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Disque-Denúncia Para essa temporada, estamos trabalhando muito duro. Tenho 

certeza que teremos muitas alegrias”, Érico Barbosa, treinador 
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VOO- Em Guarulhos está a principal porta de entrada do país através do Aeroporto de Cumbica
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Os sobreviventes vão se 
reunir mais uma vez. Os en-
contros deste grupo de anti-
gos personagens de Guaru-
lhos começaram a acontecer 
há pelo menos quinze anos. 
Surgiu da ideia de uma tur-
ma, de início pequena, mas 
ganhou adesões importan-
tes com o passar dos anos. 
Hoje, com certeza, pode-se 
incluir pelo menos uma cen-
tena de professores, funcio-
nários públicos, advogados, 
comerciantes, gente que 
gosta de curtir a história da 
cidade, se reunindo sempre 
numa imensa mesa de jantar 
para se ver e conversar.

A ideia de criação do 
grupo, segundo seu incen-
tivador, o advogado Nelson 
Luiz Jucio, veio do professor 
Ronaldo Saraceni, secretário 
de educação e cultura da 
administração do prefeito 
Valdomiro Pompêo e, de-
pois, chefe de gabinete do 
interventor Jean Pierre Her-
man de Moraes Barros. Jean 
Pierre assumiu a Prefeitura 
de Guarulhos no começo 
dos anos setenta e hoje, em-
bora não resida na cidade, é 
um dos mais entusiasmados 
integrantes dos Sobreviven-
tes. Da época, são muitos. E 
da galeria dos que não estão 
mais entre nós a lembrança 
de Primo Poli é uma das mais 
fortes. Cheguei a participar 
de um desses encontros no 
restaurante Guaru Center 
com o seu Primo e o saudo-
so João de Freitas, o Joãozi-
nho. Ele foi um dos criadores 
da Olimpíada Colegial, talvez 

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

o principal deles. Jogos que 
já completaram meio século 
e que até hoje movimentam 
milhares de estudantes.

Dos que não estão mais 
entre nós, além do professor 
Joãozinho, lembro bastante 
do Tenente Shoub, coman-
dante do Corpo de Bombei-
ros, Milton Cardoso, também 
ligado ao esporte, Aureo 
Trevisan, o Xuxa, Hélio Mes-
quita, Moisés Zeraibe, que 
foi vereador e presidente da 
Câmara, Assis de Almeida. 
Enfim, a lista é grande e cul-
mina com o falecimento re-
cente de Mauro Romano, “a 
nossa última baixa”, lembra 
Nelson Jucio.

A próxima reunião dos 
Sobreviventes vai acontecer 
na quinta feira dia 21 deste 
mês de março mais uma vez 
no Guaru Center, como sem-
pre aconteceu todos esses 
anos. Às sete da noite.

 
PROS
O ex-vereador de Guaru-

lhos Roberto Siqueira assu-
miu a presidência estadual 
do PROS e levou Sergio De-
boni para ocupar a secreta-
ria geral do partido. Deboni 
foi chefe de gabinete do pre-
sidente da Câmara Eduardo 
Soltur nos últimos dois anos. 
Siqueira deixou o PSL, justa-
mente no momento em que 
o partido deu o grande salto 
com a eleição do presidente 
Bolsonaro e a explosão da 
bancada na Câmara e no 
Senado. Sem contar nas as-
sembleias estaduais. Mas diz 
que saiu no momento certo.

humano órfão. Agora, os dois vão enfrentar 
muitas aventuras até devolver o filhote de 
gente à sua tribo, que migrou para um novo 
acampamento. O filme tem duração de 1h21.

O Cine Kids, que estreou em 2018, é o 
mais novo programa mensal do Museu. O 
projeto exibe a cada edição uma animação 
infantil clássica do cinema.

de, às lutas para da manutenção da vida e 
às necessidades e demandas específicas 
do povo Kaimbé, bem como para promo-
ver trocas de saberes, de cura, de edu-
cação e de tradições por meio de cantos, 
danças, rodas de conversa, exposições 
de artesanatos, dentre outras atividades. 
Será um espaço de promoção e fortaleci-
mento de costumes, tradições e da rede 
de apoio, união e interculturalidade entre 
indígenas e não indígenas. 

torneio, foi desclassificado por inserção de 
dois atletas irregulares, abrindo vaga para o 
Família Só pra Loucos.

Já pela série Prata, seis jogos comple-
tam a sexta rodada. No sábado (9), a partir 
das 13 horas, e domingo (10), às 9 horas, o 
Estádio Oswaldo De Carlos, na Vila Fátima, 
recebe as seguintes partidas: Sábado - Des-
portiva Cruz Azul x Renovação; IV Centená-
rio x 100 Compromisso. Domingo -  Cabuçu 
x Sua Mãe; Só Amigos x R100; Vila Barros x 
Jagatá; e Juntos por Acaso x Renascença.

A edição de março do Cine Kids do Mu-
seu da Imagem e do Som (MIS) exibe o fil-
me A era do gelo, longa-metragem de ani-
mação de Carlos Saldanha e Chris Wedge. 
A sessão acontece no sábado (09), às 11h, 
com entrada gratuita. Vinte mil anos atrás, 
num mundo coberto de gelo, o mamute 
Manfred e a preguiça Sid resgatam um bebê 

No próximo domingo (10), das 8h às 
18h, o Parque Chico Mendes recebe o II 
Encontro do Povo Kaimbé no Estado de 
São Paulo. Com organização dos indíge-
nas Kaimbé residentes em Guarulhos, o 
evento conta com apoio da Subsecreta-
ria da Igualdade Racial da Prefeitura de 
Guarulhos.

De acordo com os organizadores, o 
encontro é de extrema importância para 
dar visibilidade à cultura, à ancestralida-

Quatro jogos abrem as quartas de final 
da Copa Barbosa de Futebol Amador, Série 
Ouro, neste domingo (10), no estádio Cícero 
Miranda, na Vila Galvão. A partir das 9h30, 
Corre Atrás e 33 Bela Vista abrem a roda-
da que ainda terá os confrontos entre Fogo 
na Bomba e Família Só pra Loucos, União 
Presidente Dutra e Art Bloco, e Biricutico e 
Vasco V.G. Na tarde da última quinta-feira 
(7), em reunião na sede da Secretaria de Es-
porte e Lazer, ficou decidido que a equipe 
do Peñarol, que estava na segunda fase do 

Cine Kids apresenta ‘A Era do Gelo’ de graça para as crianças

Guarulhos recebe ‘II Encontro do Povo Kaimbé’ neste domingo

Copa Barbosa abre as quartas de final da Série Ouro no dia 10

ACONTECE
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LUCY TAMBORINO - Com avalia-
ção em 90% como ótima, o 
Bradesco iniciou nesta sexta-
-feira (08), na área externa 
do Parque Shopping Maia, 
as formalizações das novas 
contas que vão processar as 
folhas de pagamento dos ser-
vidores municipais de Gua-
rulhos. Os índices são resul-
tado, do período da tarde, de 
um compilado de totens de 
avalição disponíveis para os 
servidores no local. 

A Folha Metropolitana 
foi até o local e acompanhou 
o atendimento “Eu achei 
muito bom e bem rápido”, 
contou o atendente do Sis-
tema Único de Saúde (SUS), 
Adriano Mazei da Silva, de 
39 anos.

A vice-diretora da EPG 
Manoel Rezende da Silva, 
Adriana Araújo Lima An-
selmo, de 41 anos, mencio-
nou ainda a última etapa do 
processo. “O atendimento 
foi ótimo. A tecnologia das 
máquinas também tornou 
tudo bem prático”, disse em 
referência a uma máquina 
instalada que auxiliava em 
atividades como ao desblo-
queio do cartão, cadastro da 
biometria e a disponibilida-
de da assistente virtual Bia, 
pelo aplicativo WhatsApp. 

Com ampla área, o local 
no shopping foi escolhido 
pela fácil localização e estru-
tura. “Foi devido à necessi-
dade de ter um espaço con-
fortável que atendesse bem 

os servidores e os nossos 
funcionários”, contou Almir 
Rocha, diretor regional do 
Bradesco. 

O atendimento será re-
alizado de segunda-feira à 
sexta-feira das 8h às 19h e 
aos sábados das 9h às 17h. 
Nos três primeiros dias, so-
mente servidores cujo nome 
se inicia com a letra A serão 
atendidos. Os dias seguintes 
e letras podem ser consulta-
dos no site da prefeitura. 

Ainda para facilitar a lo-
comoção, o Bradesco dispo-
nibilizou quatro vans para 
o transporte dos servidores 
municipais até o Parque 
Shopping Maia, onde já co-
meçaram os primeiros aten-
dimentos para abertura das 

Bradesco inicia formalização de contas para servidores municipais 

DA REDAÇÃO - O governador de 
São Paulo, João Doria, anun-
ciou nesta sexta-feira (08) que 
concederá incentivos fiscais a 
montadoras que façam novos 
investimentos no estado. Se-
rão concedidos descontos de 
até 25% no valor do Imposto 
Sobre Circulação de Merca-
dorias e Serviços (ICMS) para 
empresas que apresentarem 
planos de construção ou am-
pliação de plantas industriais 
em valores superiores a R$ 1 
bilhão. Para se beneficiarem 
das reduções tributárias, as 
companhias deverão gerar 
pelo menos 400 novos postos 
de trabalho.

Doria afirmou que não 
pretende abrir uma “guerra 
fiscal” com outros estados 
para atrair investidores, mas 
manter a geração de empre-
gos em São Paulo. “Não esta-
mos fazendo nenhuma con-
corrência desleal com outros 
estados”, explicou.

O regime tributário vai 
entrar em vigor em um de-
creto que será editado pelo 
governador. As isenções do 
ICMS serão progressivas, 
quanto maiores os investi-
mentos, maior será o percen-

LUCY TAMBORINO - A Fundação 
Pró-Sangue responsável pela 
coleta e distribuição de sangue 
em Guarulhos permanece com 
os tipos O+, O- e B- em estado 
crítico deste o início do ano. A 
fundação classifica os estoques 
em três níveis: estável, alerta e, 
por último, crítico, o pior de to-
dos os indicadores. 

Os dados demonstram 
um cenário preocupante, já 
que os hemocentros da fun-
dação são responsáveis por 
abastecer, incluindo Guaru-
lhos, mais de 100 hospitais 
da rede pública. De janeiro 
para fevereiro acorreu apenas 
uma sensível melhora, o tipo 
A- saiu de crítico para alerta, 
nível intermediário na escala. 

Doria concede desonerações para 
montadoras que investirem em SP

Banco de Sangue que abastece a 
cidade permanece em estado crítico

tual de redução do imposto, 
até o limite de 25%.

Segundo o secretário es-
tadual da Fazenda, Henrique 
Meirelles, as empresas serão 
fiscalizadas para que não se 
beneficiem das medidas sem 
executar as contrapartidas 
necessárias.

A falta do estoque de san-
gue em um hospital pode 
levar ao cancelamento de 
cirurgias e de procedimen-
tos e, em casos mais críticos, 
ser responsável pela morte 

Loja 1 - Av. Brigadeiro Faria Lima - 1960 - Cocaia - (esq. c/ Mercado Dia) Tel: 2401-0387
Loja 2 - Av.Emílio Ribas - 1641 - Tranquilidade - (esq. c/ Hosp. Padre Bento) Tel: 3428-1474
Loja 3 - Rua Olivanca, 221 - Jd. Carvalho - (Travessa com Avenida Jurema) Tel: 3428-5904 
Loja 4 - Estr. Guarulhos Nazaré, 2772A - (em frente ao mercado Barbosa) Tel: 3428-3328 
Loja 5 - Av. Silvestre Pires de Freitas, 657 - Jd. Paraíso - (esq. c/ a Loja Casa e Vida) Tel: 2536-4344 

EXAME DE VISTA GRÁTIS (TODOS OS DIAS)EXAME DE VISTA GRÁTIS (TODOS OS DIAS)

QUALIDADE E PREÇO BAIXO SÓ AQUI
Armação de fábrica a partir de R$ 29,99.

*Na compra do óculos completo

Mega Fábrica de Óculos
Faria Lima

do paciente. Um exemplo é 
quando a pessoa faz quimio-
terapia, caso não seja possível 
realizar transfusão, está pode 
não resistir ao tratamento. 

De acordo com a adminis-
tração municipal, ter um ban-
co de sangue em Guarulhos 
não é uma demanda prioritá-
ria da Saúde. A pasta explica 
que as agências transfusio-
nais que atendem ao muni-
cípio dão conta da demanda 
e menciona que a instalação 
de um banco de sangue na 
cidade requer investimento 
tecnológico e financeiro mui-
to alto, o que não seria viável 
no momento.

contas que vão processar a 
folha de pagamento da Pre-
feitura de Guarulhos, Saae, 
Proguaru e Ipref.

Os veículos vão passar 
pelas secretarias de Obras, 

Saúde e Educação, Progua-
ru e Saae. De segunda-feira 
a sexta-feira, o transporte 
acontece das 7h30 às 18h, 
e aos sábados, das 8h30 às 
16h.
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LUCY TAMBORINO - A Justiça 
determinou a redução no 
valor do vale-transporte em 
Guarulhos, o valor atual é 
R$ 4,94, porém por meio de 
ação movida, ficou determi-
nado que o custo deve ser 
reduzido para R$ 4,70.

O juiz Rodrigo Tellini de 
Aguirre Camargo, da 1ª Vara 
da Fazenda Pública da cidade 
atendeu parcialmente uma 
ação popular movida pelo ad-
vogado Edson Belo que ques-
tiona a existência de três valo-
res diferentes de passagens. “É 
ilegal, tem uma lei federal de 
1985 que estipula que o valor 
do vale-transporte seja o mes-
mo da passagem comum”, diz.

O magistrado pactuou com 
as razões apresentadas pelo 
advogado e ainda mencionou, 
em decisão, que a lei estabele-
ce que a empresa operadora 
do sistema de transporte co-
letivo público fica obrigada a 
emitir e a comercializar o vale-
-transporte, ao preço da tarifa 

Juiz revoga aumento do vale-transporte em Guarulhos

LUCY TAMBORINO - O número 
de motoristas de Guarulhos 
com a Carteira Nacional de 
Habilitação (CNH) suspen-
sa no ano passado foi o me-
nor registrado desde 2015. 
As suspensões na cidade 
caíram de mais de 17 mil 
habilitações em 2017 para 
cerca de 11 mil no ano pas-
sado. Em 2016, eram mais 
de 15 mil suspensas e em 

Município registra menor número de CNHs suspensas desde 2015
2015 quase 12 mil. 

Os dados fazem parte do 
último levantamento do De-
partamento Estadual de Trân-
sito de São Paulo (Detran-SP). 
Atualmente, o tempo míni-
mo de suspensão de dirigir 
é de seis meses. A lei mudou 
em novembro de 2017. An-
tes, o mínimo era de um mês, 
dependendo das infrações e 
do histórico do condutor.

A suspensão do documen-
to é realizada em dois contex-
tos: quando o condutor acu-
mular 20 pontos na carteira 
de motorista em até um ano, 
ou quando o condutor come-
ter uma infração autossus-
pensiva. 

Essa tipificação de infra-
ção é considerada em ações 
como, dirigir com velocidade 
que exceda em 50% ou mais 

a máxima permitida na via, 
sob influência de álcool, re-
cusar-se a passar pelo teste 
do bafômetro, disputar ra-
chas em vias pública, entre 
outras situações. 

O não cumprimento da 
suspensão pode levar à cas-
sação da CNH, porém antes 
que de fato a penalidade 
seja aplicada o condutor 
pode recorrer.

vigente, colocando-o à dispo-
sição dos empregadores em 
geral e assumindo os custos 
dessa obrigação, sem repassá-
-los para a tarifa dos serviços. 

Em fevereiro deste ano, a 
tarifa do Bilhete Único pas-
sou de R$ 4,30 para R$ 4,45, 
e o meio de pagamento para 
quem se desloca ao trabalho, 
para R$ 4,94. O passageiro que 
paga a condução em dinheiro 
desembolsa R$ 4,70.

“Se você encarece demais 
o transporte público você fere 
o direito trabalho e ao lazer”, 
critica Belo. “Guarulhos é uma 
cidade que está todo mundo 
conformado, eu não vejo nin-
guém tomar as providências”, 
completou. 

A administração munici-
pal pode recorrer da decisão, 
porém a Prefeitura de Guaru-
lhos informou que ainda não 
foi notificada.
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      O Orquidário Municipal oferece durante 
este mês novas turmas para quem deseja 
aprender a cultivar e a recuperar orquídeas, 
todas com participação livre e gratuita. Nas 
próximas quartas-feiras, dias 13, 20 e 27, das 
10h às 11h, acontecem as oficinas de Cultivo 
Básico, Controle de Pragas e Fungos. Já às 
quintas-feiras, dias 7, 14, 21 e 28, das 8h30 
às 10h30 e das 13h30 às 15h30, será vez do 
SOS Orquídeas. Neste caso, o participante deve 
trazer uma orquídea e, caso queira realizar o 
replantio, é necessário trazer também vaso de 
cerâmica apropriado para orquídeas, substrato 
e canela em pó. O Orquidário Municipal fica na 
avenida Papa João XXIII, 219, Parque Renato 
Maia. Inscrições e mais informações pelo 
telefone: 2482-1667.

      A Anhanguera de Guarulhos acaba de 
retomar o atendimento na Clínica-escola 
de Nutrição. Localizada no bairro Macedo, 
a unidade oferece atendimentos gratuitos 
à comunidade, realizados por alunos 
sob a supervisão de professores. Além 
dos programas de educação alimentar e 
atendimentos específicos para gestantes, 
idosos, adolescentes, a clínica iniciar março 
projeto de extensão e pesquisas científicas para 
atender doenças associadas a obesidade, como 
transtornos alimentares, diabetes, hipertensão e 
doenças do coração. Os pacientes também serão 
assistidos por profissionais de outras áreas 
da instituição como Psicologia, Fisioterapia, 
Biomedicina, Educação Física e Enfermagem, 
conforme a necessidade.

ANOTE

Pega o Corinthians e seu futebol 
chato e burocrático, que é o 
oposto do que faz o Santos

Um casamento 
perfeito

Qualquer esporte é feito de vi-
tórias e derrotas, isso é natural. É a 
forma como praticamos o esporte e 
encaramos esses resultados que faz 
diferença. Jorge Luis Sampaoli Moya 
é um desses “fora de série”. Raro 
exemplo de treinador que gosta do 
“jogo” acima do resultado e se diverte 
trabalhando. Como disse seu rival de 
domingo, Fábio Carille, “não deve ter 

5% de técnicos que façam o que ele 
faz”.

Mas o que Sampaoli faz é passar 
aos seus comandados aquilo que de-
veria ser o preceito básico em uma 
partida de futebol, “ganhar é muito 
melhor do que não perder”. Como ele 
mesmo diz, tem que ter amor pela 
bola, ficar com ela e buscar o gol a 
todo momento.

E o casamento do técnico argen-
tino com o Santos parece ser mes-
mo obra dos deuses do futebol. Com 
mercado internacional e após dirigir 
o Sevilha e as seleções do Chile e Ar-
gentina, era muito improvável que 
Sampaoli desembarcasse no Santos, 
talvez a equipe do mundo que mais 

gosta de marcar gols.
Está estampado na página inicial 

do site do Peixe, são 12.542 gols, mo-
tivo de orgulho. Está marcado tam-
bém na história do clube. Seus times 
são lembrados pelo ataque: Dorval, 
Mengálvio, Coutinho, Pelé e Pepe são 
responsáveis por grande parte desses 
gols.

Sampaoli tem participação em 
uma fatia menor. São 30 gols marca-
dos em 12 jogos na temporada e ape-
nas 10 sofridos. Duas decepções, na 
eliminação da Copa Sul-Americana, 
após dois empates com o River Plate-
-URU, e uma derrota por 5x1 para o 
Ituano. Por outro lado, são cinco gole-
adas e um futebol de encher os olhos.

No domingo a equipe encara seu 
maior desafio até aqui. Pega o Corin-
thians e seu futebol chato e burocrá-
tico, que é o oposto do que faz o San-
tos. Mas é preciso dizer que o Timão é 
eficiente e entrega o resultado, e é isso 
que mantem o emprego dos treinado-
res aqui no futebol brasileiro.

Carille disse ainda que temos por 
aqui exemplos como o do treinador 
santista, e citou o técnico do Flumi-
nense, Fernando Diniz. Na minha opi-
nião o trabalho dos dois tem algumas 
semelhanças, mas muitas diferenças. 
Diniz gosta de ter a bola, não entrega 
ela ao adversário de forma alguma e 
prima pelo passe de pé em pé.

Sampaoli arrisca mais e não se im-
porta de perder a pelota, desde que 
todos se doem ao máximo para recu-
perá-la a qualquer custo. O treinador 
do Peixe é mais vertical e objetivo, o 
do Flu joga mais de lado e procura 
brechas para atacar, com paciência.

Jogar para frente, em busca do gol, 
é o DNA ofensivo do Peixe, e também 
é o de Sampaoli, uma mistura de cro-
mossomos que pode até não render 
títulos, mas que vai enchendo de or-
gulho o coração do torcedor santista.

PONTO
DE VISTA

LUIZ FERNANDO MENDRONI GERARDI
é jornalista e designer gráfico. Foi 
assessor de imprensa de jogadores 
e técnicos de futebol e trabalhou no 
Lance! e Diário de S. Paulo. Atualmente 
trabalha no jornal Valor Econômico.

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

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

Aceitamos cartões de crédito e 
parcelamos em até 10x

Indique e Ganhe Descontos

(11) 3428-4077

Higienização de tapetes, 
cortinas, cadeiras, 

estofados, colchões, 
cadeirinhas de bebê, 

almofadas, etc.

Antes

Depois

Higienização 
(Bancos, forros 
de porta e teto)
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ALEX BISPO - As equipes femi-
ninas do Guarulhense, es-
treantes nas competições da 
Federação Paulista de Futsal 
em 2018, seguem trabalhan-
do firme em busca de bons 
resultados nos campeona-
tos que serão disputados na 
nova temporada. 

Treinador das categorias 
sub-15, sub-17 e sub-20, Éri-
co Barbosa falou sobre os 
primeiros treinos do ano e as 
impressões que teve de suas 
comandadas. “Estamos dan-

ALEX BISPO - O Clube Atléti-
co Guarulhense apresenta 
mais uma novidade para 
a temporada 2019. Agora, 
o Galo de Guarulhos parti-
cipará da Liga Paulista de 
Futsal nas categorias sub-
9, sub-11, sub-13, sub-15 e 
sub-17.

Com treinadores distin-
tos na maioria das equipes 
em relação aos times que já 
disputam as competições 
da Federação Paulista, o 
Tricolor apostou em nomes 
jovens para comandar os 
novos grupos na Liga. É o 
caso de Raphael Teixeira 
que, aos 23 anos de idade, 
será o técnico do sub-13 do 
clube no torneio. No cur-
rículo, acumula títulos na 
Copa Esporte Clube Vila 
Galvão e Copa Cecap Sub-
18 , todos pelo Novidade do 
Jardim Fortaleza.

O novo técnico falou so-

do a continuidade de um tra-
balho iniciado recentemente 
e, com a base semifinalista 
do sub-15, além das demais, 
tenho boas expectativas nos 
torneios que vamos dispu-
tar”, disse.

O professor também ex-
planou o planejamento para 
a temporada. “Estamos pas-
sando por treinamentos in-
tensos, utilizando a academia 
para potencializar a parte fí-
sica das atletas, bem como te-
remos a disputa de amistosos 

e outras competições de curta 
duração para a preparação 
das equipes”, comentou.

Por fim, Érico Barbosa se 
animou ao comentar suas 
ambições para o Campeona-
to Estadual. “Esperamos che-
gar às semifinais com todas 
as categorias, algo que ano 
passado aconteceu somente 
no sub-15. Para essa tempo-
rada, estamos trabalhando 
muito duro. Tenho certeza 
que teremos muitas ale-
grias”, finalizou.

Raphael Teixeira comemora chegada 
ao Guarulhense para Liga Paulista: 
‘Sempre fui muito apegado ao clube’

bre o convite para treinar a 
equipe. “Sempre fui muito 
apegado ao clube, confor-
me a minha formação foi 
sendo desenvolvida e com 
alguns títulos que conquis-
tei na cidade de Guarulhos, 
o convite apareceu e fiquei 
feliz em aceitar esse desa-
fio”, disse.

O professor comentou 
sobre como está sendo fei-
to o planejamento para a 
disputa do campeonato. 
“Estamos correndo contra o 
tempo para que estejamos 
preparados para estreia na 
competição”, comentou.

Por fim, Raphael fala so-
bre suas expectativas para 
sua primeira temporada no 
Guarulhense, “Após a pe-
neira, vamos juntar o elen-
co que temos e começar a 
trabalhar pra ter um enten-
dimento do que podemos 
alcançar”, finalizou.

Érico Barbosa avalia equipes 
femininas do Guarulhense em 2019

FOTO: LUCAS CANOSA

FOTO: DIVULGAÇÃO



ÁRIES: A inércia será uma variável muito mais constante 
neste momento da sua vida, portanto tente movimentar-
-se mais. 

TOURO: Você não irá ter muita ajuda do satélite Lua 
neste momento de resignação e, por isso você pode ter 
alguns problemas neste momento. 

GÊMEOS: No planeta de Júpiter as coisas farão com que 
você sofra alterações estranhas neste momento da sua 
vida.

CÂNCER: Você mostrará um aumento na sua afeição pe-
las pessoas que te acompanham muito agora. A tristeza 
dentro do seu coração fará você evoluir muito agora.

LEÃO: A sua palavra será a coisa mais importante para a 
sua vida neste momento para que você venha a conquis-
tar os outros. 

VIRGEM: Você ficará muito detalhista, prestando atenção 
em coisas que muitas vezes não são importantes neste 
momento da sua vida. 
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(Bíblia)

Regime
social de
domínio
feminino

(?)
territorial, 
medição do
IBGE (BR)

Sílvio Luiz,
narrador
esportivo

Pedra de
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escape na
Fórmula 1

Item
descrito na
herança

O voo da
águia-pes-
cadora na
primavera

Canto do
(?), última

obra de
artista

Que está
em confor-

midade
com a lei

Bola, em
inglês

Circuito
Integrado
(abrev.)

Funda-
mental;

primordial

Transferir
(evento)
para data
posterior

Habitações 
campes-
tres dos
Alpes

Tipo de
nuvem a
cerca de
2.400 m

Local do 
navio em 

que se põe 
a carranca

Tio, em
inglês

Divindade
única dos

muçul-
manos

Inclinação
para acro-
bacias no

skate

As células
de fígado e
pâncreas
(Fisiol.)

"(?) the
rocks": o
uísque

com gelo

(?) Vegas,
polo

turístico
dos EUA 

Petróleo,
em inglês

Fruta
silvestre
usada em
geleias

Brinca-
deira da

torcida em
estádios

(?)-máter, 
membrana
cerebral
(Anat.)

Movimen-
to brusco
após uma

reação

Muito
pequenos

Rege a
orquestra

Súplica
Orlando
Rangel,
químico

Habitação
indígena

Da mesma
maneira

Ar, em
inglês

Cerimônia
religiosa

Seduzido;
fascinado
A 6ª nota
musical

Golpe
escolar 
na web

A foto-símbolo do
mundo

moderno
(ing.)

Atriz de
"Orgulho e

Paixão"
Tez

2/on. 3/air — las — oil. 4/ball. 5/uncle. 6/selfie. 9/vera holtz.

LIBRA: De Vênus virá aquele fluído que você esperava 
lhe trazer uma energia diferenciada neste momento. 
Você pode vir a ter algumas situações capciosas.

ESCORPIÃO: Você tende a demonstrar que é uma pessoa 
bem energizada e de grande competência e força para 
sair de problemas sérios nessa fase da sua vida ativa. 

SAGITÁRIO: O planeta Plutão fará com que você tenha 
uma grande dificuldade para atuar dentro do que precisa 
na sua constelação. 

CAPRICÓRNIO: Determinadas ocorrências irão vir em 
detrimento da sua falta de atenção naquilo que você 
necessita tanto para poder crescer. 

AQUÁRIO: Tende a ficar bem mais agitada por qualquer 
coisa de bom que virá a ocorrer com você. Reconstruir 
laços será algo importante e complexo para você hoje.

PEIXES: Não sentirá a liberdade fluir no seu dia com 
tanta fluidez que você esperava neste momento para o 
seu crescimento.
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DA REDAÇÃO - Neste sábado 
(09), a partir das 14h, a As-
sociação Cultural Rock Gua-
rulhos (ACRG) promove o 
CarnaRock 2019, grande es-
petáculo musical que aconte-
ce no Calçadão da rua Dom 
Pedro II, no centro de Gua-
rulhos. O evento é gratuito e 
conta com shows de bandas 
Guerrilha, Astafix, Rise to 
Face, Firegun, Doma, Jonna-
ta Doll & Os Garotos Solven-
tes, Mr. Huddy e Kalango 
Kid, uma galera engajada em 
mostrar todo o peso e sono-
ridade de suas parafernálias 
instrumentais.

Em sua 3ª edição, o Car-
naRock traz ao palco bandas 
autorais guarulhenses e de 
outras cidades, de diferentes 
vertentes, do metal extremo 
ao Hard Rock, sem despre-
zar boas doses do rock’n’roll 
tradicional. Essa mistura 
de estilos tem como objeti-
vo oferecer ao público um 
recorte rico e criativo das 
recentes produções das ban-
das nacionais, uma forma de 
potencializar e dinamizar a 
cena underground.

Além dos fãs de rock que 

‘CarnaRock 2019’ acontece no sábado 
no calçadão da rua Dom Pedro II

HORÓSCOPO

FOTO: BRUNO SESSA

comparecem em peso para 
prestigiar o CarnaRock, a ini-
ciativa conta as valiosas par-
cerias da Prefeitura de Gua-
rulhos, Falcões Moto Clube, 
Naja Moto Clube, Capiroto 
Entertainment e Rádio Web 
Stay Rock Brazil, além de pa-
trocínio da The Beer Factory. 

Em sua primeira edição, 
em 2017, o CarnaRock levou 
um público arrebatador ao 
Calçadão da Rua Dom Pedro, 
no centro da cidade, mais de 
1.500 fãs de rock em pleno 

feriado de Carnaval. No ano 
passado, o evento aconteceu 
no palco externo do Centro 
Cultural Adamastor e contou 
com mais de duas mil pesso-
as, que lavaram a alma em 
apresentações espetaculares.

Atualmente, a AC Rock 
Guarulhos conta cerva de 
4.500 seguidores nas redes 
sociais e mais de 300 associa-
dos, entre músicos, produto-
res, jornalistas, fotógrafos, 
designers e militantes da 
causa rock’n’roll.
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TEL.: (11) 9.9948-2389
UNIDADES SANTANA E GUARULHOS
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PUBLICIDADE LEGAL
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.

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

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

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
DOMÉSTICA 
C/Referência, que more 
próx. Vila Galvão F.: 
2212-1132  2ª à 6ª horário 
comercial
BOSCH CAR SERVICE 
Admite Vendedor, Ax. 
vendas , Alinhador, 
Mecânico, Tec. Injenção. 
Sexo masc.  c/ exp. CV. 
P/ e-mail comercial@
automaxcentroautomotivo.
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.

VDO LOJA AUTO PEÇAS 
Completa informatizada, 
próx. Hosp. Stella Maris. 
Ot. Localização. Motivo 
Aposentei ! F.: 2421-2263/ 
2425-1127
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

PQ. RIVIERA 
Lançamentos em 
Bomsucesso, p/ Familia 
c/ renda de R$ 1.600, a 
R$ 1.900. F.: 99947-2225. 
Minha Casa/ Minha Vida.
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

ANUNCIE AQUI
97380-7685

CLASSIFICADOS
TERRENOS GUARULHOS 
Ótimo localização há 
apenas 2 km da praça 
8 de dezembro. peq. 
entr. e mensais de R$ 
720,00 Últimas unid. 
não percam. F:4969-
4226/ 4969-0884 www.
cooperterrahabitacional.
com.br
APTO VAGO MACEDO 
3 dorms., 1 vaga. R$ 320 
Mil. Facilito Pagto. F.: 
99912-0368.
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
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

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

FOTO: FABIO NUNES TEIXEIRA

DA REDAÇÃO - O empodera-
mento feminino, a luta pelo 
fim da violência contra a mu-
lher e o avanço de políticas 
públicas unificaram os dis-
cursos em evento comemora-
tivo ao Dia Internacional da 
Mulher, nesta sexta-feira (8), 
realizado no auditório da Se-
cretaria de Educação, no Ma-
cedo, e com a participação do 
prefeito Guti.

Organizado pela Subse-
cretaria de Políticas para as 
Mulheres (SPM), vinculada 
à Secretaria de Direitos Hu-
manos, a celebração da data 
propôs reflexões pelas au-
toridades presentes sobre a 
luta para combater a violên-
cia contra a mulher, o em-
poderamento e por direitos 
iguais na sociedade.

Na oportunidade, Guti 
anunciou que, a partir do 
próximo dia 29, a Prefeitura 
começará a distribuição de 
cartilha sobre Prevenção da 
Violência Doméstica e Fami-

liar contra as Mulheres com 
a Estratégia de Saúde da Fa-
mília. “A cartilha é para que 
as mulheres entendam seus 
direitos, consigam prevenir, 
denunciar, se empoderem e 
tenham de fato o poder em 
suas mãos e saibam o que po-
dem e devem fazer”, disse. O 
documento, segundo o prefei-
to, é fruto de convênio entre 
a Prefeitura de Guarulhos e o 
Ministério Público do Estado 
de São Paulo, firmado no ano 

passado e capitaneado pela 
SPM e Secretaria da Saúde.

De acordo com o prefeito, 
o empoderamento feminino 
deveria ser algo nato e que 
hoje a mulher pode ser o que 
ela deseja ser. Lembrou, ain-
da, a luta que as mulheres en-
frentam diariamente com jor-
nadas duplas e até triplas de 
trabalho e que Guarulhos tem 
feito todos os esforços para 
dar melhor qualidade de vida 
para toda a sociedade.

Reflexões e empoderamento marcam 
o ‘Dia Internacional da Mulher’ DA REDAÇÃO - Um estudo fei-

to pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística 
(IBGE) mostra que as mu-
lheres ganham menos do 
que os homens em todas as 
ocupações selecionadas na 
pesquisa. Mesmo com uma 
queda na desigualdade sa-
larial entre 2012 e 2018, as 
trabalhadoras ganham, em 
média, 20,5% menos que os 
homens no país.

“As maiores proximida-
des de rendimento, ainda que 
não haja igualdade, ocorre-
ram no caso dos professores 
do ensino fundamental, em 
que as mulheres recebiam 
apenas 9,5% menos que os 
homens”, afirmou a analista 
da Coordenação de Trabalho 
do IBGE, Adriana Beringuy.

Em seguida, destacam-
-se os dos trabalhadores de 
central de atendimento e de 
limpeza de interiores de edi-
fícios, escritórios e outros es-
tabelecimentos: as mulheres 
recebiam, respectivamente, 

Pesquisa do IBGE mostra que mulher 
ganha menos em todas as ocupações

12,9% e 12,4% menos que os 
homens.

Entretanto, estão na agri-
cultura e nos comércios vare-
jistas e atacadistas as maio-
res desigualdades salariais 
entre homens e mulheres. 
As mulheres agricultoras 
e as gerentes de comércios 
varejistas e atacadistas, re-
cebem, respectivamente, 
35,8% e 34% menos que os 
homens.

O estudo do IBGE fei-
to para o Dia Internacional 
da Mulher teve como base 
a Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios Con-
tínua (Pnad Contínua) de 
2018. Ele mostra que a dife-
rença entre carga horária di-
ária trabalhada de homens e 
mulheres vem diminuindo.

“Verificamos isso todos 
os anos, essa diferença já foi 
de seis horas. É uma caracte-
rística do mercado de traba-
lho, uma vez que isso indica 
apenas as horas nesse setor”, 
disse Adriana Beringuy.
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