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ELAS - Pesquisa da Marplan aponta que 44% dos leitores da Folha Metropolitana são mulheres
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Conselheiros. Onde estão 
os conselheiros? Alguém pre-
cisava fazer chegar ao nosso 
Presidente da República, sua 
excelência Jair Bolsonaro, 
que o cargo precisa se sub-
meter a uma certa liturgia 
para ser convenientemente 
exercido. A chamada Liturgia 
do Cargo à qual se referia o 
então Presidente José Sar-
ney. Essa última dele, Bolso-
naro, fazendo circular em seu 
perfil no twitter, com perto 
de quatro milhões de segui-
dores, a cena pornográfica 
gravada no carnaval de São 
Paulo, não faz mal apenas ao 
seu governo, mas ao país. Já 
ontem, o Guardian, jornal in-
glês sempre atento aos fatos 
negativos do Brasil, estampa-
va a nota esculhambando o 
presidente e por consequên-
cia o nosso carnaval.

Alvo de chacota no Con-
gresso, segundo a coluna 
Perfil da Folha de São Paulo, 
o saldo do episódio é pro-
fundamente negativo. Há 
que se ler também com um 
pé atrás o que sai a Folha, 
mas a verdade é que Bolso-
naro perdeu uma excelente 
chance de se calar. Poderia 
ter aproveitado o carnaval, 
como lembra o jornalista Au-
gusto Nunes, no rádio, para 
descansar, meditar, pensar 
no que fazer para encami-
nhar as reformas com mu-
danças estruturais das quais 
o país tanto precisa... Ao in-
vés disso, mais uma vez, age 
como se estivesse ainda em 
campanha esquecendo-se 
que suas responsabilidades 

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

são outras.  Chega-se à con-
clusão que Bolsonaro está 
aos poucos perdendo sua 
credibilidade e decepcionan-
do. Principalmente aqueles 
não tão identificados com a 
direita radical representada 
por ele mas que acabaram 
escolhendo-o para impedir 
o PT de voltar ao poder. Na 
eleição do ano passado, es-
ses eleitores não pensaram 
duas vezes. Estão agora tor-
cendo para que esse homem 
não faça tanta besteira.

Será tão difícil assim en-
contrar alguém com discer-
nimento suficiente para evi-
tar tanta tolice?

 
“Autoproclamado”
O raivoso ator da Globo 

José de Abreu, que se pre-
para para integrar uma nova 
novela da emissora, decidiu 
entrar no Supremo com um 
pedido preventivo de Habe-
as Corpus ao saber que seria 
processado. Está com medo 
de ser preso. Ao que parece, 
não por ter se autointitulado 
presidente para debochar de 
Juan Guaidó, reconhecido 
agora por mais de cinquen-
ta países como presidente 
Interino da Venezuela. Mas 
por debochar também de 
seu próprio país que assume 
posição destacada entre es-
sas cinquenta nações. Abreu 
se esquece que Guaidó é 
político de centro-esquerda, 
líder da oposição ao ditador 
Maduro e presidente da As-
sembleia Nacional.

José de Abreu é artista 
da Globo...

um homem se masturbando e deixando-
-se mijar na cabeça, coisa que não se 
admite de um presidente da República, 
seguramente faltou-lhe bom senso e dis-
cernimento do cargo que ocupa em sua 
grotesca postagem, parecendo que ainda 
não caiu em si quanto ao respeito que de-
veria transmitir em seus atos e manifes-
tações que vão muito além do território 
brasileiro e de seus fanáticos seguidores. 

E para piorar, não contente com a re-
percussão negativa de sua postagem, 
resolveu atacar o repórter Guga Noblat 
e a jornalista Monica Waldwogel que cri-
ticaram sua postura em rede social, como 
se o trabalho da imprensa não fosse di-
vulgar, questionar e criticar os aconteci-
mentos públicos, como se não fosse ele 
a principal figura política do país; aliás, 
chamando para si as atenções negativas 
de um episódio lamentável deste carna-
val, cujo vídeo certamente não tomaria as 
proporções alcançadas se não fosse ele o 
presidente do Brasil, esquecendo-se que 
dentre seus seguidores, mesmo acostu-
mados as suas grosserias, há crianças e 
adolescentes que não mereciam a ofen-
sa recebida pelo Twitter, ainda que sob o 
pretexto de mostrar o carnaval como ele 
é, em sua verdade nua e crua, mostrando 
ao mundo apenas os excessos da nos-
sa festa popular, como se nada de bom 
houvesse nele, como se não atraísse o tu-
rismo e não movimentasse a economia. 
Mandou mal o presidente, outra vez.

Se a proposta era chocar, tanto a Ga-
viões quanto Bolsonaro atingiram seus 
objetivos, parecendo-me necessária 
uma imersão espiritual nesta quaresma 
para se restabelecer a pureza da alma e 
a serenidade diante das mazelas deste 
carnaval.

Ainda não me decidi se o pior que 
vi neste carnaval foi o sofrível enredo 
da Gaviões da Fiel ou o obsceno vídeo 
postado pelo presidente Bolsonaro, me 
parecendo que o show de horrores pros-
seguirá pela quaresma.

O desfile da Gaviões da Fiel parecia 
estar fadado ao insucesso desde o mo-
mento que buscou reeditar o samba-
-enredo “a saliva do santo e o veneno da 
serpente”, de 1994, estilizando um Santo 
Antão com aparecia de Jesus que toma 
uma sova do demônio em pleno Sam-
bódromo do Anhembi, entretanto, sem 
demonstrar em seu desfile em que mo-
mento o bem vence o mal, causando po-
lêmica desnecessária em um enredo que 
se perdeu na história que tentou contar 
e com isso fazendo ressurgir junto com 
o antigo enredo, do tabaco, o preconcei-
to que boa parte dos cristãos tem com o 
carnaval. O diabólico enredo custou caro 
à escola Gaviões da Fiel que viu a Ma-
cha Verde sagrar-se campeã do carnaval 
paulista, permitindo-se questionar se o 
castigo não veio dos céus, mesmo reco-
nhecendo que futebol e carnaval não se 
confundem.

E se Bolsonaro queria causar polêmi-
ca na internet, certamente que conse-
guiu; pois, compartilhando um vídeo de 
muito mal gosto no Twitter mostrando 

CAUSOS 
E CAUSAS

ALEXANDRE CADEU BERNARDES 
Contabilista, Advogado, Especialista 
em Direito e Consultor Jurídico.

As mazelas de um carnaval



 

3ESPECIAL MULHER
Sexta-feira, 8 de março de 2019

www.fmetropolitana.com.br

DA REDAÇÃO - Iniciando os tra-
balhos em agosto de 2018, a 
Patrulha Maria da Penha tem 
como objetivo assegurar o 
acompanhamento e o atendi-
mento das mulheres vítimas 
de violência doméstica e fa-
miliar, fiscalizando as medi-
das protetivas determinadas 
judicialmente. No ano passa-
do, foram acompanhadas 15 
medidas protetivas. Neste ano, 
até o momento, já são 25 em 
atendimento.

Frente à Patrulha, está a 
gestora Darcy Maria Feitosa 
dos Santos. “As mulheres aten-
didas pela Patrulha têm um 
histórico muito triste de agres-
sões. Nós queremos ajudá-las a 
dar a volta por cima, a recome-
çar uma nova vida. O cenário 
é de desespero, muitas dessas 

MAYARA NASCIMENTO - As mu-
lheres ainda não são maioria 
no mercado de trabalho, mas 
já ocupam boa parte do direito 
que conquistaram ao longo dos 
anos. Em Guarulhos, somente 
no ano passado foram registra-
dos 323.844 de trabalhos for-
mais. Dentre o total, 130.144 
eram mulheres que comanda-
vam os cargos segundo dados 
do Ministério da Economia e 
da Secretária Especial de Pre-
vidência e Trabalho, represen-
tando 40% dos empregados. 

Na cidade o salário médio 
do gênero foi de R$ 1.559,21. 
Na Região Metropolitana de 
São Paulo (RMSP), a média 
registrada gira em torno de R$ 
2.885, valor ainda menor do 
que a dos homens, que bate a 
marca dos R$ 3.790.

Na RMSP 51% dos desem-
pregados são do sexo femini-
no. Segundo a Fundação de 
Sistema Estadual de Análise 

mulheres são vítimas por anos, 
sofrem agressões físicas e ame-
aças constantes. Algumas não 
podem mais trabalhar, outras 
para continuar vivas têm que 
sair da cidade com seus filhos, 
abandonar tudo”, salienta.

A inspetora Darcy ingres-
sou na prefeitura em 1998. 
“Nesses anos todos foram mui-
tos os desafios. Vivemos numa 
sociedade ainda muito machis-
ta. Nessa área de segurança tem 

de Dados (Seade) e o Departa-
mento Intersindical de Estatís-
tica e Estudos Socioeconômi-
cos (Dieese), em dezembro de 
2018 o desemprego total alcan-
çou 16,5% da população eco-
nomicamente ativa da Região 
Metropolitana. A estimativa da 
pesquisa é que 57.529 mulhe-
res ainda estavam desempre-
gadas em Guarulhos. 

Além da jornada dupla e 
muitas vezes tripla e a dife-
rença salarial, a aposentadoria 
é outro assunto que preocupa 
as mulheres que estão inseri-
das no mercado de trabalho. A 
proposta da reforma da previ-
dência prevê a idade mínima 
para mulheres de 62 anos. No 
dia 28 de fevereiro o presiden-
te Jair Bolsonaro informou que 
aceita negociar alguns pontos 
da proposta e está disposto a 
baixar a idade mínima para 
aposentadoria de mulheres 
para 60 anos.

muitos homens com esse perfil 
e para uma mulher comandar 
os homens é muito difícil! Mas, 
o mundo está mudando e aos 
poucos as mulheres estão assu-
mindo o papel de protagonista 
da própria vida. Esse também 
é um trabalho que fazemos na 
Patrulha, resgatar a autoesti-
ma dessas mulheres para que 
elas não se enxerguem apenas 
como vítimas e sim responsá-
veis pela própria história”, diz.

Mulheres representam 40% 
dos empregados em Guarulhos

Patrulha Maria da Penha completa 
seis meses no trabalho em apoio 
às vítimas de violência doméstica

FOTO: FÁBIO NUNES TEIXEIRA/PMG

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

Não cobramos a
taxa de 10% da mesa
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LUCY TAMBORINO - Depois de an-
tecipar o feriado de carnaval 
na última quinta-feira (28), os 
vereadores prolongaram a data 
e não realizaram a sessão que 
deveria ter ocorrido ontem.  
Encerrada em menos de cinco 
minutos, a falta de quórum foi 
apresentada pelo presidente da 
Casa de Leis, Professor Jesus, 
como motivo para o término. 
Presente no plenário, a Folha 
Metropolitana constatou que 
tinham ao menos 20 vereado-
res, número suficiente para se-
guir com os trabalhos. 

No momento do encerra-
mento estavam presentes os 
vereadores: Edmilson Lula 
Souza, Marcelo Seminaldo, Zé 
Luiz Lula e Romulo Lula, todos 

DA REDAÇÃO - Para melhorar 
o fluxo do trânsito na região 
do Macedo, a Secretaria de 
Transportes e Mobilidade Ur-
bana (STMU) fez uma impor-
tante readequação viária na 
avenida Monteiro Lobato na 
última semana de fevereiro. 
A intervenção foi o aumento 
para duas faixas de rolamen-
to no sentido Centro/Dutra, 
no trecho entre a avenida 
Otávio Braga de Mesquita e a 
rua Lagoa Santa. 

A readequação viária teve 
por objetivo principal aumen-
tar a capacidade de absorção 
dos veículos que se encontram 

DA REDAÇÃO - A Lei 7.698/2019, 
que autoriza a Procuradoria 
Geral do Município a não 
ajuizar execuções fiscais, 
cujo valor da dívida ativa seja 
igual ou inferior a 190 UFGs, 
o equivalente a R$ 630,57, já 
está em vigor. A lei foi publi-
cada no Diário Oficial do Mu-
nicípio na última sexta-feira 
(1°). Os limites não se aplicam 
quando os débitos se trata-
rem de termo de confissão de 
dívida feita em acordos judi-
ciais ou extrajudiciais.

“A iniciativa é considera-
da um marco para a cidade, 
tendo em vista que utilizan-
do outros meios que não a 
execução fiscal, a cobrança 

do PT; Wesley Casa Forte, Adal-
mir Abreu e Eduardo Carneiro, 
todos do PSB; Professor Jesus; 
Toninho da Farmácia (PSD), 
Eduardo Barreto (PCdoB), Ca-
rol Ribeiro (MDB), Betinho 
Acredite (PTB), Acácio Portella 
(PP), Luis da Sede (PRTB), Ge-
raldo Celestino (PSDB), Pastor 

na confluência entre as aveni-
das Otávio Braga de Mesquita 
e Monteiro Lobato, trecho de 
grande movimento durante 
todo o dia, principalmente em 
horários de pico. Outro agra-
vante é que esta região sofre 
com a influência da rodovia 
Presidente Dutra, sentido São 
Paulo, especialmente quando 
está congestionada, sobrecarre-
gando o trânsito local. 

Na próxima semana, a 
STMU informa que entrega-
rá a avenida Monteiro Lobato 
revitalizada no trecho entre a 
avenida Otávio Braga Mesqui-
ta e o Centro.

será mais eficiente, evitan-
do assim a sobrecarga no 
Poder Judiciário”, explicou 
o prefeito Guti.

Entretanto, a Certidão 
de Dívida Ativa, cujo débi-
to atualizado não exceda ao 
valor fixado na lei, ficará su-
jeita ao protesto e inscrição 
em órgãos de proteção ao 
crédito e CADIN Municipal. 
A adoção das medidas pre-
vistas na lei não afasta a in-
cidência de correção mone-
tária, multa, juros de mora e 
outros encargos legais, nem 
impede a exigência de prova 
da quitação de débitos pe-
rante a Fazenda Municipal, 
quando previstas em lei.

Anistaldo (PSC), João Barbosa 
(PRB), Sergio Magnum (Patrio-
ta), João Dárcio (Podemos) e 
Dr. Alexandre Dentista (PSDC).

A relação completa de to-
dos os vereadores que compõe 
o Legislativo pode ser conferi-
da no site da Câmara de Gua-
rulhos.

Prefeitura implanta faixa adicional 
na avenida Monteiro Lobato para 
desafogar trânsito no Macedo

Pequenos devedores são beneficiados 
por nova lei de execução fiscal

Vereadores prolongam feriado de 
Carnaval e sessão é novamente encerrada

FOTO: LUCY TAMBORINO
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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 
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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

Segundo o procurador 
geral Dr. Rodrigo Santesso 
Kido, a Procuradoria Geral 
do Município e os juízes da 
Fazenda Pública, com o au-
xílio do Tribunal, já estão 
conseguindo resultados sig-
nificativos em prol da justiça 
e do Município.

De autoria do executivo, 
a lei é resultado de um com-
promisso firmado pela Pro-
curadoria Geral do Municí-
pio e o Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo, que foi 
representado pelo presiden-
te e desembargador Manoel 
de Queiroz Pereira Calças e 
a assessora Dra. Ana Rita de 
Figueiredo Nery, em conjun-
to com a corregedora Dra. Ju-
liana Amato Marzagão. Con-
tribuíram para o andamento 
dos trabalhos o secretário de 
Justiça da Prefeitura, Airton 
Trevisan; o juiz diretor do 
Fórum de Guarulhos, Dr. Ri-
cardo Felício Scaff; além dos 
juízes da Fazenda Pública da 
Comarca de Guarulhos, o Dr. 
Rodrigo Tellini de Aguirre 
Camargo e Dr. Rafael Tocan-
tins Maltez.

DA REDAÇÃO - A partir de hoje, 
o banco Bradesco iniciará a 
formalização das contas dos 
servidores ativos, inativos e 
pensionistas da Prefeitura 
de Guarulhos, processo que 
se estenderá até o dia 03 de 
abril. O Bradesco receberá os 
servidores em uma estrutura 
especial montada no Sho-
pping Maia, localizado na 
avenida Bartolomeu de Car-
los, 230, de segunda-feira a 
sexta-feira, das 8h às 19h, e 
aos sábados, das 9h às 17h.

Ao formalizar a conta, o 
servidor passa a ter acesso 
aos produtos e serviços do 

Bradesco e ao atendimento 
diferenciado nas 28 agên-
cias do município.

O Bradesco indicou os 
dias para abertura de conta 
de cada servidor para que 
todos sejam atendidos de 
maneira ágil e com qualida-
de. Nos três primeiros dias, 
somente servidores cujo o 
nome se inicia com a letra 
A serão atendidos. Os dias 
seguintes seguirão a ordem 
programada pelo banco e 
informada por meio do site 
prefeituraguarulhos.bra-
desco e/ou central telefôni-
ca 3003-0330.

Bradesco inicia hoje a formalização das 
contas dos servidores de Guarulhos



CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA DO
EDIFÍCIO GUARULHOS FLAT & CONVENTION HALL.

Prezado(a) Senhor(a),

Vimos, pela presente, convocar V.Sa. para participar da Assembléia Geral Ordinária do 
Condomíno “Edifício Guarulhos Flat & Conventions Hall” que se realizará no dia 20 de 
Março de 2019, no próprio Empreendimento, localizado na Rua Rafael Balzani, 32, 
Guarulhos - SP, às 18:00 horas, em primeira convocação, ou às 18:30 horas, em 
segunda convocação, esta com qualquer número de condôminos, a fim de deliberarem 
sobre a seguinte “Ordem do dia”:

 1) Eleição para o cargo de Síndico e cargos de Mem bros do Conselho e
      Suplentes;
 2) Prestação de Contas 2018 - Apresentação e Aprovação;
 3) Apresentação e Aprovação do Orçamento 2019;
 4) Apresentação e Aprovação de Investimentos para 2019;
 5) Assuntos gerais.

Os instrumentos de mandato conferidos pelos Condôminos que se fizerem representar 
por procurador deverão ter suas firmas reconhecidas por Tabelião desta cidade e ser 
entregues antes do início dos trabalhos ao representante da mesa designado para 
dirigi-la.
Somente poderão votar aqueles que comprovam documentalmente sua qualidade de 
titular da unidade.
Contando com vossa indispensável presença, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

Guarulhos, 19 de Fevereiro de 2019

EDIFÍCIO GUARULHOS FLAT & CONVENTION HALL
HOTÉIS SLAVIERO DO BRASIL LTDA

JOÃO DE FAVARI

VIVA A HOSPITALIDADE

CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA
SCP DO SLAVIERO ESSENTIAL GUARULHOS AEROPORTO.

Prezado(a) Senhor(a),

Vimos, pela presente, convocar V.Sa. para participar da Assembleia Geral Ordinária da 
SCP do Slaviero Executive Guarulhos, que se realizará no dia 20 de Março de 2019, 
no próprio Empreendimento, localizado na Rafael Balzani, 32, Guarulhos - SP, às 19:00 
horas, em primeira convocação, ou às 19:30 horas, em segunda convocação, esta 
com qualquer número de condôminos, a fim de deliberarem sobre a seguinte “Ordem do 
dia”:

 1) Eleição para os cargos de Membros do Conselho e Suplentes;
 2) Prestação de Contas 2018 - Apresentação e Aprovação;
 3) Apresentação e Aprovação do Orçamento 2019;
 4) Ratificação da alteração da posição contratual para SLAVIERO 
     EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA, com vigência até março 
     de 2019;
 5) Assuntos gerais.

Os instrumentos de mandato conferidos pelos Condôminios que se fizeram representar 
por procurador deverão ter suas firmas reconhecidas por Tabelião desta cidade a ser 
entregues antes do início dos trabalhos ao representante da mesa designado para 
dirigi-la.
Somente poderão votar aqueles que comprovarem documentalmente sua qualidade de 
titular da unidade.
Contando com vossa indispensável presença, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,
Guarulhos, 28 de Fevereiro de 2019

SLAVIERO EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA.
DANIEL PANZARINI
GERENTE GERAL

VIVA A HOSPITALIDADE
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LUCY TAMBORINO - Pouco mais de 
5% é a porcentagem de mulhe-
res na função de maquinista na 
Linha 13-Jade da Companhia 
Paulista de Trens Metropolita-
nos (CPTM), ao todo são qua-
tro. Com idades entre 19 a 33 
anos, Márcia Miyuki Hayashi, 
Julia Silvério, Maria Gabriella 
Soares Ferreira e Nilzete Cer-
queira Santana Coutinho inte-
gram as profissionais da linha. 

Júlia é a mais nova, com 19 
anos, ela trabalha há oito meses 
na função. A jovem explica que 
as próprias mulheres às vezes 
têm receio em relação à área, 
mas que hoje tudo é mais tec-
nológico e conta com apoio de 
toda equipe. Apesar da peque-
na representatividade feminina 
nessa função, Júlia tem uma vi-
são promissora. “Acredito que 

DA REDAÇÃO - Guarulhense de co-
ração como ela mesma diz, Irani 
Santos apenas nasceu na capital, 
mas logo veio viver uma linda 
história em Guarulhos. Há 44 
anos no atletismo, a professora 
de Educação Física atua na prefei-
tura na equipe de auto rendimen-
to e com as turmas de Iniciação 
Esportiva. “Me realizo quando 
vejo um aluno optando pelo atle-
tismo, que é uma das coisas que 
mais amo na vida. Me empenho, 
não apenas em formar um atleta, 
mas em ajudá-lo a se tornar um 
cidadão”, disse.

Irani conheceu o esporte por 
meio de professores. “O profes-
sor Bernardes me apresentou a 
um outro professor, Marcos Mag-
noni, que me levou ao lançamen-
to de dardo. Foi amor à primeira 
vista. A partir dali, nunca mais 
saí do atletismo. De lá para cá, já 
se passaram mais de quatro déca-
das de muita dedicação, conquis-
tas e grandes amizades”, conta.

as mulheres vão se tornar prota-
gonistas em todas as profissões 
e não só nessa área”, afirma. 

Diante da responsabilidade 
de transportar milhares de pas-
sageiros, ela surpreendeu até 
mesmo a família com a escolha. 
“Eles ficaram de início preocupa-
dos. Diziam ‘nossa você minha 
filhinha’, mas depois que eu fui 
passando pelo treinamento, con-
tando tudo que eu estava apren-
dendo e que não precisava ter 
tanto medo assim, eles foram fi-
cando mais calmos”, explica. 

Para Anderson Ribeiro, 33, 
supervisor de tração do ramal, as 
pessoas têm uma visão equivoca-
da do ofício. “A sociedade ainda 
tem muito receio da profissão de 
maquinista. Quando eu falo ma-
quinista, entendem que é aque-
la pessoa que fica trabalhando 

numa locomotiva antiga, que vai 
jogar carvão, trabalhar sujo, fazer 
muita força, mas evoluiu demais. 
Os trens são todos eletrônicos, 

Professora dedica mais de 
40 anos à formação de 
novos talentos no atletismo

FOTO:  LUCY TAMBORINO

Quatro mulheres atuam como 
maquinistas na Linha 13-Jade

têm computadores de bordo, o 
maquinista tem sua função ali, 
mas tem diversos equipamentos 
que auxiliam ele”, destaca.
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DA REDAÇÃO - Levantamento do 
Fórum Brasileiro de Seguran-
ça Pública estima que mais de 
16 milhões de mulheres, cerca 
de 27,35% das brasileiras, so-
freram algum tipo de violên-
cia durante o ano passado. De 
acordo com a pesquisa, 536 
mulheres são agredidas por 
hora no país, sendo que 177 
sofrem espancamento.

A pesquisa do Instituto 
Datafolha ouviu 2.084 pesso-
as em 2018. Mais da metade 
(52%) das entrevistadas de-
clarou que não procurou aju-
da após as agressões; 15% fa-
laram sobre o assunto com a 
família; 10% fizeram denún-
cia em delegacias da Mulher; 
8% procuraram delegacias 
comuns; 8% procuraram a 
igreja e 5% ligaram para o te-
lefone 190 da Polícia Militar.

A violência foi cometi-
da, em 76,4% dos casos, por 
conhecidos, como cônjuge 
(23,9%), ex-cônjuge (15,2%), 
irmãos (4,9%), amigos (6,3%) e 
pais (7,2%).

Os números indicam que 

o grupo mais vulnerável está 
entre os 16 e os 24 anos, pois 
66% das mulheres nessa faixa 
etária sofreram algum tipo de 
assédio. Na faixa dos 25 aos 34 
anos, o índice é de 54% e, dos 
35 aos 44 anos, de 33%.

Violência contra mulher é progressiva, diz delegada

Número de homicídios cresce 
quase 60% no município

536 mulheres foram 
agredidas a cada hora 
no Brasil em 2018

FOTO: DIVULGAÇÃO

LUCY TAMBORINO - O núme-
ro de mulheres assassina-
das na cidade cresceu no 
ano passado cerca de 60% 
- representando mais de 
100 assassinatos. No ano 
de 2017, 64 pessoas do 
sexo feminino foram as-
sassinadas, já no ano pas-
sado os índices cresceram 
para 102. A quantidade 
de lesão corporal e maus 
tratos também aumentou, 
passando de 2.369 casos, 
para 2.421,  um total de 52 
registros a mais. 

Outro crime com al-
tos números registrados 
foi o estupro. Um total 
de 352 mulheres foram 
estupradas ou sofreram 
uma tentativa do crime 
em 2018, quase uma mu-
lher por dia. Em 2017 
eram 290 casos. 

Ainda o número de 
medidas protetivas conce-

didas pela Justiça em Gua-
rulhos aumentou 116% no 
ano passado em compara-
ção com 2017. Em 2018 
foram concedidas 820 me-
didas protetivas, cerca de 
duas por dia, contra 378 
no ano anterior, o núme-
ro mais do que dobrou de 
um ano para o outro. Já 
em 2016, 528 medidas fo-
ram concedidas.

Das concessões no ano 
passado, 89,3% se refere à 
proibição de contato com 
a vítima; ou de aproxima-
ção além dela, de familia-
res e testemunhas, sendo 
estabelecido pela justiça 
um limite em metros ou 
quilômetros. Os outros 
10,7% são de afastamento 
do lar (81), suspensão de 
posse ou restrição do por-
te de armas (6) e proibição 
de frequentar determina-
dos lugares (1).

LUCY TAMBORINO - A violência 
doméstica contra mulher é 
progressiva e muitas vezes 
se perpetua devido à depen-
dência emocional é o que 
explica a delegada da Dele-
gacia da Mulher (DDM) de 
Guarulhos, Luciana Lopes 
dos Anjos Granato Xavier. 
“Não dá pra dizer que a re-

gra é o feminicídio, mas a 
violência vai progredindo. 
Ela começa com uma res-
posta ríspida, depois vai 
para uma injúria e depois 
parte para agressão. Algu-
mas mulheres conseguem 
dar um basta”, pontua. 

Para ela um dos primei-
ros passos é a mulher reco-

nhecer a agressão como real-
mente o é, já que as vítimas 
muitas vezes agem mais com 
o coração do que a razão con-
forme observa. “Não ele não 
me bateu, só puxou meu ca-
belo e me colocou dentro do 
carro”, teria dito uma vítima 
em uma ocorrência.

Luciana acredita que a 
solução para diminuir esse 
tipo de ocorrência deve fun-
cionar não somente com a 
punição em si, mas com tra-
balho preventivo e educação 
nas escolas. “Temos as políti-
cas de empoderamento femi-
nino no Brasil, mas ele ainda 
é um país machista”, reflete.

A delegada destaca que 
em registros de violência 
doméstica, o machismo é 
comum nas relações, mas o 
uso de drogas e bebidas alco-
ólicas é frequente. “Quando 
eu vou despachar alguns bo-
letins de ocorrência normal-
mente o autor ou estava dro-
gado ou embriagado”, diz. 

Projeto ‘Conscientizar’ deve oferecer 
atendimento psicológico para agressores
LUCY TAMBORINO - Previsto 
para iniciar dia 11 deste mês, 
o projeto “Conscientizar”, da 
Faculdades Guarulhos, deve 
oferecer atendimento psico-
lógico aos autores de agres-
são física contra mulheres 
vítimas de violência domés-
tica. De acordo com Tribu-
nal de Justiça do Estado de 
São Paulo serão realizadas 
algumas sessões com os en-
volvidos, o número, porém, 
ainda deve ser definido. 

A iniciativa partiu do juiz 
Leandro Cano, do Juizado 
de Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher de 
Guarulhos. Ele acredita que 
as mulheres entenderam a 
proposta da Lei Maria da 
Penha, mas só isso não tem 
sido suficiente. “Nós temos 
várias denúncias de agressão 
contra mulher e o número 
é crescente. Vemos que a 
própria lei deveria ser mais 
rigorosa, porque ela não está 

atingindo o objetivo que é a 
diminuição dos casos”, pon-
tua. Só no ano passado fo-
ram registrados 2.421 casos 
de lesão corporal e maus tra-
tos contra mulher. 

Para o juiz o ideal seria a 
possibilidade da suspensão 
condicional do processo e 
uma reeducação do agres-
sor. “Esse processo ficaria 
parado por dois anos e co-
locaríamos algumas con-
dições para o réu, caso ele 
aceitasse poderia passar por 
um período de readequa-
ção“, explica. 

Entre as condições, o in-
frator seria obrigado a se 
submeter a tratamento psi-
cológico, ao invés da pena. 
“A gente sabe que se só 
aplicarmos a pena ele não 
vai cumprir efetivamente, 
isso servirá para uma fu-
tura reincidência, para que 
ele seja preso novamente”, 
finaliza.

FOTO: LUCY TAMBORINO
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O empoderamento feminino já 
ganhou lugar de destaque na so-
ciedade, mas tem muitas barreiras 
a vencer. Por isso, hoje, quando ce-
lebramos mais um Dia Internacio-
nal da Mulher vamos refletir sobre 
nosso papel para assegurar que as 
mulheres possam ocupar o espa-
ço que desejam em qualquer área, 
vencendo as barreiras com relação 
à liberdade de escolha.

Vale ressaltar que o caminho do 
empoderamento feminino come-
çou em 1910, durante uma confe-
rência na Dinamarca, ficou decidi-
do que o 8 de março passaria a ser 
o “Dia Internacional da Mulher”, 
em homenagem ao movimento pe-
los direitos das mulheres e como 
forma de obter apoio internacio-
nal para luta em favor do direito 
de voto. Mas somente no ano de 
1975, durante o Ano Internacional 
da Mulher, que a Organização das 
Nações Unidas (ONU) passou a ce-
lebrar a data em 8 de março. Já no 
Brasil, em 1932, as mulheres con-
quistaram direito de voto opcional 
e, em 1946, ele se tornou obrigató-
rio, tal como o dos homens.

Aqui em Guarulhos, a Subse-
cretaria de Políticas para as Mu-

ARTIGO
VERINHA SOUZA
Subsecretária de Políticas 
para as Mulheres da 
Prefeitura de Guarulhos

Por um mundo onde sejamos 
socialmente iguais e totalmente livres

lheres atua para que o empodera-
mento feminino aconteça de fato. 
Afinal, empoderar a mulher torna 
a sociedade mais justa, menos pre-
conceituosa, com a promoção da 
aceitação e da tolerância a toda 
e qualquer diferença. Além de 
orientação e cursos para geração 
de renda e independência finan-
ceira, a Subsecretaria tem como 
meta contribuir para ampliar as 
opções da mulher no mercado de 
trabalho, em áreas até então em 
dominadas por homens.

No ano passado, a Subsecreta-
ria realizou cerca de 23 mil aten-
dimentos às mulheres por meio 
das Casas Clara Maria e o Centro 
de Referência à Mulher Vítima de 
Violência Doméstica, oferecendo 
cursos, palestras, oficinas, acom-
panhamento e informação para 
aumentar o conhecimento de seus 
direitos, elevar a sua autoestima e 
respeito aos seus anseios.

A complexidade das relações 
e mudanças sociais impõem que 
sejamos perseverantes em nosso 
compromisso, comprometimen-
to e trabalho para que possamos 
transformar o nosso tema de 2019 
em realidade.

@cooperguarulhos

ACESSE A PLAY STORE E APPLE STORE

É RÁPIDO, FÁCIL E GRATUITO.

A CORRIDA DE TÁXI NAS SUAS MÃOS

DEVEMOS RESPEITAR E
ADMIRAR AS MULHERES.
PARABÉNS PELO SEU DIA.

DEVEMOS RESPEITAR E
ADMIRAR AS MULHERES.
PARABÉNS PELO SEU DIA.

TÁXI 20%
DESC0NTO

BAIXE O APLICATIVO
E GANHE 20% NAS

CHAMADAS.

(11) 2085-4110
(11) 97318-7886

WWW.COOPERGUARULHOS.COM.BR

CHAME SEU TÁXI
POR WHATSAPP

Administração: Vicente A. de Souza e Diretoria

Site: www.asmg.com.br | e-mail: asmg@asmg.com.br
Av. Bom Clima, 278 - Bom Clima - Guarulhos -SP

Vicente A. de Souza (presidente)

Que neste dia e nos demais dias do ano, você 
possa ser reconhecida pela sua força, sua 

garra, sua sabedoria e em especial, pelo seu 
dom de gerar vidas. 

Parabéns 
mulher!

Administração: Vicente A. de Souza e Diretoria

Site: www.asmg.com.br | e-mail: asmg@asmg.com.br
Av. Bom Clima, 278 - Bom Clima - Guarulhos -SP

Vicente A. de Souza (presidente)

Páscoa é tão somente o recomeço, onde estará 
em alta a certeza de um futuro repleto de 
realizações, esperando que o amor inunde o 
coração dos homens, pondo fim as guerras e 
ao egoísmo, permitindo que a paz volte a reinar, 
como um dia, o Nosso Pai, 
sonhou para Nós. 

Feliz Páscoa!

Administração: Vicente A. de Souza e Diretoria

Site: www.asmg.com.br | e-mail: asmg@asmg.com.br
Av. Bom Clima, 278 - Bom Clima - Guarulhos -SP

Vicente A. de Souza (presidente)

Que neste dia e nos demais dias do ano, você 
possa ser reconhecida pela sua força, sua 

garra, sua sabedoria e em especial, pelo seu 
dom de gerar vidas. 

Parabéns 
mulher!

Vicente A. de Souza (presidente)

Parabéns 
Mulheres!

8 de março
Dia internacional

da mulher

Há todas que se dedicam 
e se esforçam para fazer 
do mundo um lugar 
melhor todos os dias.

Parabéns 
Mulheres!

8 de março
Dia internacional

da mulher

DA REDAÇÃO - Em 2018, a Secretaria 
de Saúde superou a meta da pactu-
ação interfederativa entre estados 
e municípios, dentro do chamado 
SISPACTO - Sistema de Informação 
do Ministério da Saúde, com a reali-
zação de 58.596 exames de preven-
ção do câncer de colo de útero (Pa-
panicolau), ou seja, 1.751 a mais do 
que o previsto entre as mulheres de 
25 a 64 anos, faixa etária considera-
da prioritária. Neste sábado (09), em 
comemoração ao mês da mulher, 
Guarulhos irá promover o 4º muti-
rão para coleta de Papanicolau, com 
a abertura de todas as Unidades Bá-
sicas de Saúde (UBS), das 8h às 16h.

Saúde realiza mutirão de papanicolau neste sábado
Pode participar do mutirão toda 

mulher que já iniciou a ativida-
de sexual, independente de idade 
ou agendamento prévio e mesmo 
sem pedido médico. O objetivo é 
intensificar a coleta do exame pre-
ventivo, a fim de detectar precoce-
mente lesões precursoras que não 
causam sintomas e antecedem o 
aparecimento do câncer de colo de 
útero, também chamado de cervi-
cal. Quando diagnosticada na fase 
inicial, as chances de cura da do-
ença são de 100%. Durante as cam-
panhas para coleta de Papanicolau 
promovidas no ano passado foram 
realizados 15.762 exames.
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Se você perdeu a primeira
parte, solicite-a:  
jaugusto.pinheiro@uol.com.br

     Clássicos renomados, interação entre 
os participantes e performances ao vivo. 
Neste domingo (10), e também no próximo 
dia 24, sempre a partir das 10 horas, o 
Teatro Padre Bento apresenta mais uma 
edição da Roda de Choro. O evento gratuito 
e quinzenal, recebe nomes expressivos do 
gênero de Guarulhos. A classificação é livre. 
Característica de encontros de músicos e 
interessados por esse universo musical, 
as rodas de choro são marcadas pela 
informalidade e descontração. A ordem de 
apresentação e performances dos músicos 
é definida previamente.

     Na próxima segunda-feira (11), às 20h, 
o Conservatório de Guarulhos recebe recital 
de piano com o professor Adolfo Mendonça. 
A apresentação acontece no auditório do 
Cemear (Centro Municipal de Educação e 
Artes), tem entrada gratuita e classificação 
livre. Acompanhado pelo baixista Maurício 
Jesus e pelo baterista Vinícius Navarro, Adolfo 
apresentará diversas músicas ao piano, tocando 
jazz e música brasileira no formato instrumental. 
Entre um intervalo e outro, ele também aproveita 
para falar sobre as composições, elementos 
estudados nesses estilos musicais e adaptações 
feitas para o piano. 

ANOTE

O carnaval tem a duração de 
alguns poucos dias. Se nós agir-
mos com prudência, sem exces-
sos, voltaremos a nos divertir no 
próximo ano e nos subsequen-
tes... Mas a amiga cigarra parecia 
estar alucinada, querendo viver 
tudo o que podia - e o que não 
podia - numa única noite de fes-

ta. Adorava beber... Os “rapazes” 
aproveitavam da sua vulnerável 
situação e, entre uma música e 
outra, usava-se e abusava-se da 
pobre cigarra. 

A formiga tinha um namo-
rado. Já não era inocente havia 
muito tempo e, além disso, pre-
venia-se. Só fazia sexo se o com-
panheiro usasse preservativo. 
Ela ponderava: — As relações 
sexuais fazem parte da vida, mas 
só têm significado se houver res-
ponsabilidade entre os parceiros. 
Eu amo o meu namorado e sinto 
que ele me ama, então comple-
tamos o nosso relacionamento 
assim. Todo o cuidado, porém, 
é pouco. Nós usamos o preserva-

tivo para evitar doenças e uma 
gravidez indesejada; afinal, ain-
da somos jovens e temos uma 
vida inteira pela frente. 

E a cigarra? Bem, sem a menor 
consciência do que estava acon-
tecendo, não aproveitou nada. 
Foi usada por muitos e depois 
largada num canto, onde desper-
tou em trajes sumários, sentindo 
fome e frio. Mais uma vez foi so-
corrida pela formiga, que a levou 
para sua casa. O carnaval passou, 
chegou a Semana Santa. Curiosa-
mente, a formiga e a cigarra não 
se encontraram nesse período. 
Como de hábito, foi somente no 
inverno que a cigarra apareceu 
e pediu ajuda. Tomou a sopa e, 
em seguida, repousou. O que cha-
mou a atenção da formiga foi que 
a cigarra teve enjoos, além de es-
tar mais ‘fortinha’. Você está fora 
de forma, hein ‘miga’? A resposta 
foi: — Estou com fome! O apetite 
era mesmo dobrado... A cigarra 
estava grávida. “Como isso foi 
acontecer logo comigo?” Ela não 
parava de se lamentar. 

A formiga resolveu levar a 
cigarra ao médico, que sugeriu 
uma série de exames. Infeliz-
mente, os resultados apontaram 
diversos problemas. Dentre es-
tes, foi detectada a presença de 
terrível vírus em seu sangue. 
É lamentável. Se ao menos ela 
tivesse dado ouvidos à formiga 
teria entendido que a felicidade 
genuína reside no equilíbrio en-
tre a alegria e o bom senso. E 
que a falta de moderação pode 
ser a tênue diferença entre 
uma vida plena de saúde, paz 
e vitórias de uma existência de 
dor, tristeza e autopiedade. Em 
2020, infelizmente, a cigarra 
não poderá brincar o carnaval. 
Fim da história.

O último carnaval 
da cigarra – 
parte final

JOSÉ AUGUSTO PINHEIRO
56 anos, é jornalista, escritor 
e membro da Academia 
Guarulhense de Letras.

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

PONTO
DE VISTA
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Dicas para ajudá-las a manterem os veículos seguros e em boas condições

Mulheres ao volante: estatísticas indicam que elas dirigem melhor
FOTOS: DIVULGAÇÃO

NOVA

VENHA CONHECER

LANÇAMENTO
LANDER

LANÇAMENTO
LANDER NOVA XTZ LANDER 250 ABS 2019NOVA XTZ LANDER 250 ABS 2019

ABS DE SÉRIE

MOTOR CONSAGRADO 
250CC

DESIGN MARCANTE
FAROL FULL LED COM 

LUZ DE POSIÇÃO
NOVO ASSENTO EM DOIS NÍVEIS

ALÇAS DO GARUPA EM ALUMINÍO

LANTERNA
TRASEIRA FULL LED

Av.Tiradentes, 3003
CENTRO - GUARULHOS/SP

Av.Juscelino Kubitschek, 4597
PIMENTAS - GUARULHOS/SP

2468-8767
94222-6099

2303-5775
96192-1465

DA REDAÇÃO - Cada vez mais 
presentes no universo auto-
motivo, as mulheres também 
se preocupam com os cuida-
dos com o veículo.

Marcando presença em 
todas as atividades econômi-
cas, as mulheres também se 
tornaram consumidoras im-
portantes, inclusive quando 
se trata de carro. Além do pú-
blico feminino já representar 
mais de 50% do volume das 
vendas de automóveis, tam-
bém influencia na compra do 
automóvel da família. As mu-
lheres também se preocupam 
em cuidar do carro. 

“A motorista deve ficar 
atenta ao controle de tempe-

DA REDAÇÃO - Em pleno sécu-
lo XXI e com as diversas con-
quistas das mulheres, ainda 
é comum ouvir que elas não 
combinam com direção. 
Muita gente ainda acredita 
que a mulher é menos apta a 
dirigir do que os homens. No 
entanto, não é o que as esta-
tísticas apontam. De acordo 
com o Infosiga SP, que rece-
be e apura dados baseados 
nos boletins e registros da 
Polícia Civil (RDOs) e da Po-
lícia Rodoviária Federal no 
Estado de São Paulo, as mu-
lheres se envolvem menos 
em acidentes graves de trân-
sito do que os homens.

No ano passado, 18,4% dos 
acidentes registrados foram 
com mulheres, contra 81,3% 
com homens. Em 2017, eles 
responderam por 81,5% aci-
dentes contra 18,1% delas.

Segundo o Infosiga, em 
cerca de 94% dos acidentes 
fatais a principal causa é a fa-
lha humana, o que indepen-
de do sexo do condutor. Não 
há comprovação alguma de 
qualquer diferença biológica 
que pode tornar os homens 
mais aptos a dirigirem que 
as mulheres.

Outros estudos reforçam 
como elas são cuidadosas ao 
volante:

ratura do motor do automóvel 
que aparece no painel e, caso 
perceba alguma alteração, veri-
fique, inicialmente, se o nível 
do líquido de arrefecimento 
está adequado e o estado de 
mangueiras, em seguida, a 
bomba d’água também deve 
ser analisada”, comenta Jair 
Silva, gerente de qualidade e 
serviços da Nakata, ressaltando 
também a importância da lim-
peza, periódica, do sistema de 
arrefecimento e da utilização 
da proporção correta de água/
aditivo para manter o motor na 
temperatura certa e para prote-
ção de todos os componentes 
do sistema.

O sistema de suspensão 

também merece atenção, por 
isso deve ser feita avaliação de 
todos os componentes, entre 
eles, amortecedor, braço os-
cilante, pivô, batente e barra. 
“Perda de estabilidade e dirigi-
bilidade, balanço em excesso 
nas arrancadas, freadas ou ao 
passar por lombadas ou irregu-
laridades, vazamento de óleo e 
ruídos podem ser indícios de 
comprometimento de alguma 
peça”, alerta.

Outro sistema importante 
que dever ser revisado é o de 
frenagem, essencial para man-
ter a segurança no trânsito. “Pe-
dal mais duro pode ser indica-
dor de problema no servo freio. 
Já se tiver mais baixo, pode ser 

vazamento no cilindro mestre, 
pinça de freio, tubulações ou ci-
lindro de roda”, comenta Silva. 
Ele explica também que a vibra-
ção no volante, ao acionar o pe-
dal, pode ser empenamento de 
disco de freio ou cubo de roda.

A recomendação é sempre 

levar o veículo a uma oficina 
de confiança e fazer a manu-
tenção preventiva, segundo o 
manual do fabricante, já que, 
além de manter o bom de-
sempenho do veículo e evitar 
acidentes, custa menos que a 
manutenção corretiva.

60,9% das mulheres não 
falam ao celular enquanto di-
rigem;

31% delas usam o viva voz;
35,5% só param em esta-

cionamentos;
26,6% fecham o vidro 

quando estão no farol;
40,4% dirigem com a jane-

la fechada;
No quesito estacionar de 

ré, 53% das mulheres conse-
guem centralizar o veículo 
contra 25% dos homens;

Homens provocam cer-
ca de 71% dos acidentes de 
trânsito no Brasil e no país, 
70% das multas são para os 
homens.



ÁRIES: Mesmo com alterações no tempo você irá sentir 
uma forte sensação e necessidade dar manutenção em 
algumas coisas. 

TOURO: A sua atenção para aquilo que pertence ao 
mundo material irá sobrepor bastante as questões emo-
cionais, portanto saia de uma rotina mais amena. 

GÊMEOS: Procure dialogar para encontrar pontos em 
comum e assim evoluir na relação com as pessoas mais 
interessantes para você agora. 

CÂNCER: Olhe mais para as pessoas que estão dentro 
da sua casa, elas precisam da sua atenção. Todas elas 
poderão sentir de dentro de você uma distância.

LEÃO: Os sentimentos estarão mais evoluídos agora na 
sua vida por coisas simples, terá uma força diferenciada 
do que imaginava agora. 

VIRGEM: O seu modelo de prática dentro da sua vida 
irá realizar coisas que estão mais turbulentas no atual 
momento em que você passa. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETASPALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 69

PAED
RECEPTADOR

CENOGRAFOE
AVALERNON

AHPINALA
ANSIOSALEG

CAMPOCDE
HEMASTIM

NEONBNRL
TARAUAI

DOBROIDEMN
UUPROPIFA

FAMOSOSRT
AASANSAI
LEIADIAC

CONSCIENCIA

Comprador
do produto

de um
crime

Massagem
que atenua
o inchaço
corporal

Criador do
espaço em
uma peça

teatral

Jornal
esportivo
argentino

Gênero
musical de
Madonna

Não, em
francês

Mem de
(?), colo-
nizador

português 

Perna, 
em inglês

Siderúrgica
situada em
Volta Re-

donda (RJ)

"(?) 
Ching",

livro
oracular 

Sucesso
de Gonza-

guinha
(MPB)

Cão usa-
do para

vigilância
de gado

O "outro
lado" do
disco de

vinil

Alexandre
Dumas, 

romancis-
ta francês 

Formato
de 

módulos
de sofá

Desejo de
vingança

Em que
lugar

Deixa de
funcionar

(pop.)

Saco, em
francês

Norma
elaborada
pelo Poder 
Legislativo

Apêndice 
membra-
noso de

morcegos

Indica o
Norte, na
rosa dos
ventos

"(?) de
Baixo", an-
tigo humo-
rístico (TV)

Dia da (?)
Negra:

celebra-se
em 20/11

Transfere 
(realização
de) evento

Abrevia-
tura de
"Clube",

em siglas

Dar (?) 
luz: parir

"Dança dos
(?)", qua-
dro do "Do-
mingão do
Faustão"

(TV)

A favor de
Introduz o
grau su-
perlativo

O mesmo

Conversa
informal 

Interesse
exagerado
Indicação

do CEP

Local de
atuação do
agrônomo

Letreiro
luminoso

de campa-
nhas pu-
blicitárias

Aspira

Lúgubres
(fig.)

Apoio 
(fig.)

Aflita; an-
gustiada

Lástima

Desforra;
vingança

Faixa (?): indicação
em um filme
Empresário e

presidente dos EUA

Interjeição
mineira

Tipo de
cheque
(red.)

Diretriz da Política Na-
cional de 

Humaniza-
ção (SUS)

Bovino da
ilha de
Marajó

"Metade do (?)",
meme da

Black
Friday

3/leg — non — sac. 6/mastim. 9/cenógrafo. 11/acolhimento.

LIBRA: Toda sua energia apontará para uma busca de 
harmonizar tudo o que você tanto sente. O componente 
Ar será o seu grande amigo.

ESCORPIÃO: Estará muito mais próximo da constelação 
amorosa de Câncer em momentos periclitantes. Pense 
sempre bem antes de fazer qualquer coisa.

SAGITÁRIO: Se mostrará como uma pessoa aberta a 
ideias sem fazer muitas reflexões negativas sobre os 
assuntos que te rodeiam no momento. 

CAPRICÓRNIO: Algumas confusões dentro de casa por 
causa de coisas que estão acontecendo no seu trabalho. 
Muitas coisas irão se realizar 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: Sua compaixão estará intacta e pronta para 
alimentar em você e em seus entes mais queridos uma 
luz forte e valiosa para seguir em frente.
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DA REDAÇÃO - O programa 
Notas Contemporâneas do 
Museu da Imagem e do Som 
(MIS), instituição da Secre-
taria de Cultura e Economia 
Criativa do Estado de São 
Paulo, recebe neste mês a 
cantora e compositora Zélia 
Duncan, que tem quase 40 
anos de carreira.

Conhecida do grande pú-
blico, especialmente pelo su-
cesso da música “Catedral”, a 
multiartista participa de um 
bate-papo sobre a trajetória 
profissional, intermediado 
por Cacá Machado, enquanto 
a Banda MIS interpreta seus 
grandes sucessos no palco.

O público presente tam-
bém poderá interagir e en-
viar perguntas para Zélia du-
rante a atividade. O encontro 
acontece no dia 13 de março, 
no Auditório MIS (172 lu-
gares). Gratuito, o ingresso 
deve ser retirado com uma 
de antecedência na bilhete-
ria do museu.

Zélia Duncan começou 
a cantar profissionalmente 
nos anos 1990 e ficou nacio-
nalmente conhecida com a 

No mês de março, Zélia Duncan 
participa de programa do MIS

HORÓSCOPO

FOTO: DIVULGAÇÃO/FACEBOOK

música Catedral. Ao longo 
de 37 anos de carreira, lan-
çou 13 discos, cinco DVDs 

solo e ganhou vários prê-
mios, entre discos de ouro e 
de platina.
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TEL.: (11) 9.9948-2389
UNIDADES SANTANA E GUARULHOS

Serviço:
Notas Contemporâneas – Zélia Duncan
Data: quarta-feira (13)
Horário: 20h
Local: Auditório MIS (172 lugares)
Endereço: Avenida Europa, 158 – Jardim Europa – São Paulo
Telefone: (11) 2117-4777
Ingresso: Gratuito (sujeito à lotação da sala – retirada de in-
gressos com uma hora de antecedência na Recepção MIS)
Estacionamento conveniado: R$ 18
Acesso e elevador para cadeirantes. Ar condicionado.
www.mis-sp.org.br
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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
Autos

Relax

Aluguel de Máquina

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

MASSAGEM TERAPÊUTICA

VEÍCULOS

LICENCIAMENTO
ATRASADO!!!!!
Parcelamos Todos 

os débitos 
do seu veículo

Tels: 2440-6425 ou 4963-0569

ATÉ 12X CARTÃO OU 
18X NO CHEQUE

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

TÉCNICO DE 
REFRIGERAÇÃO 
C/exp. em manutenção 
de geladeiras e 
freezers. Enviar Cv. p/ 
recursoshumanos@
fanprocess.com.br ou ligar 
p/(11) 2358-5276
OP. TELEMARKETING 
Vendas de suprimentos de 
Informática, c/ exp.  Fixo 
R$ 1.395,00 + comissão. 
enviar Cv. p/ contato@
marketingcartuchos.com.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
APTO V. ROSÁLIA 
1 dorm.,sla., coz., wc. gar/
moto F.: 99519-6508 whats.

CASA CUEVAS, 18 
c/ Lindas gatas Atend. 
das 8:30 as 20hrs.  F: 
2087-2091

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 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.

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

ANUNCIE AQUI
97380-7685

ANUNCIE AQUI
97380-7685

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. JD. MUNIRA 
c/ 42Mts.², 2 dorms., 
Quitado .77 Mil, ac. auto F.: 
2466-5691/ 98347-5803
TERRENOS GUARULHOS 
Ótimo localização há 
apenas 2 km da praça 
8 de dezembro. peq. 
entr. e mensais de R$ 
720,00 Últimas unid. 
não percam. F:4969-
4226/ 4969-0884 www.
cooperterrahabitacional.
com.br
TERRENO 293MTS² 
c/casa antiga de 153mts.
área construída localizado 
no Jardim Stª Mena 450.Mil  
F.95029- 2396.
JD. MARIA DIRCE 
2 moradias / excel. local 
/ 168 mil ac. 100 entrada 
+ parc. F.:   98204 3992 
Dir. prop.
OPORTUNIDADE 
Terreno Pres. Dutra 10x25. 
Doc. Ok. R$ 230.Mil. 
F.:  98204-3992 whats / 
4804-6663

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

HIROMI ISSEI 20A. 
Kirey,daigakusai.
denwa:990257977 selfie no 
Whatsapp
ESPAÇO GANESHA 
MASSOTERAPIA 
A Nova Sensação de 
Guarulhos. Equipe treinada 
p/ melhor atende.lo s. 
Venha relaxar..agende 
seu horário tel 4574.3923/ 
99277-1334 whats.

TERRENO 
PINDAMONHANGABA 
200Mts² c/ escrit. reg. 
e planta aprovada.Total 
Infra estrutura,120 Mil (11) 
95551-4029 c/ Stéfano.

FOTO: DIVULGAÇÃO

DA REDAÇÃO - Nada melhor 
que comemorar o Dia In-
ternacional da Mulher com 

Dia da Mulher com gastronomia de qualidade 
nos restaurantes de Guarulhos

uma deliciosa refeição nos 
restaurantes de Guarulhos. 
Por isso, a Folha Metropo-

litana selecionou quatro es-
tabelecimentos que farão a 
data se tornar inesquecível.

Japastel

Forno & Fogão Grill

Empórium Pizzas 
The Fire Steakhouse

Como o próprio nome sugere, além das iguarias da culinária oriental, a casa também 
oferece uma diversidade de pastéis e caldo de cana. O estabelecimento funciona em dois 
endereços: o primeiro, na avenida Paulo Faccini, 2.143, Macedo tem como destaque o 
Hossomaki de Salmão. Já a segunda unidade funciona no Internacional Shopping Guaru-
lhos e trabalha exclusivamente com pastéis. Maiores informações: 2461-2564/ 2409-5652.

Um ambiente agradável e uma bela vista para o Bosque Maia. Tudo isso aliado a 
uma gastronomia que une sabor e qualidade. Assim é o restaurante Forno & Fogão Grill. 
No local há uma variedade de pratos quentes e frios, incluindo carnes, peixes, frango, 
massas, tábuas de frios, além de um buffet de saladas e sushis. Como sobremesa doces e 
frutas completam a refeição. Localização: avenida Paulo Faccini, 1.769 – Maia. Maiores 
informações: 4574-7463.

A casa oferece mais de 40 sabores de pizzas, que vai dos sabores tradicionais como 
calabresa, frango e portuguesa, até os doces, como chocolate e morango. Opções vegeta-
rianas também são destaques da casa, a exemplo dos sabores rúcula com tomate seco e 
a de brócolis. Localização: avenida Paulo Faccini, 2.190 – Parque Renato Maia. Maiores 
informações: 2447-2002/3493-8800. 

A casa promete revolucionar a culinária na cidade entre-
gando cortes únicos para apreciadores de carnes com um 
toque americanizado. Um dos cortes é o Ancho, de origem 
argentina é retirado da parte dianteira do contrafilé, sendo 
um corte extremamente saboroso e macio, devido ao alto 
grau de marmoreio. Outra opção é o Tomahawk, um dos 
cortes mais saborosos da costela. O cardápio conta, ainda, 
com chorizo, assado de tira, além de hambúrgueres, peixes 
e frutos do mar. Localização: rua Tapajós, 56 – Macedo. Ho-
rário de funcionamento: segunda-feira das 12h às 15h e das 
18h às 22h; terça-feira a sábado das 12h às 00h; domingo 
das 13h às 22h. Maiores informações: 2447-1582.
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Garantimos quantidade mínima de 5 unidades/kg de cada produto durante o período da oferta ou enquanto durar o estoque. Após esta data, os preços voltarão ao normal. As imagens dos 
produtos não respeitam proporção entre si e são meramente ilustrativas. Conforme legislação, poderá ocorrer limitação de oferta por cliente com base no artigo 39 do código de proteção e defesa do consumidor.

*Imagens meramente ilustrativas. **Proibida a venda e entrega de bebidas alcoólicas a menores de 18 anos, conforme artigo 8111 do estatuto da criança e do adolescente. 

AVENIDA MONTEIRO LOBATO, 300  
GUARULHOS - TEL:4574-7620

CONHEÇA NOSSA GALERIA COMERCIAL

E CONHEÇA TAMBÉM
NOSSA LANCHONETE

Segunda a Sábado: 08h às 20h
Domingo: 09h às 14h

ACEITAMOS CARTÕES

OFERTAS VÁLIDAS: 08/03 até 10/03/19

SUCO DE SOJA
SABORES 1L

MUPY

FLOCO DE ARROZ
CHOCOLÂNDIA

400G

QUEIJO MINAS
PADRÃO

QUATÁ

Picanha Fatiada à vácuo/

Contra Filé pç. à vácuo

Pernil Suíno
c/ osso

Costela Bovina

Coxa c/ sobrecoxa
de Frango

Lombo SuínoCoxinha da Asa
de Frango

Fígado Bovino

SALAME ITALIANO
CERATTI

MINI BOLO BAU./CHOC.
STA. EDWIGES

40G

CERVEJA PURO MALTE
PETRA 350ML

CERVEJA PILSEN 350ML
EISENBAHN

ENERGÉTICO 2L
RED NOSE

REFRIGERANTE FANTA
LARANJA / UVA

2L

QUEIJO MINAS 
FRESCAL -

QUATÁ

AMENDOIM GRANULADO
VANGUARDA

500G

Coração de Frango
A D’oro

Costela Suína

REQUEIJÃO 200G
TRAD./LIGHT

TIROLEZ

BALA MACIA DADINHO
PCT. 900G

CHOC. BARRA MELKEN AO LEITE
2,100KG

Acém Bovino
pça. / pedaço

Coxão Mole
bife / pç. à vácuo

Peito de Frango
s/ osso

ÁGUA SANITÁRIA
SUPER CANDIDA

1L

PAPEL TOALHA DONNA
2 UNIDADES

SABONETE 
PHEBO

90G

Agora aceitamos: 
Ticket Alimentação 

VR Alimentação

kg9 ,98

cada

cada

4,29
4,90

a partir de 3 unid. a partir de 3 unid. a partir de 3 unid.

kg19,98
kg5 ,89

cada
2,29

EXCETO
SACOMÃ

cada

cada

2,69
2,99

a partir de 3 unid.

3,59
100g cada

3,99
KG

28,9019,90
KG

0,49
cada

6,99 19,99

7,79 20,99

cada cada

cada cada

cada

cada

cada

cada

2,19

2,69

2,49

2,99

a partir de 2 unid.

a partir de 3 unid.cada
5,69

cada
5,49

cada
3,39

kg16,89
kg12,79

kg14,99

kg8,68
kg4,98

kg8 ,99
kg11 ,89

kg8 ,49
kg12,79

cada
3,99

cada

cada

39,90

47,90

a partir de 6 unid.


