
Sábado e domingo, 14 e 15 de setembro de 2019 Ano 48 Nº 555

o jornal de Guarulhos

Va1

jornalfolhametro folhametropolitanagru 99643-2765 Distribuição Gratuitawww.fmetropolitana.com.br

Acontece Pág. 2

FOTO: DIVULGAÇÃO/FIESP FOTO: KRISLAYNE BORGES

Exposição homenageia 
60 anos da carreira de 

Mauricio de Sousa

Vencedores do ‘Eu 
Valorizo GRU’ terão fotos 
expostas no Adamastor

Acontece Pág. 2



|    Sábado e domingo, 14 e 15 de setembro de 2019 www.fmetropolitana.com.br



Sábado e domingo, 14 e 15 de setembro de 2019 Ano 48 Nº 555

o jornal de Guarulhos

Va1

jornalfolhametro folhametropolitanagru 99643-2765 Distribuição Gratuitawww.fmetropolitana.com.br

Cotações Selic (ano)
6% R$  998

Salário Mínimo

 

181
Disque-Denúncia

Euro

Precisamos manter o foco e o equilíbrio 
para vencer o confronto”, Márcio Toni, 
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SOL - Aos poucos o frio vai cedendo espaço para a chegada da primavera que iniciará no próximo dia 23
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As coisas não andam bem 
na Câmara de Vereadores de 
Guarulhos. Um funcionário 
graduado da Casa me pas-
sou a informação de que to-
dos ali estão “desorientados 
e perdidos” por causa de um 
blackout total no sistema de 
informática. A localização dos 
processos, o andamento dos 
requerimentos, o fluxo de in-
formações importantes na ati-
vidade parlamentar, está tudo 
parado.

Sabe-se que o sistema 
todo é operado por uma em-
presa particular que, até ago-
ra, vinha prestando a assis-
tência de forma gratuita, sem 
qualquer ônus.

O apagão atinge não ape-
nas o fluxo de informações 
dos vereadores, mas também 
a administração, recursos hu-
manos, setor financeiro até a 
área de comunicações.

Não se sabe exatamente 
por que esse serviço que, re-
pito, era gratuito segundo as 
informações a mim transmiti-
das, foi dispensado. Imagina-
-se que, para voltar a ser pres-
tado, será pago. Não dá pra 
entender.

Outro problema ali diz res-
peito ao contrato firmado pelo 
Legislativo com a empresa 
fornecedora de equipamentos 
para serem operados pela TV 
Câmara. Como se sabe, a TV 
até agora não está operando 
como se deve. Ou pelo menos 
da forma que os guarulhenses 
esperavam dela.

Embora não seja uma 
emissora que possa competir 
em termos de audiência com 

os canais convencionais, ter 
uma emissora de TV no ar 
que fale a nossa língua, que 
discuta nossas questões, que 
mostre o trabalho de nos-
sos vereadores é de extrema 
importância. Guarulhos nem 
emissora de rádio tem.

A TV Câmara já chegou 
a exibir um telejornal diário, 
programas de atualidades, 
entrevistas com personagens 
locais, além de focalizar o 
trabalho nas comissões per-
manentes que, embora escon-
didas nas salas e corredores, 
sempre tratam de temas que 
nos interessam.

Querem um exemplo?
Há uma CEI, Comissão de 

Investigação, que discute a 
questão do Aeroporto Inter-
nacional em Cumbica, em ple-
no andamento no Legislativo. 
A cidade simplesmente a ig-
nora. A empresa que opera o 
aeroporto se recusa a recolher 
impostos no Município. Só de 
IPTU dá uma fortuna. Recur-
sos que poderiam ser muito 
importantes para a constru-
ção de creches, escolas, hos-
pitais...

Outro exemplo está no 
trabalho das comissões de 
concorrência. Há uma exigên-
cia no sentido de tornar públi-
cos os pregões de licitação e 
transmiti-los ao vivo pela TV. 
Mas, como com ela fora do ar?

Tudo isso, sem falar na his-
tória do prédio comprado na 
Vila Augusta para abrigar a 
Câmara cujo aluguel mensal 
passa de duzentos mil..., e que 
até agora não se tem notícia. 
Enrola-se.

A tenda onde acontecerão as atividades é 
parte da celebração internacional Mundo Unido 
Pela Vida, promovida pela ALPAR (Associação 
Latino Americana de Cemitérios Parques e Ser-
viços Exequiais). A iniciativa, que reúne países 
do 5 continentes todos os anos desde 2012, traz 
diversos eventos, com objetivo de mobilizar 
pessoas em torno de causas positivas.

O fotógrafo Evertun Gomes (@evertun-
gomes) foi o vencedor, com 859 comentá-
rios e 147 curtidas no compartilhamento do 
Viaduto de Guarulhos (rodovia Presidente 
Dutra) iluminado durante a noite. Em se-
gundo lugar, somando 114 curtidas e 579 
elogios, está o olhar do morador Wilson 
Vitorino (@wilsonvitorino) sobre um cadei-
rante no momento em que aproveita a fonte 
interativa do Bosque Maia.

No dia 22 de setembro, os guarulhenses já 
têm um encontro marcado com a saúde: o gru-
po Primaveras traz programação aberta ao pú-
blico para cuidar de corpo e mente, com aulas 
de zumba e um ponto de conversa com psicólo-
gos. No mesmo dia, a 5a Corrida Rotary Club de 
Guarulhos, apoiada pelo grupo funerário, acon-
tece no Parque Bosque Maia, das 7h às 9h30. 

Mauricio de Sousa completou 60 anos de 
carreira e ganhou uma exposição em homena-
gem a sua trajetória. Em todo esse tempo, mais 
de 500 personagens foram criados por ele, que 
acompanharam a leitura de muitas crianças e 
marcaram gerações. A primeira publicação do 
artista foi uma tira do cãozinho Bidu e seu dono, 
Franjinha, no jornal Folha da Tarde em 19 de ju-
lho de 1959. A exposição trará o cenário da tira, 
além de outros espaços imersivos para se sentir 
no bairro do Limoeiro, onde se passam as histó-
rias da Turma da Mônica.

A exposição reúne curiosidades, informa-

O concurso fotográfico Eu Valorizo GRU, 
promovido por meio do Instagram oficial da 
prefeitura obteve 40 imagens concorrentes e 
movimentou 1.460 comentários e 16.578 curti-
das em registros de amantes da cidade. Todos 
os participantes terão suas fotografias expos-
tas no hall de entrada do Teatro Adamastor 
Centro entre os dias 16 e 30 de setembro. Além 
disso, os autores das fotografias mais presti-
giadas pelos seguidores serão certificados.

Atividades gratuitas do Primaveras agitam o Parque Maia no dia 22

Fiesp recebe exposição em homenagem a Mauricio de Sousa

Vencedores do ‘Eu Valorizo GRU’ terão fotos expostas no Adamastor

ACONTECE

ções sobre a carreira do artista e quadros da 
coleção História em Quadrões, que faz a relei-
tura de obras de importantes com personagens 
da Turma da Mônica. A mostra destaca ainda a 
história dos personagens, o desenvolvimento de 
cada um e a presença deles em animações, fil-
mes e em mais de 3.500 produtos licenciados da 
marca. Também terá atrações interativas, como 
o Livro dos Mortos da Turma do Penadinho, o 
ovo do Horácio e esculturas especiais para os vi-
sitantes tirarem fotos. É possível agendar visitas 
escolares e em grupos pelo e-mail: ccfagenda-
mentos@sesisp.org.br.
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Moradores atingidos pelo incêndio tentam recomeçar com ajuda da prefeitura

LUCY TAMBORINO - Diversas pes-
soas atingidas pelo incêndio 
que aconteceu na última quin-
ta-feira (12), na Vila Barros, têm 
se reunido na comunidade para 
retirar sucata, como ferro, para 
revender. “Nós vamos comprar 
roupas para as crianças com o 

dinheiro, o restante a gente vai 
tentar manter as famílias que 
não tem onde ficar. Estamos 
vendo ainda o que fazer”, con-
tou Silas Alexandre Alves, 29.  

Ele é um dos moradores 
que mesmo sem ter onde mo-
rar ou como reconquistar os 

FOTO: LUCY TAMBORINO

objetos perdidos está no muti-
rão. “Muitas famílias nem estão 
aqui, ficaram transtornadas e 
não sabemos onde estão. Eu es-
tou tentando ser forte para dar 
forças para outras pessoas. A 
gente precisa ser forte para re-
construir”, disse. Alves morava 
em uma casa na comunidade 
com a mulher e mais seus três 
filhos de um, seis e 10 anos, 
agora eles estão dormindo na 
residência de uma vizinha.

O incêndio também alte-
rou a vida de Meiriele Cardo-
so de Araujo, 28, que vivia na 
comunidade com o marido e 
agora dorme na casa da mãe 
dela. “A gente pretende re-
construir a vida com a ajuda 
de amigos. É difícil, mesmo 
se quiséssemos sair daqui 
antes, não conseguiríamos 
pagar aluguel”, lamentou.  

Para lidar com essa tragé-
dia, onde cerca de 80 famílias 
tiveram suas casas consumi-
das pelo o fogo, a ONG Insti-
tuto de Cidadania Ipanema, 

tem atuado recebendo doa-
ções de roupas, alimentos e 
itens de higiene pessoal. Zilo 
Alves, presidente da organiza-
ção, conta que as pessoas têm 
se solidarizado, mas que ain-
da são necessárias doações. 
“Já recebemos pelo menos 
200 pessoas para entregar 

doações”, contou. “Mas ainda 
precisamos bastante de mate-
rial de higiene, como fralda, 
sabonete, pasta, além de ali-
mentos”, disse. Para entrar em 
contato com a ONG há dois 
telefones 2214-2882 e 94712-
9533, o local ficará aberto du-
rante o final de semana.

Força-tarefa da prefeitura 
Até o fechamento desta reportagem, a prefeitura tinha 

cadastrado cerca de 70 famílias que tiveram suas moradias 
afetadas pelo fogo, o que representa cerca de 200 pessoas. 
O Fundo Social de Solidariedade e a Coordenadoria Muni-
cipal de Proteção e Defesa Civil (Compdec) distribuíram do-
ações. Foram 2.050 peças de roupas, 75 pares de calçados, 
576 litros de água, além de colchões, cobertores, alimentos 
secos, marmitex, fraldas, água e kits de higiene pessoal. 

A UBS Vila Barros realizou atendimento psicológico e 
com assistente social na ONG. Durante a sexta-feira (13), 
uma enfermeira, auxiliares de enfermagem e agentes co-
munitários de saúde permanecerão no local para cadastrar 
as famílias, ajudar na organização das doações, bem como 
prestar assistência. Além disso, os profissionais realizaram 
visitas domiciliares a pacientes acamados para avaliação do 
estado de saúde por conta da inalação de fumaça.
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CEI ouve ex-secretário de Assuntos Jurídicos

Guarulhos terá programa Música nas Escolas
LUCY TAMBORINO  - O prefeito 
Guti sancionou nesta sexta-
-feira (13) o projeto de lei que 
institui o programa “Música 
nas Escolas”, conforme pu-
blicação do Diário Oficial do 
município. De autoria da pre-
feitura e vinculada à Secreta-
ria da Educação, a proposta 
tem como objetivo fornecer 
aos alunos da rede munici-
pal oportunidade de contato 
e convívio com a música.  O 
programa contará com atu-
ação de 50 jovens profissio-
nais em especialização, que 
receberão bolsa auxílio men-
sal com valores entre R$ 2,8 
mil e R$ 3.150,00. Segundo 
o PL, serão abertas, aproxi-
madamente, nove mil vagas 
para os estudantes.

Outros dois projetos tam-
bém foram sancionados. Um 
que institui o Fundo Muni-
cipal dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência (FMDPD) 
como instrumento de cap-

tação e aplicação de recur-
sos, para implementação de 
programas e projetos com o 
objetivo de viabilizar o fun-
cionamento da Política de 
Atendimento às Pessoas com 
Deficiência. O outro, trata da 
autorização para abertura de 
crédito adicional especial no 
valor de R$ 500 mil. O valor 
deverá ser utilizado para re-
forma nos pontos de ônibus 
espalhados por Guarulhos. 

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG

Câmara – Já o presidente 
da Câmara, Professor Jesus, 
publicou o projeto de reso-
lução que suspendeu a con-
tratação de um veterinário, 
dois psicólogos e três assis-
tentes sociais no concurso 
público que o Legislativo 
deve realizar em breve. Os 
cargos foram alvos de ques-
tionamentos do Ministério 
Público de São Paulo (MP-
-SP), em junho.

DA REDAÇÃO - A Comissão Especial de Investigação (CEI), que analisa na Câmara possível irregularidade cometida durante 
a gestão Sebastião Almeida na publicação em 2011 de um decreto que alterou a base de cálculos para o recolhimento de 
tributos de cooperativas de serviços de saúde, ouviu nesta quinta-feira (12) o secretário municipal de Assuntos Jurídicos à 
época, o advogado Severino José da Silva Filho.

Ele explicou que o decreto foi elaborado a partir de estudos de um grupo de trabalho formado por pessoas de várias 
áreas da prefeitura. “Depois de análises técnicas e jurídicas, concluímos que a peça seria necessária para se evitar a dupla 
tributação, do médico e da cooperativa, a entregamos ao prefeito que, de acordo com reserva legal que lhe cabe, a assinou e 
a publicou”, contou o ex-secretário. Os trabalhos da CEI foram prorrogados até o dia 26 de outubro e outras pessoas podem 
ser convocadas para prestar depoimento.
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DA REDAÇÃO - O Estudo Nacio-
nal de Alimentação e Nutri-
ção Infantil (Enani), pesquisa 
da UFRJ encomendada pelo 
Ministério da Saúde, chega a 
Guarulhos. Em todo o estado, 
serão percorridos 1.530 do-
micílios de 14 cidades, até o 
final deste mês. Essa é a quin-
ta fase do inquérito, que, pela 
primeira vez no país, coletará 
informações detalhadas sobre 
hábitos alimentares, peso e al-
tura de crianças de até cinco 
anos. Também serão realizados 
exames de sangue nos partici-
pantes com mais de seis meses 
de vida e o mapeamento san-
guíneo de 12 micronutrientes, 
como os minerais zinco e selê-
nio, e vitaminas do complexo 
B, além de investigadas infor-
mações sobre amamentação, 
doação de leite humano, con-
sumo de suplementos de vita-
minas e minerais, habilidades 
culinárias, ambiente alimentar 
e condições sociais da família. 
Ao todo, 15 mil famílias serão 
visitadas pelos pesquisadores 
do Enani, em 123 municípios 

Cidade recebe estudo inédito de 
alimentação e nutrição infantil

brasileiros. A Prefeitura de Gua-
rulhos está apoiando a iniciati-
va através da divulgação.

O objetivo do estudo é obter 
dados inéditos sobre o cresci-
mento e o desenvolvimento in-
fantil para compor um retrato 
da nutrição infantil no Brasil, 
que possa subsidiar a elabo-
ração de políticas públicas na 
área de saúde e nutrição no fu-
turo. O coordenador nacional 
do Enani, o pesquisador Gilber-
to Kac, destaca que um inquéri-
to tão completo como este tra-
rá informações inéditas sobre 
alimentação infantil e o perfil 
de deficiência de vitaminas e 
minerais das crianças brasi-
leiras. “Os dados sobre estado 
nutricional antropométrico po-
derão ajudar a responder, por 
exemplo, se a desnutrição está 
realmente diminuindo como 
um problema epidemiológico. 
Por outro lado, o estudo deverá 
corroborar a acertada definição 
do Ministério da Saúde em in-
dicar a prevenção da obesidade 
com prioridade em sua agen-
da”, adianta o pesquisador.

Guarulhos deve ficar sem 20 profissionais do 
programa Mais Médicos até o ano que vem

LUCY TAMBORINO - Com a de-
terminação do Ministério da 
Saúde, que somente os mu-
nicípios com maior vulne-
rabilidade social se tornarão 
elegíveis para a renovação 
de contrato do programa 
Mais Médicos, as Unidades 
Básicas de Saúde (UBSs) de 
Guarulhos deverão perder 20 
médicos até 2020. 

Neste ano, o município 
vai perder um médico que 
atua na UBS Mário Macca, 
em Cumbica. Em 2020, serão 
19 baixas de profissionais 
que atuam nas seguintes 
UBS: Santos Dumont, Soi-
mco, Acácio, Recreio São Jor-
ge, Nova Bonsucesso, Nova 
Cidade, Marinópolis, Bana-
nal, Allan Kardec, Palmira, 
Cummins, Álamo, Seródio, 
Jacy e Jovaia. No total há 43 

profissionais atendendo atu-
almente pelo programa no 
município. Os outros 23 pro-
fissionais terão os contratos 
encerrados em 2021 e 2022.

O Ministério da Saúde 
afirmou que vem mantendo 
a reposição dos profissionais 
no Mais Médicos apenas mu-
nicípios com perfis de maior 
vulnerabilidade, além dos 
Distritos Sanitários Especiais 
Indígenas. Ainda reforçou 
que o número de vagas deso-
cupadas é dinâmico e varia 
constantemente, conforme a 
saída e a reposição dos pro-
fissionais. 

Além disso, o Ministério 
relatou que publicou uma 
portaria no início de abril 
estendendo para seis meses o 
prazo de pagamento da verba 
de custeio repassada às UBSs 

FOTO: FABIO NUNES TEIXEIRA

que perderam profissionais 
do Mais Médicos. Os gesto-
res dessas localidades que 
perderam profissionais do 
programa poderão utilizar 
esses recursos para contratar 
os próprios médicos.

O órgão ainda mencionou 
o lançamento do Programa 
Médicos Pelo Brasil, porém 
não informou quando será 
lançado o primeiro edital e 
se Guarulhos estará incluído.  
Ao todo, serão 18 mil vagas 
previstas, sendo oferecidas 
para cerca de 13 mil em mu-
nicípios de difícil provimen-
to. Sem dar mais detalhes, 
destacou que a estratégia 
ampliará em cerca de sete 
mil vagas a oferta atual de 
médicos em municípios onde 
há os maiores vazios assis-
tenciais do Brasil.

FINANCIAMENTO SEM
 BUROCRACIA DIRETO COM

O PROPRIETÁRIO

PISCINA PRAIA COM BORDA INFINITA
PISCINA OLÍMPICA
SAUNA
CANTINHO DA PIZZA

OFURÔ
CAMPO DE FUTEBOL
QUIOSQUE COM CHURRASQUEIRA

LAGO PARA PESCA
REDÁRIO
PLAYGROUNG

AGENDE SUA VISITA!

1194767-0611 RECANTO BELA VISTA CHALES
CHALES_BELAVISTA_

VEJA MAIS FOTOS EM NOSSAS REDES SOCIAIS

Visitas domiciliares
As visitas domiciliares do Enani são realizadas por pesquisa-

dores de campo identificados com camisas e crachás contendo o 
nome e a fotografia do entrevistador, além do logotipo do Minis-
tério da Saúde. Os dados informados são sigilosos e, em hipótese 
alguma, os nomes das crianças ou dos seus responsáveis serão 
identificados. A participação dos indivíduos é voluntária. 
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       A prefeitura, por meio do Departamento 
de Limpeza Urbana da Secretaria de Serviços 
Públicos, recebe até o dia 7 de outubro 
inscrições de empresas, condomínios, 
instituições, entidades, movimentos sociais 
e cidadãos para a 3ª Semana Lixo Zero 
Guarulhos. O evento será realizado entre os 
dias 18 e 27 de outubro em vários pontos 
da cidade. Neste ano, o tema é “Ser Lixo 
Zero é uma Atitude Cidadã”, com foco na 
conscientização de que todo indivíduo é 
responsável pela solução dos problemas 
causados pelo lixo. A participação no evento 
está relacionada à realização de ações 
relacionadas aos resíduos de maneira 
geral, desde o consumo ao descarte 
ambientalmente correto, de modo que a 
atividade possa gerar reflexão e diálogo 
na busca de atitudes e hábitos cotidianos 
sustentáveis. Entre os exemplos, separação 
do lixo doméstico ou comercial, substituição 
de copos descartáveis, reaproveitamento de 
papel, entre outras iniciativas. 

       A prefeitura promoveu nesta quarta-feira 
(11) o segundo ensaio de passarela com os 
candidatos ao 16º Concurso Miss e Mister Melhor 
Idade Guarulhos, cujo tema é “Hippie Chic”, 
no Centro de Convivência do Idoso (CCI) Santa 
Mena. Ao todo, 51 mulheres e seis homens – com 
idade igual ou superior a 60 anos completos e 
residentes no município – se inscreveram para 
o concurso, que ocorrerá no dia 10 de outubro, 
a partir das 18h, no Adamastor Centro, com 
entrada gratuita. Além deste, deverão ocorrer 
nove ensaios de passarela e dois técnicos, 
sendo o próximo na sexta-feira (13), das 13h às 
16h, no CCI Gopoúva (avenida Leopoldo Cunha, 
85, Gopoúva). Lembrando que os candidatos 
devem obrigatoriamente participar de dois 
ensaios. O concurso, realizado pela Secretaria de 
Desenvolvimento e Assistência Social, premiará 
com faixa, além de brindes, os três primeiros 
colocados femininos e masculinos: Miss/Mister 
Melhor Idade (primeiros colocados), Elegância da 
Melhor Idade (segundos lugares) e Simpatia da 
Melhor Idade (terceiros colocados).

ANOTE

Carille sabe bem que tem um time 
limitado e esta é a melhor opção 
para somar pontos importantes

O Athletico não tem o melhor 
plantel do Brasil e talvez não esteja 
nem entre os cinco melhores. Mas 
como é bom ver o time jogar. Muita 
disposição dos jogadores, aproxima-
ção, passes curtos e ousadia. Tiago 
Nunes tem o elenco na mão e entre-
ga um ótimo trabalho.

O trabalho em parte é uma conti-
nuação do que fez Fernando Diniz, lá 
atrás, quando começou a implantar 
esse estilo de jogo no Furacão. Demo-
ra para acontecer e não é sempre que 
dá certo, mas é um avanço necessá-

rio para quem quer ser protagonista 
no futebol atual.

Na Série A do Brasileirão, a maio-
ria dos clubes ainda faz o contrário, 
pratica um futebol reativo, ou seja, 
ficam fechadinhos, esperando uma 
brecha para contra golpear. O me-
lhor exemplo é o Corinthians. Carille 
sabe bem que tem um time limitado 
e esta é a melhor opção para somar 
pontos importantes na disputa. Des-

truir é mais fácil que construir e essa 
premissa é adotada pela maioria dos 
clubes do Brasileirão.

Quem tem mais qualidade opta 
por propor o jogo. São os casos de 
Flamengo, internacional, Grêmio, 
Santos e Athletico, é bonito ver essas 
equipes jogar. São Paulo, Palmeiras 
e Atlético-MG são diferentes, pode-
ríamos dizer que adotam uma táti-
ca mista, mas a verdade é que essas 
equipes ainda não encontraram um 
padrão de jogo. Mano Menezes ten-
ta corrigir essa rota no Verdão e tem 
elenco para isso. Cuca teve muitos 
problemas de lesão e não consegue 
repetir a equipe.

Mas o time mais curioso do BR-19 
é o Fluminense. O Tricolor Carioca é 
o único que nada contra a maré. Ten-
ta colocar em prática o futebol que 
herdou de Diniz mas não tem quali-
dade física, técnica e nem elenco para 
isso. O time é pesado, a transição é 
lenta, e Nenê, mas principalmente, 
Ganso, não têm a menor condição de 
executar a pressão necessária na saí-
da de bola para “incomodar”, o míni-
mo, o adversário.

Rogério Ceni demorou dois jogos 
para perceber que o Cruzeiro também 
não pode jogar assim e vai comprar 
uma briga enorme com o elenco por 
isso. O Fluminense está a mais tempo 
insistindo nessa tecla e corre sério ris-
co de ser rebaixado, ao menos em cam-
po, já que a equipe carioca é melhor 
fora das quatro linhas do que dentro.

Não se muda uma mentalidade 
de jogo da noite para o dia. Precisa 
tempo, alguns rearranjos no elenco 
e muita paciência para isso, mas al-
guns clubes parecem não entender.

Estranho no ninho

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
luizgerardi@gmail.com

LUIZ FERNANDO MENDRONI GERARDI

PRECISA-SE
 

COSTUREIRA/GUARULHOS
PARA TRABALHAR COM CAMISETAS

EMPRESA LOCALIZADA EM GUARULHOS

      
HORÁRIO DE TRABALHO: 
SEG Á SAB – 6H ÀS 14H (CAFÉ DA MANHÃ + BENEFICÍOS)

SEG A SAB – 14H ÀS 22H (CAFÉ DA TARDE + BENEFICÍOS)

 

INTERESSADOS LIGAR NO RH : 
(FALAR COM JÉSSICA)

(11) 2229 1241 /     (11) 9 7450 3971 

BENEFÍCIOS: CAFÉ DA MANHÃ, CAFÉ DA 
TARDE, VALE ALIMENTAÇÃO, VALE 
TRANSPORTE , CONVÊNIO MÉDICO, 
CONVÊNIO ODONTOLOGICO E PREMIAÇÃO 
POR PRODUÇÃO.   

Favor entrar em contato somente
de 2ªa 6ª das 9hr as 18hr

EXPERIÊNCIA COM AS MÁQUINAS OVERLOQUE , 
GALONEIRA OU PONTO CORRENTE  PARA 
EMPRESA DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS . 

VAGAS APENAS P/ COSTUREIRAS
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LUCAS CANOSA - Na próxima 
sexta-feira, 20, na Arena 
Guarulhense, será realiza-
do o 1º Bingo Beneficen-
te em Prol dos Atletas do 
Guarulhense. O evento visa 
arrecadar fundos para a 
aquisição de um transporte 
próprio para o clube, que 
hoje conta com mais de 
600 atletas, distribuídos no 
futsal, futebol, vôlei, karatê, 
ginástica, badminton, do-
minó, baralho e xadrez.

O voucher custa R$ 20 
e dá direito a seis cartelas 
das rodadas que correm 
na primeira hora. Quem 
adquire, deve chegar às 
18h30 e trocar o ingresso 
pelas chances de faturar 
até R$ 3 mil no bingo, de-
pendendo da arrecadação. 
Haverá outras rodadas 
também a partir das 19h e 
os visitantes compram as 

Guarulhense realiza bingo beneficente 
em prol dos atletas do clube

cartelas na hora. Também 
será possível adquirir co-
mes e bebes no local.

Presidente do Guaru-
lhense, Carlos Alberto Fer-
nandes, o Carlinhos, falou 
da importância da ação 
para o Galo. “Hoje temos 
uma situação que não é 
confortável e faremos com 
boa frequência essas ações 
para arrecadar fundos e 
construir o patrimônio do 
time. É essencial que os 
pais, atletas e torcedores 
entendam que, sem o apoio 
de todos, teremos muitas 
dificuldades”, relatou.

Quem quiser comprar 
um voucher, mande um 
WhatsApp para (11) 9 9835-
1144 e reserve o seu. Vale 
lembrar que toda renda ar-
recadada será utilizada em 
prol dos atletas do Atlético 
Guarulhense.

Guarulhense joga final do Estadual 
diante do São Paulo neste domingo
LUCAS CANOSA - No próximo 
domingo, 15, às 14h, no Gi-
násio da Federação Paulista 
de Futsal, o sub-10 do Guaru-
lhense duela com o São Paulo 
em final única do Estadual. 
Após vencer o Elite Itaqueren-
se por 1 a 0 na semifinal da 
competição, o treinador Már-
cio Toni está confiante em sua 
equipe para a decisão.

O professor, aliás, falou 
sobre o adversário e como 
superá-lo para garantir o 
troféu. “Trabalhamos duran-

te todo o ano e conseguimos 
o título da Liga Paulista re-
centemente. Agora, temos 
talvez o maior desafio da 
temporada. Além do São 
Paulo, um clube gigante e 
tradicional, vamos enfrentar 
também o nervosismo de jo-
gar uma grande partida na 
Federação. Precisamos man-
ter o foco e o equilíbrio para 
vencer o confronto”, disse.

Por fim, Toni também 
avaliou seu grupo e a capa-
cidade mental da equipe, 

FOTO: LUCAS CANOSA

desenvolvida durante a tem-
porada. “Eu sempre toco nes-
se ponto do equilíbrio que o 
nosso time possui. É um gru-
po sólido e consciente, sabe o 
que fazer em quadra e não se 
abate em momentos de pres-
são. Agradeço toda comissão 
técnica e o Cuca, que muito 
auxilia nessa parte psicológi-
ca dos meninos”, concluiu.

Guarulhense e São Paulo 
se enfrentam neste domingo, 
15, às 14h, no Ginásio da Fe-
deração Paulista de Futsal.

Francisco Antônio Amorim
Advogado

Apoio
Contabilidade

BINGO
BENEFICENTE
EM PROL DOS ESPORTISTAS 

GUARULHENSES. 

R. Joana Borrego Molina - Jardim 
Toscana, Guarulhos - SP, 07121-380 

(Ginásio Guarulhense)

TRAGA A SUA 
FAMÍLIA E AJUDE 

O ESPORTE DA 
CIDADE. 

DE HORA EM HORA 
PRÊMIOS DE ATÉ

 R$ 3.000,00*

SUJEITO A ALTERAÇÃO SOBRE O VOLUME DE ARRECADAÇÃO !!!

20/09
A PARTIR DAS 19H

Informações : 11 94009-5849 99835-1144

CAGUARULHENSE

LUCAS CANOSA - O sub-9 do 
Guarulhense foi derrotado 
pelo Portuários de Santos 
na decisão do Estadual. A 
equipe vice-campeã da com-
petição é comandada pelo 
professor Cesinha, que está 
de saída para Portugal, onde 
pretende aprofundar os estu-
dos na área do esporte.

Satisfeito com o trabalho 

Sub-9 do Galo é vice-campeão Estadual
realizado, o treinador se ale-
gra ao falar do crescimento 
de seus comandados no de-
correr do ano. “Quem viu os 
meninos no início do ano, 
não poderia imaginar o quão 
longe chegariam.

Apesar do revés na de-
cisão, saio contente com a 
forma que esses atletas lu-
taram buscando um lugar 

ao Sol. Não tenho nada a re-
clamar, só agradecê-los pela 
parceria”, disse.

O professor Feijão será 
o substituto de Cesinha no 
torneio União de Clubes, 
organizado pela Federação 
Paulista de Futsal, com iní-
cio marcado para outubro. 
A equipe já treina em pre-
paração para a disputa.
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ÁRIES: O astro rei tende a diminuir e muito os aspectos 
do seu forte stress, por este motivo será auxiliado. Agir 
com um forte sentido de percepção tende a lhe ajudar.

TOURO: Algumas das tuas ações estarão em desencon-
tro com as suas necessidades. Filtre o máximo possível 
das coisas que pretende falar neste dia.

GÊMEOS: Tende a evidenciar muito mais as contradições 
que vem carregando com você já faz um tempo. Essas 
coisas não serão saudáveis para você neste momento.

CÂNCER: Alguns sentimentos ficarão em uma situação 
bem desfavorável neste momento da sua vida. Você ne-
cessita ser livre e atuar como o protagonista da tua vida.

LEÃO: Poderá vir a demonstrar que sua mentalidade tem 
capacidade de evoluir e sair um pouco da caixinha. Sua 
lealdade mostrará os bons efeitos desta atitude.

VIRGEM: Agir de forma mais prática fará com que você 
possa a realizar algumas coisas que pareciam não sair do 
lugar na sua vida. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETASPALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 46

FBT
PROTEINAS

CRITICAVO
BOTAHSACI

CUCALICE
BERLIMCADA

SAFELLD
SBOLICHE

AUTOSTAI
ARREDORN

ELIOEAID
IVBELAEI
SIRIMONGE

TAITIPEN
PALCOBRASA

Expressão
latina:
"assim

mesmo"
O mesmo
que "cor-
cundez"
(Ortop.)

Negrinho
que

assusta
viajantes

Calçado
protetor
contra
cobras

Sucesso
de Milton
e Chico

(?) Caval-
canti, co-
mentaris-
ta de F1

Cidade
dividida

após a 2ª
Guerra

Uma
unidade

num
conjunto

Perten-
cente a

ele

(?)-5:
cassou
direitos

no Brasil

Moeda do 
Japão (pl.)

Unidade
mínima
da Infor-
mática

Band-(?):
protege
feridas

Ingredi-
ente de

moqueca

Interjei-
ção que
designa
espanto

A maior
ilha da

Polinésia
Francesa

Religioso
que vive

em
mosteiro

Mundo ou
Sunset,
no Rock 
in Rio

A ponta
do cigarro

aceso

Caneta,
em inglês
Consoan-
te de "era"

Em volta
(?)

Gaspari,
jornalista 

Bonita;
esbelta
Farto;

opulento

Enxofre
(símbolo)
Registros
jurídicos

Jogo com
pinos

(bras.)
Banal

Secreção
do fígado
Seu sím-
bolo é "B"

Grupo que recepcio-
nou Colombo e

Cabral, na
América

Iguaria rica em
colesterol

Especialista em ação
judicial

Nutrientes
da carne

Censura

Sufixo de
"cipriota":
natural de

Molho à base de
farinha,
leite e

manteiga
Desmora-
liza (bras.)

Profes-
sora

(bras.
inf.)

3/aid — pen — sic. 4/lito. 5/palco. 6/cálice. 7/fritura. 8/bechamel. 14/processualista.

LIBRA: Sendo uma pessoa diplomata fará com que essa 
constelação evolua de forma subliminar. Sua habilidade 
para reunir pessoas de forma consensual será gratificante 

ESCORPIÃO: Você se demostrará como alguém muito 
determinado para pode crescer e fazer tudo o que deseja. 
Plutão tende a lhe gerar muitas oportunidades.

SAGITÁRIO: A sua linha de raciocínio será bem mais refi-
nada do que você está acostumada. O componente Fogo 
tende a fortalecer um pouco a sua felicidade neste dia.

CAPRICÓRNIO: Algumas modificações estarão bem mais 
condizentes com o que ocorre no campo do romance. 
Colherá bons frutos daquilo que plantou. 

AQUÁRIO: Suas ações mais livres estarão acompanhadas 
de uma capacidade fortemente reservada para o coração. 
Será compreendido.

PEIXES: Com muito charme e elegância irá transmitir 
uma energia agradável e atraente para algumas pessoas 
neste momento. 

HORÓSCOPO

FOTO: FABIO NUNES TEIXEIRA

DA REDAÇÃO - Encerrada nesta 
quinta-feira (12), a 9ª Feira do 
Estudante, promovida pela 
prefeitura, registrou um re-
corde de público que circulou 
pelos dois dias no Adamastor 
Centro. Ao todo foram mais 
de 20 mil jovens que pude-
ram tirar dúvidas sobre car-
reira, fazer testes vocacionais 
e assistir a palestras, entre 
outras atividades.

Os estudantes que busca-
vam estágio puderam se ca-

‘Feira do Estudante 2019’ supera 
expectativas e recebe mais de 20 mil jovens

dastrar nas cinco empresas 
expositoras no evento, que 
ofereceram mil vagas nas 
mais diversas áreas. Além 
disso, a feira ofereceu ativi-
dades como workshops, ofici-
nas e sala de profissões.

As palestras realizadas 
foram de temas como: pro-
fissões do futuro; comporta-
mento profissional; dicas de 
como fazer uma entrevista 
para estágio; desafio da esco-
lha profissional, mercado de 

trabalho e processo seletivo; 
planejamento pessoal, entre 
outros.

“Nossa expectativa, de 
receber 15 mil pessoas, foi 
bastante superada. Foi uma 
alegria ver os corredores do 
Adamastor lotados nos dois 
dias do evento. Queremos 
que o jovem seja o protago-
nista e o principal agente de 
transformação do país”, co-
memorou o subsecretário da 
Juventude, Dalmo Matos. 

SIGA-NOS NO

@folhametropolitanagru

www.fmetropolitana.com.br

dos leitores de 
jornal impresso 

da cidade leem a



VEÍCULOS SERVIÇOS

NEGÓCIOS

SAÚDE

ACESSE O SITE
Bruna 20 anos Paranaense
tel. 2382 2002 /     94474-1019
www.elasmassagens.com.br

Oportunidade

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

IMÓVEIS

Vende-se

Autos

Recados

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

MASSAGEM TERAPÊUTICA

Relax

AUXILIAR DE 
ESCRITÓRIO 
Residir próximo Vila Galvão 
- Guarulhos. Curriculum 
para dmpabril@gmail.com.
ADMITE -SE 
Conhecimento em sistema 
e Rotina de escritório 
formação Superior ou 
cursando Av. Julio Prestes, 
99 Torres de Tibagi
VENDEDOR 
p/loja Material de 
construção , c/ exp. 
entregar CV. Av. Bom Clma 
38 h/c c/ Carlos

CLASSIFICADOS

EMPREGO

Contrata-se
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APTO MORADA DO SOL 
2 Dorms., 1 vga., R$ 150 
Mil ac. auto parte de pgto. 
F.: 96755-1166

Aluga-se

CASA JD PARAISO 
Independente, 1 dorm., gar. 
p/ 2 autos  R$ 950,00. F: 
97272-7232 whats
APTO. V. FÁTIMA 
2 Dorms, sala,coz, area 
de serv, wc, gar., lazer 
completo R$1.200 COND 
INCLUSO . F.:  94758-6566
LOJA DE CONVENIENCIA 
c/ instalações em posto de 
gasolina ótima localização 
Tel : 94758-6566

FIESTA CLASS 2008 
4 Portas, completo , R$ 
11.900,00. F.: 94805-7644

ANUNCIE AQUI  
97380-7685

ANUNCIE AQUI  
97380-7685

ANUNCIE AQUI  
97380-7685

VENDO OU PASSO O 
PONTO 

Linda loja em ótima 
localidade não vou levar 
nada fica tudo pronta pra 
quem assumir a loja 
Motivo estou me
Mudando para o interior e 
vendendo tudo ótima 
oportunidade de negócio 
pronta para entrar e já 
fatura - Tel:(11)98762-
-8973 kauana ou 
(11)98437-7401 Zeziel
 Av Dr Renato de Andrade 
Maia 692 Pq Renato Maia

APTO. PRÓX SHOPP. INT. 
Minha casa Minha Vida.1 
ou 2 dorms. c/ sacada. 
Sonha com a casa própria 
? esta na hora de realizar 
! a partir de 149 Mil. Use 
seu FGTS. 97179-4295 c/ 
Meireles.
APTO. CECAP 
220 Mil, Sobrado próx. Bom 
Clima 3 dps., 270 Mil. Ac. 
financ. F.: 98919-5686.

Aluguel de Máquina

RETROESCAVADEIRA 
Escav.esteira, Rolo CA 15,  
Caminhão basc., Rolo  peq. 
dinaparc LR 95, Caçamba 
Estac, Bobcat. Fs.: 
2486-8586/ 97138-8449/ 
97495-2574

EVANGÉLICO 
da CCB 42 A., procura uma 
companheira 96210-0486 
c/ Davi.

ESPAÇO MASTER 
As melhores e + belas 
massagistas a sua espera. 
Aproveite Promoção de 
Inauguração  2485-
6374/93358-0823

APTO. VL. FÁTIMA 
2 Dorms, sl,coz,área 
de serv, wc, gar., lazer 
completo R$ 215.000 F.: 
94758-6566.
VENDE TERRENO 
c/ 2 Casas Jd. Carmela 
Ótima localização  
R$150.000 AC. Entrada /
carro/parcelas F.: 94758-
6566.
TERRENO VILA 
CARMELLA 
c/2 casas de 2 com. c/ wc, 
área de serviço, quintal,  
gar. coberta, 2 vgs, 130,000  
Aceita entrada, carro, 
parcelas F.94758-6566
CASA B. VISTA 6X25 
2 Dorms. + deps., 2 vgs. + 
edicula R$ 200 Mil.  Ótimo 
Local F.: 2382-8300
APTO. HOME CLUB. 
LINDO Mobiliado , fino 
acab., 2 dorms. + deps., 
gar. Lazer completo R$ 315 
Mil, est. prop. F.: 2382-8300
LINDO TERRENO 10 X 25 
Bosque Maia, R. 
Tapaciquara , doc ok 470 
Mil, ac. prop. Imóvel (-) 
valor. F.: 2382-8300

TERRENOS GUARULHOS 
Ótimo localização há 
apenas 2 km da praça 
8 de dezembro. peq. 
entr. e mensais de R$ 
720,00 Últimas unid. 
não percam. F:4969-
4226/ 4969-0884 www.
cooperterrahabitacional.
com.br
VDO. APTO. 
Trav Timóteo penteado - R$ 
145.000   1 - dorm., sala, 
coz., lav, 1 vaga, quintal  
A/C - financiamento/ Fgts. 
F.: 94766-8524
LINDO APTO. BOM 
CLIMA !!! 
2 dorms. + deps., sác/
elevs., gar/ Ótimo Local  R$ 
198 Mil. F.: 2382-8300
CHÁCARA 1.500MTS² 
a 20 minutos de Guarulhos  
Cercada, ótima localidade. 
Casa com 3 dorm, sala, 
coz, 2 banheiros, água, luz, 
tel  120 mil F. 94758-6566

x

Planos a partir de 

R$ 121,45
para pagamento 

em dia

F. 2409-5992
95000-5000

*Veri�car Condições

Vitoram Corretora de Seguros

CASA DE MASSAGEM 
Relaxe c/prazer  R. Diogo 
Farias 230  Centro Gru.  
2408-8532/  94133-9823
CAMILA MORENA 
Iniciante Safadinha, 
Massagem completa local 
discreto F.:  94288-5065

Sábado e domingo, 14 e 15 de setembro de 2019

DA REDAÇÃO - Cento e quarenta 
escolas estarão representadas 
na abertura da 49ª edição da 
Olimpíada Colegial Guarulhen-
se. O número de instituições de 
ensino bateu o recorde que per-
tencia à edição do ano passado, 
com nove a mais. A cerimônia 
de um dos maiores eventos es-
tudantis do país será realizada 
neste sábado (14) no Estádio 
Arnaldo José Celeste, na Ponte 
Grande, a partir das 9h.

A OCG reunirá 11.626 alu-
nos, que representarão escolas 
das redes municipal, estadu-
al e particular. A competição 
acontecerá até 27 de setembro 
e contará com as seguintes 
modalidades: atletismo, capo-
eira, damas, ginástica artística, 
ginástica rítmica, judô, caratê, 
natação, tênis, tênis de mesa, 
xadrez, basquetebol, futebol, 

Recorde de escolas marca abertura da 
Olimpíada Colegial Guarulhense

futsal, handebol e voleibol. 
Além dessas, o torneio terá o 
ingresso de três modalidades: 
basquete 3x3, skate e vôlei de 
praia. Na programação, o pro-
fessor Milton Ziller Júnior, um 
dos grandes nomes do futsal 
do Brasil, será homenageado 
pelas conquistas estaduais, 
nacionais e internacionais du-
rante sua carreira como atleta e 
treinador. “Miltinho”, como era 
conhecido, faleceu em agosto.

Esquenta da 4ª Corrida e Caminhada de 
Prevenção ao Câncer de Mama será no sábado
DA REDAÇÃO - Das 9h às 11h30 
deste sábado (14), a K10 Ma-
rketing Esportivo realizará o 
esquenta da 4ª Corrida e Cami-
nhada de Prevenção ao Câncer 
de Mama na tenda principal do 
Bosque Maia. A atividade, que 
reúne treino funcional, ações 
de saúde e prevenção ao Câncer 
de Mama, tem o objetivo de es-
timular a prática regular de es-
portes e de atividades físicas, vi-
sando à prevenção de doenças e 
à promoção da saúde. O evento 
é gratuito e aberto ao público.

A aula de funcional será 
conduzida por profissionais de 
educação física do Studio Pafi, 
academia funcional em Gua-
rulhos. Já aferição de pressão 
arterial e glicemia, bem como 
orientações de prevenção ao 

Câncer de Mama, serão realiza-
das pelo Centro de Diagnósti-
cosCepac. Interessados em par-
ticipar da corrida e caminhada 
poderão aproveitar para fazer a 
inscrição no local. A K10 tam-
bém fará o sorteio de brindes e 
de uma inscrição.

Neste ano a corrida será dis-
putada nas distâncias de dez e 
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de cinco quilômetros, e a cami-
nhada em dois. A 4ª Corrida e 
Caminhada de Prevenção ao 
Câncer de Mama está marcada 
para o dia 20 de outubro, com 
a primeira largada às 7h30 na 
avenida Paulo Faccini, em fren-
te ao Bosque Maia. Mais infor-
mações e inscrição no site me-
gainscricoes.com.br.

DA REDAÇÃO - Na edição deste domingo (15), o Antena Paulista, da TV Globo, mostra um pouco do trabalho desenvolvido no Projeto Teatro Escola 360, da Prefeitura de 
Guarulhos. As gravações foram realizadas no CEU Ponte Alta e reuniram os professores responsáveis pelas aulas de artes cênicas e as crianças e jovens apaixonados 
pelo teatro. O primeiro trabalho desenvolvido pelo grupo, a peça Jogos de Intolerância, abordou temas como homofobia, machismo e depressão, além de oferecer 
uma visão aprofundada sobre a intolerância do ser humano e a sua falta de habilidade para compreender e respeitar as diferenças. Trata-se de um trabalho de criação 
coletiva que começou em 2018 com o objetivo de utilizar o teatro como ferramenta de integração e ampliação da consciência de mundo, do outro e de si mesmo.

Projeto ‘Teatro Escola 360’ é destaque no programa Antena Paulista
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PMs ativos
e veteranos,
somos todos 
irmãos.

OS QUE SOBREVIVERAM
À GUERRA DEVEM TER 
TRATAMENTO IGUAL
AOS QUE AINDA
ESTÃO NO CAMPO
DE BATALHA!


