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ARTE- Os vagões dos trens e metrô do estado se transformaram com a chegada de artistas de rua
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Existe uma iniciativa na 
Câmara de Vereadores de 
Guarulhos pra mudar o ho-
rário das sessões. Transferir 
de duas horas da tarde para 
depois das seis. Foi proposta 
pelo vereador Edmilson Lula 
Souza que é líder da oposi-
ção. Tem certo sentido. Ele 
acha que o horário atual não 
dá chance para as pessoas 
que trabalham acompanhar a 
atuação dos vereadores. Mas 
está difícil aprovar. O assunto, 
por sinal, até agora nem foi 
colocado em discussão.

Houve época em que as 
sessões da Câmara eram 
noturnas. A frequência do 
público era maior, mas os 
vereadores sempre enten-
deram que o desconforto do 
horário noturno, para eles é 
claro, fala mais alto. Fora isso, 
alegam outros motivos. Lem-
bram que a imprensa local é 
prejudicada. Os jornais têm 
hora pra fechar suas edições, 
assim sendo a cobertura fica 
capenga. Esse detalhe ajuda 
na argumentação de quem 
não quer ficar na função além 
das cinco da tarde. Este, em 
média, é o horário de encer-
ramento das sessões. Com as 
duas sessões, são seis horas 
de plenário por semana. Isto 
na melhor das hipóteses.

 
Fala prefeito
Há uma certa curiosidade 

em saber por que o prefeito 
de Guarulhos pratica tantas 
mudanças em seu secretaria-
do. A dança dos nomes pare-
ce nunca terminar e tem sido 
um dos principais assuntos 

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

dos colunistas locais. Quem 
entra e quem sai da admi-
nistração de Guti, o prefeito, 
anima as colunas de política 
junto com as especulações 
sobre candidatos aos cargos 
que estarão em disputa no 
final do próximo ano. Quem 
sai pra vereador, quem sai 
pra prefeito, quem se com-
põem com quem. Tem muito 
tempo até lá, mas, na falta de 
assunto...

 
Sete bilhões
O prefeito vai falar sobre 

isso hoje numa entrevista 
marcada na TV Guarulhos, 
ao meio dia. Principalmente a 
história das mudanças cons-
tantes na sua assessoria.  Mas 
há outras questões importan-
tes pra tratar com ele. Uma 
delas é saber das razões que 
o levaram a evitar fazer de-
núncias sobre administrações 
anteriores junto ao Ministério 
Público. Ou os motivos não 
existem? Algo a dizer sobre a 
dívida de sete bilhões e meio 
de reais? Isso compromete 
ou não o desenvolvimento da 
cidade? Falta dinheiro para a 
saúde? E as escolas? A gen-
te sabe que a dívida não foi 
criada por ele. Mas quem é 
o responsável? Como está a 
relação com a Câmara? Algu-
ma queixa da oposição?

Guti viveu um desentendi-
mento sério com o seu vice, 
Alexandre Zeitune. Como 
está essa história hoje? Era 
seu companheiro inseparável 
durante a campanha e nos 
primeiros meses de mandato. 
Voltaram a se entender?

Cobrança
O vereador Wesley Casaforte (PSB) 

pretende entrar na Justiça para que 
o Dersa seja obrigado a trocar toda 
tubulação implantada recentemente 
na região do Rodoanel que ainda está 
em obras, uma vez que a população 
local está sofrendo as consequências 
de um erro no projeto. Com as fortes 
chuvas, a água não está conseguindo 
escorrer pois os tubos tem um diâme-
tro muito pequeno, prejudicando os 
moradores que já ficaram várias ve-
zes embaixo d’água perdendo tudo 
que possuíam. O Governo do Estado 
precisa se manifestar e tomar alguma 
atitude pois a região do rio Baquirivu, 
nas imediações da avenida João Jamil 
Zarif, fica em estado crítico toda vez 
que chove por lá. O perigo de morte 
é real!

Saindo da toca
O ex-secretário de Desenvolvimen-

to Urbano e ex-presidente da Pro-
guaru, Álvaro Garruzi, foi visto ontem 
conversando com o advogado Alexan-
dre Cadeu Bernardes num dos pontos 
mais frequentados da cidade. Na pau-
ta da curiosa reunião uma proposta 
para Guarulhos na área de reciclagem 
de lixo, que já funciona em países de-
senvolvidos como Japão e Alemanha. 
Com essa ação, Garruzi pretende vol-
tar com suas atividades no município 
já que ficou esquecido no meio polí-
tico depois da derrocada do PT nas 
eleições de 2016. Cadeu, que é Con-
selheiro Seccional na OAB-SP, preten-
de levar a discussão no âmbito das 
comissões do Meio Ambiente e das 
necessidades do município.

Temporada de pesca
Pré-candidatos a prefeito de Guaru-

lhos já estão com as iscas prontas para 
pescarem o maior número de traíras 
que puderem até 2020. Diversas lide-
ranças locais começaram nos últimos 
dias a serem assediadas para trocarem 
de chefe e assim debandarem para o 
lado dos implacáveis pescadores. No 
pacote de bondades uma gorda ajuda 
de custo, o céu, a terra e muitas ou-
tras coisinhas. Não importa quem seja. 
As propostas indecorosas estão sendo 
feitas sem o mínimo de pudor. Pra es-
sas pessoas vale tudo para chegar ao 
poder. Quem dá mais?

Prêmio
Na semana passada funcionários 

da Proguaru foram surpreendidos por 
moradores da rua da Mina, no Ponte 
Alta, que lhes ofereceram uma sucu-
lenta feijoada após o término dos ser-
viços na via. Surpresos com a ação, 
mas felizes pelo reconhecimento do 
bom serviço prestado, a equipe de tra-
balhadores não fez cerimônia e sabo-
reou com prazer a tradicional refeição. 
Muitos deles até repetiram a porção 
que teve como principal tempero o ca-
rinho e agradecimento. Homenagem 
merecida pra esses guerreiros que en-
frentam sol e chuva diariamente em 
prol de toda população.

ESPALHA 
FATOS

SERGIO LESSA 
ef@espalhafatos.com.br 
www.espalhafatos.com.br 
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Mais de 80 pessoas recebem 
o benefício de aluguel social 

Prefeitura abre discussão sobre novo plano viário para o centro
FOTO: SIDNEI BARROS/PMG

LUCY TAMBORINO - Um total 
de 89 pessoas recebem o 
aluguel social atualmente – 
programa da prefeitura que 
oferece R$ 300 para auxi-
liar no custeio de moradia. 
O número é quase metade 
em relação ao ano passado 
quando o número chegou a 
211 beneficiários.

O aluguel social aten-

DA REDAÇÃO - A prefeitura 
irá levar para a Associação 
Comercial e Empresarial 
(ACE) propostas para ela-
borar um novo plano de 
Circulação Viária na Re-
gião Central do município. 
No evento, a Secretaria de 
Transportes e Mobilidade 
Urbana (STMU) convidará 
os comerciantes para dar 
sugestões que possam con-

de famílias atingidas pelas 
enchentes ou que estão em 
situação de risco e desmo-
ronamento. Além disso, 
para ser beneficiário é ne-
cessário residir em Guaru-
lhos, pertencer a lar cuja 
renda seja inferior ou igual 
a três salários mínimos e 
não possuir condições de 
habitação.

tribuir para o plano, que 
tem o objetivo de melhorar 
a circulação de pedestres 
nas ruas comerciais, priori-
zando o acesso à região por 
meio de transporte público.

Depois de o plano ser 
submetido aos comercian-
tes da região central, a 
ideia inicial é promover um 
período de testes e adapta-
ções provavelmente no mês 

de maio, em data a ser defi-
nida. Caso as implementa-
ções sejam aprovadas pela 
maioria, o Plano de Circu-
lação Viária no Centro His-
tórico da cidade poderá vir 
a ser implantado de forma 
definitiva, em diferentes 
fases com objetivo de cau-
sar o mínimo de impac-
to tanto aos comerciantes 
quanto aos motoristas que 
utilizam a região.

Em diversas cidades 
nos mais diferentes países 
do mundo, a circulação de 
automóveis é restrita em 
regiões comerciais. Em 
Guarulhos, importantes 
vias, como a rua Sete de 
Setembro, por exemplo, 
elas são usadas como ei-
xos de deslocamento entre 
bairros, contribuindo para 
o aumento do tráfego e 
congestionamentos, o que 
- muitas vezes - colabora 
para afastar os potenciais 

clientes do comércio, devi-
do à dificuldade para aces-
sar as lojas.

Até poucos anos atrás, a 
rua Dom Pedro II era utili-
zada como corredor de ôni-
bus, até que foi transforma-
da em calçadão. Na ocasião, 
muitas pessoas criticavam 
a medida, apontando pre-

juízos ao comércio da via, 
o que não ocorreu. Ao con-
trário, com o fechamento 
para veículos, os pedestres 
tiveram muito mais espaço 
e conforto para acessar os 
estabelecimentos comer-
ciais, contribuindo para a 
revitalização da via e até 
valorização dos imóveis. 
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Câmara deve criar grupo de trabalho 
para alterar Regimento Interno

Hackathon busca soluções tecnológicas durante o Experimenta Educação

CEI do Aeroporto recebe 
representantes do terminal

FOTOS: LUCY TAMBORINO

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG

LUCY TAMBORINO - O Legislati-
vo deve instituir um grupo 
de trabalho para realizar a 
revisão e outras alterações 
necessárias no Regimento In-
terno da Câmara. A medida 
foi decidida em sessão de on-
tem, após a vereadora Janete 
Lula Pietá (PT) sugerir uma 
série de mudanças através de 
projetos de resolução, retira-
dos da pauta para serem dis-
cutidos por meio do grupo. 

Segundo a parlamentar, 
os trabalhos devem ter iní-
cio nas próximas semanas. 
“Ele está defasado em várias 
questões, uma delas é o fato 
de as comissões só terem três 

LUCY TAMBORINO - A Comissão 
Especial de Inquérito (CEI) que 
investiga possíveis práticas irre-
gulares no GRU Airport – Ae-
roporto Internacional de São 
Paulo, em Cumbica, recebeu 
ontem Rodrigo Cardoso de Je-
sus, gerente de planejamento 
estratégico da concessionária, 
e o advogado Luciano Breciani. 
Na ocasião Jesus explicou que 
existe um Termo de Ajusta-
mento de Conduta (TAC) fir-
mado junto a Companhia Am-
biental do Estado de São Paulo 
(Cetesb) que regulamenta ques-
tões ambientais. “Nós temos 
seguidos as ações mitigadoras 
e compensatórias do TAC”, de-
clarou.  

Ele também explicou que 
a concessionária não obriga as 
empresas a contratarem inter-
net de provedor específico, mas 
sim cobra uma taxa pela manu-
tenção do sistema. “É um valor 
irrisório. A segurança nesse 
sentido está acima de qualquer 
ponto”, disse explicando que a 
medida pretende impedir qual-
quer interferência de contato 
com as aeronaves. 

O gerente de planejamento 
estratégico também destacou 
que toda a curva de aproxima-

membros, isso é um absurdo. 
Eu considero que precisa ter 
representação partidária e ter 
suplente”, afirmou.

Outra alteração sugeri-
da pretende impedir que as 
sessões sejam encerradas 
com verificação visual do 
quórum. Janete defende que 
o fim dos trabalhos seja re-
alizado somente na votação 
de alguma propositura, por 
meio eletrônico ou por cha-
mada nominal. Ela também 
defende que após a apresen-
tação de um substitutivo, 
qualquer projeto tenha 30 
dias para apreciação dos par-
lamentares.

ção e trajeto das aeronaves é 
definido pelo o Departamento 
de Controle do Espaço Aéreo 
(Decea) e se comprometeu em 
trazer esclarecimentos sobre o 
impedimento de supervisão da 
Vigilância Sanitária Municipal. 

Já o abastecimento das aero-
naves fica a cargo de empresa 
subcontratada pelas compa-
nhias áreas. “Eu entendo que 
deve haver um controle, não se 
pode contratar uma empresa e 
a GRU Airport não ter nenhum 
tipo de responsabilidade sobre 
isso”, apontou o vereador João 
Dárcio (Podemos), que preside 
a comissão. 

Para dar continuidade as 
investigações os vereadores 

DA REDAÇÃO - Uma das princi-
pais atrações do Experimen-
ta Educação, evento acontece 
entre os próximos dias 17 e 
19 de maio, no Adamastor 

Centro, será o Hackathon, 
maratona tecnológica que 
reúne estudantes do ensino 
médio, universitários, pro-
gramadores e demais pro-

fissionais de tecnologia com 
o propósito de desenvolver 
soluções inovadoras para a 
gestão pública da educação e 
novas metodologias tecnoló-
gicas de ensino.

No formato hackathon, os 
participantes se dividem em 
grupos multidisciplinares, 
buscando o desenvolvimento 
de soluções inovadoras em 
plataformas web, dispositi-
vos eletrônicos, equipamen-
tos de uso pessoal ou apli-
cativos para smartphones e 
tablets. O melhor protótipo 
será premiado e incubado no 
Centro de Inovação Tecnoló-
gica Innovation Guarulhos e 
também no Média Lab. Me-

nores com idade a partir dos 
14 anos podem participar, 
desde que autorizados pelos 
pais ou responsável.  

De acordo com o secre-
tário de Desenvolvimento 
Científico, Econômico, Tecno-
lógico e de Inovação, Rodrigo 
Barros, o Experimenta tem a 
missão de promover a cultu-
ra da inovação tecnológica na 
cidade de Guarulhos. “Além 
dos resultados e soluções prá-
ticas, trata-se de uma ação de 
política pública para a ciência, 
tecnologia e inovação. É com-
promisso do governo Guti 
investir em medidas que cola-
borem para tornar Guarulhos 
uma cidade cada vez mais in-

teligente”, comenta.
Em seu terceiro ano, o 

Experimenta deve novamen-
te mobilizar pesquisadores, 
professores, empreendedo-
res, investidores e o público 
conectado à tecnologia. A 
cada nova edição, os partici-
pantes são chamados a abor-
dar um tema de relevância 
para a sociedade sob a pers-
pectiva da inovação tecnoló-
gica.  As inscrições seguem 
abertas até 6 de maio, no 
site experimenta.guarulhos.
sp.gov.br/. O evento é orga-
nizado pela Secretaria de 
Desenvolvimento Científico, 
Econômico, Tecnológico e de 
Inovação SDCETI.

aprovaram por unanimidade 
a solicitação de cópias do TAC 
firmado entre a GRU Airport e 
a Cetesb e a minuta do contrato 
com as empresas que se estabe-
lecem no aeroporto. Outra me-
dida é convidar o ex-secretário 
do Meio Ambiente Alexandre 
Kise, que teria elaborado estu-
dos acerca dos impactos am-
bientas.

Entre os questionamentos 
da comissão, alvos da investiga-
ção, estão condutas abusivas ao 
consumidor, geração de calor 
e poluição do ar e sonora com 
o abastecimento dos aviões, 
ruídos excessivos, além de al-
teração no ambiente urbano e 
natural.
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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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Vacinação contra a gripe começa hoje

Ministério da Saúde anuncia 
horário ampliado para UBS
FOTO: LUCY TAMBORINO

FOTO: FABIO NUNES TEIXEIRA

DA REDAÇÃO - Mais de 310 mil 
pessoas devem ser imunizadas 
contra a gripe em Guarulhos, 
a partir de hoje até o próximo 
31 de maio, na 21ª Campanha 
Nacional de Vacinação con-
tra a Influenza. Neste ano, a 
primeira etapa da campanha 
priorizará crianças menores de 
seis anos (com idade entre seis 
meses até cinco anos, 11 meses 
e 29 dias), além das gestantes e 
mulheres que tiveram filho nos 
últimos 45 dias (puérperas). As 
doses serão disponibilizadas 
em todas as Unidades Básicas 
de Saúde (UBS) da cidade.

No sábado (4 de maio) 
acontece o Dia D de Mobiliza-
ção Nacional, com a abertura 
de todas as UBS, das 8h às 

DA REDAÇÃO - Unidades Básicas 
de Saúde (UBSs) poderão aten-
der até as 22h. O Ministério da 
Saúde anunciou ontem, duran-
te a Marcha dos Prefeitos, em 
Brasília, o programa que prevê 
a extensão do horário de fun-
cionamento dos postos de saú-
de. Hoje, a maioria das unida-
des funciona até as 17h.

A medida tem como objeti-
vo facilitar o acompanhamento 
de saúde, principalmente de 

17h, para reforçar a vacinação. 
A meta é imunizar pelo menos 
90% de cada um dos grupos 
prioritários contra o influenza. 
Para tanto, neste ano, a cam-
panha será realizada em duas 
etapas. Na segunda fase, a par-
tir de 22 de abril, serão imu-
nizados os demais públicos 
contemplados: profissionais de 
saúde; professores das redes 
pública e privada; pessoas com 
idade igual ou superior a 60 
anos; povos indígenas; jovens 
de 12 a 21 anos sob medidas 
socioeducativas; população 
privada de liberdade e funcio-
nários do sistema prisional, 
além das pessoas portadoras 
de doenças crônicas mediante 
prescrição médica.

pessoas que trabalham fora. A 
estratégia havia sido defendida 
pelo ministro da Saúde, Luiz 
Henrique Mandetta, na ceri-
mônia de posse. 

Atualmente, alguns mu-
nicípios já realizam essa for-
ma de atendimento, por conta 
própria. Agora, a ideia é repas-
sar recursos extras para que o 
horário de atendimento seja 
ampliado. Neste ano, serão des-
tinados R$ 150 milhões extras 

para secretarias interessadas 
em prorrogar o horário de fun-
cionamento. No ano que vem, o 
valor será em torno de R$ 500 
milhões adicionais.

Embora a oferta seja para 
todos os municípios, o presi-
dente do Conselho Nacional 
de Secretários Municipais de 
Saúde (Conasems), Mauro Jun-
queira, acredita que somente 
as cidades de médio e grande 
porte terão condições de se en-
caixar no programa. “A propos-
ta prevê que, para ter o horário 
estendido, três equipes sejam 
vinculadas na unidade básica 
de saúde”, explicou.

Junqueira avalia que mu-
nicípios pequenos não terão 
como atender a esta exigência. 
Unidades básicas que tenham 
três equipes terão de trabalhar 
60 horas por semana. Isso po-
derá ser feito com horários até 
as 22h. Mas há também a pos-
sibilidade de abertura aos sá-
bados. O programa prevê tam-
bém um outro formato, com 
seis equipes. Nesse caso, cada 
posto terá de ofertar 75 ho-
ras semanais de atendimento. 
Cada equipe conta com médi-
co, enfermeiro, auxiliar de en-
fermagem, dentista, auxiliar de 
dentista e seis agentes de saúde.

Para o Ministério da Saúde, 
a medida pode ajudar a me-
lhorar sobretudo as coberturas 
vacinais, consideradas em ní-
veis perigosamente baixos por 
autoridades sanitárias. O posto 
aberto até mais tarde, avaliam, 
pode ajudar equipes a organi-
zar esforços concentrados de 
vacinação.

“Hoje, quando uma mãe 
chega no posto já no fim do ex-
pediente, é comum o profissio-
nal recomendar que ele retorne 
outro dia”, conta Junqueira. Isso 
acontece porque cada frasco 
traz várias doses de vacina. O 
receio é abrir um frasco, aten-
der uma criança e, depois, ter 
de jogar as demais doses fora 
- uma prática condenada pelos 
Tribunais de Contas.

ONG MI&AU REALIZA 
CASTRAÇÃO DE ANIMAIS 
COM PREÇOS REDUZIDOS

Associação de defesa animal Projeto MI&AU
Entre em contato

Fone 2405-3877 /     97456-4664
www.projetomiau.org.br

O Projeto Mi&Au realiza campanha de incentivo de 
controle populacional de cães e gatos através de 
castração com preços reduzidos para toda a popula-
ção. A casa realiza o serviço há oito anos e possui selo 
ambiental, aprovação da prefeitura e reconhecimento 
internacional.
Os pets residentes em Guarulhos são buscados e 
levados de volta pra casa em segurança. Quem tiver 
interesse no serviço e morar fora da cidade, precisa 
realizar o transporte do animal por conta própria. Já 
foram castrados e 
doados mais de 10.000 
animais .
Para participar do 
projeto basta se inscre-
ver pelo site da ONG 
www.projetomiau.org.br 
ou então entrar em 
contato pelo número 
(11) 2405-3877. 

Texto: Mayara Nascimento

Samu de Guarulhos registra 
em média 18 trotes por dia 
LUCY TAMBORINO - O Serviço 
de Atendimento Móvel de Ur-
gência (Samu) de Guarulhos 
recebeu, em média, 18 trotes 
por dia nos primeiros três me-
ses deste ano. 

Só nos primeiros 90 dias 
do ano, foram recebidas 1.683 
ligações consideradas como 
trotes, o número represen-
ta 38% a menos que o mes-
mo período do ano passado, 
quando ocorreram 2.729 ca-
sos, de acordo com dados da 
Secretaria da Saúde.

Ainda, em todo ano pas-
sado, o Samu recebeu, em 

média, 27 ligações desse tipo 
por dia. Ao todo foram 9.922 
ligações de ocorrências inexis-
tentes, que não passavam de 
brincadeira. 

O problema da brincadei-
ra é que justamente o serviço 
192 foi criado para socorrer 
também vítimas que podem, 
se não socorridas, ter sequelas 
ou até ir a óbito. Essas pesso-
as geralmente precisam de 
cuidados médicos antes mes-
mo da chegada ao hospital e 
só podem ser conduzidas por 
um meio de transporte que 
tenha oxigênio.
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Um dos casos que mais chamou 
a atenção do mundo se deu nas 
eleições presidenciais dos EUA

     A prefeitura, por meio da Secretaria do 
Trabalho, receberá a partir do próximo dia 16, 
inscrições para os cursos profissionalizantes 
gratuitos do Centro de Treinamento e Mão de 
Obra (CTMO). Para participar, é necessário 
ter idade igual ou superior a 16 anos e ensino 
fundamental completo. Os cursos disponíveis 
para o período da manhã (8h às 12h) são: 
operador de injetora, colorista industrial, 
auxiliar de almoxarifado, estética e imagem 
pessoal, porteiro, web design e instalador de 
monitoramento.

     A Secretaria Municipal de Desenvolvimento e 
Assistência Social de Guarulhos (SDAS) iniciou 
nesta segunda-feira (8) o cadastramento de 
moradores na comunidade Canto da Vitória, 
localizada na rua Rolândia, na região de Cidade 
Soberana. A ação, que prossegue nesta terça (9) 
e quarta-feira (10), estima atender 200 famílias 
em situação de vulnerabilidade social e incluí-las 
no CadÚnico - Cadastro Único para Programas 
Sociais para que tenham acesso aos diversos 
programas sociais como o de transferência de 
renda (Bolsa Família), entre outros.

ANOTE

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)

Lavagem

R$ 30,00
a partir
Carros

R$ 20,00
a partir
Motos

Persianas
Romana / Rolo - m²

R$ 48,00
a partir

Higienização Veículo
interna completa

R$ 210,00
a partir

Seu sofá está sujo?
Lavamos e impermeabilizamos

R$ 120,00
a partir

Tapete m²

R$ 15,00
a partir

*esse valor trazendo até nós, para 
retirarmos consultar valores

 Olá amiguinhos conecta-
dos! Como estão as coisas? 
Indo a muitos eventos e ti-
rando muitas selfies?

O nosso assunto de hoje 
é exatamente sobre isso. A 
que ponto está chegando o 
nosso narcisismo com as fa-
mosas Selfies? Para quem 

acabou de chegar em nosso 
planeta, eu explico: Selfies 
são autorretratos que faze-
mos geralmente com nos-
sos celulares. Obviamente 
que isso não é uma exclu-
sividade da nossa era dos 
smartphones, pois desde 
as queridas Polaroides dos 
anos 80, já costumávamos 
apontar as lentes para nós 
mesmos a fim de registrar 
momentos inesquecíveis de 
nossas vidas. 

Um dos casos que mais 
chamou a atenção do mun-
do se deu nas eleições presi-
denciais dos EUA em 2016 
onde a candidata Hillary 
Clinton, ao final de um de 
seus comícios, realizou uma 

“selfie coletiva” em que to-
dos apareciam literalmente 
de costas para ele, que de-
veria ser o alvo central da 
foto. O episódio chamou a 
atenção do mundo para o 
que foi chamado de “Exem-
plo de Narcisismo da popu-
lação jovem”. 

Apesar deste fato ter ocor-
rido lá nos idos de 2016, a 
coisa parece só crescer (ou 
piorar, como dirão alguns). 

Afinal de contas, há quan-
to tempo que você foi a al-
gum show, e viu toda a pla-
teia olhando para os artistas 
diretamente, sem ser atra-
vés das telas de seus celula-
res? Ou ainda, ao se deparar 
com algum fato excepcional 
ou mesmo um acidente, per-
cebe que, antes mesmo de 
ajudar a quem precisa, as 
pessoas querem garantir o 
click perfeito? 

Precisamos pensar mais 
profundamente sobre o 
quanto estamos registrando 
os fatos que se passam em 
nossas vidas e o quanto es-
tamos vivendo os mesmos.

Reforço que não desejo 
ser nenhum profeta do apo-
calipse e desejar o fim dos 
avanços tecnológicos, mas 
acredito que precisamos 
nos lembrar sempre dos se-
res humanos que os operam 
e que em tese, deveriam ser 
seus usuários, e não serem 
usados por eles. 

Gostaria muito de sa-
ber sua opinião sobre este 
assunto. Me mande uma 
mensagem no andre@red-
pillmkt.com.br dizendo sua 
opinião e quem sabe isso 
não se torna tema de um 
próximo artigo? Até a pró-
xima semana!

O que há por 
trás de tantas 
selfies?

PONTO 
DE VISTA

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.
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Estado estuda oferecer novos serviços no Poupatempo 

Governo de São Paulo amplia o 
Expresso Leste-Mogi da CPTM

FOTO: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

FOTO: DIVULGAÇÃO

LUCY TAMBORINO - Com satisfa-
ção de 98,8% dos usuários do 
Poupatempo, o Governo do 
Estado de São Paulo estuda 
ampliar os serviços já ofere-
cidos nas unidades, conforme 
afirmou à Folha Metropolita-

DA REDAÇÃO - O governador 
João Doria e o secretário de 
Transportes Metropolitanos, 
Alexandre Baldy, anunciaram 
a ampliação do serviço Ex-
presso Leste-Mogi, da Linha 
11-Coral, da CPTM, que passa 
a circular em tempo integral, 
incluindo também os horá-
rios de pico nos dias úteis.

“Acabamos com a baldea-
ção. Trabalhadores, estudan-
tes e usuários que sofreram ao 
longo de mais de uma década, 
agora terão uma linha direta 
expressa, sem a baldeação. 
Isso era compromisso de cam-
panha e, mais do que tudo, 
um compromisso do Governo 
de São Paulo, da prefeitura de 
Mogi e daqueles que repre-
sentam essa região, de fazer 
aquilo que é necessário fazer. 
São 19 anos de solicitação”, 
afirmou o governador.

ARTIGO

JOÃO DORIA
governador do Estado de São Paulo

O debate econômico no 
Brasil está paralisado por 
duas questões: quando a 
reforma da Previdência vai 
passar no Congresso Na-
cional e qual o tamanho do 
impacto fiscal desta mu-
dança.

A proposta apresentada 
pelo presidente Jair Bolso-
naro prevê que o governo 
federal economize R$ 1 tri-
lhão em dez anos. É uma 
urgência do nosso tempo. 
Ela exige a união daque-
les que desejam outro rit-
mo no desenvolvimento 
do Brasil. O sistema atual 
levará à insolvência do Es-
tado e a uma nova e grave 
recessão.

Em São Paulo, temos 
mantido o equilíbrio or-
çamentário. Mas, em sete 
Estados, o peso da Previ-
dência já compromete os 
limites da Lei de Respon-
sabilidade Fiscal. Cinco 
Estados já possuem mais 
servidores aposentados do 
que na ativa. O prejuízo co-
letivo é evidente.

Há dois anos, temos um 
crescimento econômico 
pífio. Se é necessário diá-
logo e união entre os que 
desejam um país próspero, 
é também obrigatório des-
nudar quem pensa apenas 
nos próprios interesses. 
Fraudam o debate para 
manter privilégios e conde-
nam o Brasil ao baixo cres-
cimento e à perpetuação de 
injustiça e desigualdade.

Em janeiro último, em 
Davos, tive 23 encontros 
com investidores estran-
geiros e líderes políticos 
mundiais. Todos tinham 
unânime expectativa de 

A reforma da Previdência 
livra o Brasil do atraso

retomada dos investimen-
tos no Brasil, mas só com 
a reforma da Previdência 
aprovada.

A Previdência define 
o rumo para o futuro do 
Brasil. Aprovar a reforma 
o mais rápido possível é in-
gressar no círculo virtuoso 
de crescimento contínuo.

Recentes erros econômi-
cos comprometeram duas 
gerações de brasileiros. 
Vale arriscar outras? En-
quanto países como Chile e 
Coréia do Sul arrancaram 
para anos de crescimen-
to contínuo, o Brasil ficou 
amarrado por corporativis-
mo e uma visão ideológica 
equivocada e atrasada.

A necessidade de se re-
formar a Previdência já 
passou pelo teste das ruas. 
É preciso, agora, passar 
pelo teste no Congresso. 
O modelo de crescimento 
ancorado no Estado, via 
subsídio estatais e fundos 
públicos, se esgotou.

As propostas para forta-
lecer uma economia liberal 
são defendidas pelos brasi-
leiros de São Paulo. Preci-
samos de inflação sob con-
trole, juros mais baixos, 
regras claras e mercado 
competitivo.

O novo ciclo de cresci-
mento do Brasil só de dará 
quando os agentes priva-
dos tiverem confiança na 
recuperação das contas pú-
blicas.

Está na hora de a refor-
ma da Previdência libertar 
o Brasil do atraso crônico 
e projetar o país para um 
futuro próspero, com me-
nos pobreza e mais cresci-
mento.

Implantação
A partir de agora, com a realização das obras de energia, 

serão 313 no total durante todo o horário comercial. Em dias 
úteis, o intervalo médio dos trens no Expresso Leste-Mogi 
será de 8 minutos. Cerca de 230 mil passageiros do Alto 
Tietê serão beneficiados com a ampliação do serviço. Vale 
destacar que a frota de trens foi renovada em janeiro.

na pelo superintendente do 
Programa Poupatempo, Er-
nesto Mascellani Neto.

Segundo ele, o estudo atu-
almente trabalha em duas 
frentes: uma é oferecer no-
vos serviços nas unidades do 

Poupatempo, outra é levar o 
padrão de atendimento para 
dentro de órgãos públicos e 
empresas. Dentre as empre-
sas que o governo está em 
conversa, de acordo com o 
superintendente, está a Com-
panhia de Saneamento Básico 
do Estado de São Paulo (Sa-
besp). “O governador enten-
de que esse modelo de Pou-
patempo deve ser aplicado 
em novos serviços públicos e 
defende que as próprias dele-
gacias devem ter esse padrão”, 
explicou Neto afirmando que 
ainda não existe um prazo es-
pecífico para finalizar o estu-
do, mas que devem ter novas 
notícias em breve.

Chuva em São Paulo causa 10 pontos de alagamento
DA REDAÇÃO - A chuva que atingiu a capital paulista ontem causou 10 pontos de alagamentos 
na cidade. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergência (CGE) da prefeitura, apenas um 
deles é intransitável: na Rua Estados Unidos, em Pinheiros, na zona oeste. Os demais nove pon-
tos, concentrados na mesma zona, principalmente no Butantã e em Pinheiros, são transitáveis.

O Corpo de Bombeiros informou que houve quatro chamados para atendimentos relaciona-
dos a quedas de árvores.



ÁRIES: Verá surgir uma amizade muito bonita com 
alguém de Libra. Marte tende influenciar neste campo da 
amizade.

TOURO: Não aceitar as mudanças te afastará de algumas 
pessoas. Demonstre as suas habilidades o máximo que 
puder para superar isso.

GÊMEOS: Haverá algumas confusões iniciadas por você. 
A presença forte de Saturno e Júpiter influenciarão 
fortemente nesta questão. 

CÂNCER: Nada de novo ocorrerá. Tenderá a ser um dia 
mais ameno pela a grande presença de saturno. Estará 
em um momento um pouco mais sensível que o normal. 

LEÃO: As dificuldades que irão aparecer durante o dia 
terão intervenção do sol. É bom que você use sua criati-
vidade para sair dessas situações mais encabuladas. 

VIRGEM: Agirá de forma inocente em alguns aspectos do 
seu dia. Netuno irá contribuir para esse estado de quase 
inércia diante das situações. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETASPALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 43

FFB
OLEAGINOSA
ROLIGFL

GONZAGUINHA
PANGARESN
ROIMSÇ

MIRRANAFTA
VESOONED
INTERJAVE
LAISPASEP

CENTEIONR
GERITROSE
IOGESPC
ABRIRELI
DRPIPERS

BOAREPUTAÇÃO

(?) cultu-
ral, tipo

de Teatro
de arena

"Errando
(?) que se
aprende"

(dito)

Os menores
estados 

da Região
Nordeste

Prefixo de 
"gigabyte"
(Inform.)

Desenho
da alta-
costura

A linhaça,
por seu
teor de
gordura

Zona 
Norte

(abrev.)

Cantor de
"O Que É, 
o Que É"
(MPB)

Letra a
que se

apõe til no
espanhol

Cavalos
ordinários

(bras.)

(?)
Calheiros,
senador
alagoano

Letra do
dígrafo de

"barro"

Cat (?),
cantor 

de "Wild
World"

Resina da
qual se
fabrica
incenso

Edgar
Duvivier, 

saxofonista
carioca 

Time
gaúcho 

na Série B
em 2017

Um dos
nomes de
Deus na
Bíblia

(?) Souza,
ex-ginasta
paulista

"O Apa-
nhador no
campo de
(?)", livro

Causa
transtorno
nas vias
públicas

Eu, em
italiano

Coloraçao
vermelha 

em doenças
de pele

Espanhol
(abrev.)

Tipo de
leite de

qualidade
inferior

(?) garra-
fas, fun-

ção do sa-
ca-rolhas

Juiz que
sucedeu
Sansão
(Ant.)

Conceito
positivo

sobre uma
pessoa

Curta-
metragem
da Disney

(2016)

Elemento
da chuva

ácida
(símbolo)

Direito da 
autoridade

pública,
estimula a 
impunidade

em um
judiciário

lento

Feitio do
bambolê

Sistema 
financiador
de imóveis

Aparelho para pesar
alimentos

Folha
(abrev.)

Carlos (?),
repórter

Orixá conhecida 
como Rainha do Mar

Iran Malfi-
tano, ator
Derivado 

do petróleo
usado na 

fabricação
de fertili-

zantes
Logo, em

inglês
Técnico da

Seleção

Recipiente
para água
Benefício 

trabalhista

Rasgar, 
em inglês
Plutônio

(símbolo)

Nelson Rodrigues,
dramaturgo

Obra como "Carmen",
de Bizet (Mús.)

2/io. 3/rip — sfh. 4/soon. 5/piper. 7/stevens. 8/eritrose.

LIBRA: Haverá alguns ganhos durante este dia no campo 
social. A sua exaltação em Saturno estará muito ligada 
com sua característica sociável.

ESCORPIÃO: Terá uma vontade acima do comum de 
vencer. Água e Urano farão parte desse espírito forte de 
ganhar. 

SAGITÁRIO: Muitas coisas que acontecerão durante o dia 
devido a sua sinceridade. Terá mais afinco com pessoas 
de touro. O fogo será importante neste caso.

CAPRICÓRNIO: Tendo em vista sua ganância e vontade 
de vencer, terá problemas com pessoas de câncer. Preci-
sará focar no trabalhar sem prejudicar ninguém.

AQUÁRIO: As reflexões virão facilmente a sua cabeça. 
Leão embora focado em outras coisas terá uma boa 
relação com você. 

PEIXES: Nada de surpreendente porém a Lua vai facilitar 
para você algumas atividades. Seu amor irá passar tran-
quilidade no qual tende a produzir boas energias.
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DA REDAÇÃO - Contagem regres-
siva para o maior festival de 
cultura pop do planeta. Come-
çou ontem a venda do primei-
ro lote de ingressos da CCXP, 
que acontecerá entre 5 e 8 de 
dezembro, no São Paulo Expo. 
Os fãs que adquirirem as entra-
das com antecedência poderão 
garantir menores valores. Os 
preços para os dias mais bara-
tos – quinta e sexta-feira – per-
manecem os mesmos de 2018: 
R$ 90 (meia-entrada) e R$ 180 
(inteira). Também será possí-
vel comprar o ingresso social, 
a partir de R$ 110 – para quem 
levar um livro em bom estado 
para doação. Os ingressos es-
tarão disponíveis pelo site do 
evento (www.ccxp.com.br).

Além dos ingressos con-
vencionais, também começam 
as vendas do pacote Epic Expe-
rience que custará R$ 1,3 mil 
no primeiro lote, sem opção 
de meia-entrada e ingresso so-
cial. A credencial dá direito a 
participar da Spoiler Night, no 
dia 04 de dezembro, a entrar 
uma hora mais cedo em todos 
os dias do festival, a uma foto 
ou um autógrafo com um dos 
artistas convidados, além de 
um kit especial com camiseta, 
pin, cordão e pôster oficial do 
festival, assim como descontos 

CCXP inicia venda de ingressos para sua 6ª edição

HORÓSCOPO

FOTO: DIVULGAÇÃO

nas lojas Omelete Store, Mun-
do Geek, Harry Potter, Oficial 
CCXP e Chiaroscuro Studios.

Haverá ainda a venda do 
pacote Full Experience, que 
garante os mesmos benefícios 
do Epic, além de entrada VIP, 
acesso ao VIP Lounge com 
alimentação e serviço de con-
cierge, estacionamento VIP, 
entrada exclusiva no Auditório 
Cinemark XD com lugar reser-
vado, quatro colecionáveis ex-
clusivos da Iron Studios, saco-
la exclusiva, um pôster oficial 
autografado e uma foto e um 
autógrafo com quatro dos ar-
tistas convidados. As entradas 

custam R$ 8.000,00, sem meia-
-entrada e ingresso social.

Em sua última edição, a 
CCXP recebeu 262 mil visi-
tantes – mantendo o posto de 
maior festival de cultura pop 
do planeta. O primeiro lote 
será vendido até o dia 30 de 
abril. A venda do segundo lote 
acontece entre 1º de maio e 31 
de julho, enquanto o terceiro e 
último lote será vendido entre 
1º de agosto e 4 de dezembro. 
Após 4 de dezembro, os ingres-
sos remanescentes serão ven-
didos na bilheteria do festival 
com novo valor, que não é con-
siderado um novo lote. 

SIGA-NOS NO

/jornalfolhametro

www.fmetropolitana.com.br

dos leitores de 
jornal impresso 

da cidade leem a
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CLASSIFICADOS
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IMÓVEIS CURSOS

SERVIÇOS

NEGÓCIOS

VEÍCULOS

BOLETO, CHEQUE
E CARTÃO!!!

Parcelamos Todos 
os débitos 

do seu veículo

EM ATÉ 12 X BOLETO 
OU CARTÃO OU ATE 

18 X NO CHEQUE
Tel.: 2440 6425 / 4963 0569

Whatsapp: 9 4728-4689 

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

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

SALÃO 220MTS² 
Taboão Guarulhos, Av. 
Silvestre Pires de Freitas, 
657 Ótimo p/ Academia, pet 
shop., casa do norte, etc. 
R$ 4.500,00  F.: 2404-2620

TAPERA GRANDE 
1000 m². Ótimo local, R$ 
40 Mil. F: 96314-2035
NORTE DE MG. 
Micro fazendas 
10HA,plana, reg. de soja e 
café 45Mil Total entr. 35 Mil 
+ 20x de R$ 500, F.: 94400-
3211/ 95617-0323

TERRENO 295,20MTS. 
Pq. Continental l, esquina 
Rua Zélia Emerenciana de 
Alvarenga. Doc. Ok direto 
com prop. F.:  9 9976 2880.
VENDO 
5 áreas 4.000 M² zup 1  
próx. via Dutra R$ 550 M² 
ou 20.000 m² 99621-0426 .
APTO. GOPOUVA 58 MTS.² 
2 dorms., suíte, wc, sala, 
coz. planej., área de serv., 
varanda e  gar., c/salão 
festas e jogos, playground 
e espaço p/ crianças. Ót. 
local., próx. ao Anel Viário 
e Av. Emilio Ribas, ônibus 
p/ os metrôs Tucuruvi, 
Penha e Armênia.  265 mil, 
Condomínio e IPTU baixos. 
Tratar c/ Luiz Fernando (11) 
99539-7678
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

ANUNCIE AQUI 
97380-7685

VENDE-SE 
Banca jornal, Frente 
Padaria Barão Cecap. F: 
2884-8660 c/ Izabel

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

MASSAGEM TERAPÊUTICA

ARUMY E SAYURI 
19 e 20 anos, lindas e 
estudantes. F.: 96613-0558 
Whats

CORSA SEDAN CLASSIC LS 
2011, cinza, KM baixa, vte, 
sensor de ré ,sem detalhes 
F.: 2461-3205/98111-7603.

Sítios e Chácaras

Aluga-seContrata-se

Vende-se

Oportunidade

Autos

Aluguel de Máquina

Relax

11 4210-1371

FALE COM
NOSSA 

REDAÇÃO

94745-7749
5583-2905

AUXILIAR DE 
ESTOQUE
p/ Loja de 
Materiais para 
Construção, 
entregar Cv. 
Avenida Bom 
Clima, nº 38 h/c.c/ 
Sr. Carlos.

CONTRATA-SE
VENDEDOR
p/ Loja de 
Materiais para 
Construção, c/ 
experiencia 
entregar Cv. 
Avenida Bom 
Clima, nº 38 h/c.c/ 
Sr. Carlos.

CONTRATA-SE

COMPRA/VENDA
concerta ouro, prata, moedas
F: 3255-2272 / 99986-8823
espinely@rspinely.com.br 

MOTORISTA 
Categoria (D) que resida 
em Guarulhos.Salário R$ 
1.800,00 + vale refeição.
Informações: (11)95421-
4156
MOÇA MAIOR 
Precisa  p/ trabalhar em  
Privê como garota. Fone. 
(11) 96655-6443

COMPRO RÉPLICA DE 
AVIÃO 
Esquadrilha da Fumaça 
FAB F.: 2408-9590 Roberto 
96875-8401 c/ Rubini Jr.
VENDO LOJA 
De utilidades  e prod. de 
limpeza na Praça  8, 55 mil  
ac.  auto F.:  98347-5803 e 
24665691

TRABALHE EM CASA

- PARA AMBOS OS SEXOS

- SEM EXPERIÊNCIA

- PARA TODAS AS IDADES

- ACIMA DE 18 ANOS

- SEM LIMITE DE IDADE

Ter 2h livres 
por dia ou

 pode
 ser feito nos

finais de
 semana.

ETIQUETADOR E ENVELOPADOR

Ganhos de até  R$

3.850,00

TRABALHO MUITO SIMPLES E MANUAL 

NÃO É
VENDAS

3508-8616
ATENDEMOS DE SEGUNDA À SEXTA DAS 08H30 AS 18H10

ENVIAMOS TODO MATERIAL ATÉ A SUA PORTA

ANUNCIE SEU
IMÓVEL AQUI

Conheça a cidade de Monte Verde no feriado de Páscoa
FOTO: DIVULGAÇÃO/PREFEITURA DE CAMANDUCAIA

DA REDAÇÃO - O feriado da Pás-
coa está chegando e a coorde-
nadora do curso de Turismo 
da Universidade Univeritas/
UNG, Claudia Parra, selecio-
nou a cidade de Monte Verde, 
localizada na Serra da Manti-
queira, divisa com São Paulo, 
como uma ótima opção para 
curtir os dias de folga. 

Passear pela Avenida Mon-
te Verde pode ser a principal 
atração do local, onde se con-
centram os restaurantes, lojas 
e serviços. Conhecida como a 
Suíça Brasileira, o centro faz 
referência com suas casas ao 
estilo europeu, toda decorada 
com flores, remetendo os paí-
ses da Alemanha e Itália. 

Segundo Claudia, a dica é 
passear no Shopping Celeiro, 
onde é possível ver as traqui-
nagens dos esquilos. “A galeria 
Suíça, a Vila Europeia e a Vila 
Germânica são ambientes que 
podem ser explorados, além 
de lojas de roupas, souvenir, 
cachaçarias, cervejarias e ca-
sas de chocolate, tudo de exce-
lente qualidade”, explica. 

O passeio de jeep é uma óti-
ma opção para quem quer co-
nhecer lugares diferenciados 
com paisagens maravilhosas. 
O tour de bicicleta, também, 
é bacana para ter um contato 
mais restrito com a natureza, 
terminando em um lugar tran-
quilo, ideal para um delicioso 

piquenique. Para os amantes 
de aventuras, o tour noturno 
é uma excelente escolha para 
emoção e belas fotos. As tri-
lhas de Monte Verde permi-
tem vistas espetaculares das 
montanhas da Serra da Man-
tiqueira. Do Mirante do Aero-
porto é possível avistar toda a 
vila, além dos picos das Pedras 
Partida, Redonda, Chapéus de 
Bispo e Pico do Selado. 

O restaurante Villa Ama-
rela é uma boa pedida para 
quem aprecia uma comida de 
qualidade, com preço justo e 
considerado o melhor estabele-
cimento, avaliado por um site 
de viagens. A Casa do Founde 
é referência na cidade quando 

se trata de rodízio. Programa 
imperdível para saborear esse 
prato de origem suíça. 

A cidade também oferece 
atividades radicais como: tiro-

lesa e o circuito de aventura, 
espaço repleto de atividades 
com quadriciclo, escalada, ar-
borismo, arco e flecha e sla-
ckline.
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