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Disque-Denúncia

Euro

Alguns jogadores que precisavam chamar a responsabilidade 
conseguiram, e conduziram a gente a essa vitória”, Rafael 
Teixeira, técnico da equipe sub-13 do Guarulhense

FOTO: DIVULGAÇÃO

Bovespa

‘Lista de Schindler’ 
faz 25 anos 

e ganha reestreia
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Vino Vinho Restaurante 
oferece variedade em 

pratos e em vinhos
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R$ 3,93
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Uso de celular ao volante gera uma 
multa a cada hora em Guarulhos
Nos últimos dois anos foram mais de 18 mil infrações desse tipo registradas no município; uso de aparelho 
ao dirigir é a terceira maior causa de morte no trânsito no Brasil e gera multa de quase R$ 300
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TEMPO - Toda a beleza do céu de Guarulhos que mesmo com muitas nuvens teve uma semana de Sol e calor
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 Houve época em que a 
gente de Guarulhos ia muito 
ao bairro da Penha. O co-
mércio de lá era melhor. Era 
costume frequentar o Penha 
Palace, cinema bem mais 
concorrido que o República, 
da D. Pedro, e o São Fran-
cisco, ali perto da matriz. Na 
Celso Garcia havia a Eletrora-
diobrás, onde Enzo de Almei-
da Passos apresentava o seu 
“Vitrola Mágica”, programa 
líder de audiência da Rádio 
Bandeirantes. Os cantores e 
conjuntos que faziam suces-
so na época se apresentavam 
lá todos os dias, às quatro da 
tarde. E aquele era um bom 
lugar para as compras. Era 
uma grande loja de depar-
tamentos. Até os anos ses-
senta, Guarulhos ainda não 
tinha supermercado. E mais. 
Não eram poucos os jovens 
guarulhenses que estuda-
vam nos colégios da Penha. 
Principalmente aqueles que 
moravam na Ponte Grande. 
O bairro da zona leste de São 
Paulo sempre esteve muito 
próximo.  

Agora fiquei sabendo que 
a primeira cerveja produzida 
na Província de São Paulo foi 
a Cerveja da Penha, fabrica-
da na Estrada da Intendência, 
atual avenida Celso Garcia. 
Isso aconteceu em 1.840. 
Com o nome do bairro, foi 
produzida por um imigrante 
alemão chamado João Bohe-
mer, sendo vendida a duzen-
tos reis. Era o que o brasileiro 
comum podia pagar, já que 
as marcas importadas tinham 
preço proibitivo.

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

Uma das mais conhecidas, 
a Franciskaner, era vendida 
no centro de São Paulo ao 
custo exorbitante de 1$500!

 
Esporte Interativo
A notícia foi veiculada pelo 

UOL Esporte vê TV. Estreia 
do Palmeiras no Esporte Inte-
rativo terá André Henning na 
narração. O Esporte Interati-
vo, canal conhecido por suas 
transmissões das disputas 
da Copa dos Campeões da 
Europa e a Copa do Nordes-
te, definiu a equipe que vai 
fazer a primeira transmissão 
do Campeonato Brasileiro da 
emissora, pelo canal TNT.

O jogo do Palmeiras com 
o Fortaleza no Allianz Par-
que, no dia 28 de abril, vai ter 
a narração de André Henning 
com os comentários de Vitor 
Sergio e Mauro Betting. Na 
reportagem, Rodrigo Frago-
so e Monique Danello. Ro-
drigo acompanhará a equipe 
do Palmeiras e Monique, a do 
Fortaleza.

Começa a cair a hege-
monia da Globo no futebol 
brasileiro. Como o Palmeiras 
não entrou em acordo com a 
rede, o Esporte Interativo é, 
até agora, a única opção para 
o torcedor alviverde acompa-
nhar o jogo pela TV, alerta o 
repórter Marcelo Tieppo, au-
tor da matéria do UOL.

Um detalhe: André Hen-
ning é guarulhense, nascido 
no bairro da Tranquilidade, 
no hospital Stella Maris. É ex-
-aluno do Colégio Claretiano. 
E não esconde: é torcedor do 
Corinthians.

Todos os pets que participam da fei-
ra são previamente vacinados, vermifu-
gados, microchipados e castrados e a 
adoção é totalmente gratuita. Além da 
adoção, durante essa edição o evento 
receberá doações de ração para os ani-
mais do Departamento de Proteção Ani-
mal de Guarulhos. A feira acontece ao 
lado da entrada principal do shopping, 
das 12h às 16h.

França, as aulas são oferecidas somente 
para alunos regularmente matriculados nas 
Escolas da Prefeitura de Guarulhos (EPG). 
No CEU São Miguel, as aulas acontecem 
às terças, às 9h, e às quintas-feiras, a par-
tir das 7h. Já no CEU Rosa de França, os 
encontros acontecem às terças e sextas-
-feiras, em diversos horários. No CEU Ponte 
Alta as turmas são abertas ao público em 
geral e acontecem às terças e quartas-fei-
ras, respectivamente, às 10h30 e 13h.

A medida da Anac deu cumprimento a uma 
decisão judicial que determinou a reintegra-
ção de posse das aeronaves às empresas de 
leasing, donas das aeronaves. Atualmente 26 
aeronaves continuam operando pela Avianca. 
Por determinação da Anac, a Avianca terá de 
adequar sua malha aérea, seu sistema de ven-
da de passagens e dar “ampla divulgação dos 
voos cancelados de forma a minimizar o im-
pacto pela retirada das aeronaves”.

O Shopping Bonsucesso promove, no 
próximo domingo (21), mais uma edição 
da Feira de Adoção de Animais. O objetivo 
da ação é oferecer aos visitantes a oportu-
nidade adotar um novo amigo de maneira 
prática e consciente, além de promover 
um encontro especial entre humanos e 
pets. Com o evento, os guarulhenses têm a 
oportunidade de passar a Páscoa com um 
novo membro na família. 

A Prefeitura de Guarulhos, por meio da 
Secretaria de Educação e em parceria com 
a Escola 360, oferece aulas gratuitas de 
teatro nas unidades dos CEUs Ponte Alta, 
Parque São Miguel e Rosa de França. Há 
vagas disponíveis para crianças com idade 
a partir de 6 anos, alunas da Rede Muni-
cipal de Ensino, e também para jovens e 
adultos. Inscrições devem ser feitas nas 
respectivas unidades.

Nos CEUs Parque São Miguel e Rosa de 

A Avianca Brasil devolverá mais oito aviões 
às empresas de leasing proprietárias das ae-
ronaves. De acordo com a Agência Nacional 
de Aviação Civil (Anac), a entrega será feita 
a partir de segunda-feira (22), após o feriado 
de Páscoa, de forma a mitigar os efeitos para 
os passageiros. Outras 10 aeronaves já foram 
devolvidas às empresas proprietárias no dia 
12 de abril. Há ainda três em negociação, sem 
prazo para a devolução.

Shopping promove feira de adoção de animais neste domingo

CEUs oferecem aulas gratuitas de teatro para crianças, jovens e adultos

Avianca devolverá mais oito aeronaves após a Páscoa

ACONTECE
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Município tem 12 pacientes preparados 
para a cirurgia bariátrica pelo SUS

Saúde é pior serviço público 
avaliado em Guarulhos

Prefeitura abre concurso público com 
53 vagas para profissionais de saúde

FOTO: DIVULGAÇÃO 

FOTOS: LUCY TAMBORINO

LUCY TAMBORINO - A saúde pú-
blica ficou na última colocação 
entre os 16 serviços públicos 
avaliados no município de Gua-
rulhos pelo Indicadores de Sa-
tisfação dos Serviços Públicos 
(Indsat) no último trimestre do 
ano passado.

No levantamento o setor 
recebeu baixíssimo grau de sa-
tisfação, classificação atribuída 
aos segmentos que registram 
pontuação inferior a 350 pon-
tos – de uma escala que vai até 
mil. A pesquisa revelou que 
apenas 2% disseram que a saú-
de pública de Guarulhos está 
ótima ou boa, enquanto 16% 
responderam que está regular. 
Ruim e péssimo somam 82%.

Em 2018, a saúde pública 
obteve 412 e 402 pontos na 
primeira metade do ano. No 

LUCY TAMBORINO - Guarulhos 
possui 12 pacientes prepa-
rados para a cirurgia bariá-
trica pelo Sistema Único de 
Saúde (SUS). Antes de che-
gar até essa etapa as pessoas 
passaram por tratamento de 
dois anos, incluindo diversas 
abordagens, é o que garante 
a Secretaria de Saúde do mu-
nicípio. 

A referência da cidade 
para a realização da cirur-
gia é o Hospital de Ferraz de 
Vasconcelos, que também 
atende demais municípios do 
Alto Tietê.  De acordo com a 

DA REDAÇÃO - A prefeitura publi-
cou no Diário Oficial do muni-
cípio nessa quarta-feira (17), os 
editais de abertura para sele-
cionar 53 profissionais de saú-
de de diversas especialidades. 
As inscrições serão efetuadas 
exclusivamente pela internet, 
no site www.vunesp.com.br, 
durante o período das 10h do 
dia 29 de abril até as 23h59 de 
10 de junho de 2019. O valor da 
taxa de inscrição varia de acor-
do com a escolaridade exigida 

para a vaga, sendo R$ 43,53 
para ensino fundamental e R$ 
64,82 para ensino médio.

O primeiro edital contem-
pla o total de sete vagas para as 
seguintes especialidades: agen-
te de serviços de saúde (zoono-
ses e dengue - 3 vagas); auxiliar 
em saúde (imobilização ortopé-
dica - 1); condutor de veículo de 
urgência (2) e técnico(a) de saú-
de (protético dentário - 1). Duas 
dessas vagas serão destinadas a 
candidatos com deficiência.

Já o outro anuncia as vagas 
para agente de serviços de saú-
de (necropsia - 1 vaga); atenden-
te SUS (20); auxiliar em saúde 
bucal (4); prático(a) em farmá-
cia (1); técnico(a) de diagnós-
ticos (eletroencefalografia - 1), 
técnico(a) de saúde (enferma-
gem – 15; técnico(a) de saúde 
(necropsia - 1); técnico(a) de saú-
de (radiologia - 2) e técnico(a) 
de saúde bucal (1). Das 46 va-
gas, quatro serão destinadas a 
candidatos com deficiência.

As jornadas de trabalho 
variam entre 24, 30, 36 e 40 
horas, assim como os salários, 
que vão de R$ 1.213,93 a R$ 
2.501,38, dependendo do cargo 
e carga horária.

O prazo de validade des-
te concurso é de dois anos, a 
contar da publicação da homo-
logação, prorrogável por igual 
período, a critério da Adminis-
tração Municipal. Para mais in-
formações, o Diário Oficial de 
17/04/2019, número 048/2019-
GP, está disponível no site da 
Prefeitura de Guarulhos: www.
guarulhos.sp.gov.br.

Ministério atrasa repasse e pacientes sofrem com 
falta de medicamentos na farmácia de alto custo
LUCY TAMBORINO  - A farmá-
cia de alto custo de Gua-
rulhos está com falta do 
remédio tacrolimo de 1mg 
há mais de 15 dias, além do 
calcitriol. É o que denun-
ciou à Folha Metropolitana 
um aposentado, de 65 anos, 
que teve seu rim transplan-
tado e por isso precisa dos 
medicamentos. 

De acordo com ele, os 
medicamentos podem cus-
tar por volta de R$ 1,8 mil 
a R$ 2 mil. “Eu não tenho 
condições de comprar, está 
muita caro. Mês passado 
eu consegui retirar na far-
mácia de alto custo, já nes-
te me disseram que estava 
em falta”, lamentou. 

O aposentado teme que 
o problema influencie em 

seu tratamento. “O tracroli-
mo abaixa a minha imuni-
dade, se permanecer alta eu 
perco meu rim transplanta-
do”, disse. 

A Secretaria de Saúde 
do Estado informou que há 
uma nova entrega progra-
mada do tacrolimo 1mg para 
esta semana. Já em relação 
ao calcitriol destacou que o 
medicamento já foi adquiri-
do e a previsão é que esteja 
disponível para retirada na 
próxima semana, conforme 
previsão indicada pelo for-
necedor. Ainda a Coorde-
nadoria de Assistência Far-
macêutica mencionou que a 
responsabilidade de compra 
e distribuição aos estados é 
do Ministério da Saúde. No 
entanto, a entrega por parte 

do órgão federal tem sido 
irregular quanto a prazos e 
quantidades.

De acordo com a pasta, 
no ano passado, foi soli-
citado ao ministério 15,7 
milhões de unidades do 
tacrolimo para atender 
os pacientes no primeiro 
trimestre de 2019. O ór-
gão federal aprovou 13,3 
milhões, porém entregou 
apenas 6,4 milhões. 

A pasta ainda mencio-
nou que concentra esforços 
para atender os pacientes, 
fazendo planejamento rigo-
roso de estoques e remane-
jamentos, quando há pos-
sibilidade, e dialoga com a 
nova gestão federal, para 
garantir a regularidade no 
tratamento de pacientes.

terceiro trimestre, o índice cres-
ceu para 441 pontos. No último 
levantamento do ano, a satisfa-
ção do segmento voltou a cair.

A Secretaria de Saúde afir-
mou que dentre as várias medi-
das para melhorar a assistência 
no município destacam-se a 
realização de concurso público 
para a contratação de médicos 
e profissionais de saúde, já em 
andamento. Além do início 
das obras de transformação 
do Pronto Atendimento (PA) 
Paraíso em Unidade de Pron-
to Atendimento (UPA). Outras 
medidas mencionadas pela 
pasta estão a finalização do edi-
tal para a contração de carreta 
de exames e a abertura de Uni-
dades Básicas de Saúde (UBSs) 
aos sábados pelo Programa 
Saúde Agora.

pasta, existem ainda pesso-
as que, depois de passarem 
pelos núcleos de obesidade, 
também desistiram e já ema-
greceram com o tratamento.

Guarulhos possui dois nú-
cleos de obesidade que aco-
lhem casos mais graves, um 
no Centro de Especialidades 
Médicas de Guarulhos (Ce-
meg) Centro e outro no São 
João. Esses são compostos 
por equipe multidisciplinar 
e abordam diversos temas, 
oferecem apoio nutricional, 
psicológico e médico aos pa-
cientes.
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Aeroporto de Cumbica registrou aumento 
de 60% nos voos nos últimos 10 anos

Cidade recebeu R$ 245 mil em repasses 
de ICMS nos três primeiros meses do ano

Prefeitura e Câmara anunciam a 15ª edição do Selo Ambiental

LUCY TAMBORINO - O GRU 
Airport – Aeroporto Inter-
nacional de São Paulo, em 
Cumbica, aumentou em 60% 
os voos, entre pousos e deco-
lagens, nos últimos 10 anos. 
No ano passado acontece-
ram 276.133 mil voos, já em 
2008 eram 171.480 mil, re-
presentando 104.653 a mais. 

No ano passado o termi-
nal foi o primeiro em nú-
meros de voos, em 2008 era 
o terceiro perdendo para o 
Aeroporto Internacional de 
Brasília e o de Congonhas. 
Nos 10 anos também saiu 
da segunda posição entre 
passageiros pagos entre em-
barques e desembarques, 
tomando a liderança do Ae-
roporto de Congonhas. Em 
2008 eram 11,2 milhões pes-

soas, já no ano passado sal-
tou para 26,7 milhões. 

Os voos permaneceram 
em sua maioria sendo do-
mésticos e não internacio-
nais. Em 2008, foram 59.561 
internacionais e 111.919 do-
mésticos. Já em 2018 foram 
199.161 domésticos e 59.161 
internacionais. 

Ainda no ano passado o 
aeroporto registrou aumen-
to 10% em número de voos 
em relação a 2017. Entre 
pousos e decolagens, saltou 
de 249.640 para 276.133, 
desses 76.792 eram voos in-
ternacionais, contra 199.161 
voos domésticos. O levan-
tamento faz parte de dados 
disponibilizados pela Agên-
cia Nacional de Aviação Ci-
vil (Anac).

Um motorista é multado por hora 
por uso do celular ao volante
LUCY TAMBORINO - Um moto-
rista em Guarulhos foi mul-
tado pelo menos a cada hora 
nos últimos dois anos. Em 
2018 foram 8.946 infrações 
desse tipo, já em 2017 o nú-
mero foi ainda maior com 
9.124 ocorrências – 178 au-
tuações a mais.

De acordo com o Códi-
go de Trânsito Brasileiro 
(CTB), a multa pode ser 
aplicada em três contextos: 
digitar no aparelho enquan-
to dirige, segurar o celular 
com uma das mãos e falar 
ao telefone. As pessoas po-
dem ser multadas mesmo 
com o carro parado no farol 
vermelho ou engarrafamen-
to, já que o aparelho eletrô-
nico causa distração. 

A penalidade aplicada 
pode ser considerada como 
infração gravíssima, poden-
do levar a sete pontos na 
Carteira Nacional de Habili-
tação (CNH) e multa de qua-
se R$ 300.  Se levado em con-
sideração o dirigir apenas 
com uma mão no volante, o 
fato deve garantir ao condu-
tor desembolsar mais R$ 130 
e cinco pontos na carteira. O 

FOTO: LUCY TAMBORINO 

FOTO: MAYARA NASCIMENTO

motorista que acumular 20 
pontos ou mais, em um pe-
ríodo de 12 meses, deve ter a 
CNH suspensa.

As multas podem ser apli-
cadas por agentes de trânsito 
e mesmo por radares instala-
dos com máquinas fotográfi-
cas que capturem a imagem 
do motorista falando ou digi-
tando ao celular.

O uso de celular no vo-
lante é a terceira maior cau-
sa de morte no trânsito no 
Brasil, segundo a Associação 
Brasileira de Medicina do 
Tráfego (Abramet). Estudos 
ainda apontam que o uso do 
aparelho eletrônico aumen-
ta em 400% as chances de 
o motorista se envolver em 
acidentes de trânsito.

Rádio Raiz Fm 93,3
Programa Coração Sertanejo com Eduardo de Moura

De segunda à sexta 20h00 às 22hoo

Ouça, participe 9-4119-5830

LUCY TAMBORINO - Guarulhos 
recebeu R$ 245,4 mil do Go-
verno do Estado referentes 
a repasses de Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS). O montante 
apresentou crescimento de 
mais de R$ 10 mil em relação 
ao mesmo período do ano 
anterior quando R$ 235,1 mil 
foram depositados nos cofres 
públicos.

Já em todo o ano passa-
do, o valor apresentou cres-
cimento de R$ 44 milhões, 
com repasses para Guarulhos 
de R$ 960,7 milhões através 
do Governo do Estado. Em 
2017 um total de R$ 916,3 
milhões foi depositado nos 
cofres públicos.

DA REDAÇÃO - Em reunião que 
teve a participação dos verea-
dores Thiago Surfista (PRTB) 
e Toninho da Farmácia (PSD), 
respectivamente presidente e 
secretário da Comissão Per-
manente de Defesa do Meio 
Ambiente da Câmara de Gua-
rulhos, a Comissão Executiva 
do 15º Selo Ambiental discu-
tiu os últimos detalhes para o 
lançamento do evento, fruto 
de uma parceria entre o Le-
gislativo e a prefeitura. Mar-
cado para a noite do dia 17 de 
junho, às 19h, no Teatro Ada-
mastor, o Selo premiará com 
certificados e troféus projetos 
de defesa e de preservação do 
meio ambiente no município.

As inscrições dos traba-
lhos estarão abertas de 22 de 

abril a 20 de maio, e deverão 
ser feitas no site da prefeitu-
ra (http://www.guarulhos.
sp.gov.br). Todos os guaru-
lhenses estão convidados a 
participar em uma das cinco 
categorias previstas: Inicia-
tiva Cidadã, Iniciativa Insti-
tucional, Instituição de En-

sino Público, Instituição de 
Ensino Privado e Iniciativa 
Científica. Os projetos serão 
avaliados por uma comissão 
julgadora, observando crité-
rios como participação so-
cial, potencial de replicação, 
impacto socioambiental e 
sustentabilidade.

O repasse corresponde a 
25% da arrecadação do impos-
to recolhido pela Secretaria 
da Fazenda em todo ano e é 
distribuído às administrações 
municipais com base na apli-
cação do Índice de Participa-
ção dos Municípios (IPM) de-
finido para cada cidade.

As variações destes de-
pósitos oscilam conforme o 
calendário mensal, os prazos 
de recolhimento e o volume 
dos recursos arrecadados. A 
agenda de pagamentos está 
concentrada em até cinco 
períodos diferentes no mês, 
além de outros recolhimentos 
diários, como por exemplo, os 
relativos à liberação das ope-
rações com importações.
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      A Prefeitura de Guarulhos continua com 
inscrições abertas para o Prêmio de Literatura 
Guarulhense 2019, até o próximo dia 30. 
Iniciativa da Secretaria de Cultura, o prêmio tem 
foco na produção de contos, crônicas e poesia, 
e objetiva promover e divulgar e contribuir 
para o aperfeiçoamento e difusão da produção 
local. Podem participar autores, estudantes 
de diversos níveis, escritores iniciantes de 
diferentes gêneros (dramaturgia, poesia, conto, 
ensaio, etc.) e interessados em literatura e 
redação, residentes no município de Guarulhos. 
A Comissão Julgadora, composta por membros 
com notório saber no campo literário e indicados 
pela Academia Guarulhense de Letras (AGL), 
selecionará 30 poemas e 20 crônicas ou contos 
inéditos, a partir de critérios descritos no edital. 
Os trabalhos selecionados serão publicados em 
antologias e cada autor receberá um total de 30 
exemplares da publicação.

      Dentre os convidados para compor a 
mesa de debates estão especialistas do setor 
criativo privado e estatal, que oferecerão 
aos participantes diferentes pontos de vista 
sobre o tema. André Pomba, empreendedor 
cultural e ex-diretor do Proac-SP; Durval 
Parreira, coordenador do APL (Arranjo 
Produtivo Local); Everton Soares, DJ Pardal, 
da Consultoria e Marketing - Sunrise 
Digital, e Denise Antunes, coordenadora do 
Projeto Tear, são alguns dos participantes já 
confirmados. O encontro tem como objetivo 
apresentar os principais resultados dos 
trabalhos relacionados à economia criativa 
no município e no Estado de São Paulo. Em 
Guarulhos, o Projeto Tear, serviço da rede de 
atenção psicossocial da Secretaria da Saúde, 
consolida¬-se como uma iniciativa pública 
de geração de trabalho e renda, a partir da 
aproximação com a economia solidária.

ANOTE

Mais do que a disposição em campo, 
o que vale de verdade é aquilo que o 
treinador pede aos seus jogadores

As várias formas 
de vencer

O torcedor se acostumou a rela-
cionar a postura do time em campo 
com números que determinam se ela 
é ofensiva ou defensiva. Por exem-
plo, o 4-4-2 está ultrapassado, o 4-3-3 
é ofensivo, e o 3-5-2 é coisa de retran-
queiro. Já o 4-1-4-1 está na moda, di-
vidiu o campo em mais partes, coisa 
de quem manja do assunto.

A verdade é que a formação pou-
co importa e algumas vezes é muito 
difícil de identificar com a bola ro-

lando. Como era a formação do São 
Paulo no segundo tempo da final 
contra o Corinthians? Seria um 4-1-
5-0? Sem um centroavante, os núme-
ros ficam mais “bagunçados”.

Mais do que a disposição em 
campo, o que vale de verdade é aqui-
lo que o treinador pede aos seus jo-
gadores. Carille monta seu time da 
mesma como quando éramos peque-
nos e colocávamos os jogadores no 
tabuleiro de futebol de botão, bem 
distribuídos e ocupando o máximo 
de espaços. Quando uma peça estava 

muito espalhada logo a recolhíamos 
para “compor a defesa”.

Com todos atrás da linha da bola e 
o atacante acompanhando o lateral ad-
versário, meu amigo, mesmo com um 
meia e três atacantes a equipe se tor-
na “precavida demais”. Por outro lado, 
sobram poucos espaços para a bolinha 
correr livre, sem que uma de suas pe-
ças encoste na bola. O que sobra aos 
adversários são os chutes de longa dis-
tância. Percebem a semelhança?

Não existe uma só forma de ga-
nhar jogos de futebol. O treinador 
do Corinthians escolheu a dele. Com 
pouca posse de bola a equipe quase 
não finaliza e fica grande parte se 
defendendo dos golpes adversários. 
Conta com as defesas de Cássio, um 
dos melhores goleiros do Brasil e 
que, para ajudar, vive grande fase. 
Conta muitas vezes também com a 
sorte, com aquela bola que acerta a 
trave ou que desvia em um jogador e 
vai para fora.

Não fosse isso e a atuação de Wal-
ter, e a derrota para a Chapecoense 
na quarta-feira teria sido muito mais 
elástica e a vaga na Copa do Brasil 
estaria distante. Com o placar de 1 a 
0 o Timão segue muito vivo e é favo-
rito a ficar com a vaga. O futebol não 
é mesmo curioso?

Talvez Carille não esteja mesmo 
feliz com o futebol apresentado e 
opte pelo modo mais seguro de se-
guir adiante, afinal, ele sabe que 
derrotas não mantêm os empregos 
aqui no Brasil. No domingo, jogando 
diante de sua torcida, o Corinthians 
deve buscar mais o jogo, mas sem 
deixar de lado sua preocupação de-
fensiva. É mais uma chance de pro-
var que títulos e bom futebol muitas 
vezes não combinam. 

PONTO
DE VISTA

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.

LUIZ FERNANDO MENDRONI GERARDI

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

Av. Otávio Braga de Mesquita, 827
Vila Nsa Sra de Fátima - Guarulhos/SP
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Wellington Severo fala sobre campanha do sub-12 do Galo no Metropolitano
ALEX BISPO - O Clube Atlético 
Guarulhense segue na dis-
puta do Campeonato Metro-
politano nas categorias me-
nores, foram até o momento 
três rodadas na competição. 
Agora o Galo terá uma folga 
nesse final de semana, retor-
nando às quadras no próxi-
mo sábado (20).

Wellington Severo, que 
está no comando do time 
sub-12 do Guarulhense, fez 
uma análise sobre a campa-
nha até o momento. “Tive-
mos uma boa estreia, saímos 
perdendo e empatamos no 
segundo período. Depois dis-
so o jogo foi todo ao nosso 
favor, e não convertemos as 
chances e fomos penalizados 
no final do jogo”, disse.

Raphael Teixeira analisa vitória do Guarulhense 
diante do Fortaleza pela Liga Paulista
ALEX BISPO - Disputando a 
Liga Paulista de Futsal, o Clu-
be Atlético Guarulhense con-
quistou cinco vitórias sobre 
o Fortaleza no último fim de 
semana, atuando no Ginásio 
Fioravante Lervolino.

Rafael Teixeira, técnico 
da equipe sub-13, comentou 
sobre o triunfo atuando em 
casa. “Poderia ter sido me-
lhor, porém com a equipe 
começando do zero e com 45 
dias de trabalho, chegamos 
em um nível bom e acredita-
mos em evolução dentro da 
competição”, comentou.

O técnico do Galo falou 
o que foi essencial para a 
conquista da vitória diante 

FOTOS: LUCAS CANOSA

da equipe de Arujá. “Alguns 
jogadores que precisavam 
chamar a responsabilidade 
conseguiram, e conduzi-
ram a gente a essa vitória, 
cobro muito isso deles no 
treino e fiquei feliz por ter 
acontecido como planeja-
do”, destacou.

Rafael comentou como 
será o trabalho realizado vi-
sando o próximo confronto 
pela competição estadual. 
“Nosso próximo desafio é 
no dia 26, contra a equipe 
de São Caetano que está em 
um nível alto de competição, 
será um grande desafio e te-
mos dez dias para trabalhar 
até essa partida”, finalizou.

Francisco Antônio Amorim
Advogado

Apoio
Contabilidade

O professor comentou 
sobre a folga na tabela e 
como será realizado os tra-
balhos para voltar à com-
petição e conquistar os três 
pontos. “Estou trabalhando 
forte para corrigir esses pe-
quenos erros que estão nos 
deixando distantes das vi-
tórias. Creio que, com jogos 
dos campeonatos extras 
(Liga Ponto de Encontro) 
e alguns amistosos, essa 
situação irá virar a nosso 
favor”, comentou.

Por fim, Wellington fa-
lou sobre o que espera para 
a sequência da competição. 
“Reabilitação. Temos qua-
tro jogos e espero que a 
crescente da equipe seja da-
qui para frente”, finalizou.



ÁRIES: Será um dia um pouco diferente, com bem mais 
entusiasmo que o normal. A cardinalidade estará bem 
exaltada neste momento. 

TOURO: Deve tomar a iniciativa sem ficar apático peran-
te os problemas. Se agir primeiro tende a solucionar boa 
parte deles. 

GÊMEOS: Aja de forma mais versátil hoje, receberá muita 
ajuda de Marte. O ar também será um forte aliado para 
destacar a sua capacidade de se comunicar. 

CÂNCER: Seus sentimentos estarão voltados para o 
relacionamento familiar. Marte irá gerar um bem estar 
em você. 

LEÃO: Irá se sentir revigorado e reconhecido por boa 
parte das pessoas que convivem com você. A criativida-
de também será ressaltada neste dia.

VIRGEM: Estará cosmicamente esplendoroso, se sentirá 
vigoroso durante este dia. Haverá uma grande influência 
de Mercúrio.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETASPALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 69

Monstro
do Labirin-
to de Cre-
ta (Mit.)

Um dos
Pecados
Capitais
(Catol.)

Pop (?), o
estilo de

Andy
Warhol

Linhagem
familiar

(fig.)

Ciência
que estu-
da as leis

Prenome
do poeta

português
Camões

Veleiros
com dois
ou três
mastros

São convo-
cados para
a reunião
escolar 

Famoso
móvel do 

consultório
de Freud

Local que
simboliza

a profissão
de modelo

Ave insetí-
vora de

plumagem
negra

(?) antiofí-
dico, pro-
dução do
Butantan

Diz-se da
cerveja
quente e
sem gás

Formato
de vídeos
da internet

Protagonis-
ta épico

Da família
do rato

Ausentar-
se

Sergipe
(sigla)

Oferece
Ácido
acetil-

salicílico

Ato, em
inglês

Vínculos
(fig.)

Rumar

Altar
pagão

Fabiana
(?), atriz

Pedra, em
tupi

Suposto
Muito

grandes
(fem.)

Acrescen-
tei

Proteção
(fig.)

Capacita-
das

Logradou-
ro retra-
tado no
Google
Street
View

Desejo do
suicida

Conflito
de (?), 

circuns-
tância que
pode levar
ao afasta-
mento do
juiz em 

um caso

Maior inimigo externo
da Ingla-
terra no
séc. XVI Protestante (bras.)

Estabelecimento co-
mercial voltado para 
o consumidor judeu
ortodoxo

Passou a readmitir
múltiplas agremiações

políticas a partir de
1979 (BR)

106, em
romanos

Conjunção
aditiva

Curie
(símbolo)
Poço, em

inglês

Iraniano
A segunda

nota
musical

Demorados;
duradouros

(?) da dor: função 
do anestésico

Muito
branca

Agasalhos

3/act — art — avi — itá — pit. 4/cepa. 13/mercado kosher.

LIBRA: Não estará tão tranquilo quanto está acostuma-
do. Algumas indisposições sociais irão te chatear e lhe 
incomodar durante o dia.

ESCORPIÃO: Andará um pouco em baixa o seu sentido 
de percepção. A lua causará uma influência negativa. 
Estará um pouco mais vingativo.

SAGITÁRIO: A constelação de sagitário está no fim de 
uma transição com Marte. É importante que você procure 
praticar mais o otimismo.

CAPRICÓRNIO: Se apresentará mais dedicado ao seu tra-
balho. Continue se empenhando para colher bons frutos. 
Aproveite o bom momento que se passa em Marte.

AQUÁRIO: Sair para fazer um passeio será algo bem 
importante para você alterar algumas situações mais 
complicadas. 

PEIXES: Algumas situações mudaram no percurso deste 
dia. Tente avaliar o que de fato você realmente precisa. 
Poderá agir de forma depreciativa com quem ama.
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DA REDAÇÃO - Steven Spiel-
berg já havia sido indicado 
para o Oscar em 1982 e 85, 
por E.T. - O Extraterrestre e 
A Cor Púrpura. Considerado 
o Midas de Hollywood, com 
uma impressionante lista 
de sucessos de público, era 
esnobado pela Academia. E, 
então, em 1993, fez seu filme 
que muita gente considera 
o mais pessoal - A Lista de 
Schindler. No ano seguinte, 
venceu os prêmios de filme 
e direção (veja abaixo). Em 
1999, venceu de novo por 
O Resgate do Soldado Ryan 
- três prêmios, outro Oscar 
de direção, mas não o de me-
lhor filme.

Passados 25 anos, A Lista 
de Schindler está voltando 
às salas de cinema do Brasil 
(e do mundo). Reestreia em 
1º de maio, com cópias re-
masterizadas. O circuito será 
pequeno, mas, por se tratar 
de uma comemoração, fo-
ram editados novos cartazes 
e trailer assinalando a data - 
25 anos! A Lista de Schindler 
conta a história real do em-
presário alemão católico que 
conseguiu enganar os nazis-
tas e salvar a vida de mais de 
mil judeus poloneses duran-
te a 2ª Guerra.

‘Lista de Schindler’ faz 25 anos e ganha reestreia

HORÓSCOPO

Como? Oskar Schindler 
tinha uma fábrica que pro-
duzia panelas exclusivamen-
te para o Exército alemão. 
Itzhak Stern, do Conselho Ju-
deu da Cracóvia, convenceu-
-o a contratar judeus porque 
a mão de obra seria mais ba-
rata. O dinheiro que eles de-
viam receber ia para o subor-
no de militares que faziam 
vista grossa para o fato de os 
vistos serem falsificados.

Entra em cena o tenente 
Amon Goth, que chega a Cra-
cóvia para executar o maior 
número de judeus. O filme 
faz uma acurada descrição 
da vida cotidiana sob o na-
zismo e no campo de con-

centração. O tenente sádico 
diverte-se praticando tiro 
nos prisioneiros. 

Filmado em rigoroso pre-
to e branco, o filme possui um 
detalhe em cor - a menina de 
casaco vermelho. Inspirada 
numa personagem real, ela 
metaforiza todas as vítimas 
da barbárie nazista. Nessa 
época em que, no Brasil, auto-
ridades do governo discutem 
se o nazismo é de esquerda 
ou direita, o clássico de Spiel-
berg ganha um significado 
especial. As atuações de Liam 
Neeson, Ben Kingsley - Stern, 
como a consciência de Schin-
dler - e Ralph Fiennes são ex-
cepcionais.

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 - Av. Tiradentes, 4273 - Vila Flórida (esq. c/ Droga Raia) Tel: 3428-3328

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.

FAÇA SEUS ÓCULOS CONOSCO E GANHE UM VALE DESCONTO
PARA VOCÊ PRESENTEAR SEUS AMIGOS E FAMILIARES

*Na compra do óculos completo

Mega Fábrica de Óculos
Faria Lima

FOTO: DIVULGAÇÃO
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IMÓVEIS CURSOSSERVIÇOSNEGÓCIOS

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

ANUNCIE AQUI 
97380-7685 ANUNCIE AQUI 

97380-7685
E Sensual F: 2422-1986/ 
97622-4191 whats, site:
www.massagistasguarulhosforman

MASSAGEM TERAPÊUTICA

Aluga-se

Vende-se

Sítio e Chácaras

Oportunidade Relax

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

AGENTE DE PRODUÇÃO 
p/trabalho em casa, 
etiquetar e envelopar malas 
diretas. Ambos os sexos 
acima de 18a. Ganhos 
R$ 1.150,00. Enviamos 
todo serviço até sua porta. 
F:4210-2322.
MOTORISTA 
CARRETEIRO 
Preferencialmente Ensino 
Médio CNH: E, Curso 
Cargas Indivisíveis Exp. 
05 anos em transportes de 
cargas pesadas, indivisíveis 
e/ou excedentes. Entrega 
de currículos: Av. Lauro 
Gusmão Silveira, 668 – Pq. 
São Geraldo
MECÂNICO DE AUTOS 
c/ exp. , p/ trabalhar em 
Guarulhos . F.: 2412-1481 
c/ Márcio.
MASSAGISTA 
c/ ou s/ exp. (Damos 
Treinamento) c/ pagto 
diário. Contato pelos Fs.:  
99277-1334 /  4574-3973.

JD PARAISO 
Casa 03 Cômodos e gar. 
R$ 700,00.  F:97272-7232 
whats
APTO. CENTRO GRU. 
mobiliado.perto da fac.
de Medicina. R$ 1.200, 
+ Cond. R$ 485,00. F.:  
99901-6804
ALUGA-SE 
Quartos p/ rapazes, amb. 
familiar F.: 2304-6721.
APARTAMENTO 
1 dorm., Ótima localização 
Próx. Timóteo Penteado - 
V. Galvão Valor a partir de  
R$ 650,00 c/ Condomínio. 
Informações F.:  (11) 
2455-1002  

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
TERRENO 5X25 
60,000 tupinamba  35,000 
parcela restante 943727872 
ou 942766112 vivo

CLASSIFICADOS

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.

EMPREGO

Contrata-se

SUPERVISOR DE 
TELEVENDAS 
P/ criação de equipe nova, 
contratação, treinamento. 
Gerenciar vendedores. Exp. 
c/ produtos de limpeza para 
empresas é um diferencial. 
Fixo + VR + VT. Seg. à 
Sexta das 8:00 às 17:48. F.:  
2088-4242  c/a Jo
VAGA DE ELETRICISTA GRU. 
de caminhões c/ urgência. 
Av.Otavio Braga de 
Mesquita, nº 380. F: 94791-
0016/ 2463-2948
EMP.DE MEDICINA DO 
TRABALHO 
Contrata: Auxiliar 
Administrativo. F: 4964-
1222 - CV p/ deltamed@
deltamed.med.br
ADMITE 
Auxiliar de Escritório 
c/conhecimento em 
atendimento ao cliente 
e faturamento. Residir 
próximo Vila Galvão - 
Guarulhos. Curriculum para 
dmpabril@gmail.com CAMBUI MG 20.000MTS² 

plaino, agua corrente, 
80 Mil . 1.000mts² casa 
simples só 45 Mil. Rod. 
F.Dias 150km SP. F. 96215-
6802

KAORI NISSEI 22A. 
Linda e estudante.
At. na minha 
residência.96613-0558 foto 
Whats

97380-7685
ANUNCIE AQUI

SEÇÃO DE
ESPORTES

FINAL DE
SEMANA

‘Vino Vinho Restaurante’ oferece 
variedade em pratos e em vinhos
DA REDAÇÃO - O Restaurante 
Vino Vinho dispõe de uma 
grande variedade de pratos, 
uma geladeira com mais de 
100 rótulos de cerveja artesa-
nal e uma cartela completa e 
variada de vinhos. O ambien-
te aconchegante atende qual-
quer ocasião.

Há dois anos o local foi 
reformado, trazendo uma 
proposta mais arrojada ao 
ambiente. Antes a loja era es-
pecializada apenas na venda 
de vinhos e produtos gour-
met. Hoje o restaurante ofere-
ce uma grande variedade de 
pratos e sabores em um espa-
ço ideal para reunir amigos, 
famílias, casais e até mesmo 
reuniões de negócios.

O cardápio conta com por-
ções e estradas, saladas, mas-
sas, risotos, carnes, peixes, fei-
joada e pratos executivos com 
opção de contra filet, filet de 

FOTOS: DIVULGAÇÃO

frango e até opção vegetaria-
na, com mini hambúrguer de 
soja. A casa também ofere-
ce cortes especiais de carne, 
como picanha importada, T-
-Bone e costela. 

Com uma culinária con-
temporânea que preza pela 
manipulação equilibrada do 
alimento in natura, a equipe 
de cozinha é treinada para ex-
trair o melhor dos ingredien-

Serviço:
Vino Vinho Restaurante
Local: Rua Cônego Valadão, 940 – Gopoúva
Horário: Terça-feira a sábado das 11h30 às 23h; domingo e 
segunda-feira das 12h às 15h30
Reservas: 4372-8068 / 2656-0207

tes, preservando o verdadeiro 
sabor de cada prato, técnica e 
cuidado que são perceptíveis 
em cada garfada.

Na adega é possível en-
contrar desde os vinhos que 
nascem no velho mundo 
(italianos, espanhóis e portu-
gueses) aos os mais tradicio-
nais (chilenos e argentinos), 
incluindo os vinhos produzi-
dos em vinícolas brasileiras.
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Ofertas válidas somente 19,20 e 21/04/2019
Consulte outras ofertas na loja!

experimente o novo

Ofertas válidas somente nos dias 19,20 e 21/04/2019 ou enquanto durarem os estoques. Após essa data voltaremos aos preços normais. Todas as fotos são meramente ilustrativas, 
podendo divergir das embalagens/produtos disponíveis. Ofertas sujeitas a eventual retificação na loja. Nos reservamos o direito de não oferecer essa promoção em todas as lojas. 

drogariasnovafarma.com.brdroganovafarma

19,20 e 21
ABRIL

oferta relâmpago

Loja 01 - Centro
Av. Salgado Filho, 2544 
Centro - Guarulhos

Disk Entrega: (11)4803-9300
Whatsapp: (11)97565-7651

Loja 02 - Santa Mena
Av. Dr. Timóteo Penteado, 1680 
Vila Hulda - Guarulhos

Disk Entrega: (11)4307-0688
Whatsapp: (11)97327-8297

Loja 03 - Cocaia
Av. Brigadeiro Faria Lima, 1631
Cocaia - Guarulhos

Disk Entrega: (11)2656-4249
Whatsapp: (11)99882-8034

O MS ADVERTE: *ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER USADO PARA CRIANÇAS MENORES DE 6 MESES, SALVO SOB INDICAÇÃO EXPRESSA DE 
MÉDICO OU NUTRICIONISTA. O ALEITAMENTO MATERNO EVITA INFECÇÕES E ALERGIAS E É RECOMENDADO ATÉ OS DOIS ANOS DE IDADE OU MAIS.

Fralda Babysec Ultra
P30/M28/G24/XG20/SXG16

Valor total: R$30,98. Nesta promoção 
cada unidade sai por R$15,49.

apenas: 16.99
cada

13.99leve a 2º
unid. por:

Nan comfor*
800g

35.99
cada 33.99

cada 32.99
cada 36.99

cada

Nan A. R.*
800g

Tintura Koleston
Exceto. verm. especiais e louros poderosos

de:16R$ 99

14.99
cada

Kit Pantene
1 shampoo 400ml + 1 cond. 175ml

de:20R$ 99

18.99
cada

Papel higiênico Fofopel
12 unidades

de: 12R$ 99

10.99
cada

Chapinha Taiff
cerâmica classica

apenas:

29.99
cada

ou R$89,97 á vista.

3

Secador Taiff
new smart 1700w

apenas:

29.99
cada

ou R$149,95 á vista.

5

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Jornal-folha-guarulhos-04-03.pdf   1   18/04/2019   12:12:21


