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Cine na Praça exibe 
‘Aladdin’ no Jardim 

Lenize

Parque Shopping 
Maia prepara grande 
festa para a 
chegada 
do Papai 
Noel

APOIA O NOVEMBRO AZULAPOIA O NOVEMBRO AZULAPOIA O NOVEMBRO AZUL
o jornal de Guarulhos
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Maia prepara grande 
festa para a 
chegada 
do Papai 
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Cotações Selic (ano)
5% R$  998

Salário Mínimo

 

181
Disque-Denúncia

Euro

Os 50 casais vão realizar seus sonhos de se casar em uma linda 
cerimônia, preparada com muito cuidado e carinho”, 
Elen Farias, presidente do Fundo Social de SolidariedadeBovespa Dólar

+1,83%
R$ 4,16

-1,78%
107.628

+1,27%
R$ 4,58
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o jornal de Guarulhos
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Em discurso, ex-presidente atacou a Justiça, o MP e a PF e disse que percorrerá o país; 
saída foi autorizada após decisão do Supremo sobre segunda instância

Lula é solto após 
decisão do STF
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ESPORTES - O Bosque Maia também é palco da prática de diversos esportes, incluindo o basquete
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A Operação Mãos Limpas, 
a Mani Pulite italiana, o maior 
processo de investigação sistê-
mica contra a corrupção da his-
tória europeia, se desmanchou 
pela ação contínua e efi ciente 
de uma turma de políticos dos 
partidos que mandavam no 
país.

Uma elite poderosa e cor-
rupta que se viu ameaçada 
pela Justiça. Pelo Ministério Pú-
blico, como aqui na Lava Jato.

A operação trabalhada por 
promotores de Milão durante 
três anos (1992, 1993, 1994), 
que conseguiu investigar e 
condenar o mais alto escalão 
da política e do empresariado 
corrupto do país, foi vítima de 
uma atuação bem orquestrada 
no Congresso.

A fala do Ministro Dias To-
� oli ao pronunciar o voto que 
selou o destino da Lava Jato no 
fi nal da sessão do Supremo, se 
esmerando em suas argumen-
tações e lembrando que o que 
se decidia ali podia ser conser-
tado pelo Congresso, lembrou 
com muita nitidez os discursos 
dos parlamentares da Demo-
cracia Cristã apresentando os 
argumentos que trariam a Itália 
de volta ao velho sistema.

O sistema que deu ao país 
o vergonhoso título de o mais 
corrupto da Europa Ocidental.

Não dá pra pensar de outra 
forma. A história se repetiu. A 
ação contrária no Brasil acon-
teceu um quarto de século 
depois do funeral das Mãos 
Limpas.  

Não poder prender político 
corrupto depois de condenado 
em segunda instância, como 

decidiram Gilmar Mendes, Ri-
cardo Lewandowski, Rosa We-
ber, Celso de Mello e Dias To-
� oli, é o fi m da linha.

A festa dos vitoriosos deve 
se prolongar por todo o fi nal 
de semana. Começou antes da 
quinta-feira, já que os votos já 
eram contados, capitaneados 
pelo obstinado libertador Gil-
mar Mendes.

Só que aqui, não ocorreu, 
imagino, uma atuação orques-
trada por políticos do Congres-
so como na Itália. Embora com 
torcida grande entre os pode-
rosos da política e empreiteiras, 
lá a atuação foi mais descara-
da, dentro do Congresso.

O parlamento italiano che-
gou a promover uma reforma 
legislativa protegendo-se con-
tra atuação da Lava Jato deles.

O que se viu no Supremo 
na quinta-feira foi resultado 
de uma séria e bem-sucedida 
atuação da bolha do judiciário 
de alto escalão. Com a partici-
pação dos seis dos onze minis-
tros, é claro.

E uma atuação efi cientíssi-
ma dos criminalistas mais bem 
pagos do Brasil. O pelotão de 
choque dos inimigos da Lava 
Jato.

O pelotão de combate à 
Mani Pulite foi a bancada cor-
rupta do Congresso, abrindo 
caminho para o magnata da te-
levisão Silvio Berlusconi chegar 
à chefi a do governo.

Aqui, quem se esforçou em 
destruir a Lava Jato age sob a 
égide da Deusa Guardiã do Ju-
ramento dos Homens e da Lei. 
Aquela fi gura que segura a ba-
lança da Justiça.

todas as nações com uma programação di-
versifi cada, valorizando e proporcionando aos 
visitantes do espaço muita arte, cultura, lazer 
e entretenimento. Para tanto, a programação 
conta com atividades artísticas, Feira de Artes 
& Cultura, opções de comidas, sobremesas e 
bebidas das regiões Nordeste, Norte e Sul do 
Brasil, de Estados Unidos, Alemanha, México, 
China, Itália, Colômbia, Inglaterra e Espanha, 
além de espaço kids para entreter a criançada.

mais atuais como A Bela e a Fera e Frozen.
A peça tem como objetivo principal levar cul-

tura de teatro musical para quem não conhece. 
Para tanto, é narrada em português, com uma 
linguagem clara e fácil de ser compreendida. 
Algumas músicas são apresentadas em suas 
versões originais em inglês. Eu Não Sabia que 
Gostava de Musicais apresenta a diversidade e 
a grandeza dos musicais e até mesmo quem diz 
não gostar do gênero percebe que há musicais 
para todos os gostos: do contemporâneo ao 
clássico, do rock às óperas. 

Música, danças típicas, artes plásticas, arte-
sanato e variedades culinárias. Entre os dias 7 
e 10 e novembro, a Associação Guarulhos de 
Food Trucks e Similares promove o 1º Festival 
das Nações em Guarulhos, na praça IV Centená-
rio, no Centro. A iniciativa conta com o apoio da 
Prefeitura, que por meio da Secretaria de Cultu-
ra tem como objetivo proporcionar a circulação 
de eventos nos espaços públicos da cidade.

O Festival das Nações visa a reverenciar 

O Cine na Praça deste sábado (09), às 19h, faz 
uma sessão especial para toda a família com o 
clássico Aladdin em uma nova versão com atores 
em formato live action. A exibição acontece na 
quadra esportiva da avenida Sítio Novo, no Jar-
dim Lenize, que fi ca ao lado da EPG Paulo Au-
tran. A entrada é gratuita e a classifi cação, livre.

Aladdin conta a história de um jovem humilde 
que junto ao seu melhor amigo Abhull, um ma-

Um espetáculo repleto de canções dos clássi-
cos musicais da Broadway. No próximo domingo 
(10), às 16h, o Teatro Adamastor apresenta Eu 
Não Sabia que Gostava de Musicais, com a Cia. de 
Teatro Musical Tatiana Gurgel. A classifi cação do 
musical é livre e o ingresso deve ser trocado com 
uma hora de antecedência por 1 kg de alimento 
não perecível (exceto sal e açúcar). Em Eu Não 
Sabia Que Gostava de Musicais, o elenco apre-
senta diversos trechos de musicais renomados, 
sucessos da Broadway como A Noviça Rebelde, 
Hairspray, Les Misérables e Grease, além de obras 

Festival das Nações acontecerá na praça IV Centenário

Cine na Praça exibe nova versão do clássico ‘Aladdin’ no Jardim Lenize

Adamastor apresenta canções dos clássicos musicais da Broadway

ACONTECE

caquinho simpático, comete pequenos furtos nas 
ruas de Agrabah para sobreviver. O destino do 
plebeu muda quando o seu caminho cruza com o 
da princesa Jasmin, fi lha do sultão. Em uma his-
tória emocionante, repleta de amor e aventura, 
o jovem encontra pelo caminho um gênio que 
habita uma lâmpada mágica. Com direito a três 
desejos, o jovem Aladdin faz escolhas que irão 
mudar para sempre o seu destino. 
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Lula é libertado da prisão da PF em Curitiba

DA REDAÇÃO - Um ano e sete 
meses após ser preso na Ope-
ração Lava Jato para cumprir 
pena de corrupção passiva e 
lavagem de dinheiro no pro-
cesso do triplex do Guarujá, o 
ex-presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva deixou na tarde desta 
sexta-feira (08), a cela especial 
da Polícia Federal em Curitiba.

Lula saiu da sede da PF às 
17h42 - pouco mais de uma 
hora depois da expedição do 
alvará de soltura. Uma multi-

dão de manifestantes saudou 
o ex-presidente empunhando 
bandeiras do PT gritando pa-
lavras de ordem.

A ordem de soltura do pe-
tista foi dada pelo juiz Danilo 
Pereira Júnior, da 12ª Vara 
Federal de Curitiba, menos de 
24 horas depois de o Supre-
mo Tribunal Federal declarar 
inconstitucional a prisão após 
condenação em segunda ins-
tância – caso de Lula.

Lula foi condenado no 

caso triplex pelo ex-juiz Sergio 
Moro, atual ministro de Justi-
ça e Segurança Pública, que 
lhe impôs nove anos e seis me-
ses de reclusão. A pena foi au-
menta para 12 anos e 1 mês de 
prisão pelo Tribunal Regional 
Federal da 4ª Região, o Tribu-
nal da Lava Jato. Em abril des-
te ano, o Superior Tribunal de 
Justiça (STJ) reduziu a sanção 
para 8 anos, dez meses e vinte 
dias de reclusão.

O petista cumpria pena 
desde a noite de sete de abril 
de 2018 em uma cela especial 
dentro da Superintendência 
da Polícia Federal na capital 
paranaense. O ex-presidente 
é acusado de receber propi-
nas da empreiteira OAS em 
troca de contratos da Petro-
bras. O repasse teria sido 
materializado em obras de 
melhorias e ampliação de um 
triplex no edifício Solaris, no 
Guarujá, no litoral paulista, e 
também por meio do arma-

Ex-presidente cita ‘lado podre’ do Estado 
brasileiro, da Justiça, do MP e da PF

Durante o primeiro discurso após ser libertado, o ex-pre-
sidente Lula disse que a sua prisão foi resultado de um “lado 
podre” do Estado brasileiro, “da Justiça, do Ministério Público, 
da Polícia Federal e da Receita Federal”, que, segundo ele, “traba-
lhou para tentar criminalizar a esquerda, o PT e o Lula”. “O lado 
mentiroso da PF que fez inquérito contra mim, o lado canalha 
do MP e da força-tarefa”, disse.

“Se pegar o (Deltan) Dallagnol (chefe da força-tarefa do Mi-
nistério Público Federal em Curitiba), o (Sergio) Moro (ex-juiz da 
Lava Jato) e alguns delegados, enfi a e bate num liquidifi cador. O 
que sobrar não é dez por cento da honestidade que eu represen-
to nesse País. Eles têm que saber que caráter e dignidade não é 
uma coisa que a gente compra em shopping center, em feira ou 
no bar”, discursou o ex-presidente.

zenamento de bens que o ex-
-presidente recebeu durante 
seus dois mandatos no Pla-
nalto, entre 2002 a 2009.

Lula sempre negou o rece-
bimento de vantagens indevi-
das. Ele é réu em outras ações 
penais, como no caso do sítio 
de Atibaia, no interior paulis-

ta, pelo qual foi condenado a 
doze anos e onze meses de re-
clusão pela juíza Gabriela Har-
dt em fevereiro deste ano. O 
caso será julgado no próximo 
dia 27 pelo TRF-4, que anali-
sará se a sentença será anulada 
e o processo remetido de volta 
às alegações fi nais.

FOTO: GIBRAN MENDES/CUT PARANÁ



Fatec prorroga inscrições para vestibular até quarta

MAYARA NASCIMENTO - As ins-
crições do vestibular da Fa-
culdade de Tecnologia (Fatec) 
Guarulhos foram prorroga-
das até quarta-feira (13) às 
15h. São cinco cursos em di-
versos períodos, sendo uma 
novidade, o curso de Análise 
e Desenvolvimento de Siste-
mas. A prova será no dia 8 de 
dezembro, às 13h, na unida-
de (rua Cristóbal Cláudio Eli-
lo, 88 – Parque Cecap).

Entre os cursos oferecidos 
estão Logística Aeroportuá-

ria e Comércio Exterior, no 
período da manhã; Gestão 
da Produção Industrial, no-
turno; Análise e Desenvol-
vimento de Sistemas, a no-
vidade da unidade, que terá 
turmas no vespertino; e o 
carro-chefe Logística, com 
turnos vespertino e noturno. 
São 240 vagas no total, sendo 
40 por curso e turno.

O curso Tecnologia em 
Logística obteve nota máxi-
ma no Exame Nacional de 
Desempenho dos Estudantes 

FOTO: MAYARA NASCIMENTO

(Enade), atingindo o grau 5 
neste ano. A graduação anali-
sada está à frente de todas as 
outras faculdades do Brasil 
que oferecem o mesmo cur-
so, já que a média das provas 
foi de 53,9 quando a média 
nacional apresenta 41,2. 

Os interessados precisam 
ter concluído ou estar cursan-
do o Ensino Médio ou equi-
valente, desde que no ato da 
matrícula comprove a con-
clusão do curso. É necessário 
preencher a ficha de inscri-
ção no site www.vestibular-
fatec.com.br e o questionário 
socioeconômico, imprimir o 
boleto e pagar a taxa no valor 
de R$ 70.

O candidato com deficiên-
cia, que precise de condições 
especiais para fazer a prova, 
deve mencionar sua neces-
sidade na ficha de inscrição 
eletrônica. Será necessária a 
apresentação de laudo médi-
co, emitido por especialista, 
até às 15h de quarta-feira (13).

DA REDAÇÃO - Neste domin-
go (10), estudantes de todo 
o país farão as provas de 
matemática e ciências da 
natureza do Exame Na-
cional do Ensino Médio 
(Enem). As provas do úl-
timo domingo (03) podem 
dar indícios de como será 
esse segundo dia de exa-
me, de acordo com profes-
sores entrevistados pela 
Agência Brasil. 

Segundo a tendência 
do primeiro dia de exame, 
“a prova está prometendo 
ser um pouco menor, com 
textos mais enxutos”, diz 
o professor de física Le-
onardo Gomes, do curso 
online Descomplica. Mas 
isso não pode fazer com 
que os estudantes des-
cuidem da interpretação 
de texto. “É importante 
buscar nos textos partes 
que importam [para a re-
solução da questão] e não 

Enem: o que esperar do 2º dia de provas
sejam levados por pala-
vras que não servem para 
nada”, acrescenta. 

No segundo dia de 
aplicação, os estudantes 
terão meia hora a menos, 
ou seja, cinco horas para 
resolver todas as questões 
da prova. 

O Enem começou a ser 
aplicado no último do-
mingo (03), quando 3,9 
milhões de participantes 
fizeram as provas de lin-
guagens, ciências huma-
nas e redação. Aqueles que 
faltaram no primeiro dia, 
podem fazer o exame nes-
te domingo, mas a prova 
servirá apenas para autoa-
valiação. As regras do exa-
me são as mesmas do úl-
timo domingo. Os portões 
abrirão às 12h e fecharão 
às 13h, no horário de Bra-
sília. O gabarito oficial do 
Enem será divulgado no 
dia 13 de novembro.
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Em um ano, Guarulhos sobe 17 posições 
em ranking de cidades inteligentes

Seis empresas são consideradas habilitadas 
na licitação da nova sede da Câmara Taxistas são capacitados para 

atender pessoas com deficiência

DA REDAÇÃO - A cidade de Gua-
rulhos saiu da 62ª posição para 
a 45ª no ranking de Connected 
Smart Cities. A lista, divulgada 
anualmente, contempla todos 
os 666 municípios brasileiros 
com mais de 50 mil habitantes 
e foi elaborada pela consultoria 
Urban Systems em parceria 
com a empresa de organização 
de eventos Sator.

A subida de Guarulhos no 
ranking é resultado de uma 
gestão que busca, desde o 
início, usar a tecnologia para 
conectar a cidade, realizando 
também aprimoramentos em 
mobilidade urbana, meio am-
biente, economia e governan-
ça. “A melhora do município 
na lista de Connected Smart 
Cities mostra que estamos no 
caminho certo”, afirma o pre-
feito Guti. 

“Recentemente, lançamos 

DA REDAÇÃO - A prefeitura capa-
citou nesta terça-feira e quarta-
-feira, dias 5 e 6, mais duas tur-
mas de funcionários e taxistas 
da cooperativa Guarucoop com 
a palestra “Desperte seu olhar 
inclusivo”, que tem como obje-
tivo levar informação ao públi-
co para o melhor atendimento 
à pessoa com deficiência. A 
capacitação, que ocorreu na 
sede da Guarucoop, no Jardim 
Toscana, envolveu 116 pessoas 
entre taxistas, recepcionistas e 
auxiliares, todos envolvidos no 
atendimento direto ao público. 

Guarulhos tem atualmente 
1.468 taxistas ativos. Informar 
e capacitar esse público é de 

o aplicativo Saúde Guarulhos 
e começamos a preparar o 
projeto Cerca Eletrônica, que 
visa a melhorar ainda mais 
a segurança da cidade. Esta-
mos felizes com a subida no 
ranking, mas vamos continu-
ar trabalhando forte porque 
podemos subir ainda mais”, 
concluiu Guti.   

O ranking Connected 
Smart Cities é divulgado no 
evento de mesmo nome reali-
zado desde 2015 com o objetivo 
de promover a discussão, a tro-
ca de informações e a difusão 
de ideias entre governo, entida-
des e empresas para que os mu-
nicípios sejam mais conecta-
dos. Em 2019, o evento reuniu 
nos dias 17 e 18 de setembro, 
no Centro de Convenções Frei 
Caneca, em São Paulo, 2.300 
pessoas e 300 prefeituras para 
250 palestras com especialistas.

suma importância para a cida-
de que tem o aeroporto interna-
cional como a maior porta de 
entrada do país. Os funcioná-
rios das empresas que operam 
o sistema de transporte coletivo 
na cidade também participam 
da capacitação, que é feita em 
parceria com a Subsecretaria 
de Políticas para o Idoso.

Segundo o subsecretário 
de Acessibilidade e Inclusão, 
Toninho Messias, a capacita-
ção para todos os operadores 
de transporte da cidade tem 
uma função essencial para a 
Subsecretaria, pois aproxima 
os serviços da pessoa com de-
ficiência.

Dois novos trens da Linha 13-Jade 
desembarcam no Porto de Santos

DA REDAÇÃO - Neste sábado 
(09), mais dois trens chineses, 
de um lote adquirido pelo Go-
verno do Estado de São Paulo, 
desembarcam no Porto de San-
tos. As composições formarão 
a frota da Linha 13-Jade, que 

liga a capital ao Aeroporto de 
Guarulhos. O primeiro trem 
chegou em setembro e está em 
fase de testes na CPTM.

Os trens são compostos por 
oito vagões, que serão trans-
portados em carretas para a 

Oficina de Presidente Altino, 
onde passarão por os testes nos 
sistemas elétricos, mecânicos e 
de sinalização.

Os principais diferenciais 
dessa frota, chamada 2500, são o 
bagageiro para malas pequenas 
localizado acima dos assentos e 
o espaço específico para malas 
grandes. Esses itens vão garantir 
conforto na viagem até o Aero-
porto Internacional de Guaru-
lhos. Atualmente, circulam na 
Linha 13-Jade trens novos do 
mesmo padrão das demais li-
nhas da CPTM. “O primeiro 
trem está respondendo bem 
a todos os testes e a previsão é 
que até o fim deste ano entre em 
operação comercial”, disse o pre-
sidente da CPTM, Pedro Moro.

FOTO: DIVULGAÇÃO

FOTO: LUCY TAMBORINO

LUCY TAMBORINO - A Câmara 
divulgou no Diário Oficial des-
ta sexta-feira (08) o nome das 
empresas habilitadas e inabili-
tadas na licitação para a refor-
ma e ampliação da nova sede 
da Câmara Municipal, no pré-
dio da antiga fábrica de Tapete 
Lourdes, na Vila Augusta. Ao 
todo, seis empresas foram con-
sideradas habilitadas, das 13 
que apresentaram documenta-
ção para participar do certame. 

Entre as habilitadas estão: 
Vpp Engenharia Eireli; Esteto 
Engenharia e Comércio LTDA; 
Mpe Engenharia e Comércio 
LTDA; Itália Engenharia e 
Construções LTDA; Serg Pau-
lista Construções e Serviços 

Técnicos LTDA e Engetal En-
genharia e Construções LTDA. 
Já as inabilitadas estão Lopes 
Empreiteira e Serviços LTDA-
-ME; Spalla Engenharia Eire-
li, Teto Construtora S.A, Cld 
Construtora, Laços Detetores e 
Eletrônica LTDA; Solovia En-
genharia e Construções LTDA 

e Shopsigns Obras e Serviços 
LTDA. A empresa Informov 
LTDA desistiu da concorrên-
cia. Com a divulgação, começa 
a correr os prazos de recursos, 
contrarrazões, julgamento pela 
comissão de licitações, publica-
ção e a abertura das propostas 
comerciais.

Prefeitura antecipa ponto facultativo para servidores públicos para dia 18
DA REDAÇÃO - A prefeitura decretou ponto facultativo nas repartições públicas municipais na segunda-feira (18), antecipando as comemorações do Dia da Consciência 
Negra (20 de novembro). A medida foi tomada para atender à reivindicação dos servidores municipais, que poderão prolongar o final de semana que inclui o feriado 
da Proclamação da República, que será comemorado na sexta-feira (15).  

Não é a primeira vez que a Prefeitura de Guarulhos adota esta postura. Em 2012, o então prefeito, por meio de decreto, antecipou o ponto facultativo para os servi-
dores do dia 20 para o dia 16, emendando a parada com o feriado do dia 15 de novembro.  Segundo o Decreto 36298, publicado no Diário Oficial desta sexta-feira, 8, 
“fica decretado Ponto Facultativo nas repartições públicas municipais no dia 18/11/2019, em razão da antecipação da comemoração do feriado do dia 20/11/2019”. Na 
administração municipal, o ponto facultativo para os servidores valerá para a Rede Fácil - Central de Atendimento ao Cidadão, UBSs, escolas e secretarias, com exceção 
dos serviços que por sua natureza não podem sofrer interrupções, como hospitais, Defesa Civil, funerária e Guarda Civil Municipal, por exemplo. Na quarta-feira (20), 
os serviços da municipalidade funcionarão normalmente.
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O Grupo de Segurança Viária, formado pela 
Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana 
(STMU), Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, 
Polícia Civil, Polícia Rodoviária Estadual, entre 
outras instituições públicas e privadas, promoveu 
nessa terça-feira (29), na Faculdades Integradas de 
Guarulhos (FIG-Unimesp ), na Vila Rosália, debate 
sobre a Lei Seca, com a participação de cerca 
de 120 alunos do curso de Direito e professores 
e coordenadora pedagógica da faculdade, 
representante da Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB). O encontro começou com a explanação 
do educador de trânsito, Roberto Pardinho, que 
falou sobre o tripé do trânsito seguro (engenharia, 
educação e esforço legal) e também sobre fatores 
de risco elencados pela Organização das Nações 
Unidas (ONU). Em seguida, o tenente Sílvio 
Rodrigues, do Policiamento Militar Rodoviário, e o 
inspetor Victor Grutter, chefe operacional da Polícia 
Rodoviária Federal, discorreram sobre a legislação 
específi ca da Lei Seca e seu cumprimento por meio 
da fi scalização, causas e custos dos acidentes de 
trânsito.

A programação do mês dedicado à saúde 
do homem e da população negra chamado de 
Novembro Azul e Negro foi aberta ofi cialmente 
na manhã desta sexta-feira (1º) no Adamastor 
Centro. Mais de 100 pessoas prestigiaram o 
evento, que teve início com apresentações 
musicais de Juliano Neto e Tatiana Pereira, e 
contou com palestras sobre o tema, seguidas de 
debates. A coordenadora da Rede de Doenças 
Crônicas da Secretaria de Saúde, Lígia Ortolani 
dos Santos, abriu o evento reforçando a 
importância do pré-natal do homem, instituído 
nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) desde 
2017. Ela apresentou o material de divulgação e 
educativo lançado para o Novembro Azul e Negro 
de 2019 e que começará a ser distribuído em 
todas as UBS. Na sequência, Rosângela Vicente 
que há 10 anos conduz o grupo antitabagismo 
da Unifesp (PrevFumo) ministrou a palestra 
“Prevenção do tabagismo e promoção da saúde”. 
Ela falou dos benefícios da vida sem cigarro 
e que, independente da idade, o organismo 
responde muito bem quando se para de fumar.

ANOTE

Todos admitem que a parcela não 
é pequena, mas nenhum deles 
soube precisar essa quantidade

Já perguntei algumas vezes a trei-
nadores e jogadores que tive a opor-
tunidade de conversar sobre o quan-
to o fator psicológico é responsável 
pelas vitórias e derrotas dentro do 
futebol.

Todos admitem que a parcela não 
é pequena, mas nenhum deles soube 
precisar essa quantidade. Em outros 
esportes em que a técnica é funda-
mental, como o tênis e o golfe, o 
fator psicológico tem parcela maior 

no resultado em relação aos esportes 
em que a força física é mais prepon-
derante.

Quando um time entra em cam-
po, é muito fácil notar a parte tática 
e física, mas o aspecto mental... esse 
é bem mais complicado.

O São Paulo sofre faz tempo com 
isso e Daniel Alves admitiu algumas 
vezes o quanto isso atrapalha. Um 
clube do tamanho do Tricolor e que 

não ganha títulos acaba não sabendo 
usar esse fator ao seu favor.

Na quinta-feira o São Paulo en-
frentou em casa o Fluminense, que 
estava na zona de rebaixamento. 
Fernando Diniz tentou impor seu fu-
tebol e em nenhum momento levou 
em conta o desespero do adversário, 
pelo contrário, pressionou o Tricolor 
Carioca e fez o jogo que eles que-
riam. Fechados atrás e buscando o 
contra-ataque.

Com os clubes tão parelhos fi sica-
mente, quanto mais você pressiona 
uma saída, mais o adversário recua 
e, sem espaço, fi ca mais difícil che-
gar ao gol. Já falei em outras colunas 
sobre como uma pressão mista torna 
o jogo menos previsível e incomoda 
o oponente.

Soubesse explorar o fator psico-
lógico do Flu e Diniz recuaria suas 
linhas, daria um pouco de campo ao 
adversário e, com esse espaço, reto-
maria a bola e dava o bote.

Esse é o risco de se ter apenas 
uma forma de jogar, quando ela fun-
ciona, aplausos. Mas é nos dias em 
que as coisas não estão dando certo 
que vemos os erros e o que precisa 
ser corrigido.

Diniz já teve suas lições contra 
Fluminense e Palmeiras, como tam-
bém a teve em outros momentos da 
carreira, ainda não deu pra perceber 
se aprendeu algo com elas.

Com boa didática nos treinamen-
tos e uma vontade de estar com a 
bola e jogar ofensivamente, o treina-
dor conquistou muitos adeptos, mas 
falta esse “salto mental” para que o 
treinador apareça entre os grandes 
do país e esse é o mais difícil de dar.

Tricolor está ruim 
da cabeça

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

Venha participar desse grande evento

MOTIVA-CÃO RUN

Últimas vagas inscrição através do site

www.motivacaorun.com.br
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Sub-14 decide vaga nas 
semifinais da Série Prata

Estão abertas as avaliações 
de futsal sub-9 e sub-10

Guarulhense define comissão técnica para 2020

LUCAS CANOSA - O time sub-
14 do Galo está classificado 
para as quartas de final da 
Série Prata do Estadual. Em 
quadra, o adversário será o 
Guarulhos, em jogo único 
que acontece na próxima 
sexta-feira (15), às 11h30, no 
Ginásio da Federação Paulis-
ta de Futsal.

O treinador da equipe, 
Christhiano Pinheiro, o Fei-
jão, avaliou o grupo e elogiou 
o desempenho da equipe no 
decorrer da competição. “Ti-
vemos momentos de irregu-
laridade, mas depois o time 

LUCAS CANOSA - Atletas nas-
cidos em 2010 e 2011 terão 
a oportunidade de fazer a 
avaliação de futebol de sa-
lão do Atlético Guarulhen-
se, que tem como objetivo a 
disputa do Campeonato da 
Federação Paulista de Futsal. 
Os interessados devem com-
parecer na Arena Ponto de 
Encontro (rua professor Fer-
reira Paulino, 105 - Colégio 
Marconi Vila Augusta) nas 
quintas-feiras, 14, 21 e 28 de 
novembro, às 19h (sub-9) e 
20h (sub-10).

Os atletas não precisam 

LUCAS CANOSA - O Guaru-
lhense definiu a comissão 
técnica que estará em qua-
dra nos torneios da Fede-
ração Paulista de Futsal no 
ano de 2020. A grande no-
vidade é o nome de Luciano 
Toni, que será o treinador do 
sub-8 do Galo. Aos 31 anos, 
ele ganha a chance de co-
mandar uma categoria após 
auxiliar o professor Márcio 
durante duas temporadas 
vitoriosas no sub-10.

encontrou um caminho e en-
caixou. Foi um elenco monta-
do praticamente inteiro por 
avaliações, então demanda 
mais tempo para mostrar re-
sultado. Contudo, a evolução 
é evidente”, disse o professor.

O professor também fa-
lou com entusiasmo sobre 
a montagem da equipe pen-
sando nas competições em 
2020. “Existe um excelente 
quadro de nascidos em 2006 
e sei que teremos um gran-
de desempenho no próximo 
ano. Precisamos apenas de 
tempo e paciência”, concluiu.

se inscrever ou pagar taxa 
para a realização do teste. 
Basta comparecer portando 
RG e o traje adequado para a 
prática esportiva.

Feminino do Galo se classifica em 
todas as categorias do Estadual

LUCAS CANOSA - As categorias 
femininas do Guarulhense 
estão garantidas na segunda 
fase do Campeonato Esta-
dual da Federação Paulista 
de Futsal. Os times sub-15, 
sub-17 e sub-20, do treinador 
Érico Barbosa, conquistaram 
vaga na semifinal ouro da 
competição, enquanto o sub-
13, comandado por Thaiane 
Guardado, assegurou a chan-
ce de jogar a final prata do 
torneio.

O professor Érico, aliás, 

fez um comparativo do ní-
vel competitivo das meninas 
do Galo, em relação ao ano 
anterior, o primeiro do clu-
be na disputa do feminino. 
“Tivemos um crescimento 
absurdo de uma temporada 
para outra. Estou muito con-
tente e orgulhoso do trabalho 
realizado. As meninas assi-
milam o que é passado em 
treinamento e, na maioria 
das vezes, colocam em prá-
tica. Claro que ainda é início 
de projeto e temos um longo 

caminho a percorrer. Mas, o 
resultado é muito satisfató-
rio em curto prazo”, afirmou 
Barbosa.

O sub-13 do Galo disputa 
pela primeira vez uma com-
petição e, segundo a técnica 
Thaiane Guardado, não de-
cepcionou. “Eu vejo além dos 
resultados. Foram feitos tra-
balhos de fundamento com 
algumas meninas que che-
garam em um nível inicial 
e hoje encaram um campe-
onato de altíssimo nível sem 
medo. O desenvolvimento 
delas foi incrível e estou sa-
tisfeita e ansiosa para o colhi-
mento dos frutos em 2020”, 
comemorou Thaiane.

A final prata do Estadu-
al ainda não tem data para 
acontecer. As categorias sub-
15, sub-17 e sub-20 do Guaru-
lhense vão medir forças com 
o Corinthians/Tiger em dois 
jogos. O primeiro acontece 
neste sábado (9) às 20h30, no 
ginásio Fioravante Iervolino.

FOTOS: LUCAS CANOSA

O sub-7, por sua vez, se-
gue sob a tutela de Welling-
ton Severo, que também é 
o técnico do time sub-12. 
Márcio Toni, campeão da 
Liga Paulista, acumulará 
o sub-9 e o sub-10 com os 
auxiliares Ivan e Cuca, en-
quanto o professor Feijão 
segue no sub-14. Por fim, 
Tony Santana mantém o 
comando das equipes sub-
16 e sub-18, ao lado do au-
xiliar Carlinhos.
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ÁRIES: Pode apresentar um quadro desconexo do espe-
rado para o seu desenvolvimento neste momento. Esse 
estresse virá do planeta Saturno.

TOURO: Se você raciocinar bem poderá alcançar 
determinados níveis neste momento, com emoções 
controladas. 

GÊMEOS: Todas as questões estéticas tendem a 
potencializar as suas chances neste dia, pois o pequeno 
planeta vermelho te ajudará muito. 

CÂNCER: Os teus sentimentos fi carão mais confusos que 
o comum, mas poderá equilibrar com calma. O que pode 
vir a te ajudar neste dia é o satélite Lua com bons fl uídos. 

LEÃO: O planeta de Netuno trará diversos sentimentos 
de realização para este momento diferenciado. Mantenha 
a calma e tudo sairá como deseja.

VIRGEM: Toda a sua capacidade de organizar as coisas 
fi carão muito bem defi nidas neste momento e, assim 
poderá refl etir. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETASPALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 64

CD
RISCOPAIS
ENTERROPU
GIROSRALI

ILAMAÇONS
HANDEBOLBET

AROSTOMA
DASCOAS

GUAPOATE
BALEMODERNO

RIGOROAR
TECOBURITI

DERAIRNS
COLTCHAT

PEDIATRAS

"Eu, (?)",
filme sci-

fi com
Will Smith

Competição
automobi-
lística de 
resistência

Instituto de
Logística
da Aero-
náutica

Membros
de certa

sociedade
secreta

Esporte do
niteroien-
se Bruno

Souza

Relação
do sovina

com
dinheiro

Conteúdo
textual

Em (?):
distraído

(pop.)

Silvia da
Suécia

Tiro de
pistola
(gíria)

Palmeira
de frutos
amarelos 

Nélson
Sargento,
sambista
carioca

Departa-
mento de 

Estradas de
Rodagem

Forma de 
comunica-
ção como o
Messenger

Médicos
como
Zilda
Arns

Apostar, 
em inglês
Sapo, em

inglês
"Bem fei-
to!" (pop.)
100, em
romanos

Base (fig.)

Reação à
imundície

Naquele
lugar

iPad (?),
tablet

Potro, 
em inglês

Próton
(símbolo)

Dureza

Arte de
Deborah
Colker

Contém os fatores da
heredita-
riedade
(Gen.)

Conceito
da

Filosofia

Remar,
em inglês
Terra de
Abraão

A Garota de (?): 
Helô Pinheiro

Inimigos na
Guerra Civil

America-
na (Hist.)

Habitat 
do ácaro

Espinha (?),
sustentáculo (fig.)

Instrumento para
estudo de fotografias

astronômicas
A Lucerne, em "Tem-
po de A-

mar" (TV)

Indicador
de nações 
emergentes
analisado
por inves-

tidores

Voltas

Cara de (?):
fisionomia

triste

Suporte
do pneu

Bonito, em
espanhol

3/air — bet — oar. 4/chat — colt — toad. 5/guapo. 6/buriti. 8/handebol.

LIBRA: Alguns aspectos estarão muito mais fortes que o 
normal, neste caso serão de coisas boas. Essa plenitude 
pode vir a receber uma grande ajuda do planeta Vênus.

ESCORPIÃO: Com uma personalidade forte e de quem 
não desistirá facilmente, terá constantes mudanças. 
Urano fará com que você apresente alta percepção.

SAGITÁRIO: Toda a sua potência fi cará extremamente 
vultuosa neste dia diferenciado dentro do ambiente de 
trabalho. 

CAPRICÓRNIO: Você irá mostrar tudo o que sua força 
pode fazer para indicar uma grande resistência sobre 
determinados problemas.

AQUÁRIO: As refl exões estarão mais favorecidas neste 
momento lacônico. O planeta Saturno irá ser muito 
favorável neste dia.

PEIXES: Apresentará uma personalidade voltada para o 
cumprimento de missões e assim não deixará a desejar 
neste momento da sua vida.

HORÓSCOPO

DA REDAÇÃO -Os moradores 
de Guarulhos e região que já 
estão na contagem regressiva 
para o Natal, não podem per-
der a chegada do Papai Noel 
no Parque Shopping Maia. O 
complexo prepara uma gran-
de festa para receber o bom 
velhinho, que desembarca 
neste sábado (09), às 17h.

Para deixar o evento ainda 
mais animado, ele chega com 
muita música e acompanhado 
de uma grande trupe de Natal 
composta pela Banda de Fan-
farra do Colégio Cruz Azul da 
Polícia Militar de Guarulhos, 
personagens circenses e do 
infl uenciador pet, Zeca.

A magia natalina tam-
bém invade o centro de 
compras que recebe uma de-
coração para lá de especial! 
Este ano, a fonte de inspi-
ração vem de uma história 
que conta sobre um bosque 
encantado, colorido e com 
gnomos felizes que trataram 
de decorar e fazer da bota do 
Papai Noel a sua nova mora-
da. E foi assim que surgiu “A 
Casa da Bota Encantada”.

A decoração contará com 
um escorregador com mais 

Parque Shopping Maia prepara grande 
festa para a chegada do Papai Noel

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

de 5m de altura, uma árvore 
de 9m com mais de mil en-
feites, entre bolas coloridas, 
botinhas, bengalas, doces de-
corativos, e laços. Já a bota do 
bom velhinho terá 6m e as 
crianças poderão se divertir 
em um escorregador interno. 
A casa tem uma área de, apro-
ximadamente, 22 m2 e conta 
com um simulador de eleva-
dor que promete levar os vi-
sitantes até a incrível fábrica 
de brinquedos do Papai Noel.

Para os que desejam en-
contrar e fazer pedidos ao 
Noel, poderão visita-lo até o 
dia 24 de dezembro, no piso 
3, em frente à Livraria da 
Vila, de segunda-feira a sába-
do das 12h às 22h, domingos 
e feriados, das 14h às 20h.

FOTO: DIVULGAÇÃO

Serviço:
Data: 9 de novembro
Horário: a partir das 17h
Entrada: gratuita



SERVIÇOS

SAÚDE

PUBLICIDADE LEGAL
VEÍCULOSNEGÓCIOS

Oportunidade

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

IMÓVEIS

Vende-se

Sítio e Chácaras

Aluga-se

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

MASSAGEM TERAPÊUTICA

Relax

Autos

CLASSIFICADOS

EMPREGO

Contrata-se Serviços

CHÁCARA CAMBUI  MG
3.000Mts² ou mais , casa 
simples 5 comodos , 
lugar p/ fazer lago 95 mil, 
1.000Mts² 30 Mil.ac. auto. 
Rod. F.Dias 150km. SP. F. 
96215-6802
TAPERA GRANDE
1.000Mts². c/ agua e luz, 
Ótimo Local. F.: 96314-
2035

APTO. COCAIA LINDO !
1 dorm,+ deps. R$ 900,00  
Incluso cond., (Fotos) F.:  
94786-3131

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.. F.: (11) 
98411-7766

ANUNCIE AQUI 
97380-7685

ANUNCIE AQUI 
97380-7685

ANUNCIE 
AQUI 

97380-
7685

ANUNCIE 
AQUI 

97380-7685

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

REGULARIZE SEU 
IMÓVEL 

e obtenha uma 
valorização de até 35%

11 98857-5336

ADMITE-SE INSTALADOR 
DE SOM
Automotivo e de Acessorios 
c/exp. p/região de 
Guarulhos c/ Ótimo salário 
+ benefícios. F. 97105-5190 
c/Dias.
ADMITE
Cozinheira/ Aux. de Coz., 
Caixa. Rua Da Fortuna, 524 
- Macedo Fs.: 4966-0904/ 
94972-0927 Zap.
MOTORISTA 
PROFISSIONAL
Que more em Guarulhos  
Contato  F.: (11) 93001-
6474
REPRESENTANTE 
COMERCIAL
C/ Exp.em Vendas.  Que 
more em Guarulhos  
Contato  F.: (11) 93001-
6474
MECÂNICO E ½ OFICIAL
Vendedor de ar 
condicionado c/ exp. enviar 
cv.  rfoparticular@gmail.
com F.:  2822-0693

CHEERS & QUALITY
Planos de Saúde e 
Odontológico PME e 
Pessoa Física e Atend. 
Terapêuticos, terapia 
holistica , massoterapia, 
refl exologia podal, Florais 
de bach. Fone: 98516-2206 
/ 99494-9370 c/Eduarda

APTO MORADA DO SOL
2 Dorms., 1 vga., R$ 150 
Mil ac. auto parte de pgto. 
F.: 96755-1166
COTA CONTEMPLADA
Crédito Imobiliario R$ 400 
Mil , Quero R$ 48 Mil  + 
Divida (11) 94372-6658
STA. MENA MOLEZA !!!
10x25 Casa Terrea c/ 4 
dorms. ste. + deps., Acabto. 
em madeira, salão festa + 4 
vagas Resid. ou Coml. R$ 
470 Mil.est. prop. F.: 2382-
8300 Dir. p.p.
SOBRADOS NOVOS
Próx. Extra. Faria Lima 3 
dorms., ste., copa coz., 
fi no acabto. sac., quintal + 
3 vagas R$ 465 Mil, Est. 
Imóvel (-), FGTS. Banco, 
auto.  F.: 2382-8300
OPORTUNIDADE
Vdo. Padaria Gopouva  
excel. instalação Ótima 
copa, aceito 50% 
entrada,saldo à combinar 
total R$360 mil. F.: 99700-
3040 c/ claudio.
SOBRADO
Ao lado Shopping Maia. 2 
dorms.,+ dps 2 wc 1 vga 
obs. Mobiliado  ac. Financ. 
e apto (-) vr ate 60% do 
valor R$368 mil  F.:99700-
3040 c/ Claudio.Creci. 
60.910

LIMPE SEU 
NOME

 (11) 96410-1851

MARIAH´BAR CONVIDA
Venha se divertir c/ belas 
garotas, Amb. discreto e 
aconchegante 2407-8772

REGULARIZE
seu imóvel e obtenha uma 
valorização de até 35% 
98857-5336
ADVOGADO
Procura sala pra dividir 
despesas. F.: 99861-9365.
VENDO ESCOLA
De Cursos 
Profi ssionalizantes em 
pleno Funcionamento, 
Excel. Oportunidade.(11) 9 
3204-9726.

IMOVEIS P/RENDA
V. Florida  5 casas + Salão 
Coml., R$ 400mil,  Jd 
Adriana c/3 casas  280mil - 
doc ok.  94786-3131
VENDE-SE
Terreno c/ 2 Casas  Vila 
Mazzei. SP.  Dir. c/ própr. 
F.: 98825-4500
APTO. VILA RIO DE 
JANEIRO
2 Dorms., Quitado c/ 
escritura 135 Mil, particular. 
F.: 97959-4649
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
LINDO APTO. VAGO !!!
Bom Clima 62Mts², 2 
dorms.+ deps., wc., box., 
elevs ., gar., sac., acabto. 
de 1º. Ótimo Local R$ 
198 Mil Facilito Pgto. F.: 
2382-8300
ALPES  GUARAREMA 
1050MTS²
Cond. Fechado Alto 
Padrão, Quitado , Doc. Ok., 
R$ 295 Mil. Urgente. est. 
prop. F.: 2382-8300
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DECLARAÇÃO DE EXTRAVIO DE DOCUMENTOS FISCAIS
LUCIANO NAGY DE OLIVEIRA, com sede a Rua Capitão 
Gabriel, nº 47, Centro, Guarulhos/SP., CEP 07011-010, 
inscrita no CNPJ/MF nº 09.155.190/0001-90, com sua 
Inscrição estadual sob o nº 336.823.125.115, 
DECLARA, para os devidos fins, o extravio das leituras 
“X” e “Z” das Cessação de Uso, expedido em: 
16/09/2015 de nº 18930; em 14/10/2015 de nº 19232; 
em 14/10/2015 de nº 19236; em 13/10/2015 de nº 
19237; em 14/10/2015 de nº 19265; e em 14/10/2015 
de nº 19384;  fornecido pela empresa R. J. Automação 
Comercial Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
09.627.640/0001-09; e expedida em 31/05/2017 de nº 
26091; e em 14/12/2017 de nº 26093, fornecido pela 
empresa GUARUCOM Comércio de Equipamentos para 
Informática Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
08.979.599/0001-69. 

INAUGURAÇÃO 
dia 19/11/19 a 

partir das 22hrs. 
Você é nosso 
Convidado. 

Rua Mazagão, 
262 Cid. Jardim 
Cumbica. 
F.: (11) 2536-4051 
/ Gerente Bola 
(11) 98398-4900

AGRADECEMOS 
A PREFERÊNCIA

ESPAÇO MASTER
A +s bela equipe de 
massagistas a sua espera.
local discreto F.: 2485-
6374/ 93358-0823
CASA DE MASSAGEM
Relaxe c/prazer  R. Diogo 
Farias 230  Centro Gru.  
2408-8532/  94133-9823
BELLA 18A. INICIANTE
Rua Cuevas , Nº 18. F.: 
2087-2091.

Casamento Comunitário de Guarulhos 
une 50 casais neste domingo
DA REDAÇÃO - Guarulhos reali-
za neste domingo (10), às 12h, 
a 10ª edição do Casamento 
Comunitário no espaço ce-
dido pelo Nosso Clube Vila 
Galvão. O evento, organiza-
do pela Prefeitura através do 
Fundo Social de Solidarieda-
de, irá celebrar a união de 50 
casais com uma bênção ecu-
mênica e uma festa para os 
oito convidados de cada casal, 
incluindo salgados, almoço, 
bolo, docinhos, refrigerantes 
e música. Os padrinhos se-
rão o prefeito Gustavo Henric 
Costa, o Guti, e a presidente 
do Fundo Social de Solidarie-
dade, Elen Farias.

A noiva símbolo, escolhida 
pela Comissão Organizadora, 
será Maria Natalina Fialho, 
57 anos, moradora do Parque 
Santos Dumont, que vive com 
Lúcio Guilherme da Silva, 61, 
há 14 anos. O casal subirá ao 

altar representando todos os 
demais.

Neste ano o enlace coletivo 
benefi cia 96 casais, sendo que 
46 participaram da cerimônia 
em agosto. A cerimônia não 
tem qualquer custo aos cofres 
públicos, pois será realizada 
com doações de parceiros.

A presidente do Fundo So-
cial ressaltou a contribuição 
das parcerias. “Agradeço às 
empresas, aos funcionários 
do Restaurante Popular So-
lidariedade Zilda Arns, que 
irão preparar o buffet, aos 
do Restaurante Escola Praça 
Gourmet, responsáveis pelos 
bolos, e também aos integran-
tes da Central do Voluntaria-
do, que ajudarão no dia da 
festa. Os 50 casais vão reali-
zar seus sonhos de se casar 
em uma linda cerimônia, pre-
parada com muito cuidado e 
carinho”, disse Elen.

CME realiza 12º Fórum da Mulher Empreendedora

DA REDAÇÃO - O Conselho 
da Mulher Empreendedora 
(CME) da ACE-Guarulhos 
realizará o seu 12º Fórum, 
nesta segunda-feira (11), das 
18h às 22h, no Colégio Torri-
celli (rua do Rosário, 313, no 
Macedo). Os convites custam 
R$ 30 e devem ser adquiridos 
na plataforma Sympla: bit.
ly/cme12. É possível, ainda, 
garantir presença por meio 
dos telefones 2137-9333 e 
99673- 7264 ou diretamente 

com uma das integrantes do 
CME-Guarulhos.

O evento contará com 
duas palestras. Primeiro, 
Anne Meneses, mais conhe-
cida como Anne do Acarajé, 
falará sobre sua história de 
superação. Na sequência, 
Marly Lamarca abordará o 
tema “Empreendedorismo 
Feminino – O poder da mu-
lher no mercado atual”.

Para a diretora do CME, 
Áurea Caccia, o momento é 

propício para a ação volta-
da a histórias de mulheres 
que já são empreendedoras 
de sucesso. “Nos dias atu-
ais se fala tanto em empre-
ender e despertar o poder 
interior e inato da mulher, 
mas é importante trazer a 
experiência de empreende-
doras que já passaram por 
dificuldades e mostram 
caminhos para o sucesso”, 
destacou a dirigente.

Presidente da ACE-Gua-
rulhos, William Paneque diz 
que o CME entrega valor às 
mulheres empresárias da ci-
dade. “Como sempre o CME 
dá um show na organização, 
proposta de evento e asser-
tividade. As apresentações 
falarão muito sobre persis-
tência, determinação, foco e 
potencialidade individual de 
cada empreendedora. Não 
dá para fi car de fora de um 
evento assim”, afi rma. 

FOTO: DIVULGAÇÃO/ACE 
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