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PAISAGEM - Vista do Mirante do Nhanguçu, na região do Água Azul, que é um dos pontos mais altos de Guarulhos
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dos mais diferentes segmentos artísticos na 
cidade. A classificação é 14 anos.

O espetáculo foi criado a partir de textos 
da modernista e de experiência de pesqui-
sa, entrevistas, encenações e workshops já 
realizados, iluminando a ideia de múltiplas 
Pagus existentes em cada mulher Brasil 
afora. Ao realizar uma síntese de vida-obra, 
no qual suas personagens desaparecem 
para dar lugar à própria Patrícia Galvão, o 
espetáculo lança um olhar transformador 
de cada novo instante de sua vida.

curso, ocorrido no último dia 10 de outubro, com 
imagens de cada um dos participantes encantou 
a plateia. Os vencedores Francisca Gomes de 
Souza, conhecida como Magali (60 anos) e Yan 
Burdino (90 anos), respectivamente Miss e Mis-
ter Melhor Idade, participaram do evento, assim 
como Luis Rosálio Carneiro (65 anos), Mister Ele-
gância da Melhor Idade (segundo lugar); os tercei-
ros colocados, Eliana Mello dos Santos (64 anos) 
e Donaldo Alves de Freitas (79 anos), que obtive-
ram o título de Simpatia da Melhor Idade, e ainda 
os ganhadores de outras edições do concurso. 

Para homenagear os cem anos de nas-
cimento da modernista Patrícia Galvão, a 
Pagu, o Teatro Nelson Rodrigues apresenta 
no próximo sábado (2), às 20h, o espetáculo 
As Pagus, resultado do trabalho de drama-
turgia e direção de Christiane Tricerri, prota-
gonizado ao lado da atriz Majeca Angelucci. 
O espetáculo integra a programação do Cir-
cuito Cultural Paulista, iniciativa do gover-
no do estado de São Paulo que conta com 
o apoio cultural da Prefeitura de Guarulhos 
para proporcionar a circulação de eventos 

Na próxima quarta-feira (6), das 19h às 21h, 
o CEU Paraíso-Alvorada recebe o Cine Deba-
te com o tema fake news. O evento gratuito 
conta com a apresentação do documentário 
O Mercado de Notícias, do diretor e roteirista 
Jorge Furtado, com participação especial do 
jornalista Franklin Valverde. O filme tem clas-
sificação indicativa de 16 anos.

O documentário aborda jornalismo e de-
mocracia efoi premiado no Cine PE Festival 

Clima de muita alegria e descontração mar-
cou nesta quinta-feira, dia 31, a confraterniza-
ção dos 57 participantes do 16º Miss e Mister 
Melhor Idade 2019 de Guarulhos, realizada na 
unidade Santa Mena do Centro de Convivência 
do Idoso (CCI). O encontro contou com a pre-
sença da comissão organizadora e da secretá-
ria-adjunta, Claudia Papotto, que entregou fo-
tografias individuais dos participantes trajados 
em conformidade com o tema do concurso, 
hippie chic, uma alusão aos anos 1970.

A exibição da retrospectiva do desfile do con-

Teatro Nelson Rodrigues recebe espetáculo sobre Patrícia Galvão

CEU Paraíso-Alvorada apresenta documentário sobre fake news

Participantes do Miss e Mister Melhor Idade se confraternizam no CCI

do Audiovisual 2014 como Melhor Documen-
tário e Prêmio do Júri Popular. O filme traz 
depoimentos de treze importantes jornalistas 
brasileiros sobre o sentido e a prática de sua 
profissão, o futuro do jornalismo e também 
sobre casos recentes da política brasileira. 
O surgimento do jornalismo, no século 17, é 
apresentado com humor na peça homônima 
O Mercado de Notícias, escrita pelo dramatur-
go inglês Ben Jonson em 1625.

Sábado e domingo, 2 e 3 de novembro de 2019

nadas tarefas transformadas em 
vídeos publicados na plataforma 
do YouTube, em conta especial-
mente dedicada ao concurso.

As temáticas tiveram como 
base o uso racional e seguro da 
energia elétrica, o meio ambien-
te e a sustentabilidade, a fim de 
combater o desperdício da ener-
gia e promover bons hábitos de 
consumo dentro e fora do am-
biente escolar.

As escolas vencedoras da 
competição foram definidas a 
partir do maior número de “li-
kes” dos vídeos, sendo que a 
quantificação é relacionada com 
o tamanho da população do mu-
nicípio, conforme o Censo 2010 
do IBGE. As cidades foram agru-
padas em três grupos distintos: 
I – até 50 mil habitantes, II – de 
51 mil até 200 mil habitantes e 
III – acima de 200 mil habitantes, 
permitindo equilibrar a competi-
ção entre os municípios da área 
de concessão da EDP.

Para as escolas vencedoras 
será entregue e instalado um 
kit de geração fotovoltaica, com 
capacidade de geração de 2,5 
KWp, o que corresponde apro-
ximadamente a 300 KWh/mês, 
auxiliando na redução da conta 
de energia das escolas.

A gincana cultural “Xô Des-
perdício” realizada pela EDP, 
distribuidora de energia elétrica, 
premiou duas escolas da Rede 
Municipal de Ensino de Guaru-
lhos, as EPGs Professor Pedro 
Geraldo Barbosa e Paulo Autran 
com um kit completo de geração 
fotovoltaica para economia na 
conta de luz. A premiação acon-
teceu nessa quinta-feira (31), no 
cinema do Shopping Vale Sul, 
em São José dos Campos, e con-
tou com a presença de alunos e 
educadores, representantes mu-
nicipais e da EDP.

A iniciativa que faz parte do 
Programa Boa Energia Nas Es-
colas, realizado em parceria com 
a EDP e a Secretaria de Educa-
ção por meio do DOEP (Depar-
tamento de Orientações Edu-
cacionais e Pedagógicas), teve 
por objetivo incentivar a preser-
vação dos recursos naturais e a 
utilização segura e eficiente da 
energia por meio de atividades 
com a comunidade escolar.

Realizada entre julho e outu-
bro deste ano, o concurso enga-
jou mais de 21 mil alunos de 60 
escolas, em 23 municípios da 
área de concessão da EDP. Os 
estudantes participantes foram 
convocados a cumprir determi-

Escolas da Prefeitura de Guarulhos 
são premiadas em gincana da EDP

ACONTECE
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Mais de 5 milhões de estudantes devem fazer o Enem 
neste domingo; Guarulhos têm 24 mil inscritos
LUCY TAMBORINO - Guarulhos 
deve contar com um total de 
24.698 pessoas realizando a 
prova do Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem) neste 
domingo (03). O munícipio é 
o segundo maior número de 
inscritos confirmados do esta-
do, ficando atrás apenas de São 
Paulo com 216.016 estudantes. 
A terceira cidade neste quesito 
é Campinas, com 21.677 mil 
candidatos.

Em todo o Brasil foram 
5.095.388 milhões de pessoas 
nesta edição, número inferior 
ao ano passado que somou 5,5 
milhões. Este é o menor núme-
ro desde 2012, quando 4,3 mi-
lhões de estudantes confirma-
ram a inscrição. São Paulo é o 
estado com maior quantidade 
de pessoas que deverão fazer 
o exame: 816.015, seguido de 
Minas Gerais e Bahia, que de-
vem ter 534.645 e 395.438 es-
tudantes, respectivamente. Já o 
Rio de Janeiro configura como 
o quarto entre os estados com 
339.720 candidatos. 

As provas do Enem serão 
aplicadas pelo Instituto Nacio-
nal de Estudos e Pesquisas Edu-
cacionais Anísio Teixeira (Inep) 
em dois domingos: nos dias 3 e 
10 de novembro. Neste primei-
ro os candidatos farão os testes 
de Linguagens, Códigos e Suas 
Tecnologias e Ciências Huma-
nas e Suas Tecnologias, além 
de uma redação dissertativa-
-argumentativa. Já no segundo 
dia, serão Ciências da Natureza 
e Suas Tecnologias e Matemáti-
ca e Suas Tecnologias.

FOTO: MARCOS SANTOS/USP IMAGENS

FOTO: ADEMA/GOVERNO DE SERGIPE

Empresa grega é suspeita do 
vazamento de óleo, diz PF

Polícia mira em 210 sites por pirataria digital
Bolsonaro não irá à posse do novo presidente da Argentina

DA REDAÇÃO - A Polícia Fe-
deral (PF) deflagrou nesta 
sexta-feira (1º) a Operação 
Mácula, com objetivo de in-
vestigar uma embarcação 
grega suspeita de ter causado 
o derramamento de óleo que 
atingiu mais de 250 praias 
nordestinas brasileiras.  A 
embarcação grega teria atra-
cado em 15 de julho na Ve-
nezuela, onde ficou por três 
dias antes de seguir a Singa-
pura, via África do Sul.

“O navio grego está vincu-
lado, inicialmente, à empresa 
de mesma nacionalidade, 
porém, ainda não há dados 
sobre a propriedade do petró-
leo transportado pelo navio 
identificado, o que impõe a 
continuidade das investiga-
ções”, informou a PF.

Os dois mandados de bus-
ca e apreensão expedidos 
pela 14ª Vara Federal Crimi-
nal de Natal (RN) estão sendo 
cumpridos no Rio de Janeiro, 
em sedes de representantes 
e contatos da empresa grega 
no Brasil.

As investigações come-

DA REDAÇÃO - O Ministério 
da Justiça e Segurança Pú-
blica e a Polícia Civil de 12 
Estados deflagraram nesta 
sexta-feira (01º), a Opera-
ção 404, para combater 
crimes praticados contra 
a propriedade intelectu-
al. A ação visa bloquear e 
suspender 210 sites e 100 
aplicativos de streaming 
ilegal de conteúdo, tirar os 
conteúdos de mecanismos 
de busca e remover perfis 
e páginas em redes sociais.

DA REDAÇÃO - O presidente 
Jair Bolsonaro disse nesta 
sexta-feira (1º) que não vai 
à posse do novo presidente 
da Argentina, Alberto Fer-
nández, marcada para 10 
de dezembro, em Buenos 
Aires. Fernández venceu 
as eleições pela coalizão 
de esquerda Frente de To-
dos e sua vice é a senadora 
Cristina Kirchner, ex-presi-

çaram em setembro e con-
taram com a participação 
da Marinha, do Ministério 
Público Federal, do Instituto 
Brasileiro de Meio Ambiente, 
da Agência Nacional do Pe-
tróleo, Universidade Federal 
da Bahia, Universidade de 
Brasília e Universidade Esta-
dual do Ceará, além de uma 
empresa privada do ramo de 
geointeligência.

Dessa forma foi possível 
localizar a mancha inicial do 
óleo, a 700 km da costa bra-
sileira (em águas internacio-
nais), de extensão ainda não 
calculada. A partir da locali-
zação da mancha inicial, foi 
possível estimar que o derra-
mamento deve ter ocorrido 
entre os dias 28 e 29 de ju-
lho. Fazendo uso de técnicas 
de geociência, foi possível 
chegar “ao único navio petro-
leiro que navegou pela área 
suspeita”, naquela data.

A Polícia Federal solicitou 
diligências em outros países, 
a fim de obter mais dados so-
bre a embarcação, a tripula-
ção e a empresa.

Confira a lista completa do que é 
permitido e proibido para o Enem

O que é obrigatório levar para a prova do Enem
• caneta esferográfica de tinta preta e fabricada em mate-
rial transparente;
• documento oficial de identificação, original e com foto.

O que é aconselhável levar para a prova
• Cartão de Confirmação de Inscrição;
• Declaração de Comparecimento impressa (caso precise 
do documento).
• O que é proibido
• borracha;
• corretivo;
• chave com alarme;
• artigo de chapelaria;
• impressos e anotações;
• lápis;
• lapiseira;
• livros;
• manuais;
• régua;
• óculos escuros;
• caneta de material não transparente;
• dispositivos eletrônicos (wearable tech, calculadoras, 
agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, ta-
blets, iPods, gravadores, pen drive, mp3, relógio, alarmes);
• fones de ouvido ou qualquer transmissor, gravador ou 
receptor de dados imagens, vídeos e mensagens.

dente do país. Bolsonaro é 
crítico do kirchnerismo e 
apoiou a reeleição do presi-
dente Maurício Macri, der-
rotado nas urnas no último 
domingo (27).

“Torci pelo outro [por 
Macri], mas vamos em fren-
te, da minha parte não tem 
qualquer retaliação. Espero 
que eles [Fernández e Cristi-
na] continuem fazendo polí-

tica conosco semelhante ao 
que o Macri fez até agora”, 
disse Bolsonaro ao deixar o 
Palácio da Alvorada, nesta 
manhã. O presidente não 
informou, entretanto, se 
deve indicar alguma autori-
dade para representar o Bra-
sil, como o vice-presidente 
Hamilton Mourão ou o mi-
nistro das Relações Exterio-
res, Ernesto Araújo.

Segundo o Ministério 
da Justiça, os sites inves-
tigados na operação tive-
ram 45 milhões de acessos 
somente em outubro de 
2019. Agentes cumprem 
30 mandados de busca e 
apreensão no Estados de 
Amazonas, Bahia, Espí-
rito Santo, Goiás, Mato 
Grosso, Minas Gerais, 
Rio Grande do Norte, Rio 
Grande do Sul, Paraíba, 
Pernambuco, Santa Cata-
rina e São Paulo.
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Prefeitura recupera 10 ambulâncias do Samu

Guti entrega novo sistema de rádio digital à GCM

DA REDAÇÃO - A prefeitura, por 
meio da Diretoria de Trans-
portes Internos (DTI), devol-
veu à cidade 10 ambulâncias 
do Samu que estavam fora de 
condições de rodagem e foram 
reparadas para voltar às ruas 
e atender a população. Outras 
sete ambulâncias comuns e 
seis veículos de transportes 
ambulatoriais também foram 
recuperados.

O diretor do departamento, 
Ticiano Neves, comemora o re-
sultado alcançado e valoriza a 
equipe que efetuou o trabalho. 
“Realizamos cerca de 1,2 mil 
reparos em mecânica, elétrica, 
funilaria, pintura e tapeçaria 
durante o ano. Antes eram 
quatro ambulâncias do Samu 
rodando em Guarulhos, agora 
são 20”, informa.

Além das ambulâncias de-
volvidas ao município, Neves 
se orgulha do crescimento no 
número de atendimentos efe-
tuados no transporte de pa-
cientes para exames médicos 
e consultas agendadas. “Em 
dezembro de 2018, o DTI com-

FOTO: LUCAS CANOSA
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pletou 2027 viagens de pessoas 
que precisaram do serviço para 
atendimento médico. Já neste 
ano, até setembro, transpor-
tamos 2.649 munícipes, mos-
trando que estamos atingindo 
outro patamar, embora ainda 
haja muito a ser feito”, enfatiza.

Por fim, o diretor ressalta 
a importância da mudança es-
tratégica do local que abriga o 
setor de transportes ambulato-
riais da prefeitura, qualificando 
o atendimento à população. 
“Montamos uma área exclusi-
va para o departamento na rua 

Van do Mobi Cidadão atenderá no Cocaia

Guarulhos alcança nota máxima em 
autonomia no Índice de Gestão Fiscal

DA REDAÇÃO - A partir desta 
segunda-feira (04), a van do 
projeto Mobi Cidadão esta-
rá estacionada na praça dos 
Aviadores, no Jardim Cocaia, 
onde prestará atendimento à 
população de segunda-feira a 
sexta-feira (exceto feriados), 
das 8h30 às 17h30. Entre 29 
de outubro e 1º. de novembro, 
o veículo esteve estacionado 
na praça Paulo Hideo Futami, 
na Vila Rio de Janeiro.

O Mobi Cidadão, projeto 
lançado pela Guarupass em 
parceria com Prefeitura de 
Guarulhos, disponibiliza até 

LUCY TAMBORINO - Guarulhos 
foi considerada uma cidade 
totalmente autônoma, o que 
significa que a relação entre 
as receitas oriundas da ativi-
dade econômica do municí-
pio e os custos para financiar 
sua existência é equilibrada. 
O município recebeu a nota 
máxima neste quesito que 
vai de 0 a 1, sendo classifica-
do como excelente. Os dados 
fazem parte do Índice Firjan 
de Gestão Fiscal (IFGF) 2019 
e foram divulgados esta se-
mana pela Federação das 
Indústrias do Rio de Janeiro 
(Firjan). Os dados da pesqui-
sa se referem a 2018. 

O estudo ainda possui 
outros três critérios do IFG: 
gastos com pessoal; liqui-
dez e investimentos. No 
primeiro o município atin-
giu 0,65; no segundo 0,5 e 
no terceiro 0,19. O quesito 
investimento foi o pior ava-
liado e a situação da cidade 

o final de março de 2020, de 
maneira rápida e prática, o 
Cartão Cidadão em diversos 
locais da cidade. A van muda 
de endereço semanalmente e a 
nova localização é previamen-
te comunicada à população. 
No posto itinerante, além de 
adquirir o cartão, também é 
possível comprar créditos. 

Para conseguir o Mobi Ci-
dadão é necessário levar RG e 
CPF originais, além de fornecer 
um número de telefone para 
registro e pagar duas tarifas, no 
cartão de débito, que serão re-
vertidas em saldo para o cartão. 

foi considerada crítica. Esta 
classificação é recebida pelo 
munícipio desde 2014. Com 
nota final de 0,59 IFG, Gua-
rulhos está na 277ª colo-
cação a nível estadual e na 
1.509ª nacionalmente.

Ao todo, o estudo avaliou 
o desempenho econômico de 
5.337 cidades brasileiras. No 
geral o índice apontou para 
dados não tão promissores: 
73,9% desses municípios es-
tão em situação fiscal difícil 
ou crítica. São 3.944 cidades 
nesta condição, incluindo 
nove capitais: Florianópolis, 
Maceió, Porto Velho, Belém, 
Campo Grande, Natal, Cuia-
bá, Rio de Janeiro e São Luís. 
Outros pontos aparados são 
que 47% das cidades brasi-
leiras investem, em média, 
apenas 3% da receita e 21% 
das prefeituras no “cheque 
especial” terminaram 2018 
sem recursos em caixa para 
cobrir as despesas adiadas.

DA REDAÇÃO - A prefeitura en-
tregou oficialmente 258 radio-
comunicadores à Guarda Civil 
Municipal (GCM), durante ce-
rimônia realizada na Secretaria 
de Assuntos para Segurança 
Pública (SASP), no Centro, na 
última quinta-feira (31). O novo 
sistema de rádio digital possui 
qualidade de áudio muito su-
perior ao analógico. Dessa for-
ma, a comunicação acontece de 
forma clara, sem interferências 
como ruídos ou chiados.

Na oportunidade, o prefeito 
Guti fez questão de falar sobre 

Claudino Barbosa. Assim, con-
seguimos centralizar o serviço, 
gerando fluidez, tanto no aten-
dimento aos hospitais quanto 
no atendimento à população”, 
concluiu.

Guarulhos recebeu 16 ve-
ículos do Samu na última se-
mana. Recentemente, o DTI 
arrecadou um total de R$ 1,9 
milhão para a cidade em leilões 
de sucatas e veículos fora de 
uso. O valor, por determinação 
do prefeito Guti, será utilizado 
na compra de novas ambulân-
cias para a cidade.

os avanços da Guarda Civil Mu-
nicipal. “As conquistas da cor-
poração são motivo de orgulho 
e de comemoração. O trabalho 
da GCM é muito bem avalia-
do pela população e, para che-
garmos nesse patamar, houve 
muito trabalho para que a cor-
poração tivesse melhores aco-
modações, uniformes, veículos 
e agora um moderno sistema 
de rádio”, salientou.

Do total de rádios digitais, 
aproximadamente 15 são fixos 
e estão localizados nas inspe-
torias da GCM; outros 83 são 

rádios móveis para as viaturas, 
e 170 são rádios portáteis HT 
(Hand-Talk), que permitem 
uma maior mobilidade dos 
guardas em operações e patru-
lhamento nas ruas, parques e 
praças, entre outros locais.

Além da melhor qualidade 
de áudio, os rádios digitais con-
tam com recursos de localiza-
ção por GPS para todos os equi-
pamentos, mensagens, alertas, 
chamadas em grupo ou privati-
va, bem como, registro de todas 
as ocorrências geradas. A quali-
dade do sistema digital é reco-
nhecida pelos profissionais que 
atuam na área de segurança.

A Central de Atendimento 
da GCM, que opera 24 horas, 
também ganhou dois novos 
computadores com tela sensí-
vel ao toque, além de kit mãos-
-livres (headset e PTT de pedal), 
o que facilita o processo de co-
municação entre a central e os 
guardas civis, tornando o aten-
dimento mais rápido e eficaz.
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Folha Metropolitana promove copa de futsal e vôlei
LUCY TAMBORINO - Guarulhos 
deve receber, entre os dias 
22 de novembro e 8 de de-
zembro, a “1ª Copa Folha 
Metropolitana Natal Sem 
Fome”. 

A competição contará 
com duas modalidades: fut-
sal e vôlei. No futsal serão 
cinco categorias masculi-
nas sub 7;9;11;13 e 15, já na 
feminina serão três: 13;15 e 
17. Ainda para o vôlei serão 
pelo menos duas categorias 
que ainda serão anuncia-
das. 

Os jogos serão elimina-
tórios e haverá premiação 
com medalha e troféus 
para os dois primeiros co-
locados, além de uma re-
portagem para o time cam-
peão. 

A iniciativa é do jornal 
Folha Metropolitana em 
parceria com a Associação 
Brasileira Cultural e Des-
portiva (ABCD) Pró-Menor, 

FOTO: DIVULGAÇÃO

que deverá organizar o 
evento. 

A medida é uma ação 
solidária que pretende 
conscientizar não só a po-
pulação, como também os 
atletas. Cada cartão ama-
relo deverá ser pago com 
um quilo de alimento não 
perecível e o vermelho, 
com cinco. Para assistir aos 
jogos, que serão realizados 
em quadras municipais e 
escolas, os guarulhenses 
deverão também doar um 
quilo de alimento. Tudo 
que for arrecadado será 
revertido para instituições 
sociais na cidade. 

As inscrições para as 
equipes já estão abertas e 
devem ser realizadas até 
o dia 18 deste mês pelo e-
-mail abcdpromenor@
gmail.com. As vagas são li-
mitadas. No e-mail os par-
ticipantes devem enviar o 
nome da equipe e seus inte-

grantes e suas respectivas 
datas de nascimento, pos-
teriormente um conselho 
de arbitragem solicitará os 
documentos e outras infor-
mações que se fizerem ne-
cessárias. Para participar, 

dos leitores de jornal 
impresso da cidade

 leem a 

dos leitores de jornal 
impresso da cidade

www.fmetropolitana.com.br
jornalfolhametro folhametropolitanagru

SALVE NOSSO NÚMERO E 
MANDE UMA MENSAGEM VIA 

WHATSAPP PARA (11) 99643-2765

Receba nossa edição
online no seu celular

cada equipe, por modali-
dade, deve doar uma cesta 
básica, com no mínimo 10 
itens. 

Para mais informações é 
possível entrar em contato 
nos telefones: 94737-2098 

ou 99843-2906. 
A Folha Metropolitana 

também busca patrocina-
dores que podem entrar 
obter mais informações 
diretamente pelo número 
94737-2098 ou 4210-1371.
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O Teatro do CEU Ponte Alta apresenta mais 
uma edição do Café com Viola no domingo (3), 
grande espetáculo com o melhor da música 
sertaneja raiz. Vera Bianca e Guaru, organizadores 
do evento, dão boas-vindas ao público com um 
saboroso café caipira, bolo de fubá e música da 
melhor qualidade. O evento tem entrada gratuita e 
classifi cação livre a partir das 10h. Nesta edição, 
o Café com Viola conta com as participações 
especiais de Ronaldo Viola e João Carvalho, além 
da dupla Sereno e Tiãozinho. O evento, promovido 
pela Prefeitura de Guarulhos, tem apoio da 
Secretaria de Cultura e acontece tradicionalmente 
no primeiro domingo de cada mês. Os participantes 
e as pessoas apaixonadas por música caipira 
encontram um ambiente acolhedor, no qual o 
objetivo é estreitar laços entre o público e os 
violeiros. A participação é livre e por ordem de 
inscrição. Além de renomadas duplas da cidade, a 
expectativa é que músicos de municípios vizinhos.

Os artesãos cadastrados na Feira da Economia 
Solidária participaram na última terça-feira (29) de 
uma palestra sobre empreendedorismo e vendas 
com foco na geração de renda dos artesãos. O 
evento aconteceu no Adamastor Centro e reuniu 
cerca de 50 pessoas. Foram abordados temas 
como comportamento, dez características do 
empreendedor de sucesso, perfi l empreendedor, 
modelo de negócios, estruturação e valores, entre 
outros. O palestrante do Sebrae Guarulhos, Thiago 
Carrilo Rodrigues, esclarece que o objetivo do 
evento foi apresentar a visão empreendedora que os 
artesãos devem ter para que o seu negócio dê certo. 
“O empreendedor deve saber quem é o seu cliente, o 
que ele faz, escuta e vive para que saiba como suprir 
suas necessidades e procurar oportunidades. E é 
importante também saber onde está esse cliente, se 
na rua, na internet, onde achar o seu público-alvo, 
como impulsionar o seu negócio, entre outros temas 
que ajudarão na geração de renda deles”, explicou.

ANOTE

Não é errado dar um bicão de vez 
em quando e brigar pela bola em 
uma faixa mais adiantada

Duas semanas atrás, após a derro-
ta para o São Paulo, falei um pouco 
sobre a relação Carille/Corinthians e 
como o desgaste e a falta de motiva-
ção podem minar as perspectivas de 
uma equipe.

A impressão que dá é que Carille 
já comeu o fi let mignon e não está 
afi m de roer osso. Já tirou tudo o que 
tinha desse elenco, difi cilmente o Co-
rinthians fi ca com uma vaga na Li-
bertadores e se o Timão não está pior 

no campeonato é graças a ele, que faz 
mais do que pode com um grupo li-
mitadíssimo.

Ao contrário do que ele mesmo 
disse na eliminação da Copa Sul 
Americana, o grupo do Corinthians 
é velho, Gil, Ralf, Jadson, Bozelli, 
Love... eles não têm como entregar 
a velocidade que o treinador precisa 
e nem tão pouco a raça necessária 
que a Fiel pede

Se o técnico do Corinthians pra-
ticamente jogou a toalha, o do São 

Paulo acabou de levar uma ducha 
de água fria. Diniz tem boas ideias 
sobre o futebol, mas peca pela tei-
mosia e falta de experiência.

Não se joga da mesma foram 
contra qualquer adversário. Os trei-
nadores rivais conhecem o trabalho 
de Diniz e, ao menos que ele tenha 
em mão o melhor elenco do país, 
não vai impor seu estilo contra qual-
quer adversário.

Não se pode tocar a bola como 
quer e marcar a saída de jogo de ad-
versários como Palmeiras, Flamengo 
e Grêmio, é tudo o que eles querem. 
São equipes que possuem jogadores 
velozes para puxar o contra-ataque 
e vão sempre levar vantagem contra 
uma equipe que corre para trás.

Não é errado dar um bicão de vez 
em quando e brigar pela bola em uma 
faixa mais adiantada do campo. Feio é 
fazer isso o tempo todo, e aí voltamos 
ao Carille, que convive diariamente 
com esse tipo de expediente.

Além disso, o treinador fez o 
certo ao encher a bola de Alexan-
dre Pato logo em sua chegada ao 
clube. Quis “ganhar” o jogador e 
trazê-lo para o seu lado. Atacante 
precisa de duas coisas para render 
bem, elogios e sequência de jogos. 
As duas coisas Pato tem de sobra no 
São Paulo, mas continua vivendo no 
mundo da Lua e é hora de o treina-
dor pensar em outra opção.

Fernando Diniz pode ter um futu-
ro brilhante no futebol, mas a torcida 
do São Paulo não tem mais paciência 
para tantas decepções. Se ele não re-
conhecer que precisa variar o estilo 
de jogo e de vez em quando se adap-
tar ao adversário, pode cair do cavalo 
antes do que o treinador do rival, que 
não fi ca no Timão em 2020. 

Majestoso da 
decepção

PONTO
DE VISTA

é jornalista e designer gráfi co. 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
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Sub-16 e sub-18 do Guarulhense se 
classificam para a Série Ouro do Estadual

LUCAS CANOSA - As catego-
rias sub-16 e sub-18 do Gua-
rulhense estão garantidas 
nas quartas de final da Sé-
rie Ouro do Estadual. Após 
início com altos e baixos, as 
equipes comandadas pelo 
professor Tony Santana em-
balaram boa sequência de 
vitórias no decorrer da com-
petição, resultando na classi-
ficação de ambas.

Atual vice-campeão na 
categoria sub-16, o treinador 
das duas categorias comemo-
rou o sucesso alcançado pelos 
seus atletas. “Estou contente 
porque temos grupos reduzi-
dos e os poucos que ficaram 
e acreditaram, assimilaram 
o trabalho implantado. Por 
isso, quero agradecer tam-
bém toda comissão técnica 
que me ajuda a fazer o time 
jogar de forma satisfatória”, 
disse o professor Tony.

Os semifinalistas serão 
decididos após dois con-
frontos disputados no Giná-
sio da Federação. O sub-16 

FOTO: DIVULGAÇÃO/GUARULHENSE

FOTO: LUCAS CANOSA

FOTO: JULIANA RODRIGUES

encara o União Mauá, en-
quanto o sub-18 enfrenta o 
Inter-Mogi em duelos dis-
putados na manhã sábado 
(9), com retornos agendados 
para os dias 16 e 17.

Tony exaltou os adversá-
rios do Galo na segunda fase 
do Estadual, contudo ponde-
rou que seus comandados 

têm plenas condições de 
triunfo. “Nós enfrentamos 
o Mauá e não vencemos. 
O Inter-Mogi também tem 
feito um grande trabalho 
com suas equipes. Vamos 
precisar jogar o máximo 
para avançar, mas acredito 
nos garotos e sei das nossas 
chances”, concluiu.

Estão abertas as avaliações 
de futsal sub-8

Vôlei do Galo estreia na BCS Esportes derrubando invencibilidade de rival
RENAN HIROSHI - No último 
domingo (27) em rodada vá-
lida pela Copa BCS Esportes, 
a equipe masculina de vô-
lei do Guarulhense estreou 
com excelente resultado ao 
derrotar o Rytton, até então 
invicto na competição (par-
ciais de 25x23 e 25x23). O le-
vantador do Galo, Pedrinho 
Vinicius, foi eleito o melhor 
jogador em quadra. 

Em seguida, os atletica-
nos não tiveram o mesmo 
ímpeto e acabaram derro-

LUCAS CANOSA - Atletas nas-
cidos em 2012 terão a opor-
tunidade de fazer a avalia-
ção de futebol de salão do 
Atlético Guarulhense, que 
tem como objetivo a dispu-
ta do Campeonato da Fede-
ração Paulista de Futsal. Os 
interessados devem compa-
recer no Ginásio Fioravante 

tados pelo Piggeon por 2 
sets a 1 (parciais de 25x21, 
15x25 e 14x16). Após ven-
cer o primeiro set e chegar 
a abrir 8 a 2 no segundo, o 
Tricolor mostrou exaustão 
com a sequência de jogos e 
sofreu a virada.

No domingo (10), o Gua-
rulhense enfrentará, às 
17h15 o Relíquias e o Kiyo-
wa, às 19h15. As partidas 
serão realizadas na Rua São 
Serafim, 330, na Penha, em 
São Paulo.

Iervolino (rua Mauritânia, 
s/n) nas sextas-feiras, 8, 
22 e 29 de novembro, às 
20h30.

Os atletas não precisam 
se inscrever ou pagar taxa 
para a realização do teste. 
Basta comparecer portando 
RG e o traje adequado para 
a prática esportiva.
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ÁRIES: Se deparará com um forte abalo durante o seu 
dia que irá mudar o rumo da sua vida, porém irá atrair 
algumas pessoas.

TOURO: As coisas mais dúbias tendem a lhe impulsionar 
fortemente para frente neste dia inacreditável. Suas 
atividades não podem ser muito agressivas.

GÊMEOS: Você precisará ajustar melhor as suas atitudes 
para que possa se encaminhar para um caminho mais 
motivador. 

CÂNCER: Ficará preso aos sentimentos familiares em 
determinados momentos, isso pode lhe prejudicar feroz-
mente durante o curso deste dia. 

LEÃO: Haverá uma grande e exagerada insistência, o 
que tende a deixar o seu corpo muito melhor preparado. 
Utilize o ambiente que você está para favorecer.
 
VIRGEM: Receberá do pequenino Mercúrio uma ajuda 
muito importante neste momento para que você ganhe 
um fortalecimento das suas capacidades cognitivas. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETASPALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 65

PCC
PARADIGMA
SUSALOR

FILIALMLI
CIPINGUIM

COSTURASEBO

TAOBARBA

EAPTOEI
CAIRABÃ

INSTINTIVO
ICAUCAFE

CEITRAIR
CONTORNODE

SARIGOV
SOLOARENOSO

Letra-
símbolo
do real
(Fin.)

Três ritmos
do Norte e
Nordeste
do Brasil

Remédio 
natural pa-
ra a pres-
são baixa

Divindade
que

inspira
poetas

1.051, em
algarismos
romanos

Loja su-
bordinada
à matriz

Ema e (?):
aves que
não voam

Desinên-
cia nomi-

nal do
masculino

Traço
visual

marcante
de Lula

Peça de
fontes

de água

O típico 
compor-
tamento

do animal

O homem
que 

cuida da
aparência

Extensão
de sites do
governo

brasileiro
Observa-

tório
espacial
(1983)

A irmã 
da mãe

(?) Calvino,
escritor

Igor Co-
trim, ator

Comunida-
de dos Es-
tados In-

dependen-
tes (sigla)

Ser infiel a
(alguém)
Agora; a-
tualmente

Base do
capuccino
(?) Wood,
guitarrista

Tecido
gorduroso

Barco,
em inglês

Flor nacional 
do México

Dramatur-
go francês

Bem material desejado 
por quem mora de aluguel

Apropriado
Promoção
no empre-
go (fig.)

Despen- 
car

Alta-(?),
área de

atividade
de Coco
Chanel

Técnica de
maquiagem popula-
rizada por Kim Kar-

dashianCaracte-
rística do
terreno no
Cerrado

brasileiro 

O grupo
sanguíneo
mais raro
Alimentar

Modelo 
a ser

seguido

Conterrâneo do
ator Amácio
Mazzaropi 

Teste feito antes da
emissão
da car-
teira de

motorista

3/gov. 4/boat — iras. 7/molière. 8/contorno. 9/paradigma. 11/solo arenoso.

LIBRA: Não estará tão equilibrado neste dia, o que pre-
cisará ser revisto algumas das suas atitudes no decorrer 
do tempo. 

ESCORPIÃO: Todas as coisas mais obscuras acontecem 
na sua vida farão o seu dia se tornar algo mais dúbio. 
Busque uma aproximação com um virginiano.

SAGITÁRIO: Determinadas formas de pensar irão trazer 
para você uma crença de que tudo está bem, porém em 
momentos diferentes da sua vida. 

CAPRICÓRNIO: Realizar alguns trabalhos será algo muito 
complicado para a sua vida, precisará priorizar as boas 
coisas da vida.
 
AQUÁRIO: Sentirá um forte desejo ligado a raiva neste 
período, o que lhe deixará um pouco atordoado e na 
defensiva. 

PEIXES: Muitas coisas tendem a mexer de forma intran-
sigente em uma tentativa sua de desenvolvimento para o 
seu universo como um todo.

HORÓSCOPO

DA REDAÇÃO - No próximo dia 
01 de dezembro o Clube Parque 
Cecap recebe o grupo Fundo 
de Quintal em comemoração 
ao dia Nacional do Samba.

Todo sambista é um pouco 
Fundo de Quintal, afi nal, são 
40 anos de sucesso na Música 
Popular Brasileira. Não é à toa 
que ele é, reconhecidamente, o 
grupo do gênero mais premia-
do e respeitado da história. 

A vitalidade e a longevidade 
do Fundo de Quintal não têm 
segredo e a receita é simples: 
generosidade musical. Ele é o 
berço de Jorge Aragão, Sombri-
nha, Almir Guineto, Arlindo 
Cruz, Walter Sete Cordas, Cle-
ber Augusto, Mario Sérgio e 
padrinho das gerações de sam-
bistas que vieram depois.

Na primeira batida do tan-
tã, do repique de mão e do pan-
deiro, todo mundo já sabe que 
vai ouvir samba da mais alta 
qualidade. No palco, Bira Pre-
sidente – que além de exímio 
pandeirista – é dono absoluto 
do samba no pé, e junto com 
Sereno e Ubirany forma o trio 
pioneiro do Fundo de Quintal. 
Sereno, que além de cantor e 
compositor, é o inventor do tan-
tã; e Ubirany, o criador do repi-
que de mão. 

E assim como o irmão Bira 

Grupo Fundo de Quintal se apresenta no Cecap em dezembro

SIGA-NOS NO

@folhametropolitanagru

www.fmetropolitana.com.br

dos leitores de 
jornal impresso 

da cidade leem a

@folhametropolitanagru dos leitores de 
jornal impresso 

da cidade leem a

Presidente, Ubirany não deixa 
ninguém parado quando risca 
o chão. Ademir Batera, tam-
bém conhecido como baterista 
Sorriso e Marcio Alexandre e 
Junior Itaguaí, são os dois no-
vos integrantes do Grupo Fun-
do de Quintal.

Criado a partir do bloco car-
navalesco Cacique de Ramos, 
do Rio de Janeiro, o grupo de 
samba e pagode traz no reper-
tório “O Show tem que Conti-

nuar”, “Só Felicidade” e “Amor 
dos Deuses”. O show tem a di-
reção do radialista e produtor 
musical Humberto Miranda.

A Folha Metropolitana or-
ganizará um concurso cultural 
em parceria com a produção do 
evento para que um grupo de 
samba da cidade de Guarulhos 
faça a abertura do show através 
de votação popular. Acompa-
nhe em nossas redes sociais as 
próximas informações.

FOTO: DIVULGAÇÃO

Serviço:
Data: domingo (01/12)
Horário: 14h
Ingressos: R$ 20 (pista) e R$ 30 (área VIP) para leitores da 
Folha Metropolitana/ Camarote bistrô R$ 500 (incluso 10 
ingressos e 10 cervejas Skol)
www.clubedoingresso.com
Endereço: avenida Monteiro Lobato, 3.415 – Parque Cecap



SERVIÇOS

VEÍCULOS

NEGÓCIOS

Oportunidade

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

IMÓVEIS

Vende-se

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

MASSAGEM TERAPÊUTICA
Relax

Autos

CLASSIFICADOS

EMPREGO

Contrata-se

9www.fmetropolitana.com.br

Serviços

INSTALADOR DE 
INSULFIM
Som e acessórios em 
geral. C/exp. e referências. 
Que resida na reg.Taboão. 
99935-1351

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

VENDO FOX 1.6
Completo 2016,  Único 
dono R$ 37.000,00 
TEL:(12) 99707-1760
SPIN LTZ 2013
7 lugares  Completa , top 
de linha  R$ 41.900,00 - F.:  
94805 -7644
SAVEIRO CE/ 2011
Unico dono 44 Mil Km., 
exclente estado. R$ 
26.500,. F.: (11) 98411-7766

ANUNCIE AQUI 
97380-7685

ANUNCIE AQUI 
97380-7685

ANUNCIE AQUI 
97380-7685

VENDO ESTRUTURAS
De Ferro usada em bom 
estado p/ estacionamento. 
F.: 97373-7883.

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

LIMPE SEU 
NOME

 (11) 96410-1851

Buque a partir 
R$ 49.90

Cesta todas 
ocasiões  

www.marizaflores.
com.br 

     (11)948857752

VAGA DE
CHACAREIRO

Interessados enviar 
o CV para 

rh@lardairmaceleste.org.br 
ou ligar para 11 2455-3535 

falar com Luciana.

Pré-requisito: Ensino Médio 
completo;

Experiência na área;
Residir em Guarulhos;

Salário R$ 1.200,00/mês, 

Benefícios: Vale transporte, 
Cesta Básica (R$131,50), seguro 

de vida em grupo, plano 
odontológico e refeição no local. 

Local de trabalho:
 Av. Dr. Timóteo Penteado, 3035, 
Torres do Tibagi, Guarulhos - SP  

Horário de trabalho: Segunda 
a Sexta - das 08h00 às 17hs00 

com 1(uma) hora de intervalo e 
aos sábados das 08h às 12h 

REGULARIZE SEU 
IMÓVEL 

e obtenha uma 
valorização de até 35%

11 98857-5336

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
APTO MORADA DO SOL
2 Dorms., 1 vga., R$ 150 
Mil ac. auto parte de pgto. 
F.: 96755-1166
VENDO APTO. CECAP
Preço de Ocasião, direto 
c/ proprietário.  Fs.: 94013-
7411 / 99506-9537
APTO. COND. PARK DO 
SOL
Ponte Grande, 
Oportunidade, 2 dorm , 
arm. planejado,  cozinha,  
cond completo.  Lindo. Ac. 
Finan. Valor 255mil/ F.: 
98121-5581 whats.

TURISMO

ADIMTE-SE
Aux. de Limpeza e Serviços 
Gerais (fem.) enviar CV. p/ 
inovacscomercial@gmail.
com
REPRESENTANTE 
EXTERNO
Fem./Masc, vendas 
externas, cap clientes, 
desajavel veiculo 
proprio, ramos prod de 
limpeza. Enviar email 
comprasjfguaru@gmail.com
SERRALHEIRO
e Aj. de Serralheiro p/trab. 
c/ chaparia de 2º a 6º feira , 
Salário, V.T., Almoço enviar 
CV mcnelsondobrasil@
ig.com.br

REGULARIZE
seu imóvel e obtenha uma 
valorização de até 35% 
98857-5336

APTO. MIKAIL
2 dorms.,coz.,wc. garagem 
vago.$110.mil. F.:  9.5892-
4365

SEÇÃO DE
ESPORTES

FINAL DE
SEMANA

Sábado e domingo, 2 e 3 de novembro de 2019

Conheça Ouro Preto e Parque Beto 
Carreiro no feriado de 15 de novembro
DA REDAÇÃO - O feriado do dia 
15 de novembro é uma óti-
ma oportunidade para quem 
pretende conhecer Ouro Pre-
to e o Parque Beto Carrero. 
Atividades de lazer, cultura, 
histórica e o que propõe a 
Turismo Guarulhos para os 
15,16 e 17 deste mês. Ouro 
Preto é uma das cidades 
mais visitadas do Brasil, por 
todo charme e encanto do 
barroco mineiro. Gastrono-
mia, história, artesanato en-
tre outros atrativos geográfi -
cos e paisagísticos.  Por sua 
vez, o Parque Beto Carreiro 
(Penha-SC), há muito tempo 
atrai crianças e adultos que 
se divertem intensamente 
em brinquedos exclusivos, 
shows, caminhadas, barcos, 
montarias. Atrativos pensa-
dos, especialmente, para o 
lazer em família.

Maiores informações: El-
ton historiador (11) 9-9505-
6325 – eltonhistoriador@
gmail.com; Julia Fernan-
des: (11) 9-8186-7589 –  ju-
lia94401.jf@gmail.com; Fa-
cebook Turismo Guarulhos.

Ouro Preto, Mariana, Gruta da Lapinha, Lagoa da Pampu-
lha-MG. (Dias 15 e 16 de novembro – sexta-feira e sábado. Saída 
do Adamastor – dia 14/11 às 21h.). Valor: 6 vezes de R$ 114. 
Incluso: Transporte, kit lanche, fotografi a, todos os ingressos 
em igrejas e museus, monitoria, pernoite com café da manhã. 
Programação barroco-mineiro: visita a mina de ouro Du Velo-
so, igreja do rosário, nossa senhora do Carmo, museu Casa dos 
Contos, casario, Praça Tiradentes, igreja São Francisco de Assis 
e museu Aleijadinho, lenda pico Itacolomi, casa dos Poetas In-
confi dentes, Praça de Artesanato. Programação arte rupestre-
-Lagoa Santa: visita ao museu de Peter Lund, gruta da Lapinha 
(fóssil de Luzia – primeira brasileira), preguiça Gigante (Mega 
Fauna). Programação arquitetura moderna: Lagoa da Pampu-
lha, Igreja São Francisco de Assis (Oscar Niemeyer). Lanche 
noturno e retorno a Guarulhos.

Beto Carrero-Balneário Camburiú-SC. (Dias 15, 16 e 
17 de novembro – sexta-feira, sábado e domingo. Saída 
do Adamastor – dia 14/11, às 22h). 3 vezes de R$ 266,66. 
Incluso: transporte, kit lanche, fotografia, passaporte de 
dois ao Parque, visita noturna ao Balneário Comburiu, 
hotel e café da manhã, translado. Exceto almoços e Jan-
tas. Noite de 17/11.

Ouro Preto FOTO: ANE SOUZ/PMOP Parque Beto Carreiro

FOTO: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM



|    Sábado e domingo, 2 e 3 de novembro de 201910 www.fmetropolitana.com.br

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


