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SORTE - Irlandeses devidamente trajados com kilst e tocando gaita de fole durante o desfile em comemoração ao St. Patrick’s Day
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Cada vez mais me con-
venço de que a gente deve 
fazer marcação cerrada nes-
ses nossos vereadores. E exi-
gir deles trabalho, dedicação, 
comprometimento. Na época 
de eleição eles prometem 
tudo. Muitos deles, depois, 
encostam o corpo.

Chamou atenção esta se-
mana uma reportagem publi-
cada por esta Folha que me-
receu manchete de primeira 
página: “Ausência de vere-
adores encerrou 80% das 
sessões no ano passado”. A 
lista dos parlamentares mais 
ausentes é encabeçada pela 
vereadora do PT Genilda Ber-
nardes, que desistiu agora de 
ter o “Lula” no nome. Estra-
nhei em ver três integrantes 
do partido de Genilda entre 
os mais faltosos. Além dela, 
estão Mauricio Lula Brinqui-
nho e Marcelo Seminaldo.

A bancada petista sempre 
foi tida como uma das mais 
atuantes na Câmara de Gua-
rulhos. É a mais numerosa, 
tem sete dos trinta e quatro 
vereadores.

A lista dos quatro que 
mais faltaram é completada 
pelo solitário vereador da 
bancada do PCdoB, Eduardo 
Barreto. É a esquerda unida...

Só pra lembrar: Cada ve-
reador custa para o contri-
buinte de Guarulhos, só em 
salário dele próprio e de seus 
assessores, 90 mil reais todos 
os meses.

 
E na TV?
Outra notícia da semana: 

Roberto Samuel informa na 

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

sua coluna que os jornalis-
tas que prestam serviço na 
TV Câmara recebem salários 
superiores a vinte e cinco mil 
reais! A informação, segun-
do Samuel, está no portal de 
transparência do Legislati-
vo guarulhense. Tenho para 
mim que nesses números 
podem estar incluídas grati-
ficações extras além do sa-
lário, tais como férias, horas 
extras, licença prêmio, esse 
tipo de penduricalho, pois 
fica difícil acreditar em gra-
na tão alta. Os menores re-
cebimentos dos funcionários 
da TV, todos eles estáveis, 
concursados, estariam em 14 
mil reais! Perto do que ganha 
um vereador.

Mas a dimensão espanto-
sa da notícia não fica aí.

Já há algum tempo transi-
ta na Justiça do Trabalho um 
processo para redução da 
carga horária desse pessoal. 
Objetivo: reduzir as oito horas 
diárias para cinco! Além de 
trabalhar menos, o pessoal 
da TV Câmara quer receber 
a diferença de carga horária 
desses anos todos. Seriam 
contabilizadas como trabalho 
extraordinário. Horas extras! 
A decisão já foi tomada, o juiz 
os atendeu e eles ganharam a 
ação. Vai dar um bom dinhei-
ro pra cada um.

Só um detalhe. Desde 
setembro do ano passado 
os funcionários da TV Câ-
mara não têm o que fazer, 
pois a emissora está fora 
do ar. As oito horas diárias 
de ócio serão agora reduzi-
das para cinco...

recuperação do meio ambiente.
Na avenida, a intenção é formar um pomar 

urbano com pés de ingá, cambuci, jabuticaba, 
pitanga, jerivá, uvaia, gabiroba, dentre outras.  
Outro endereço que ficará mais verde a partir 
deste domingo é a Base Aérea de Guarulhos, 
em Cumbica, onde soldados plantarão 25 ár-
vores, também de espécies nativas da Mata 
Atlântica, como algodão de praia, oiti, pau-
-brasil, amendoeira, ipês branco e amarelo.

tro no E-SUS, além do exame de prevenção 
do câncer do colo de útero (papanicolau).

É importante ressaltar que para realizar 
o Papanicolau, a mulher não deve terrela-
ções sexuais (mesmo com camisinha) nos 
dois dias anteriores ao exame; deve evitar 
o uso de duchas, medicamentos vaginais e 
anticoncepcionais locais nas 48 horas an-
teriores; e não estar no período menstrual, 
porque a presença de sangue pode alterar 
o resultado.

www.minhadowneup.com.br/caminhada.
Segundo Anderson Hernandes, coorde-

nador do projeto, o evento tem o objetivo de 
conscientizar a população e continuar pro-
movendo a inclusão social. “É a oportunidade 
de promover a conscientização com diversos 
momentos de descontração, alegria e união 
de toda família, onde será mostrado que a 
Síndrome de Down é apenas uma característi-
ca, não uma doença”.

Com a ajuda de moradores da região, 
neste domingo (17), a partir das 9h, a ave-
nida Batholomeu De Carlos vai receber o 
plantio de 50 mudas de árvores frutíferas 
nativas da Mata Atlântica Regional. A ação 
que será realizada na altura do Parque Sho-
pping Maia, é a contribuição de Guarulhos 
com o Plantio Global, evento internacional 
apartidário que objetiva despertar as co-
munidades para a necessidade urgente de 

Depois da abertura de todas as Unida-
des Básicas de Saúde (UBS) para o mutirão 
de coleta de papanicolau, realizado no dia 
9, a população poderá buscar atendimen-
to nas UBS Recreio São Jorge e Uirapuru 
neste sábado (16), das 8h às 16h. Serão ofe-
recidos serviços como consultas médicas, 
testes rápidos para detecção do HIV, sífilis 
e hepatites B e C, atualização de carteira de 
vacinação, regularização dos compromis-
sos do Programa Bolsa Família e do cadas-

Neste domingo (17) será realizada a 3ª Ca-
minhada Down da cidade em comemoração 
ao Dia Internacional da Síndrome de Down, 
celebrado no próximo dia 21. A ação é coor-
denada pelo Projeto “Minha Down é Up!” e 
tem apoio da Prefeitura de Guarulhos e diver-
sos outros colaboradores. O ponto de encon-
tro será no Bosque Maia, com concentração a 
partir das 8h e início da caminhada às 8h30. 
A Inscrição é gratuita e poderá ser feita no 

Guarulhos participa da ação Plantio Global neste domingo

Programa Saúde Agora abre as UBS Recreio São Jorge e Uirapuru

Cidade recebe a ‘3ª Caminhada Down’ neste domingo

ACONTECE
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‘O Thomeozão voltará a ser palco de grandes 
eventos’, afirma o secretário de Esportes

Lei que autoriza segunda chamada 
em concursos públicos é sancionada

Cidade registra queda de 10% no 
número de pedidos de falência

MAYARA NASCIMENTO - O proje-
to de lei que autoriza a segun-
da chamada para candidatos 
aprovados em concursos pú-
blicos foi e sancionado nesta 
sexta-feira (15) no Paço Muni-
cipal. A proposta apresentada 
pelos vereadores João Dárcio 
(Podemos), Thiago Surfista 
(PRTB) e pela então vereado-
ra Rosa Maria Mendroni.

Os editais de concursos 
públicos terão de acrescen-
tar a segunda chamada para 
os candidatos classificados 
que não tiverem assumido o 
cargo na primeira convoca-
ção. A segunda chamada só LUCY TAMBORINO - Guarulhos 

registrou queda de 10% no 
número de pedidos de falên-
cia em 2018. Os dados são do 
Indicador Serasa Experian 
de Falências e Recuperações.

Conforme o levantamen-
to, que considera os núme-
ros sem repetição de CNPJ, 
em 2017 foram registrados 
38 pedidos de falência con-
tra 34 no ano passado. Já 
pedidos de recuperações 
judiciais, a cidade somou 

LUCY TAMBORINO - O Ginásio 
Poliesportivo Paschoal Tho-
meo, popularmente conheci-
do como Thomeozão, passará 
por uma reforma estrutural, 
como na parte elétrica e hi-
dráulica. A intervenção, pro-
gramada para ser entregue 
até o final deste ano, irá pos-
sibilitar a retirada do Auto de 
Vistoria do Corpo de Bombei-
ros (AVCB). “O Thomeozão 
voltará a ser palco de grandes 
eventos até o final da gestão”, 
garantiu em entrevista à Fo-
lha Metropolitana, o secretá-
rio de Esportes, Rogério Ha-
mam, que assumiu a pasta no 
início do ano. 

A reforma já passou pela 
aprovação da Caixa Econômi-
ca Federal. “Agora é o nosso 

prazo de publicação do edital 
de licitação – que não passa 
de 90 dias, eu vou acelerar 
que aconteça em 45”, afirmou 
Hamam estimando que a ven-
cedora deva ser conhecida em 
julho e a obra finalizada após 
cerca de quatro meses. 

De acordo com o secretá-
rio, diante da crise, que não só 
Guarulhos enfrenta, uma alter-
nativa para a pasta são parce-
rias com instituições privadas. 
Uma dessas é o projeto “Adote 
uma Quadra”, que deve ser lan-
çado em até 60 dias. “Muitas 
vezes é uma empresa que fica 
a poucos metros da própria 
quadra e decide dar essa con-
tribuição para ter a exposição 
de imagem”, explica. 

Guarulhos já foi referên-

cia nacional no esporte e o 
objetivo da prefeitura e re-
tomar esse status. “Seria uto-
pia, uma promessa vaga, di-
zer que vamos recuperar 20 
anos em dois, mas o trabalho 
está sendo feito para Guaru-
lhos voltar a ser a força que 
já foi”, reflete Hamam. 

A pasta ainda tem como 
projeto um possível Centro 
de Formação de Atletas com 
estrutura parecida com o 
Centro Olímpico, em parece-
ria com o governo do estado. 
Ainda um site com as moda-
lidades disponíveis e faixas 
etárias oferecidas deve ser 
ofertado pela secretaria nes-
te ano. O intuito é reorga-
nizar as turmas conforme a 
demanda e professores. 

FOTO: LUCY TAMBORINO

acontecerá depois que todos 
os candidatos aprovados já 
tenham sido convocados e 
desde que tenham vagas re-
manescentes em aberto. 

“Isso economiza os co-
fres públicos, que não pre-
cisa realizar outro concurso 
e para os participantes, que 
não perdem a vaga por não 
terem assumido o cargo na 
primeira chamada. Às vezes 
a pessoa não consegue assu-
mir de primeira por diver-
sas causas, como questões 
de horário e problemas com 
a emissão de diploma”, co-
mentou Rosa.

FOTO: DIVULGAÇÃO

três casos a mais, saindo de 
11 para 14 solicitações, em 
comparação com o mesmo 
período.

Os números seguem uma 
tendência nacional. O Brasil 
encerrou 2018 com 1.408 
pedidos de recuperações 
judiciais. O acumulado de 
janeiro a dezembro do ano 
passado se manteve similar 
ao patamar consolidado de 
2017 (1.420), com pequena 
queda de 0,8%.

GCM de Guarulhos 
apoia Suzano em 
ações de segurança
DA REDAÇÃO - O prefeito 
de Guarulhos, Guti, e o 
secretário de Assuntos de 
Segurança Pública, Gil-
van Passos, por meio da 
Guarda Civil Municipal 
(GCM), atenderam pron-
tamente a solicitação de 
apoio à GCM de Suzano, 
após atentado ocorrido 
em uma escola da cida-
de, na última quarta-feira 
(13). O município de Su-
zano fica a apenas 37 km 
de Guarulhos.

A GCM de Guaru-
lhos, com o trabalho 
das inspetorias de Pa-
trulhamento de Trân-
sito (GTRAN) e Tático 
(ROMU), com coordena-
ção do Centro de Gestão 
de Patrulhamento Espe-
cializado (CGPE), atuou 
no sentido de garantir a 
organização e seguran-
ça nos deslocamentos 
dos cortejos para enter-
ro das vítimas.

FOTO: MÁRCIO LINO/PMG
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Apresentação do Guarulhense reúne centenas na Câmara
LUCAS CANOSA - Foi realizada 
na noite da última segunda-
-feira, 11, na Câmara Muni-
cipal, a apresentação anual 
das equipes do Guarulhense. 
Com visitas ilustres de auto-
ridades e centenas de atletas 
e pais presentes, o Atlético 
viveu uma noite de gala, 
com direito a homenagem 
ao ex-atleta olímpico Wilson 
David dos Santos, que correu 
pelo Brasil no revezamento 
4x400 em Los Angeles, no 
ano de 1984.

Além do atual secretário-
-adjunto de esportes, foram 
à tribuna o secretário de 
Esportes, Rogério Hamam, 
o secretário de Serviços Pú-
blicos, Edmilson Americano, 
o ex-vereador Jonas Bueno, 
representando o vereador 
Eduardo Soltur, o deputado 
federal Alencar Santana e o 
ex-vereador Samuel Vascon-
celos, que representou o de-
putado estadual Luiz Fernan-
do. Todos declararam apoio 
ao projeto do Galo, que hoje 
contempla 600 atletas na ci-
dade de Guarulhos, incluin-
do times de alto rendimento, 
escolinhas e projetos sociais. 
“Sinto muito orgulho de ser 
guarulhense. Sinto muito 

orgulho de ter representado 
meu país. Somente o espor-
te pode proporcionar uma 
compreensão de vida, de 
respeito ao próximo”, disse 
emocionado Wilson David.

Em seguida, quem subiu 
ao púlpito foi Hamam, que 
também valorizou o projeto 
do Tricolor. “Esse encontro 
foi muito bonito, muito sig-
nificativo. Parabéns, presi-
dente Carlinhos. Contem 
com a gente, contem com o 
prefeito Guti”, afirmou o se-
cretário, que depois vestiu a 
camisa do clube.

Minutos depois, quem to-
mou a palavra foi Edmilson 
Americano, que se impres-
sionou com a grandeza do 
trabalho atleticano. “Ter um 
corpo de voluntários como 
o Guarulhense tem, que faz 
deste um grande time, é algo 
único. Mesmo com todas 
as dificuldades, que tenho 
acompanhado de perto, va-
mos ter grandes conquistas. 
Pode ter certeza, Carlinhos”, 
animou-se Americano.

Ex-vereador e represen-
tante do deputado estadu-
al Luiz Fernando, Samuel 

Vasconcelos falou sobre sua 
experiência no clube. “Não 
disputamos apenas campeo-
natos, temos uma escola que 
atende a periferia. Vamos ao 
teatro, fazemos projetos cul-
turais. Em 2015, meu filho 
fez a peneira do Galo e pas-
sou. Nós temos um carinho 
muito grande por este time, 
com grandes desafios. Eu 
acompanhei, tivemos as cos-
tas dadas por alguns, mas as 
mãos estendidas por outros. 
O Guarulhense é o maior clu-
be de esporte dessa cidade”, 
pontuou.

O deputado federal Alen-
car Santana também falou 
sobre o clube presidido por 
Carlos Alberto Fernandes. 
“Conheço o Carlinhos desde 
que eu tinha 16 anos e quem 
joga futsal nesta cidade o 
conhece. Ele enfrentou e en-
frenta muitas dificuldades. 
Eram 10 atletas quando co-
meçou o projeto há quatro 
anos e hoje são centenas, 
sendo campeões. Estou feliz 
em ver que há outras moda-
lidades agora. O trabalho é 
maravilhoso e tenho certeza 
que só vai crescer”, concluiu.



 

5ESPORTES
Sábado e domingo, 16 e 17 de março de 2019

www.fmetropolitana.com.br

FOTO: REPRODUÇÃO

FO
TO

: R
EP

R
O

D
U

Ç
Ã

O

FO
TO

: LU
C

Y TA
M

B
O

R
IN

O

ALEX BISPO - Seguindo a prepa-
ração para a disputa da Liga 
Paulista de Futsal, o Clube 
Atlético Guarulhense anuncia 
a chegada de Ricardo Luiz, co-
nhecido como Angolano para 
dirigir a categoria sub-15 do 
Galo na competição estadual. 
Aluno de educação física, Ri-
cardo foi jogador profissional 
de futsal durante vinte anos 
e tem no currículo o título da 
Copa Mercedes.

Ele falou sobre a oportu-
nidade de treinar a o Galo 
no torneio. “É uma satisfa-
ção imensa receber o convite 
do presidente Carlinhos. Já 
estava pleiteando essa opor-
tunidade. Tenho um projeto 
social há 14 anos, e isso fa-
cilitou a minha decisão para 
aceitar o desafio “, disse.

O treinador também co-
mentou sobre o começo de 
trabalho. “Fizemos uma pri-

Ricardo Luiz chega ao Guarulhense e 
vai comandar o sub-15 na Liga Paulista ALEX BISPO - De olho na dis-

puta da Liga Paulista, o 
Guarulhense anunciou a 
contratação de Paulo Hen-
rique Santana Soares, mais 
conhecido como PH, para 
comandar o time sub-17 na 
disputa da competição.

O novo comandante che-
gou e falou sobre a oportu-
nidade de treinar uma ca-
tegoria do Galo. “O convite 
veio do nosso presidente 
Carlinhos. Não pensei duas 
vezes. Lembrando que o 
Guarulhense foi a última 
equipe em que joguei pro-
fissionalmente”, disse.

PH também avaliou o 
início do trabalho à frente 
da equipe atleticana. “Esta-
mos firmes e fortes. Os garo-
tos estão assimilando bem a 
minha filosofia de trabalho 
e também estão muito fo-
cados no nosso objetivo na 
competição”, comentou.

Por fim, o treinador fa-
lou sobre suas expectativas 

Paulo Henrique, o PH, vai comandar o sub-17

meira avaliação na última se-
mana e nos próximos dias te-
remos a definição do grupo. 
Lembrando que é uma com-
petição muito interessante 
com várias equipes fortes”, 
comentou.

Por fim, Ricardo Luiz 
falou sobre as expectativas 
para a temporada. “São as 
melhores. A base treina há 
nove anos, então facilita o 
trabalho”, finalizou.

Francisco Antônio Amorim
Advogado

Apoio
Contabilidade

para o seu primeiro ano no 
comando da equipe sub-17 
do Guarulhense. “Espero 
chegar o mais longe possí-
vel na Liga Paulista, porque 
estou conseguindo montar 
um time forte e competiti-
vo com meus atletas, mas 
temos que colocar isso em 
prática dentro de quadra”, 
finalizou.

Deputado estadual negocia emendas para o esporte da cidade

DA REDAÇÃO - O deputado es-
tadual Luiz Fernando Tei-
xeira (PT), negocia destinar 
emendas para o esporte 
de Guarulhos. “É uma área 
que precisa de fomento e 
recurso, porque é uma área 

estratégica na formação do 
cidadão”, defende. 

De acordo com ele, o es-
porte é uma maneira de 
combater o uso de drogas. 
“O município pode fazer 
um trabalho preventivo de 

investir nas crianças e fazer 
um cidadão melhor”, pontua. 

O parlamentar também 
esteve em agenda com o se-
cretário de esportes de Gua-
rulhos, Rogério Hamam, 
para reivindicar demandas 
para o Clube Atlético Gua-
rulhense, com 30 anos de 
história. “Ali você tem várias 
escolinhas de várias idades 
e o clube vem sofrendo um 
momento complexo onde 
perdeu alguns espaços”, diz.

Outro problema é a falta de 
segurança na Escola Estadual 
Brigadeiro Haroldo Veloso. 
“Isso está nos levando a uma 
agenda na Secretaria da Edu-

cação do Estado de São Paulo, 
assumimos um compromisso 
com o deputado federal Alen-
car Santana, para fazermos 
uma campanha agora de ins-
talar equipamentos de segu-
rança naquela escola, além de 
uma ação junto à polícia mili-
tar para realizar um trabalho 
preventivo”, explicou.

Ainda o deputado esta-
dual está em conversa com 
o Departamento de Águas e 
Energia Elétrica (DAEE) para 
limpeza e canalização de 
todo rio Baquirivu. “Aonde 
o rio não foi canalizado ele 
tem trazido um transtorno 
muito grande”, disse.

Teixeira vem de uma fa-
mília com raízes políticas. 
Seu pai e seu irmão mais 
velho foram prefeitos de 
Águas da Prata, no estado 
de São Paulo. Seu primeiro 
mandato foi como verea-
dor pelo Partido dos Tra-
balhadores (PT) na cidade 
de Casa Branca, de 1989 a 
1992. Participou da coorde-
nação da candidatura e da 
candidatura do então mi-
nistro de Estado Luiz Ma-
rinho à Prefeitura de São 
Bernardo do Campo. Con-
vidado pelo prefeito, candi-
datou-se a deputado estadu-
al, foi eleito em 2013.
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      Desde fevereiro, o Conselho Municipal 
de Saúde, juntamente com a Secretaria 
Municipal de Saúde, iniciou a programação 
de uma miniconferência por regional de 
saúde da cidade, para debater alternativas 
e propostas para melhorar o atendimento 
SUS em Guarulhos. Após a realização das 
miniconferências das regiões Centro e 
Cantareira, este sábado (16) será a vez da 
Regional São João/Bonsucesso, que convoca 
os moradores dos bairros próximos para 
participar. O evento será realizado das 8 às 
14h, na EPG Carlos Drummond de Andrade, 
à avenida Marcial Lourenço Seródio, 469 
- Cidade Seródio. Com o tema central 
“Democracia e Saúde”, a Conferência será 
realizada nos próximos dias 29, das 18 às 
21h, e 30 de março, das 8 às 17h, no Centro 
Municipal de Educação Adamastor.

      Condutores e cobradores da empresa 
Viação Campo dos Ouros participaram de 
formação para atendimento de idosos e 
pessoas com deficiência que utilizam o 
transporte coletivo. A atividade reuniu os 
profissionais nesta quarta-feira (13), das 
8h às 12h, na sede da empresa, no  Jardim 
Bela Vista. A capacitação foi promovida 
pelas Subsecretarias de Acessibilidade e 
Inclusão (SAI) e de Políticas para o Idoso 
(SPI), ambas vinculadas à Secretaria 
de Direitos Humanos. Na ocasião, os 
participantes vivenciaram situações do 
cotidiano das pessoas com deficiência 
visual e de idosos, especialmente as 
dificuldades enfrentadas no transporte. 
Além disso, eles discutiram sobre os termos 
adequados na abordagem da pessoa com 
deficiência.

ANOTE

É difícil dizer se isso é algo pensado 
ou mero acaso, pode ter relação 
com o excelente trabalho

O bote do Timão
Fábio Carille ainda não é o melhor 

treinador do futebol brasileiro, é jo-
vem, tem apenas 45 anos e é natural 
que falte um pouco mais de bagagem 
e talvez brilhar em outros clubes e si-
tuações diferentes para chegar a esse 
posto. Mas uma coisa temos certeza 
sobre o treinador do Corinthians, ele 
é o que mais rápido enxerga suas li-
mitações e se adapta ao que tem para 
continuar sendo vitorioso, que é o 
que mantem o emprego dos treinado-
res aqui no país.

Deixando de lado as glórias que vi-
veu no clube, em 2019 são 15 jogos ofi-
ciais com seis vitórias, seis empates e 
três derrotas, 19 gols marcados e 15 so-
fridos. Se analisarmos só os números 
deste ano, não existe nada que chame 
a atenção no Corinthians de Carille, o 
que salta aos olhos é a forma como es-
ses resultados foram conseguidos.

Apesar da dificuldade contra 
equipes de “menor porte”, o Timão 
se destacou nos duelos eliminatórios 
e naqueles contra equipes da Série 
A do Brasileiro. Nas vitórias contra 

São Paulo e Palmeiras a equipe jogou 
como gosta de fazer, fechada e espe-
rando por uma bola. Mas adaptou sua 
forma de jogar quando encarou San-
tos e Ceará, e nesses jogos se destaca 
ainda mais a mão do treinador.

A impressão que dá é que o time 
tem o “queixo duro” e aprendeu a se 
poupar e render quando é preciso, cor-
rendo poucos riscos no primeiro tempo 
e dando a bola ao adversário, que ima-
gina ter o controle do jogo e passa a pro-
por as ações tendo um desgaste maior.

Na volta do intervalo é que vem 
o bote do Timão, que parece estar 
sempre melhor fisicamente que o ad-
versário. Muda também a disposição 
da equipe em campo, que pressiona 
e passa a agredir pelos dois lados do 
campo, ao melhor estilo Rocky Bal-
boa, absorvendo os golpes e esperan-
do até o momento certo de atacar e 
levar o oponente ao nocaute.

É difícil dizer se isso é algo pen-
sado ou mero acaso, pode ter relação 
com o excelente trabalho da prepara-
ção física do clube, um dos melhores 
do país. Mas vindo de Carille, dá para 
acreditar que isso é treinado e muito 
bem executado. Talvez depois dos 
sustos contra Ferroviário, Avenida 
e Racing o treinador percebeu que o 
jogo se ganha ou se perde na segunda 
etapa e foca seus esforços nesse perí-
odo do jogo.

Conseguir viradas históricas e re-
nascer quando tudo parecia perdido 
faz parte da mística do Alvinegro e 
ainda atende aos anseios do torcedor, 
que se auto proclama um sofredor.

É por entender o clube que dirige 
e como funciona a cabeça dos torce-
dores que o casamento entre Carille e 
Corinthians tem dado tanto certo, na 
alegria e na tristeza.

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)

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.

Ja estamos
funcionando!

TEMOS
PACOTES

TEMOS CONVÊNIO
PRÓPRIO E ACEITAMOS

OUTROS CONVÊNIOS

BANHO
R$ 30,00

A PARTIR DE

CONSULTA INTERNAÇÃO

EXAMES DE IMAGEM 
E LABORATORIAIS

RAÇÕES E 
ACESSÓRIOS

BANHO E TOSA

TOSA GERAL, NA TESOURA
E TOSA DA RAÇA

Promocao de vacinas 
importadas!

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
SEG A SEX - 09H ÀS 18H          
SÁBADO - 08H ÀS 17H

AV. JOÃO BERNARDO MEDEIROS, 196- BOM CLIMA - GUARULHOS
(EM FRENTE A PREFEITURA DE GUARULHOS)

(11) 4307-2542

(11) 9 5898-1721

@vetmadagascargru

@vetmadagascargru
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DA REDAÇÃO - A arrecadação 
total do governo com o leilão 
para a concessão de 12 aero-
portos somou R$ 2,377 bi-
lhões. Desse total, R$ 2,158 bi-
lhões correspondem ao ágio 
ofertado pelos proponentes 
vencedores. O ágio médio foi 
de 986%, informaram repre-
sentantes da Agência Nacio-
nal de Aviação Civil (Anac).

Três diferentes grupos 
venceram os três blocos de 
aeroportos ofertados no leilão 
desta sexta-feira. A espanhola 
Aena conquistou o Bloco Nor-

deste, ao ofertar um valor de 
contribuição inicial de R$ 1,9 
bilhão, o que corresponde a 
um ágio de 1010,69% em re-
lação ao valor mínimo estabe-
lecido no edital. A suíça Zuri-
ch levou o Bloco Sudeste com 
uma proposta de outorga ini-
cial de R$ 437 milhões, ágio 
de 830,15%. Já o bloco Centro 
Oeste ficou com o Consórcio 
Aeroeste (formado por Soci-
cam e Sinart), que fez lance 
vencedor de R$ 40 milhões, 
ágio de 4.739,38%.

Esta foi a primeira vez 

Arrecadação total do leilão de 
aeroportos soma R$ 2,377 bilhões

LUCY TAMBORINO - Os imigran-
tes têm saído da Venezuela 
para fugir da forte crise e pre-
tendiam, após se estabilizar, 
trazerem suas famílias para 
o Brasil, o que agora já não se 
sabe quando será possível já 
que a fronteira está fechada. Só 
a cidade de Guarulhos recebeu 
102 venezuelanos por meio da 
Operação Acolhida.

Esse é o caso de Jesús Enri-
que Sifontes, de 43 anos, que 
no seu país era montador me-
cânico para uma empresa pe-
troleira. Já em Roraima, dormia 
na rua, porque precisava eco-
nomizar para enviar dinheiro 
para sua família na Venezuela. 
“A maioria dos venezuelanos 
em Roraima mora na rua, é 
comum ver de 300 a 500 deles 
dormindo em um só lugar”, 
conta. Na época trabalhou la-
vando carros, capinando, além 
de ocupar funções de zelador e 
pedreiro. Atualmente trabalha 
como auxiliar de produção.

O imigrante está no Brasil 
há mais de um ano. Para vir 
para cá, deixou duas filhas e 
uma enteada, todas menores 
de idade e a ex-esposa. “Eu que-
ro arrumar um bom aluguel”, 
assume. 

Venezuelanos tentam recomeçar no Brasil

que o modelo de concessão 
em blocos foi testado. Até 
então, os terminais vinham 
sendo leiloados individual-
mente. Segundo o governo, 
a organização dos terminais 
em blocos está relacionada 
a uma maior vocação de uso 
dos terminais: os do Nor-
deste, para o turismo, os do 
Centro-Oeste, para o agrone-
gócio, e os do Sudeste, para 
atividades empresariais li-
gadas ao setor de energia, 
como petróleo e gás.

Além disso, o certame 
não contou com a previsão 
de participação da Empresa 
Brasileira de Infraestrutu-
ra Aeroportuária (Infraero). 
Nas rodadas anteriores, a 
Infraero entrou como sócia 
dos vencedores, com 49% de 
participação. A previsão de 
pagamento do ágio, que nas 
regras anteriores poderia 
ocorrer ao longo do contrato, 
também foi alterada. Agora o 
pagamento deve ser feito in-
tegralmente no momento da 
assinatura do contrato.

Rafael Donato, de 34 anos, 
trabalha na mesma função que 
Sifontes em busca de uma con-
dição de vida melhor para toda 
família. “Um dia de trabalho 
aqui são dois meses da minha 
esposa que é professora”, des-
taca explicando que no país to-
dos ganham o mesmo salário. 

De acordo com ele, além da 
renda que muitas vezes não 
dava para comprar nem comi-
da, os cidadãos convivem com 
a falta de segurança. “Morava 
bem, era motorista, mas rou-
baram o meu de caminhão”, la-
menta. A filha de cinco anos e 
esposa de Donato, ainda estão 
na Venezuela. “Eu vou esperar 
que abra a fronteira”, disse. 

O problema no país ainda 
se estende na falta de medi-
camento. “Eu quero ajudar a 
minha mãe a cuidar da minha 
avó que é cega, tem hiperten-
são e diabetes”, conta Hector 
Gonzalez, de 22 anos. Ele expli-
ca que não há remédios na far-
mácia, os medicamentos são 
comprados numa espécie de 
“mercado negro” onde pessoas 
com maior influência e poder 
econômico revendem, com um 
valor bem mais alto do que o 
pago inicialmente.

Edital da Nova Cidade 
Albor passa por revisão
LUCY TAMBORINO - Sem interesse 
por parte da iniciativa privada, 
o edital de licitação para a cons-
trução da Nova Cidade Albor 
está em análise de viabilidade 
técnica para se fazer alterações 
no projeto da área. De acordo 
com a Secretaria de Estado da 
Habitação, a nova gestão vai re-
modelar a proposta para ofere-
cer a melhor e mais completa 
solução habitacional. 

O edital anterior havia sido 
lançado em abril de 2017 pelo 
então governador Geraldo Al-
ckmin. Na época era previsto 
a construção de moradias em 
Guarulhos, Arujá e Itaquaque-
cetuba. A iniciativa pretendia 
urbanizar 1,7 milhões de m² 
da antiga Fazenda Albor, com 
estimativa de cerca de 39 mil 
moradores. O investimento 
previsto era de R$ 2,1 bilhões.

Acusados de matar Marielle vão para presídio em Bangu
DA REDAÇÃO - Os dois sus-
peitos pela morte da vere-
adora Marielle Franco e do 
motorista Anderson Gomes 
foram transferidos da Dele-
gacia de Homicídios (DH) 
para o Complexo Prisional 
de Bangu. A transferência 
ocorreu nesta sexta-feira 

(15), após eles se negarem 
a prestar depoimentos à Po-
lícia Civil, resguardando o 
direito constitucional de só 
falar em juízo.

Após uma passagem por 
Bangu, eles serão transferi-
dos para um presídio federal, 
que ainda não foi definido.

DA REDAÇÃO - O adolescente, 
de 17 anos, apontado pela 
Polícia Civil como terceiro 
suspeito de ter participado 
do planejamento das mor-
tes na Escola Estadual Raul 
Brasil, em Suzano, foi ouvi-
do nesta sexta-feira (15) no 
Fórum de Suzano. Segundo 
informações do Tribunal 
de Justiça, o adolescente foi 
ouvido por representantes 
do Ministério Público por 
cerca de duas horas e libe-
rado em seguida.

Ele foi ouvido nesta 
sexta-feira em uma oitiva 
informal, procedimento 
administrativo em que um 
adolescente suspeito de um 
delito é ouvido por um pro-
motor de Justiça. Segundo 

Terceiro suspeito de massacre em 
Suzano é ouvido pelo MP e liberado

o Ministério Público, não 
foram constatados indícios 
suficientes e foram requi-
sitadas diligências com-
plementares por parte das 
autoridades policiais para, 
posteriormente, se for o 
caso, pedir a internação do 
adolescente, como determi-
na o Estatuto da Criança e 
do Adolescente (ECA).

O ataque deixou dez 
mortos, dos quais duas fun-
cionárias da escola, cinco 
alunos, um comerciante 
que era tio de um dos atira-
dores e os criminosos, que 
se mataram depois do ata-
que. Outros 11 feridos fo-
ram encaminhados a hospi-
tais. Oito ainda continuam 
internados.



ÁRIES: Atingir a paciência que precisa será muito difícil. 
Não seja tão orgulhoso, será interessante se aproximar 
das pessoas de Libra. O Sol pode lhe fortalecer.

TOURO: Aplique a humildade durante o seu dia. Perce-
berá que estará mais difícil passar por cima de algumas 
situações, Urano em queda irá lhe prejudicar.

GÊMEOS: Tudo tende a facilitar usando a inteligência, por 
isso conseguirá tomar sábias decisões. O elemento Ar lhe 
ajudará a superar os desafios durante o dia, seja forte.

CÂNCER: O stress e a raiva irão apenas prejudicar você, 
decisões autodestrutivas devem ser afastadas. Procure 
sentir mais orgulho de você mesmo. 

LEÃO: Não apresentará toda a sua excelência neste dia, 
redesenhe os seus planos. Não se desiluda, siga em 
frente buscando sua maestria.

VIRGEM: Não passe por chato e releve algumas coisas, 
assim obterá melhores resultados. Não fique fazendo 
voltas para resolver problemas simples.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETASPALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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(?) ósseo:
forma-se
em torno
da fratura

Radiano
(símbolo)

Escoada 
(a água do
terreno)

Madeira
usada em
marce-
naria

Máquina
operada 
pelo as-

censorista

Sucesso
de Carmen
Miranda

Mal-estar
causado

por
cansaço

Conduta; 
procedi-
mento

Conjunção 
adversati-
va (Gram.)

Dupla (?):
Batman e

Robin (HQ)

Ocimar
Versolato,
estilista

brasileiro

Nilo e
Madeira

Código da
Alemanha 
na internet

Cenário do
filme "Sin-
dicato de
Ladrões"

Cliente
usual da

casa
lotérica

Recurso
hídrico

formado
na cons-
trução da
Barragem
de Assuã,
no Egito

São Paulo
(sigla)

Assim, em
espanhol

Alerta

Tipo de
hepatite

Estudava
A rede co-
ordenada
pelo DNER

Seme-
lhante

Perna, em
inglês

Carro, em
inglês

(?) Bello,
atriz

Luís XIV e
George VI

Artigo
contratual

Exibição de 
obras de arte

Alcunha de Joaquim
José da Silva Xavier

Obedece
(à ordem)
(?) saber, 

um dos cri-
térios pa-
ra escolha
do minis-
tro do STF

Compreen-
são que

permite a
solução de
um proble-
ma (pop.)

Utensílio que cozinha
os alimentos sem

consumir
gás

Membra-
na úmida

Recipiente
de bebidas

Esticadas

A 6a nota
musical

Diálogo 
de Platão
Sufixo de 

"saborosa"

Macho, 
em inglês

O leite
fresco

Total-
mente

precisos

Rádio
(símbolo)

Gritos de
euforia

EsbeltoSão reno-
vados so-
lenemente pelo católi-
co na Semana Santa

Caloura
(?) Stout,
escritor
dos EUA

3/así — car — leg. 4/male. 6/viária.

LIBRA: Será necessário avaliar a importância das coisas 
que você deseja. Não deve deixar de buscar aquilo que 
estabiliza. É Vênus quem lhe dará energia para tanto.

ESCORPIÃO: O stress irá lhe consumir durante o dia, 
devido a ideias prejudiciais. Todas essas confusões se 
arrumarão com o tempo. 

SAGITÁRIO: Poucos momentos memoráveis durante este 
dia, oscilará entre o sorriso e siso, e por isso passará boa 
parte do tempo confuso. 

CAPRICÓRNIO: Será que tudo que reluz é ouro? Este 
com certeza vai ser um questionamento presente durante 
boa parte do dia.

AQUÁRIO: As coisas serão amenizadas neste momento 
por causa de algumas mutações genéricas. Você pode 
apresentar uma certa tranquilidade.

PEIXES: Agir com praticidade, é difícil certo, então reveja 
suas atitudes para compreender a falta de ação positiva 
no seu dia.
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DA REDAÇÃO - Os fãs brasileiros 
de The Big Bang Theory já 
podem comemorar - ou não, 
dependo do ponto de vista: a 
data do episódio que encerra 
a série nerd foi definida para 
02 de junho, segundo a War-
ner Channel, que exibe a sé-
rie no País. Nesta semana, a 
CBS anunciou a data de exibi-
ção nos Estados Unidos.

Assim, no dia marcado, às 
22h, Sheldon (Jim Parsons), 
Leonard (Johnny Galecki), 
Penny (Kaley Cuoco), Raj 

Warner anuncia data do último episódio 
de ‘The Big Bang Theory’ no Brasil

HORÓSCOPO

FOTO: DIVULGAÇÃO

(Kunal Nayyar), Howard (Si-
mon Helberg), Amy (Mayim 
Bialik) e Bernadette (Melissa 
Rauch) dirão adeus ao públi-
co após 279 episódios.

O especial terá uma hora 
de duração e será precedido 
por uma maratona com toda 
a 12ª temporada.

Antes que os fãs sintam 
saudades deste grupo de 
amigos, os produtores se 
asseguraram de manter a 
história de Sheldon Cooper 
viva com o spin-off Young 

Sheldon. A série conta a in-
fância de Sheldon Cooper e o 
último episódio da segunda 
temporada será exibido logo 
após a despedida de The Big 
Bang Theory.

Após 12 temporadas, a 
popularidade da série é tanta 
que o antigo “Stage 25”, onde 
a série é gravada, teve seu 
nome mudado para “The Big 
Bang Theory Stage”. A pro-
dução ganhou dez prêmios 
Emmy, um Globo de Ouro e 
seis People Choice Awards.

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

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

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

*Na compra do óculos completo

Mega Fábrica de Óculos
Faria Lima
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IMÓVEIS

CURSOS

Contrata-se

Aluga-se

Vende-se

Sítos e Chácaras

SERVIÇOS

NEGÓCIOS

Oportunidade

Aluguel de Máquina

Relax

Auto

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

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

APTO V. ROSÁLIA 
1 dorm.,sla., coz., wc. gar/
moto F.: 99519-6508 whats.
CASA CENTRO GRU 
1 dorm., sl, coz., wc, s/gar 
R$ 650,  F. 2443-1513 h/c

SOBRADO  STA  MENA 
Junto Av. Suplicy, 3 dorms., 
1 opcional + deps., 2 wcs., 
gar p/ 2 autos Doc. oK. 
325 Mil . Est. Prop. F.: 
2382-8300.

CAMBUI CASA 
200.mts² c/ 5 comodos, 140 
Mil 50% facilitado, a vista 
só 95 Mil Aceita FGTS. 
20.000Mts² c/nascente, 110 
Mil,. Rod. F.Dias 150km SP. 
F. 96215-6802

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

ANUNCIE AQUI
97380-7685ANUNCIE AQUI

97380-7685

CLASSIFICADOS

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

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.
BELLA 18A. INICIANTE 
Rua Cuevas , Nº 18. F.: 
2087-2091.

RETROESCAVADEIRA 
Escav.esteira, Rolo CA 15,  
Caminhão basc., Rolo  peq. 
dinaparc LR 95, Caçamba 
Estac, Bobcat. Fs.: 
2486-8586/ 97138-8449/ 
94159-7731

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
VENDO 
ESTACIONAMENTO 
Ao lado do Inter. Shopping e 
Poupatempo , L.L 13 Mil Seco, 
valor 350 Mil (11) 96812-0971
ARRENDA-SE 
alvará de Taxi em 
Guarulhos. F.: 2441-9535.

LINDO APTO. AV. 
MARTINS JRº 
2 Dorms. + deps, 
aquecedor, wc, sac, 
elevs. Cond. Baixo  lazer 
completo, 198 Mil  Doc. Ok  
F.: 2382-8300
TERRENOS GUARULHOS 
Ótimo localização há 
apenas 2 km da praça 
8 de dezembro. peq. 
entr. e mensais de R$ 
720,00 Últimas unid. 
não percam. F:4969-
4226/ 4969-0884 www.
cooperterrahabitacional.
com.br
TERRENO 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
PQ. RIVIERA 
Lançamentos em 
Bomsucesso, p/ Familia 
c/ renda de R$ 1.600, a 
R$ 1.900. F.: 99947-2225. 
Minha Casa/ Minha Vida.
TERRENO 450MTS² 
c/ 2 comodos, c/ imposto. 
Cabuçu 40 Mil,  entrada 20 
Mil. F.: 2404-2620
CASAS  P/RENDA 6X25 
Junto ao Extra  Av. Faria Lima 
R$ 250 Mil  F.:2382-8300

REPRESANTANTE  
COMERCIAL 

ADMITE c/ experiência  
ENTRAR EM CONTATO  
F.: 2432-8900  c/Theo 

ou Marcio

ESPAÇO GANESHA 
Admite moças p/ 
massagem. Ótimo amb. 
de trabalho pgto. diário F.: 
4574-3423/ 99277-1334 
whats.

Bem localizado, próx. a diversas opções de serv. e 
comércios, como padaria, mercado, açougue, farm., 
shopping, c/ fácil acesso às principais vias de acesso e 
rod. por transporte público. Conta c/ segurança e 
conforto no empreendimento e completa infra. no 
entorno. 340Mts², Sla 70 Mts² c/ wc, 5 salas térreo c/ 2 wc. 
Nos fundos edícula c/ coz., churrasq, wc, refeit, 4 vagas 
garagem Coberta.

VENDO PRÉDIO 
COMERCIAL R$598 MIL

Rua Roberto 116 - Santa 
Mena-  Trav. Av. Suplicy 

Whatsapp (11) 981625700 

Agende sua visita

SAYURI NISSEI 19A. 
Legittima, Linda e 
Universitária. F. 96613-
0558 c/ foto no whats.

11 4210-1371

FALE COM 
NOSSA 

REDAÇÃO

FOTO: DIVULGAÇÃO

MAYARA NASCIMENTO - Neste 
sábado (16), a partir das 10h, 
a Clínica e Pet Shop Mada-
gascar promoverá um en-
contro de animais exóticos e 
silvestres e uma série de pa-
lestras sobre o tema. O even-
to é autorizado pelo Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente 
e dos Recursos Naturais Re-
nováveis (Ibama) e acontece 
na avenida João Bernardo de 
Medeiros, 196 – Bom Clima.

O evento conta com pa-
lestras sobre alimentação, 
cuidados e conscientização 
de maus tratos, sorteios de 
brindes, pintura facial e ou-
tras atividades para as crian-
ças ao decorrer do dia. A en-
trada para o encontro será de 
um quilo de ração, que será 
doado para ONGs que cui-
dam de animais.

Recém-inaugurada, a 
Clínica Madagascar oferece 

serviços de banho, tosa, con-
sultas, exames, internação, 

Clínica Madagascar promove 
encontro de animais exóticos

DA REDAÇÃO - Para quem 
gosta de atividades em 
meio à natureza, o Bosque 
Maia, maior parque urba-
no de Guarulhos, oferece 
algumas opções durante 
este mês de março. Neste 
sábado (16), e também no 
próximo dia 30, sempre a 
partir das 9h, acontecem 
novas edições do Cami-
nhando pelas Trilhas do 
Bosque Maia. O passeio 
dura aproximadamente 2 
horas e tem acompanha-
mento de monitores que 
auxiliam os participantes 
a descobrirem as diversas 
espécies de animais e de 
plantas que habitam o 
parque, como orquídeas, 
bromélias, pau-brasil, en-
tre outras.

Corujas, morcegos 
frugíveros e gambás são 
alguns dos animais que 

Bosque Maia realiza trilhas 
e oficina de ervas medicinais

limpeza de tártaro entre ou-
tros serviços para os pets.

podem aparecer duran-
te a Trilha Noturna, que 
acontece no próximo dia 
23. O passeio começa às 
19h e termina por volta 
das 21h, com acompa-
nhamento de monitores 
e de agentes da GCM. 
Para os aventureiros 
noturnos, recomenda-
-se o uso de repelentes 
de insetos. A agenda do 
mês termina com oficina 
sobre ervas medicinais, 
que acontece no últi-
mo domingo de março, 
dia 31, a partir das 9h, 
no Centro de Educação 
Ambiental localizado no 
interior do bosque. O en-
contro tem duração de 2 
horas e abordará noções 
básicas de como prepa-
rar a terra com nutrien-
tes adequados para o cul-
tivo de ervas.
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