Atitude de
suposta 

superiori-
dade

Novo aco-
metimento
da mesma

doença

Pessoa
que auxilia
o padre,
na missa

Título dos
reis do
antigo
Egito

Em
posição

mais
elevada

Museu 
do (?),

instituição
carioca

Arma curta
e larga,

similar ao
punhal

Escola do
Exército

em Resen-
de (RJ)

A terceira
incógnita

mate-
mática

Abreviatu-
ra inglesa
de "disco

rígido" 

Estudar
(texto)

Fruta da
feijoada

Estimula
Esporte 

de Alisson
e Bruno

Extinguir
(fig.)

Tipo de
som

Etapa da
viagem
Rádio

(símbolo) 

Fixador de
penteados
Princípio

(fig.)

Ainda, em
espanhol

Vil (fem.)

Medo, 
em inglês
Satélite 

de Júpiter

Cervídeo
polar

Sucesso
de Djavan

Entra com
violência

Anno Domi-
ni (abrev.) 

De modo
imperfeito

Desgastar
(tecido)
pelo uso

Tamanho de blusas
(abrev.)

Tradicional união
indiana

Título de emissão
bancária (sigla)

Pessoa de
sucesso
(gíria)

Flor orna-
mental sem
perfume

Ingerir (líquido)

Felídeo
selvagem

Retarda
algo (fig.)
Cobertor
de cama

Anão
lendário

que habita
no interior
da Terra

Item que acompanha 
o cachê alto na vida

profissional do  
artista famoso

Rua
(abrev.)
Fósforo

(símbolo)

Cada
parcela 
de uma
dívida

Anita
Malfatti,
pintora

Cantora
britânica
de "Hello"

Bolsa, em inglês

3/aún — bag. 4/fear. 5/adele. 6/arraso. 7/acólito — empáfia.

LIBRA: As coisas ficarão menos obtusas para você conse-
guir realizar aquilo que precisa e é necessário para você 
no momento em que estiver passando. 

ESCORPIÃO: Tudo tende a mudar na sua vida agora para 
com as questões profissionais envolvendo superiores na 
sua vida. 

SAGITÁRIO: Não se mostrará apta para conversar sobre 
coisas que precisem de uma análise a longo prazo para 
com pessoas do signo de Gêmeos.

CAPRICÓRNIO: Vá com uma vontade maior naquilo que 
acredita e precisa neste momento para concretizar seus 
ideais neste momento. 

AQUÁRIO: Você irá necessitar fazer as coisas que deseja 
porém sem deixar de atentar-se naquilo que fundamen-
talmente precisa para crescer.

PEIXES: As elementares funções do que significa amor 
estarão bem determinadas neste momento de grandes 
ganhos.
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DA REDAÇÃO - A Estação Pri-
meira de Mangueira é a 
grande campeã do carnaval 
carioca. O resultado do gru-
po especial do Rio de Janeiro 
foi divulgado ontem.

A Mangueira desfilou na 
segunda-feira (04) na Sapu-
caí, com o enredo “História 
pra ninar gente grande”, do 
carnavalesco Leandro Vieira, 
a escola conta a história do 
Brasil pela ótica dos heróis 
populares.

Da história recente, além 
de Jamelão, estão a cantora e 
compositora mangueirense 
Leci Brandão, e a vereadora 
Marielle Franco, assassinada 
em 14 de março de 2018, ao 
lado do motorista Anderson 
Pedro Gomes. A viúva da 
vereadora, Mônica Benício, 
participou do desfile.

As duas escolas que fica-
rem nas últimas colocações 
serão rebaixadas para o Gru-
po de Acesso A. As seis pri-
meiras colocadas desfilam 
novamente no próximo sá-
bado (09). 

As escolas foram avalia-

Mangueira é a campeã do 
carnaval carioca de 2019

HORÓSCOPO

FOTO: TOMAZ SILVA/AGÊNCIA BRASIL

das quanto a bateria, samba-
-enredo, harmonia, evolução, 
enredo, mestre-sala e porta-
-bandeira, alegorias e adere-
ços, fantasias e comissão de 
frente. 

A Mangueira obteve a 
pontuação máxima em todos 
os quesitos.

Em São Paulo, a escola 
vencedora foi a Mancha Ver-
de que apresentou, no Sam-

bódromo do Anhembi, o en-
redo Oxalá, Salve a Princesa! 
A Saga de uma Guerreira 
Negra, que retratou a beleza 
e a riqueza da África, mos-
trando o tráfico negreiro, 
que trouxe milhões de pesso-
as escravizadas para o Brasil. 
A princesa homenageada foi 
Aqualtune, avó de Zumbi 
dos Palmares, herói da resis-
tência negra brasileira.

SIGA-NOS NO

/jornalfolhametro

www.fmetropolitana.com.br

dos leitores de 
jornal impresso 

da cidade leem a
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PUBLICIDADE LEGAL

CLASSIFICADOS

11 4210-1371

FALE 

COM 

NOSSA 

REDAÇÃO

Permetal S.A. - Metais Perfurados
CNPJ nº 61.139.192/0001-06

Aviso aos Acionistas
Encontram-se à sua disposição dos Srs. Acionistas, na sede Social à 
Estrada Velha de São Miguel, nº 717 - Guarulhos - SP, os documentos a 
que se refere o artigo 133 da Lei nº 6.404/76, relativos ao exercício 
encerrado em 31/12/2018. Guarulhos, 07 de março de 2019.  
A  Diretoria.

94745-7749
5583-2905

EMPREGO

SAÚDE

v

11

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

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
TÉCNICO DE 
REFRIGERAÇÃO 
C/exp. em manutenção de 
geladeiras e freezers. 
Enviar Cv. p/ 
recursoshumanos@
fanprocess.com.br ou ligar 
p/(11) 2358-5276

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

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
CASA E SOBRADO 
Paraventi, c/ escritura .195 
Mil. F.: 2806-6665 c/ Silva.

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

APTO. PICANÇO 
2 Dorms., 1 vaga, Financ.   
R$ 225.000,00  F.:  97303-
8610/2451-6511
APTO VAGO MACEDO 
3 dorms., 1 vaga. R$ 320 
Mil. Facilito Pagto. F.: 
99912-0368.
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
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  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

ANUNCIE AQUI
97380-7685

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  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.

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

DA REDAÇÃO - Com o objeti-
vo de melhorar o abasteci-
mento em toda a região dos 
Pimentas, a Companhia de 
Saneamento Básico do Es-
tado de São Paulo (Sabesp) 
irá realizar uma ampliação 
da Estação Elevatória da-
quele bairro hoje. 

Por este motivo, os 44 
bairros a seguir terão o for-
necimento de água interrom-
pido entre 8h e 20h: Água 
Chata; Cidades Maria Dirce, 
Parque Alvorada, Parque Bra-
sília e Tupinambá; Conjunto 
Marcos Freire; Granja Eliana; 
Jardins Albertina, Angélica, 
Angélica II, Ansalca, Arujá, 
Bela Vista, Carvalho, Carva-
lho Novo, Centenário, dos 
Pimentas, Ferrão, Guilherme, 
Guilhermino, Leblon, Maria 

Dirce, Monte Alegre, Nor-
mandia, Nova Canaã, Nova 
Cidade, das Olivas, Oliveira, 
Rodolpho, Santa Maria e Sil-
vestre; Parques das Nações, 
Jandaia, I e II, Jurema, Maria 
Helena e São Miguel; Sítio 
São Francisco; Vilas Alzira, 
Itaí, Izabel, Paraíso e Real.

Trata-se de uma das eta-
pas de intervenções que 
visam a acabar com o rodí-
zio de água nos Pimentas. 
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 emergenciais 
através dos serviços de liga-
ção gratuita 195 e 0800-011-
9911 e pelo WhatsApp (11) 
99983-4217.

Intervenção da Sabesp interrompe 
o abastecimento em 44 bairros hoje
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ODA REDAÇÃO - As plenárias do 

Conselho Municipal do Orça-
mento Participativo (CMOP) 
de 2019 estão programadas 
para o próximo sábado (09), 
às 10h, no Adamastor Cen-
tro, onde os conselheiros e 
a sociedade definirão prio-
ridades de atuação para o 
desenvolvimento da cidade. 
O evento contará com a par-
ticipação do prefeito Guti e 
membros da administração.

No encontro, os compo-
nentes da mesa apresentarão 
demandas de cada região para 
que a população, por meio dos 
conselheiros, escolha as solici-
tações primordiais para a pro-
moção da qualidade de vida e 

Plenárias do Orçamento 
Participativo 2019 ocorrem 
no próximo sábado

avanço da cidade. Os membros 
do Conselho poderão votar nos 
temas de maior relevância, a 
fim de que tais ações sejam co-
locadas em prática pelo gover-
no municipal, posteriormente.

Guti acredita que esta é 
uma ótima oportunidade para 
fomentar a proximidade dos 
cidadãos com o poder público. 
“É crucial que as pessoas se en-
gajem cada vez mais em pro-
jetos voltados ao coletivo pois, 
quando nos unimos, consegui-
mos atingir resultados ainda 
melhores. Sabemos que o tra-
balho de um gestor é ouvir. E 
ouvir bastante, além de atuar 
naquilo que a gente consegue 
resolver”, ressaltou.
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