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Brotas recebe 
Campeonato Brasileiro 

de Rafting

Warner Channel 
celebra os 80 
anos de Batman 
com maratona 
especial de 
filmes

Cotações Selic (ano)
6,5% R$  998

Salário Mínimo

 

181
Disque-Denúncia

EuroDólar

-0,06%
R$ 3,78

Bovespa

Esse caderno é a espinha dorsal para o 
futuro investidor que se interesse pela 
cidade”, Guti, prefeito de Guarulhos

+0,06%
R$ 4,30
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Caderno Econômico revela a evolução 
de Guarulhos no mercado de trabalho
Segundo a publicação, o setor de serviços representará 50% dos estabelecimentos formais no município 
até 2020; levantamento apresenta, ainda, dados sobre comércio exterior, turismo, PIB e aeroporto Pág. 4

Restaurantes Populares da cidade ganham 
chopeiras de água da Sabesp

FOTO: MÁRCIO LINOFOTO: FABIO NUNES TEIXEIRA

FO
TO

: D
IV

U
LG

A
Ç

Ã
O

 

Município registra alta de 182% no 
número de casos de dengue em 2019

Com baixa produtividade, sessão da 
Câmara é encerrada sem vereadores

Pág. 5 Pág. 7

Ecopistas já foi multada em R$ 1 milhão 
por irregularidades na Ayrton Senna
Pág. 6

-0,41%
99.588



2 Quarta-feira, 20 de março de 2019
OPINIÃO www.fmetropolitana.com.br

MEMORIA - Câmara dos Deputados realiza sessão em memória de Marielle Franco e Anderson Gomes
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Jornalistas da TV Câmara 
avisam: não se trata de redu-
ção de horas de trabalho o 
objeto de reivindicação deles 
junto à 6ª. Câmara de Direito 
Público do Tribunal de Justiça 
de São Paulo. O que se con-
seguiu, na realidade, foi uma 
“adequação” à jornada es-
pecial de trabalho do jorna-
lista, prevista em lei federal. 
O pessoal da TV acrescenta 
que a Câmara de Guarulhos 
reconhece e respeita jorna-
das específicas de cargos 
que são amparados por lei 
federal como os médicos e 
procuradores.

Há mais algo a acrescen-
tar, referente às horas extras. 
Em seu despacho, a desem-
bargadora diz na sentença 
que, em respeito às horas ex-
tras, cada interessado deve 
entrar com ação individual, 
“se assim entender por bem”.

Foi noticiado aqui que 
os jornalistas da TV Câmara 
além da pretendida redução 
de jornada - de oito para 
cinco horas diárias - querem 
também receber horas extras 
por todos esses anos, desde 
que foram admitidos. Ficou 
claro agora que isso vai de-
pender de cada um.

Fontes do funcionalismo 
da Câmara acreditam que a 
redução, ou “adequação” da 
jornada de trabalho, como 
querem os funcionários jor-
nalistas, pode resultar tam-
bém na redução dos salários. 
Há controvérsias.

 
Sobreviventes
Está marcado para ama-

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

nhã, quinta-feira, mais um 
encontro dos “sobreviven-
tes”, grupo de velhos guaru-
lhenses que gosta de se reu-
nir para lembrar os tempos 
em que esta cidade não era o 
que é hoje. Os organizadores 
avisam: não há limite de idade 
para participar. Mesmo por-
que, o grande salto de Guaru-
lhos não aconteceu há tanto 
tempo assim. Os um milhão e 
quatrocentos mil habitantes 
de agora é uma marca que a 
cidade ganhou só nos últimos 
dez anos. O evento acontece 
no Guaru-Center, a partir das 
sete da noite.

 
Nenhuma preocupação
Decididamente não há 

nenhum vereador preocupa-
do com o processo que o Mi-
nistério Público move contra 
o Município sobre a mudan-
ça da Câmara para o prédio 
da antiga fábrica de tapetes 
Lourdes, na Vila Augusta. 
Cada dia que passa, aumen-
ta o prejuízo. Quatrocentos 
mil reais por mês gastos com 
aluguel. Na sessão de ontem, 
situação e oposição, ninguém 
tocou no assunto.

A Prefeitura recebeu o 
processo aberto pelo pro-
motor da 1ª Vara da Fazenda 
e encaminhou para a presi-
dência da Casa. Junto com a 
decisão do juiz Rodrigo Tellini 
de Aguirre Camargo, tomada 
no dia 14 de janeiro passado. 
A papelada está agora com a 
Procuradora Geral do Legis-
lativo, Rosangela Aparecida 
Pena. Ela instaurou processo 
administrativo.

uma suposta candidatura dele a verea-
dor em 2020.

Dúvida
Numa situação dessas quem está 

com a razão? O munícipe que acredita 
que pode falar o que quiser para um 
vereador, já que o mandatário é fun-
cionário do povo? O parlamentar, que 
deve se defender quando atacado por 
eleitores? Os dois lados, ou nenhum? O 
petista Marcelo Seminaldo foi o único 
que elogiou a atitude do jovem orador: 
“se ele não tivesse falado da maneira 
que falou, não haveria nenhuma reper-
cussão”, afirmou. Já Rafa Zampronio 
(PSB) foi bem realista: “o que vimos 
agora nada mais é do que o espelho da 
política. Hoje em dia o que mais rola é 
desrespeito com a classe”, declarou.

Passando dos limites
Já o líder do governo, vereador Dr. 

Eduardo Carneiro (PSB), ficou “p” da 
vida ontem na Câmara, após o ataque 
gratuito que sofreu juntamente com 
outros parlamentares, de pessoas liga-
das a determinado partido, que adora 
confusão e está acostumado a desres-
peitar a tudo e a todos. Mais cedo, an-
tes da sessão, alguns vereadores foram 
chamados durante uma reunião de “ca-
nalhas”, “mal caráter” e “puxa-saco”. 
Daí pra baixo! Ficou claro que a pre-
sença dessas pessoas na Casa de Leis 
não possuía a melhor das intenções. Só 
foram lá mesmo para ofender. Debate, 
nem pensar. Até o vereador Romildo 
Santos (DEM) criticou a postura ado-
tada pelos visitantes, que claramente 
estavam a serviço de um partido. Adi-
vinhem qual? Lamentável!

Cutucando com vara curta
Um munícipe guarulhense, morador 

do Ponte Alta, utilizou ontem a Tribu-
na Livre da Câmara para expressar sua 
opinião sobre a política local. Atirou 
pra tudo quanto é lado. Detonou verea-
dores, se mostrou descontente com po-
líticos que só aparecem no seu bairro 
em época de eleição e num tom bem 
exagerado conseguiu irritar boa parte 
dos parlamentares presentes. No mun-
do em que vivemos, nada demais, po-
rém minutos depois levou o troco. Não 
demorou muito para o corporativismo 
dos vereadores falar mais alto. Diversos 
parlamentares se revezaram em suas 
falas para atacar o jovem “reclamão”.

Quem tem razão?
Realmente escutar verdades na 

vida, muitas vezes dói pra qualquer 
um, mas na política, falar mal de vere-
ador, de forma oficial, dentro da pró-
pria Câmara, é uma afronta aceita por 
poucos. Por ser considerada a “Casa 
do Povo”, obrigatoriamente o espaço 
tem de ser aberto para a população de 
acordo com a legislação, mas na maio-
ria das vezes, o assunto a ser tratado 
na tribuna só é conhecido pelos parla-
mentares na hora da fala. No caso de 
ontem, depois do discurso, só restou 
aos incomodados dar “lições de moral” 
ao polêmico munícipe e desdenhar de 

ESPALHA 
FATOS

SERGIO LESSA 
ef@espalhafatos.com.br 
www.espalhafatos.com.br 
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RUA TAPAJÓS, 56    |   RESERVAS�THEFIRE.COM.BR    |   TEL: �11� 2447�1582  |  FUNCIONAMENTO: 2ª A DOMINGO: DAS 12h ÀS 24h

Deliciosas opções grelhadas para a hora do seu almoço. 
Carnes, peixes, massas, saladas e muito mais.

Almoço Executivo com opções para todos os gostos.
Venha conhecer e se surpreenda.

Grelhados de segunda a sexta
Apenas R$ 39,90
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MAYARA NASCIMENTO - Manten-
do o ritmo de crescimento de 
empregos na cidade, o setor de 
serviços abriu 409 estabeleci-
mentos no ano passado, se tor-
nando o maior setor responsá-
vel pela geração de empregos 
em Guarulhos. A expectativa 
é de que o setor de serviços 
represente 50% dos estabele-
cimentos formais abertos no 
município até o final da déca-
da. Os dados são da 5ª edição 
do Caderno Econômico de 
Guarulhos, lançado ontem pela 
Secretaria de Desenvolvimen-
to Científico, Econômico, Tec-
nológico e Inovação (SDCE-
TI), na Braspress, empresa do 
ramo de logística localizada em 
Cumbica.

“Esse caderno é a espinha 

Setor de serviços representará 50% do 
mercado formal em Guarulhos até 2020

Restaurantes Populares de Guarulhos 
ganham chopeiras de água da Sabesp

FOTO: MÁRCIO LINO

Turismo
Em 2018 o setor de turismo foi responsável por gerar 

mais de 35 mil vínculos empregatícios, envolvendo hos-
pedagem e transporte.

O número de passageiros que circularam pelo GRU 
Airport – Aeroporto Internacional de São Paulo, em Cum-
bica, saltou de 37.7 milhões em 2017 para 42.2 milhões 
em 2018, movimentando consequentemente o turismo 
na cidade. 

No ano passado a cidade recebeu mais de 27 milhões 
de passageiros de voos domésticos, representando um au-
mento de 15% em comparação ao ano anterior.

A rodoviária localizada no Parque Cecap também re-
gistrou crescimento e fechou o ano com faturamento de 
R$ 252 mil.

DA REDAÇÃO - As duas unidades 
dos Restaurantes Populares de 
Solidariedade de Guarulhos, o 
Zilda Arns (Macedo) e o Josué 
de Castro (Taboão), ganharam 
chopeiras de água da Sabesp 
que oferecem água tratada ge-
lada aos usuários. Elas foram 
instaladas nesta segunda-feira 
(18), em atenção a um pedido 
do prefeito Guti. Trata-se de 
uma ação pioneira no estado 
que visa conscientizar sobre a 
qualidade da água tratada ofe-
recida pela empresa, que, há 
cerca de três meses, assumiu a 
gestão dos serviços de abaste-
cimento e saneamento básico 
do município.

O secretário de Desenvol-

FOTOS: FABIO NUNES TEIXEIRA

vimento e Assistência Social, 
Alex Viterale, visitou a unida-
de do Macedo ontem e comen-
tou a iniciativa. “É uma ação 
pioneira em todo o Estado e 
que acontece na Semana Mun-
dial da Água, um período que 
lembra a importância desse re-
curso. Muitos usuários chegam 
aos Restaurantes desidratados 
e ainda não dispõem de recur-
sos financeiros para aquisição 
de uma bebida”, afirmou.

Cada unidade do Restau-
rante Popular serve por dia 
aproximadamente 600 refei-
ções balanceadas, com valor de 
R$ 1, além de desjejuns (pão e 
café) gratuitos e sopas no perí-
odo de inverno.

PIB
O Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística 
(IBGE) divulgou recente-
mente o Produto Interno 
Bruto (PIB) municipal de 
2016. Guarulhos contabili-
zou um valor de quase R$ 
54 bilhões, figurando assim 
como o 12º maior do país, 
sendo o 9º maior PIB in-
dustrial do Brasil.

dorsal para o futuro inves-
tidor que se interesse pela 
cidade. Com o caderno o em-
presário vem bem informa-
do para a cidade e consegue 
analisar o melhor caminho”, 
afirmou o prefeito Guti.

A publicação mostra o 
crescimento dos postos de 
trabalho, o que não acontecia 
desde 2014. Foi registrada no 
ano passado a criação de 3.751 
vagas, o que projeta o início de 
um período de recuperação, 
que também se estende aos se-
tores de serviços e de comércio.

A cidade tem forte parti-
cipação no comércio interna-
cional, tendo finalizado o ano 
como 21º maior município ex-
portador do país e o 13º maior 
importador. Em 2018, 646 

empresas guarulhenses parti-
ciparam como importadoras 
no comércio internacional e 
outras 432 exportaram. O úl-
timo saldo positivo na balança 
comercial ocorreu em 2012.

No Estado de São Paulo, 
Guarulhos se figura como o 7º 
maior município exportador e 
o 5º maior importador. Dentre 
os 10 produtos mais exporta-
dos, cinco deles estão relacio-
nados à indústria farmacoquí-
mica e farmacêutica.

“A cidade de Guarulhos 
vive um momento de transi-
ção entre ser uma cidade base 
para ser uma cidade do conhe-
cimento. Estamos planejando 
em longo prazo, e com muito 
trabalho, liderança, planeja-
mento e execução, iremos 
transformar a nossa cidade e o 
Brasil”, contou Rodrigo Barros, 
secretário da SDCETI.



DA REDAÇÃO - Guarulhos re-
gistra 79 casos de dengue 
confirmados somente neste 
início de 2019. O dado cor-
responde a um aumento de 
182,14% dos casos, quando 
comparado ao mesmo perí-
odo do ano anterior. Diante 
disso, os serviços de saúde 
têm se reinventado cada vez 
mais para chamar a atenção 
da população para o comba-
te ao Aedes Aegypti.

Hoje a região de saúde 
Cantareira, composta por 18 
Unidades Básicas de Saúde, 
aproveita o mês do Carnaval 
para colocar o Bloco da Saú-
de na rua com a Caminha-
da de Mobilização Contra a 
Dengue. O evento contará 
com a participação de 15 
componentes da bateria do 
bloco guarulhense Unidos 
dos Meus Ovos.    

A ação de sensibilização 
contra o mosquito terá início 
com a concentração marcada 

Casos de dengue em Guarulhos aumentam 182% em 2019

para às 8h, na praça do Pon-
to de Ônibus, localizada no 
Vale dos Machados. Depois, 
o bloco seguirá para a rua 
Eliseu Lauriano Ferreira, 15, 
no mesmo bairro, onde até 
às 13h, serão oferecidos ser-
viços como teste rápido para 
HIV e Tuberculose; plantão 

tira dúvidas sobre doenças e 
prevenções; distribuição de 
camisinhas; além de auxílio 
para pessoas que querem ter 
filhos e para quem prefere 
adiar o crescimento da famí-
lia. O objetivo é aproveitar a 
ocasião para promover ou-
tras ações educativas.

FOTO: ARQUIVO/AGÊNCIA BRASIL
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Noroeste paulista tem 20 cidades 
com epidemia pela doença
DA REDAÇÃO - Somente na 
região noroeste do Esta-
do de São Paulo, já são 20 
municípios em situação de 
epidemia devido aos casos 
de dengue. A cada balanço 
divulgado pelas prefeituras, 
novas mortes são confirma-
das. A Secretaria de Saúde 
de Andradina confirmou 
nesta segunda-feira (18), as 
duas primeiras mortes por 
dengue, após a chegada de 
laudos de exames feitos pelo 
Instituto Adolfo Lutz. As 
duas vítimas, um homem de 
47 anos e um idoso de 86, 
morreram no fim de feverei-
ro. A cidade já soma 2.650 
casos confirmados da doen-
ça este ano.

Em Bauru, a prefeitura 
convocou uma reunião de 

emergência após constata-
ção de que muitos domicí-
lios ainda têm criadouros de 
dengue. A cidade enfrenta a 
maior epidemia da doença 
em sua história e já decre-
tou situação de emergência. 
Foram confirmados 4.875 
casos e 10 mortes. Somente 
nos dois primeiros meses do 
ano, a rede de saúde fez 100 
mil atendimentos de pesso-
as com sintomas. Fernandó-
polis chegou a 1.354 casos 
confirmados. O número já 
é maior que na epidemia de 
2015, quando houve 1.154 
casos.

Em São José do Rio Preto, 
foram confirmados 3.240 ca-
sos, mas ainda há 4.473 em 
investigação. Já são quatro 
mortes confirmadas.
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DA REDAÇÃO - Desde o início 
da concessão do corredor 
Ayrton Senna/Carvalho Pin-
to, em 2009, a Agência de 
Transporte do Estado de São 
Paulo (Artesp) aplicou à Eco-
pistas multas que somam R$ 

Em 10 anos, Ecopistas já foi multada em R$ 1,3 milhão por 
irregularidades no corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto

Número de mortes no trânsito cai quase 30% em fevereiro
LUCY TAMBORINO - O número de 
mortes no trânsito em Gua-
rulhos apresentou queda de 
27% em fevereiro deste ano 
em relação a igual período de 
2018. Ao todo oito pessoas 
morreram após acidentes no 
mês de fevereiro deste ano, 
já no ano passado foram 11 
óbitos. Os dados do Sistema 
de Informações Gerenciais de 
Acidentes de Trânsito do Es-
tado de São Paulo (Infosiga-
-SP) divulgados ontem.

O estado também regis-

1º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E DO 
REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURÍDICA DE GUARULHOS - COMARCA DE 
GUARULHOS - ESTADO DE SÃO PAULO - MANUEL SANCHES DE ALMEIDA - 
Oficial-  CNPJ Nº 51.260.743/0001-31 - RETIFICAÇÃO DE REGISTRO IMOBILIÁ-
RIO - EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DOS CONFINANTES JOÃO ANTONIO 
PINHEIRO, JOSÉ ANTONIO PINHEIRO, LUIZ ANASTÁCIO BARBOSA, 

BENEDICTA MARIA LUZ, GERTRUDES MARIA DA CONCEIÇÃO e ISMAEL IGNÁCIO DE MOURA 
NEGRINI, expedido no procedimento administrativo de Retificação de Registro Imobiliário (art.213 da lei 
6.015/73) requerido por FRANCISCO MASSANORI IZUMI e sua mulher NEUZA IZUMI; CARLOS 
IZUMI e sua mulher LUIZA IZUMI; MASAKAZU WATANABE e sua mulher AMÉLIA WATANABE; 
ROSA IZUMI; PAULO IZUMI e sua mulher ALICE AKIMI TAKANO IZUMI; OSVALDO IZUMI e sua 
mulher LUIZA KEIKO IZUMI. MANUEL SANCHES DE ALMEIDA, Oficial Delegado do 1º Registro de 
Imóveis da Comarca de Guarulhos, Estado de São Paulo, na forma da lei. FAZ SABER a todos quantos 
o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possam, especialmente JOÃO 
ANTONIO PINHEIRO, JOSÉ ANTONIO PINHEIRO, LUIZ ANASTÁCIO BARBOSA, BENEDICTA 
MARIA LUZ, GERTRUDES MARIA DA CONCEIÇÃO e ISMAEL IGNÁCIO DE MOURA NEGRINI que, 
por requerimento prenotado sob n.280.098 em 11/06/2015, neste Serviço de Registro de Imóveis 
(localizado na Rua Dona Olinda de Albuquerque, n.157, Jardim São Paulo, Guarulhos) FRANCISCO 
MASSANORI IZUMI e sua mulher NEUZA IZUMI; CARLOS IZUMI e sua mulher LUIZA IZUMI; 
MASAKAZU WATANABE e sua mulher AMÉLIA WATANABE; ROSA IZUMI; PAULO IZUMI e sua 
mulher ALICE AKIMI TAKANO IZUMI; OSVALDO IZUMI e sua mulher LUIZA KEIKO IZUMI 
requereram, com fundamento nos incisos I e II do art.213 da Lei Federal n.6.015/73 (redação dada pela 
Lei n.10.931 de 02/08/2004), a RETIFICAÇÃO DO REGISTRO do imóvel situado na Estrada de 
Rodagem, Chácara da Fonte, Água da Casa Branca, Bairro de Bom Sucesso, nesta cidade, objeto da 
Matrícula n.30.418, desta Serventia, suprimindo-lhe, inclusive, deficiências quanto à especialização 
objetiva, ou seja, para apurar a área do imóvel, inserir medidas lineares e atualizar os confrontantes, 
conforme planta e memorial descritivo que integram o procedimento prenotado sob n.280.098. Como o 
imóvel retificando confronta com aquele que é objeto das Transcrições ns.42.560 e 42.562 (de 
propriedade de JOÃO ANTONIO PINHEIRO, JOSÉ ANTONIO PINHEIRO, LUIZ ANASTÁCIO 
BARBOSA, BENEDICTA MARIA LUZ, GERTRUDES MARIA DA CONCEIÇÃO e ISMAEL IGNÁCIO DE 
MOURA NEGRINI), o § 2º do art.213, da Lei n.6.015/73, exige sua prévia notificação. As diligências 
efetuadas pelo Oficial de Títulos e Documentos desta Comarca, e pelo 1º Oficial de Títulos e Documen-
tos de São Paulo, objetivando as notificações pessoais, restaram infrutíferas, por não terem sido 
encontrados em nenhum dos endereços, razão pela qual, por este edital, ficam os mesmos (JOÃO 
ANTONIO PINHEIRO, JOSÉ ANTONIO PINHEIRO, LUIZ ANASTÁCIO BARBOSA, BENEDICTA 
MARIA LUZ, GERTRUDES MARIA DA CONCEIÇÃO e ISMAEL IGNÁCIO DE MOURA NEGRINI), 
notificados do teor da mencionada pretensão retificatória e que, caso queiram, poderão impugná-la 
(fundamentadamente), desde que o façam dentro do prazo de quinze (15) dias contados da primeira 
publicação, sendo que a impugnação deverá ser apresentada (por escrito) diretamente no escritório 
registral localizado no município e comarca de Guarulhos, na Rua Dona Olinda de Albuquerque, n.157, 
Jardim São Paulo, no horário compreendido entre às 9:00 e 16:00 horas, de segunda a sexta-feira. A 
ausência de impugnação implicará na anuência tácita à pretensão retificatória. Assim, expediu-se o 
presente edital, para que de futuro ninguém possa alegar nulidade, o qual será afixado no lugar de 
costume (no interior do escritório registral) e publicado, por duas vezes, em jornal de grande circulação. 
Guarulhos, 28 de fevereiro de 2019. MANUEL SANCHES DE ALMEIDA - Oficial Delegado

1,3 milhão. Nos últimos 12 
meses, a concessionária rece-
beu 73 notificações referentes 
a irregularidades como não 
cumprir os procedimentos 
técnicos, operacionais e admi-
nistrativos descritos no manu-

al de operações das praças de 
pedágio e manter o índice de 
operacionalidade do sistema 
de sensoriamento de tráfego 
inferior a cem por cento. 

Na última sexta-feira (15) a 
agência notificou a Ecopistas 
de abertura de processo san-
cionatório devido a irregulari-
dades verificadas nas rodovias 
Ayrton Senna e Carvalho Pinto 
durante a operação “Blitz Olho 
Vivo” realizada em 25 de feve-
reiro. A ação especial de fiscali-
zação ocorreu na extensão total 
da via entre os municípios de 
São Paulo e Taubaté, passando 
pelas cidades de Guarulhos, 
Itaquaquecetuba, Mogi das 
Cruzes, Guararema, Jacareí, 
São José dos Campos e Caça-
pava. Os processos sancionató-
rios podem gerar multas, cujo 
valor pode chegar a R$ 126 mil.

Na blitz foi identificado 
que a Ecopistas não executou 
apenas cinco das 83 não con-
formidades apontadas em fis-
calizações anteriores. Foram 

trou queda – significando 
uma redução de 7% no nú-
mero de vítimas fatais. De 

375 pessoas que morreram 
no segundo mês de 2018, 
esse ano foram 347.

Resposta
Em nota, a Ecopistas 

reafirmou que prosse-
guirá com todas as pro-
vidências necessárias 
para garantir condições 
de excelência em suas 
rodovias. Ela, esclareceu, 
no entanto, que as não 
conformidades apon-
tadas nas fiscalizações 
não comprometem a 
segurança e o conforto 
dos usuários do corredor 
Ayrton Senna/Carvalho 
Pinto.

Desde o início de suas 
atividades, a Ecopistas 
investiu mais de R$ 1,7 
bilhão em obras de me-
lhorias e manutenção da 
infraestrutura viária em 
prol do usuário e do in-
teresse público, e é con-
siderada a 6ª melhor ro-
dovia do país segundo a 
pesquisa CNT 2018.

realizados reparos em pavi-
mento (trincas, depressões e 
outras), em sinalização vertical 
e horizontal, em defensas me-
tálicas e limpadas pichações. 
Os cinco apontamentos não 
corrigidos se referem a sinali-
zação horizontal. E, a fiscaliza-
ção identificou 60 novas não 
conformidades relacionadas 
a sinalização horizontal, pavi-
mento, segurança viária, picha-
ção, problemas na drenagem e 
limpeza, entre outras.

Os reparos não realizados 
geraram notificações que, so-
madas, chegam a R$ 126 mil 
em possíveis multas. Durante 
o processo, a concessionária 
tem garantido amplo direito 
de defesa. A Ecopistas tam-
bém será notificada das no-
vas 60 não conformidades 
encontradas pela operação 
da Artesp. Se não forem sa-
nadas nos prazos previstos 
em contrato, novas punições 
à concessionária poderão ser 
aplicadas.

FOTOS: MAYARA NASCIMENTO

Prefeitura realiza atendimento emergencial no Jardim Guaracy
DA REDAÇÃO - A Secretarias de Desenvolvimento e Assistência Social (SDAS) e o Fundo So-
cial de Solidariedade realizaram ontem atendimento emergencial de famílias atingidas pelo 
transbordo do rio Tietê. A iniciativa foi acompanhada pela presidente do Fundo Social, Elen 
Farias, e pelo Diretor de Assistência Social, Fábio Cavalcante.

A ação se concentrou nas ruas dos Vigilantes, Esporte e Cacique, com equipes cadastran-
do os moradores para distribuição de cestas básicas e água. Aproximadamente 30 famílias 
foram cadastradas em programas de transferência de renda.



LUCY TAMBORINO  - Com pouco 
mais de duas horas, a sessão 
da Câmara de ontem foi nova-
mente encerrada por falta de 
quórum. No período, apenas 
três requerimentos com pedi-
do de informações foram de-
liberados e dois vetos totais de 
projetos de leis mantidos.

Um deles foi a instituição 
do Programa Remédio em 
Casa. Este tinha o objetivo 
de encaminhar diretamente 
à residência de pessoas ido-

Com baixa produtividade, sessão da Câmara 
é encerrada novamente por falta de quórum

Vereadores devem fazer diligências 
no aterro sanitário no Cabuçu 

CEI do Aeroporto deve 
convocar representantes 
do terminal de Cumbica

LUCY TAMBORINO - Em reunião 
realizada ontem das comis-
sões de Trânsito e Trans-
portes e Desenvolvimento 
Urbano e Desenvolvimento 
Econômico (Dude), os vere-
adores presidentes Thiago 
Surfista (PRTB) e Dr. Laér-
cio Sandes (DEM), respecti-
vamente, informaram que 
devem fazer diligências no 
aterro sanitário, localizado 
no Cabuçu, para averiguar 
a situação do local após o 
deslizamento ocorrido em 
dezembro e que vem sendo 
monitorado constantemente 
pela prefeitura. A medida, 
que tem objetivo de avaliar o 
problema e dar encaminha-
mento a novas ações, deverá 
ter a data definida amanhã. 

Na ocasião, o município 
decretou estado de emer-
gência, em razão da ruptu-
ra por escorregamento de 
parte do corpo do aterro 

LUCY TAMBORINO  - A Comis-
são Especial de Inquérito 
(CEI) que investiga possí-
veis práticas irregulares no 
GRU Airport – Aeroporto 
Internacional de São Paulo, 
em Cumbica, deve receber 
representantes, na próxima 
terça-feira (26), da conces-
sionária responsável pela 
administração do terminal. 
A medida foi decidida em 
reunião realizada ontem. 

Entre os questionamen-
tos, alvos da investigação, 
estão condutas abusivas 
ao consumidor, geração de 
calor e poluição do ar e so-
nora com o abastecimento 
dos aviões, ruídos excessi-
vos, além de alteração no 
ambiente urbano e natural. 
“A Câmara tem obrigação 
de levar a cabo esses te-
mas”, defendeu o vereador 
João Dárcio (Podemos), 
que preside a CEI.

sas, com deficiência ou mo-
bilidade reduzida, além de 
portadoras de doenças crô-
nicas, usuárias do Sistema 
Único de Saúde (SUS), os 
remédios de uso contínuo 
que lhes forem prescritos 
em tratamento regular. 

O texto foi criticado pelo 
vereador líder do governo, 
Eduardo Carneiro. “Quanto 
custa esse projeto? Será que as 
secretarias de Finanças a Saú-
de suportam o valor?”, disse.

FOTO: LUCY TAMBORINO
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sanitário. Após o ocorrido, a 
população reclama de mau 
cheiro e aumento do núme-
ro de moscas, em função do 
lixo que ficou esparramado 
na superfície.

“O acúmulo de respon-
sabilidades passadas antes 
mesmo de eu nascer. Isso é 
um problema de políticas 
públicas defasadas ao lon-
go de vários governos. São 
questões apartidárias”, de-
fendeu o vereador Rafa Zam-
prônio (PSB).

Na ocasião, o líder da 
oposição, Edmilson Souza 
(PT) informou que apre-
sentou um projeto de lei na 
Câmara para a proibição de 
novos aterros na cidade. “Fi-
zemos um apelo a todos os 
vereadores que quiserem as-
sinar o projeto. É um proble-
ma de sustentação do meio 
ambiente da cidade como 
um todo”, disse.



8 Quarta-feira, 20 de março de 2019
OPINIÃO www.fmetropolitana.com.br

     A Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), 
em parceria com o Programa Universidade 
Aberta do Brasil (UAB), está com inscrições 
abertas para seleção de alunos para os cursos 
de especialização na área da educação, na 
modalidade a distância. Há vagas disponíveis em 
cursos para professores da Educação Básica, da 
Educação Infantil ao Ensino Médio, em exercício 
na rede pública, e também para profissionais da 
área da saúde. As inscrições vão até às 23h59 
do dia 14 de abril de 2019. Para se inscrever, 
o candidato deve possuir formação de nível 
superior em curso reconhecido pelo Ministério 
da Educação (MEC) e preencher o formulário 
de inscrição via on-line, pelo endereço https://
webapp.sead.unifesp.br/index.php?c=Formulario
&m=preencher&cod=152.

     A prefeitura realiza na próxima sexta-feira 
(22), o “I Encontro de Parceiros para o Programa 
Acessuas Trabalho”, às 14h, no Salão de Artes 
do Adamastor Centro. A iniciativa da Secretaria 
de Desenvolvimento e Assistência Social irá 
explicar sobre o programa, cujo propósito é 
a busca da autonomia das famílias usuárias 
da Política de Assistência Social através da 
integração ao mundo do trabalho. Empresas, 
instituições de ensino e agências de emprego 
interessadas em participar devem entrar em 
contato com a pasta. A ação faz parte de um 
conjunto de ações de articulação de políticas 
públicas, mobilização, encaminhamento e 
acompanhamento de pessoas em situação de 
vulnerabilidade e/ou risco social, permitindo 
acesso a oportunidades de trabalho. 

ANOTE

Precisamos lembrar também da 
Ameaça de Entrada de Novos 
Concorrentes

Quais forças 
atuam sobre o 
seu negócio:

Olá amiguinhos conectados! Va-
mos começar o ano então? Agora 
que passou o carnaval, o país começa 
a entrar no ritmo de trabalho. Mas 
e nós? Como está nosso planejamen-
to? Pouco antes do carnaval, falamos 
sobre como iniciar o planejamento 
de seu negócio, identificando as for-
ças e as fraquezas internas e como 
observar as ameaças e as oportunida-

des que o cenário externo apresenta. 
Vamos continuar esta jornada, 

entendendo como identificar quais 
forças atuam sobre o seu negócio, 
seja de forma positiva ou ainda, ne-
gativa. 

Neste método, você analisa e 
identifica os elementos que, de uma 
forma ou outra exercem influência 
sobre o seu negócio, usando essa 
analise para entender como anular 
ou minimizar as negativas, e a po-
tencializar as forças positivas a seu 
favor. 

Vamos começar pela Rivalidade 
entre os Concorrentes. Neste aspec-

to, mapeamos até que ponto a con-
corrência pode afetar nosso modelo 
de negócio e de que forma podemos 
combater isso. Na segunda, enten-
demos como o Poder de Negociação 
dos Clientes pode influenciar em 
nosso preço, seja pelo poder de pe-
chincha ou mesmo de exigência por 
mais qualidade. 

Seguimos então, analisando o Po-
der de Negociação dos Fornecedores 
que, se não tiverem concorrentes 
próximos, podem ditar as regras, 
afetando diretamente nosso preço e 
nossas vendas. 

Precisamos lembrar também da 
Ameaça de Entrada de Novos Con-
correntes, que podem sempre acon-
tecer, como foi o caso da época em 
que víamos uma paleteria mexicana 
em cada esquina. Precisamos apren-
der a combater ou ainda, evitar esta 
situação. 

Por fim, precisamos nos preparar 
para a possibilidade de surgimento 
de Produtos Substitutos, que podem 
simplesmente destruir nosso negó-
cio. Afinal de contas, quem ainda 
lembra do IPod, agora que temos 
smartphones? 

Enfim amiguinhos, acabamos de 
conhecer uma das mais conhecidas 
e utilizadas ferramentas de gestão, 
chamada de Análise das 5 fôrças, 
criada por Michael Porter, utilizada 
por grandes empresas para identifi-
car novos mercados, localização de 
filiais de suas empresas ou ainda, 
analisar a redução ou expansão das 
mesmas. Então, porque não usar no 
seu negócio? Aproveite e organize 
sua estratégia. 

Gostou do artigo? Fique ligado 
que semana que vem tem mais. Se 
quiser conversar mais sobre o assun-
to, me mande uma mensagem no an-
dre@redpillmkt.com.br.

ANDRÉ LOGELLO LIMA
Gestor da agência RedPill Estratégia e 
Marketing e coordenador do curso 
de pós-graduação em marketing 
digital e e-commerce do Senac Osasco.

PONTO
DE VISTA
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Trump: Brasil será principal aliado 
dos Estados Unidos fora da Otan

FOTO: ISAC NÓBREGA/PR

DA REDAÇÃO - O presidente dos Esta-
dos Unidos, Donald Trump, afirmou 
que o Brasil será designado principal 
aliado dos Estados Unidos fora da 
Organização do Tratado do Atlânti-
co Norte (Otan). Ainda deixou aberta 
a possibilidade de o Brasil integrar 
a Otan, que é uma organização mi-
litar formada por países da Europa 
e da América do Norte, com origem 
na oposição ao socialismo liderado, 
na época, pela União Soviética, hoje 
extinta.

“Como disse ao presidente [Jair] 

Expectativas
Durante o encontro, Bolsonaro mencionou sua satisfação por se reu-

nir com Trump. “É uma satisfação estar nos Estados Unidos, depois de 
algumas décadas de alguns presidentes antiamericanos, o Brasil mudou a 
partir de 2019”. Bolsonaro disse que a reunião com Trump é significativa 
para brasileiros e norte-americanos. Segundo ele, ambos têm muito em 
comum.

Durante o encontro de ontem eles trocaram camisas oficiais das sele-
ções de futebol. Segundo o norte-americano, o presente era uma homena-
gem ao Brasil, que é uma potência no futebol. Trump presenteou Bolso-
naro com a camisa de número 19 – em alusão ao ano de 2019. “O Brasil 
é um grande país. A grande potência do futebol. Tem grandes jogadores, 
posso lembrar de Pelé e tantos outros”, disse.

De presente, Trump ganhou uma camisa de número 10 – igual à que 
Pelé usou quando estava na ativa. Bolsonaro disse que a escolha do núme-
ro 10 foi por causa das muitas alegrias que Pelé deu ao Brasil. “A camisa 
que simboliza o maior jogador de todos os tempos”, disse.

Bolsonaro, vou designar o Brasil 
como principal aliado que não é da 
Otan, e até possivelmente um aliado 
da Otan. Falei com muitas pessoas a 
respeito disso. Nossas nações traba-
lham juntas para proteger os nossos 
povos do terrorismo, do crime trans-
nacional, das drogas, do tráfico de ar-
mas e de pessoas, que está agora na 
vanguarda do crime”, disse.

Trump e Bolsonaro se reuniram 
na Casa Branca. Para Trump, a reu-
nião entre ele e o presidente brasilei-
ro foi “excelente”.

Adivinha quem está chegando
em Osasco para somar forças ?

• Salas exclusivas ou compartilhadas
• Espaço de convivência com copa e café gratuito
• Salas de reunião e atendimento, ideal para 
terapeutas e profissionais liberais 
• Recepção com gerenciamento de correspondências 
e recados
• Bicicletário• Bicicletário
• Espaço Gourmet e área verde
• Localização privilegiada
• Ambientes climatizados
•Aluguel, mobiliário, água, Luz, IPTU, Internet banda 
larga com wi-fi para Coworkers e visitantes.

e descubra as vantagens de um dos mais 
inovadores conceitos em Coworking.

Tudo o que é preciso para alavancar seu negócio!

Sumforces I
R. Ari Barroso, 166 
 Jd. Pinhal, Guarulhos.

Sumforces II
R. Cavadas, 43 
 Vila Endres, Guarulhos.

Sumforces III
R. Túlio Brancaleone, 114 
Centro, Guarulhos.

Sumforces IV
R. João Teixeira Machado, 211 
Vila Campesina, Osasco.



ÁRIES: Você ganhará uma ajudar muito importante neste 
dia do elemento Fogo por agir de uma forma muito mais 
ativa. 

TOURO: As suas emoções ficarão muito mais afloradas 
neste dia tão energizante e abrupto. Seja um líder neste 
dia mais complexo.

GÊMEOS: Tende a agir com uma certa dificuldade neste 
momento tão complexo para você nesta jornada. Creia 
na sua habilidade.

CÂNCER: Poderá se sentir melhor no decorrer do dia 
por causa de muitas energias que vem permeando a sua 
conduta neste momento.

LEÃO: Alguns exageros podem fazer com que você 
tenha um pouco de dificuldade para conseguir planificar 
as suas intenções mais apuradas. 

VIRGEM: Não haverá muita mudança dentro daquilo 
que esperava, as movimentações de Mercúrio serão um 
pouco obscuras neste momento. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETASPALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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(?) de dar-
do, moda-
lidade do
atletismo

Último
livro de 

José
Saramago

Descola-
mento de
(?), mal
ocular

Proteção
corporal

usada por
policiais

Criados
de com-
panhia

O valor do
produto
em liqui-

dação

Antonio
Negreiros,
bailarino
brasileiro

Reação
diante do
desco-
nhecido

"O pro-
metido (?)

devido"
(dito)

Letra-
símbolo do
tamanho
pequeno

Cereal 
semelhante
ao milho

(?) Lanka,
país de

origem do
catamarã

Hélio de
(?) Peña,
humorista
brasileiro

Prenome 
verdadeiro
de Marilyn

Monroe

(?) school:
velha

guarda
(ing.)

Pé (?) pé:
vagaro-
samente

Ivan
Lessa,

jornalista
e cronista

(?) Gorda,
município
gaúcho

Proprietá-
rios de
imóveis

alugados

A linha que forma um
ângulo de 90º com a

vertical (Geom.)
"Leis", em CLT

Chefe, 
em inglês
Tempo, em
espanhol

Que di-
verge de
um ideal
político

Um dos 
Trapalhões
O "G", em

IBGE

Norma de
qualidade
Negócio

desonesto

Escrever
em papel

Concede

O de avestruz pesa
cerca de 1,5 kg

(?) Tolstoi, escritor
de "Guerra e Paz"

Superio-
ridade;

excelência

Ralph Fiennes em
"007

Contra
Spectre"

Ainda
Não existe

no ciclo
vicioso

Forma do barbeador
não elétrico

Interjeição mineira

Punição como a ruí-
na de Sodoma (Rel.)
Região com o mais
extenso litoral (BR)

3/iso — old — sri. 4/boss. 5/sorgo. 6/tiempo.

LIBRA: O seu lado mais ativo fará com que você transmi-
ta um forte sentimento de domínio. Sua ligação com um 
escorpiano irá lhe fazer muito bem neste dia.

ESCORPIÃO: Dentro da sua constelação algumas mudan-
ças ficarão a margem daquilo que você tanto planejava. 
As coisas podem ficar mais complicadas neste dia.

SAGITÁRIO: Você pode tomar um pouco mais de cora-
gem nesta jornada para ficar mais alegre neste dia. As 
coisas podem lhe gerar conflitos.

CAPRICÓRNIO: O seu diálogo com determinadas 
pessoas irá fazer você refletir com muito mais vigor nesta 
jornada complexa e derivativa das suas reflexões.

AQUÁRIO: Mesmo que seja alguém insistente nas suas 
ideias poderá ser surpreendido por uma pessoa bem 
especial. 

PEIXES: Você terá que enfrentar determinadas comple-
xidades no decorrer da sua caminhada, mas somente 
coisas simples.
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DA REDAÇÃO - Há 80 anos, Bat-
man fazia a primeira apari-
ção nos quadrinhos. E para 
celebrar a data, a Warner 
Channel irá exibir três longas 
do herói que, todos os dias 
em Gotham City, combate a 
corrupção e a onda de crimes 
que assola a população.

A maratona será no dia 30 
de março, sábado, às 17h20, 
de acordo com informações 
do canal. Os três filmes sele-
cionados relembram a men-

Warner Channel celebra os 80 anos de 
Batman com maratona especial de filmes

HORÓSCOPO

FOTO: DIVULGAÇÃO

te tática do Homem-Morcego 
em períodos diferentes da 
história. 

O primeiro longa a ser 
exibido é Batman: O Re-
torno, de 1992, dirigido e 
produzido por Tim Burton. 
Bruce Wayne enfrenta dois 
criminosos peculiares: Pin-
guim, que busca ser aceito 
socialmente e quer ser o 
dono de Gotham City, e a se-
dutora Mulher Gato. Batman 
é interpretado por Michael 

Keaton e o filme conta com 
outros grandes nomes como 
Michelle Pfeiffer, Danny De-
Vito, Christopher Walken e 
Michael Gough. A produção 
foi indicada ao Oscar nas ca-
tegorias Melhores Efeitos Vi-
suais e Melhor Maquiagem.

Na sequência, a Warner 
Channel vai exibir Batman 
- O Cavaleiro das Trevas, de 
2008, dirigido por Christo-
pher Nolan. Cristian Bale deu 
vida ao personagem principal 
que, com a ajuda do Tenente 
Gordon e do promotor públi-
co Harvey Dent, quer destruir 
o crime organizado para sem-
pre. No longa, Heath Ledger, 
Morgan Freeman, Gary Old-
man, Michael Caine, Maggie 
Gyllenhaal e Aaron Eckhart 
fazem parte do elenco.

E, a partir das 22h30, Bat-
man x Superman: A Origem 
da Justiça, de 2016, encerra 
a maratona em homenagem 
ao aniversário de 80 anos do 
personagem. O confronto 
entre Superman e Zod em 
Metrópolis faz com que a 
população mundial se divida 
sobre a existência de extra-
terrestres. 

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 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
9500-5000BOSCH CAR SERVICE 

Admite Vendedor, Ax. 
vendas , Alinhador, 
Mecânico, Tec. Injenção. 
Sexo masc.  c/ exp. CV. 
P/ e-mail comercial@
automaxcentroautomotivo.
com.br
ESPAÇO GANESHA 
Admite moças p/ 
massagem. Ótimo amb. 
de trabalho pgto. diário F.: 
4574-3423/ 99277-1334 
whats.
PEDREIRO 
P/ Morar no emprego 
(Pousada) Guarulhos/
Bonsucesso. F.: 99630-
7707 só whats./ 2438-4912

VDO CHÁCARA 
Morro Grande, 1.000Mts², 
ótima topografia, próx. ao 
asfalto Est. Nazaré Pta. 60 
Mil F.: 94705-4041

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
CASAS  P/RENDA 6X25 
Junto ao Extra  Av. Faria 
Lima R$ 250 Mil  F.:2382-
8300

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

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.

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

REPRESANTANTE  
COMERCIAL 

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

ou Marcio

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

11 4210-1371

FALE COM 
NOSSA REDAÇÃO

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.
LINDO APTO. AV. 
MARTINS JRº 
2 Dorms. + deps, 
aquecedor, wc, sac, 
elevs. Cond. Baixo  lazer 
completo, 198 Mil  Doc. Ok  
F.: 2382-8300

TERRENO BOITUVA 
c/ escritura 305Mts², 
murado , próx a centro. 
Pedindo 160mil ac. contra 
proposta . F.: 98375-3557
CHÁCARA NO MARMELO 
Na altura 2.900 da Estrada 
do Saboó.  1200 mts² 
cercada , portão ,casa 
c/4 cômodos, todos c/ 
acabamento ..tem pomar 
há produzindo F.98375-
3557

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

BELLA 18A. INICIANTE 
Rua Cuevas , Nº 18. F.: 
2087-2091.
SAYURI NISSEI 19A. 
Legittima, Linda e 
Universitária. F. 96613-
0558 c/ foto no whats.

DA REDAÇÃO - A cena se repete 
em Brotas quase que diaria-
mente: botes infláveis lotados 
de turistas, conduzidos por 
monitores experientes, des-
cem as corredeiras e quedas 
do rio Jacaré-Pepira numa das 
atividades mais procuradas da 
capital do turismo de aventu-
ra, o rafting. Mas de 22 a 24 de 
março, além do passeio para 
os visitantes, há uma atração 
especial: Brotas sedia a pri-
meira etapa do Campeonato 
Brasileiro de Rafting R4, qua-
tro remadores no bote. Atletas 
de ponta do esporte vão cair 
na água em quatro disputas 
que valem pontos na briga 
por vaga para representar o 
Brasil no campeonato mun-
dial, que neste ano será dispu-
tado na Austrália, em julho. E 
o melhor: das quatro provas, 
três serão no trecho que o rio 
corta a cidade, no Parque dos 
Saltos, lugar perfeito para os 
brotenses e turistas assistirem 
o espetáculo.

A expectativa é que será 
um show de rafting. Já estão 

Campeonato Brasileiro de Rafting em Brotas, um show para o público
inscritos cerca de 120 atletas 
de Brotas, Piracicaba e Rio de 
Janeiro. O detalhe é que mais 
da metade deles é de Brotas. 
Isso significa que a torcida será 
forte pelas equipes da casa. 
No dia a dia, eles são monito-
res nas agências que operam 
o rafting na cidade e condu-
zem os turistas na descida do 
Jacaré-Pepira. O que nem to-
dos sabem é que muitos deles 
treinam forte e competem no 
mais alto nível do esporte. Não 
é à toa que Brotas ajuda e mui-
to o Brasil a obter títulos inter-
nacionais. Conta com várias 
equipes masculina e feminina 
em diferentes categorias. A 
mais premiadas delas, a equi-
pe masculina Bozo d´Água, 
venceu sete vezes o Campeo-
nato Mundial de Rafting. No 
ano passado, representando o 
Brasil na Copa do Mundo do 
Rafting, disputado na China, 
foi a grande vencedora. Já no 
Campeonato Mundial, ocorri-
do na Argentina, ficou com o 
título de vice-campeão.

Além de reunir remadores 

de ponta do rafting brasileiro, 
quem estiver em Brotas no 
final de semana vai assistir 
a um espetáculo porque há 
provas que são emocionantes, 
explica Rebeca Fernandes, 
vice-presidente da Associação 
Brasileira de Rafting. A princi-
pal delas é head to head cross, 
no domingo pela manhã, no 
Parque dos Saltos. “Nesta pro-
va, dois botes largam juntos. 
Ganha quem cruzar primeiro 
a linha de chegada, a cerca de 
500 metros à frente. É emo-

FOTO: DIVULGAÇÃO

cionante porque uma equi-
pe pode tentar atrapalhar o 
desempenho da outra, desde 
que não obstrua a passagem 
da outra”, detalha. Como são 
várias equipes, a previsão é 
que a prova toda dure mais de 
duas horas.

Outra disputa que costu-
ma emocionar o público é a 
slalom, que será no sábado 
às 9h, também no Parque dos 
Saltos. “Essa é a prova clássi-
ca do rafting, em que as equi-
pes precisam fazer o trajeto 

determinado contornando as 
balizas. Uma a favor da cor-
renteza e outra contra a cor-
renteza, o que exige dos atle-
tas técnica e esforço”, explica 
Rebeca. Como cada equipe 
tem direito a duas descidas, 
a previsão é de cerca de duas 
horas de competição. E ainda 
há uma prova curta, de cerca 
de 320 metros, a do tiro, que 
será na sexta-feira. E uma lon-
ga, a descenço, de cerca de 10 
quilômetros, que será realiza-
da na sexta-feira.
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