
Mesmo com valor ideal de R$ 5,45, 
Guti não reajustará tarifas de ônibus
No total a despesa estimada para manter o serviço em 2020 será de R$ 33,4 milhões; planilha de custos foi publicada 
pela Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana no Diário Ofi cial do município desta sexta-feira (17) Pág. 4
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Cidade apresenta 
equipe de vôlei para a 

temporada 2020

Confi ra como preparar 
o ambiente para a 
chegada do cão

fmetropolitana_

Cotações Selic (ano)
4,5% R$  1.039

Salário Mínimo 181
Disque-Denúncia Um pronunciamento infeliz, ainda que tenha se 

desculpado, tornou insustentável a sua permanência”, 
Jair Bolsonaro, presidente do BrasilEuroBovespa Dólar

+1,52%
118.478

-0,63%
R$ 4,16

-0,97%
R$ 4,61
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Faculdade Torricelli oferece até 60% de desconto 
para alunos que realizarem o vestibular no dia 25

Sem trecho de Sem trecho de 
Guarulhos, obras de Guarulhos, obras de 
ampliação da Linha 2ampliação da Linha 2
serão iniciadasserão iniciadas
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Programa Saúde Agora abre duas UBS neste sábado

Via Dutra: a mais importante rodovia do país completa 69 anos

Curso do programa Lixo Zero Guarulhos segue com inscrições abertas

A UBS Cavadas, localizada na região central 
de Guarulhos, e a UBS Bambi, na região São 
João/Bonsucesso, estarão abertas neste sába-
do (18), das 8h às 16h, para prestar atendimento 
à população. A abertura das unidades aos sába-
dos faz parte do Programa Saúde Agora, que, 
até maio de 2019, quando completou dois anos, 
prestou mais de 78 mil atendimentos.

Entre os serviços oferecidos estão consul-
tas médicas, coleta de papanicolau (exame de 
prevenção do câncer do colo de útero), testes 

A Rodovia Presidente Dutra completa 69 
anos de existência neste domingo (19). Des-
de sua inauguração, em 1951, o caminho por 
onde é transportado cerca de 50% do Produto 
Interno Bruto (PIB) brasileiro passou por trans-
formações que acompanharam o crescimento 
populacional e econômico do país. Cerca de 23 
milhões de pessoas em 36 municípios, incluindo 
as capitais São Paulo e Rio de Janeiro, habitam 
o entorno dos 402 quilômetros da via Dutra, a 
rodovia mais importante do Brasil.

O curso Escola Lixo Zero, realizado pela 
Prefeitura de Guarulhos, segue com inscrições 
abertas. Ele será realizado no Adamastor Cen-
tro e os interessados podem se inscrever até o 
dia anterior ao início das aulas através do portal 
lixozero.guarulhos.sp.gov.br.

As aulas terão como objetivo ensinar e orien-
tar os participantes sobre formas de minimizar a 
geração dos resíduos, implantar a coleta seletiva 

rápidos para detecção do HIV, sífi lis e hepatites 
B e C, bem como atualização da carteira de va-
cinação e regularização dos compromissos do 
programa Bolsa Família. Além disso, serão reali-
zadas ações de educação em saúde. Enquanto a 
UBS Cavadas fará sensibilização sobre a impor-
tância do exame papanicolau e dos testes rápi-
dos na recepção, a UBS Bambi fará uma roda de 
conversa sobre comunicação não violenta, cujo 
tema faz parte do Janeiro Branco, mês dedicado 
à Cultura de Paz.

Em 23 anos de administração, a ligação RJ-
-SP passou por um processo de transformação, 
com investimentos e ações que garantiram mais 
segurança e conforto aos seus usuários. Grande 
parte desse avanço como construção de novos 
trevos, pontes, viadutos, passarelas, dispositivos 
de segurança ocorreram a partir de março de 
1996, quando a rodovia passou a ser administra-
da pela CCR NovaDutra. Hoje, 69 anos depois, a 
via Dutra é referência nacional e internacional no 
setor viário.

e dar a destinação ambientalmente adequada 
de todos os resíduos gerados no ambiente es-
colar. Tem como público-alvo professores, coor-
denadores e gestores de escolas que atuem em 
instituições públicas ou privadas. O curso será 
realizado em duas edições: a primeira às segun-
das-feiras, nos dias 20 e 27 de janeiro e 3 e 10 
de fevereiro das 18h às 21h30; e a segunda nos 
sábados dias 8 e 15 de fevereiro, das 9h às 17h. 

ESTAÇÃO - Vista da Estação Comandante Ferraz, base de pesquisa do Brasil na Antártica, inaugurada recentemente
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Sexta-feira, duas horas da 
tarde. No estúdio da Rede 
Brasil, ouvi uma frase inte-
ressante do senador Major 
Olímpio, que não economiza 
críticas ao governo Bolsonaro, 
destacando que a inteligência 
do ser humano, por maior que 
seja, sempre encontra uma 
certa limitação. “A ignorância, 
ao contrário, não tem limites...”

O político eleito senador 
junto com a avalanche de vo-
tos conquistados por seu par-
tido na eleição passada, o PSL, 
referia-se à bobagem dita pelo 
então secretário de cultura do 
governo, Roberto Alvim, tra-
zendo de volta trecho de um 
discurso pronunciado em 1933 
pelo ministro de propaganda 
de Hitler, Joseph Goebbels.

Mais do que bobagem, o 
pronunciamento de Alvim dei-
xa exposto um absurdo, pro-
vocando justas e indignadas 
reações em todo mundo.

Alvim fala de “arte nacio-
nalista” num pronunciamento 
gravado ao som de uma peça 
de Richard Wagner, compo-
sitor alemão nascido em Lei-
pzig em 1813 e idolatrado pelo 
ditador austríaco que levou a 
Alemanha ao inferno com sua 
loucura racial/expansionista e 
de perseguição aos judeus na 
segunda grande guerra.

Essa loucura custou a vida 
de seis milhões de judeus e 
de um número incalculável de 
ciganos, homossexuais, teste-
munhas de Jeová, defi cientes 
físicos e mentais, opositores 
políticos, entre outros. Todos 
mortos nas câmaras de gás 
nos campos de concentra-

ção, o maior deles na vizinha 
Polônia: Auschwitz.  Sem falar 
na destruição da Alemanha, 
cujo povo sofreu horrores que 
se prolongaram por muitos e 
muitos anos.

Apesar da reação imedia-
ta de Bolsonaro ao demitir o 
secretário, o episódio deixa 
uma triste marca no governo. 
Veio se juntar e dar amplitu-
de à imagem negativa que 
se espalha no mundo. As de-
núncias correm o planeta: o 
governo brasileiro é racista, 
inimigo da fl oresta, é contra os 
índios da Amazônia, é a favor 
da ditadura militar, da tortura, 
inimigo da democracia, um 
governo “fascista” enfi m.

Será verdade tudo isso?
Não importa. Atravessou 

séculos a citação do impe-
rador romano: À mulher de 
Cesar não basta ser hones-
ta. Tem de parecer honesta... 
Não ser um governo fascista, 
e muito menos nazista, não 
basta.

O Brasil teve agora a con-
fi rmação de que o presidente 
contava com um ministro da 
cultura escolhido por ele que, 
primeiro, não é democrata. 
Segundo, é inimigo da cultura, 
pelo menos como a entende-
mos.

Consta que Bolsonaro ao 
ser informado do episódio 
teria fi cado furiosíssimo. O 
presidente sabe: a respon-
sabilidade de nomear e ter o 
secretário de cultura é dele. Já 
se sabia ser Roberto Alvim al-
guém de visões equivocadas. 
Despreparado para o cargo.

Não foi falta de aviso.
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Estudo aponta valor ideal de R$ 5,45, mas 
Guti não reajustará tarifas de ônibus da cidade

ROSANA IBANEZ - DIRETORA DE ROSANA IBANEZ - DIRETORA DE 

REDAÇÃO - REDAÇÃO - O valor ideal para 
a tarifa de ônibus em Guaru-
lhos para 2020 é de R$ 5,45, 
conforme planilha de custos 
do transporte publicada pela 
Secretaria de Transportes e 
Mobilidade Urbana (STMU) 
no Diário Oficial do município 
desta sexta-feira (17). 

Isso significa um aumento 
de 22,4% para os passageiros 
que utilizam o Bilhete Único e 
atualmente pagam R$ 4,45. Já 
para quem efetua o pagamen-
to com dinheiro, com tarifa 
de R$ 4,70, o reajuste repre-

senta um crescimento de 16%.
Ainda assim, o prefeito 

Guti não reajustará os pre-
ços. No dia 20 de dezembro, 
em pronunciamento, nas re-
des sociais, apresentando os 
principais projetos realizados 
no ano passado, o prefeito 
ressaltou que a tarifa não so-
freria reajuste. Enquanto res-
saltava os benefícios do Passe 
Livre para os estudantes, ele 
desmentiu Fake News que di-
ziam que para isso o valor da 
passagem seria aumentado.

“A tarifa de 2020 será exata-
mente a mesma de 2019. Não 

FOTO: LUCY TAMBORINO

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Mais três endere-
ços na cidade recebem melho-
rias através do projeto Mãos à 
Obra, em ações iniciadas no 
começo do ano: a rua Gaivota 
Preta, no Parque Continental 
IV, a rua Andrômeda, no Jar-
dim Primavera, e a rua Amé-
lia, na Vila União.

No primeiro endereço, 
servidores da Secretaria de 
Serviços Públicos de Gua-
rulhos trabalham no assen-
tamento de 300 metros de 
guias e sarjetas para a pos-
terior pavimentação em 900 
m² de área.  Já na rua Andrô-
meda, que receberá 140 m² 
de pavimento intertravado, 

os servidores trabalham na 
adequação da rede de drena-
gem para o posterior assenta-
mento de 70 guias. Por fim, 
na Rua Amélia, outra frente 
de trabalho executa o nivela-
mento do piso em 50 metros 
de extensão. O último ende-
reço receberá 250 m² de blo-
cos já na próxima semana. 
Além dos novos endereços, 
uma equipe atua na recom-
posição do pavimento da rua 
Particular, no Sítio dos Mor-
ros. Trata-se da recolocação 
de lajotas que, por não serem 
intertravadas, foram desloca-
das devido às fortes chuvas e 
o tráfego intenso no local.

Programa Mãos à Obra pavimenta mais 3 ruas 

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A Guarda Civil 
Municipal (GCM) de Guaru-
lhos, por meio da Inspeto-
ria de Patrulhamento Tático 
(Romu), prendeu um homem 
por violência doméstica no Jar-
dim Presidente Dutra. O caso 
ocorreu na quinta-feira (16).

A denúncia chegou através 
da Central 153 da GCM, que 
recebeu informações de que 
uma mulher estava sendo ví-
tima de agressão pelo compa-
nheiro na rua Vitória da Con-
quista. Os agentes da GCM 
se deslocaram até o local e 
constataram que a mulher, 

vulnerável e acompanhada de 
seu filho, aparentava abusos 
físicos e emocionais. Ela con-
firmou ainda no local as práti-
cas pelo seu companheiro. 

Diante dos fatos, as partes 
foram encaminhadas ao 3º 
Distrito Policial para apura-
ção da autoridade de plantão, 
que designou atendimento 
médico para a vítima. Em se-
guida, determinou a lavratura 
do boletim de ocorrência por 
violência doméstica, lesão cor-
poral e ameaça, permanecen-
do o agressor detido e à dispo-
sição da Justiça. 

GCM prende homem por violência doméstica
sofrerá reajuste. É um compro-
misso nosso com vocês. Esta-
mos concedendo um benefício 
sem onerar qualquer outra par-
te”, destacou o prefeito.

Para efeito de cálculo, a 
STMU leva em conta os cus-
tos variáveis, como combus-
tível e lubrificantes, e fixos, 
que envolvem recursos hu-
manos e despesas adminis-
trativas, além da quantidade 
de passageiros transportados 
e quilômetros percorridos. 
No total a despesa estimada 
para manter o serviço em 
2020 será de R$ 33,4 milhões.

Obra
Já a parte da obra da Linha 2-Verde do Metrô, anunciada 

na sexta-feira (17), deve ser concluída em 2026, conectando o 
ramal à Linha 3-Vermelha. Os trabalhos vão envolver a cons-
trução de mais 8,3 km. “É uma retomada, é o início da am-
pliação desta linha, com novas estações cruzando a zona leste 
da capital, beneficiando mais de 300 mil passageiros por dia”, 
disse o governador João Doria.

São previstas oito novas estações: Orfanato, Água Rasa, 
Anália Franco, Vila Formosa, Guilherme Giorgi, Nova Man-
chester, Aricanduva e Penha. “Hoje nós estamos autorizando 
a ordem de serviço para os lotes 1, 3 e 4, que compreendem o 
trecho 1 da construção da extensão da Linha 2-Verde, tornan-
do-a a mais extensa linha metroviária de São Paulo e passará a 
transportar mais de 1 milhão de passageiros diariamente”, dis-
se Alexandre Baldy, secretário dos Transportes Metropolitanos. 

Serão investidos R$ 6 bilhões em recursos exclusivos 
do estado para a elaboração dos projetos, desapropriações 
e execução das obras.

FOTO: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Estado autoriza início das obras de ampliação da Linha 2-Verde, mas não inclui Guarulhos
LUCY TAMBORINO - LUCY TAMBORINO - Sete anos 
depois da primeira promessa 
de entrega da obra, em 2013, 
o Governo do Estado de São 
Paulo emitiu nesta sexta-feira 
(17), no Palácio dos Bandei-

rantes, ordem de serviço para 
o início imediato das obras de 
ampliação da Linha 2-Verde 
do Metrô, que ligará a Vila 
Madalena até Penha. O trecho 
que irá até Guarulhos, porém, 

permanece sem prazo. 
A gestão Doria afirmou 

que futuramente, o ramal 
será ampliado até Guarulhos 
e também chegou a destacar 
que estaria avançando com 
as desapropriações na cidade 
– motivo que foi usado como 
justificativa para a não ex-
pansão neste momento. Isso 
possibilitará a elaboração dos 
projetos executivos e as obras.

O projeto restante da obra 
contempla mais 5,9 km e cin-
co estações no trecho Penha-
-Dutra: Ponte Grande; Dutra, 
próxima ao Shopping Inter-
nacional, além da Penha de 
França, Tiquatira (conexão 
com as linhas 12-Safira e 13-
Jade) e Paulo Freire.
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Faculdade Torricelli oferece até 60% de desconto 
para alunos que realizarem o vestibular no dia 25
LUCY TAMBORINO - LUCY TAMBORINO - A Faculda-
de Torricelli deve oferecer 
condições especiais para 
quem realizar o vestibular 
no próximo dia 25: além de 
até 60% de desconto no cur-
so todo, a aluno ainda ga-
nhará um chromebook, três 

cursos livres de nivelamento 
e uma mensalidade grátis. 
Ao todo são 100 vagas para 
cada curso: Administração, 
Engenharia de Produção, Ci-
ências Contábeis e Engenha-
ria Mecatrônica. Em breve, a 
instituição de ensino ainda 
deverá oferecer o curso de 
Engenharia Elétrica. 

Com um corpo docente 
qualifi cado, composto por 
mestres e doutores, a facul-
dade possui uma metodolo-
gia exclusiva. “Os aconteci-
mentos no país nos últimos 
10 anos tornaram a faculda-
de, de modo geral, como um 
meio de acesso ao emprego, 
aqui nós pensamos diferen-
te. Nós não queremos formar 
pessoas para ocupar vagas de 
trabalho em empresas que já 
existem, nós queremos que 
elas tenham carreira própria 

FOTOS: LUCY TAMBORINO

com o empreendedorismo”, 
defendeu Carlos Afonso Gon-
çalves da Silva, diretor geral 
da Faculdade Torricelli.

A instituição também 
promete uma experiência 
inovadora, para preparar o 
aluno para o mercado glo-
balizado, dinâmico e colabo-
rativo. Para isso, a Torricelli 
hoje conta com uma parceria 
com a Must University, em 
Miami, que possibilita dupla 
diplomação, já há matérias 
que podem ser cursadas de 
maneira on-line. Outro dife-
rencial é a plataforma “Car-
negie Speech”, disponível 
para aprender outros idio-
mas por meio da inteligên-
cia artifi cial. 

A metodologia busca 
ainda a teoria aplicada na 
prática desde o primeiro se-
mestre, com salas de aulas 

Serviço:
Endereço: Rua do Rosário, 313 – Centro
Maiores informações: 2183-8550/ 99891-7404
www.faculdadetorricelli.com.br

invertidas, projetos integra-
dos e laboratórios de proje-
tos e inovação. Para os pro-

jetos os eixos são: Energia 
Limpa, Robótica, Inteligên-
cia Artifi cial e Games.
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Secretário de Cultura copia discurso do nazista 
Joseph Goebbels e é exonerado por Bolsonaro
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O presidente Jair 
Bolsonaro comunicou hoje (17) 
o desligamento do secretário 
Especial da Cultura, Roberto 
Alvim, do cargo:  “Um pronun-
ciamento infeliz, ainda que 
tenha se desculpado, tornou 
insustentável a sua permanên-
cia”, diz a nota enviada pela 
Secretaria de Comunicação da 
Presidência de República.

Na madrugada desta sex-
ta-feira, Alvim divulgou um 
vídeo, em sua conta no Twit-
ter, que remete a trechos de 
um discurso do ministro da 
propaganda nazista, Joseph 
Goebbels. No vídeo, o secre-
tário fala sobre o lançamento 
do Prêmio Nacional das Ar-
tes, e sobre o que seria o ideal 
artístico para a pasta. Como 
música de fundo, o secretário 
escolheu uma ópera de Wag-
ner, compositor preferido do 

líder nazista, Adolph Hitler.
“A arte brasileira da pró-

xima década será heroica e 
será nacional. Será dotada 
de grande capacidade de en-
volvimento emocional e será 
igualmente imperativa, pos-
to que profundamente vincu-
lada às aspirações urgentes 
de nosso povo, ou então não 
será nada”, disse Alvim.

Em um pronunciamento, 
Goebbels havia dito que “a 
arte alemã da próxima dé-
cada será heroica, será fer-
reamente romântica, será 

FOTO: JOSÉ CRUZ/AGÊNCIA BRASIL

objetiva e livre de sentimen-
talismo, será nacional com 
grande páthos e igualmente 
imperativa e vinculante, ou 
então não será nada”.

Na nota, o presidente Bol-
sonaro reiterou seu repúdio 
às ideologias totalitárias e ge-
nocidas, bem como qualquer 
tipo de ilação às mesmas. 
“Manifestamos também nos-
so total e irrestrito apoio à 
comunidade judaica, da qual 
somos amigos e comparti-
lhamos valores em comum”, 
complementou.

Outro lado
Roberto Alvim informou, em postagem no Facebook, que, colocou o cargo à disposição do presidente Jair Bolsonaro. 

“Tendo em vista o imenso mal-estar causado por esse lamentável episódio, coloquei imediatamente meu cargo à disposição 
do Presidente Jair Bolsonaro, com o objetivo de protegê-lo”. Alvim disse desconhecer a origem da frase semelhante à decla-
ração de Goebbels. “O discurso foi escrito a partir de várias ideias ligadas à arte nacionalista, que me foram trazidas por 
assessores. Se eu soubesse da origem da frase, jamais a teria dito. Tenho profundo repúdio a qualquer regime totalitário, e 
declaro minha absoluta repugnância ao regime nazista”, escreveu.
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Guarulhos apresenta equipe de vôlei para a temporada 2020

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O Vedacit Vôlei 
Guarulhos, nova equipe mas-
culina da modalidade no mu-
nicípio, foi apresentado nesta 
sexta-feira (17) em evento no 
Bosque Maia, região central da 
cidade. A estreia na Superliga B 
será no próximo dia 25 contra o 
JF Vôlei, em Juiz de Fora (MG).

Após a cerimônia oficial 

a equipe participou de um 
treino aberto e os jogado-
res lideraram uma clínica 
de vôlei com as crianças da 
ONG Avog. Para incentivar 
a prática de atividade físi-
ca, os moradores da região 
e frequentadores do Bosque 
Maia foram convidados para 
aulas de ginástica funcional 

FOTO: MÁRCIO LINO

e vôlei com a participação 
dos membros do time.

O prefeito de Guarulhos, 
Guti, esteve presente à apre-
sentação e comentou sobre o 
novo time. “Temos orgulho 
dessa parceria e de ter um 
time como este representan-
do a cidade”.

Em seu discurso, o presi-
dente da patrocinadora mas-
ter da equipe, Marcos Bicu-
do, falou sobre a importância 
de valorizar o esporte e as 
expectativas com a parceria. 
“Assim como os brasileiros, 
a Vedacit é apaixonada por 
esportes e estamos animados 
em vestir a camisa do Guaru-
lhos, um time em ascensão 
com um projeto sólido de 
crescimento”. A expectativa 
da equipe é brigar por uma 
das vagas na Superliga A. O 
contrato será de dois anos. 

Para a temporada 2020 o 
Vedacit Vôlei Guarulhos con-
ta com uma comissão técni-

A equipe profissional de vôlei masculino, Vedacit Vôlei 
Guarulhos, conquistou uma das oito vagas na Superliga B 
2020 e faz sua estreia no certame nacional nesta tempora-
da. A sede da equipe é a cidade de Guarulhos. O Vedacit 
Vôlei Guarulhos tem categorias de base sub-19 e sub-21 
para fortalecer o desenvolvimento da modalidade na cida-
de e no Brasil.

Sobre o Vedacit Vôlei Guarulhos

ca experiente, liderada pelo 
técnico Vinicius Gamino, o 
Alegrete, que desembarca 
em Guarulhos após passa-
gem pelo Sesc Rio de Janeiro. 
Dentro da quadra a equipe 
terá o levantador Sandro Bar-
balho, que disputou a última 
Superliga pelo Sada Cruzei-
ro, como capitão e grande 
destaque, e os jogadores Luiz 
Felipe Pantalão (oposto), 
Jean Fernando Alves (levan-
tador), Bruno Tiago Godoi 
da Silva (ponta), Silvio Satiro 
dos Santos (meio), Ian Rufi-
no da Costa (líbero), Thiago 

Soares Alves (ponta), Pablo 
Henrique Bertolo Martins 
(meio), Gustavo Mendes Bri-
to (meio), Deivid Mota Silvei-
ra (ponta), Geovane Kuhnen 
(meio), Wesley Adrian Perei-
ra dos Santos Soares (ponta), 
Mathaus Wojylla Mesquita 
Campos (levantador), Van-
derson Vicher Araujo (líbe-
ro), Gregore Oliveira Souza 
Costa (oposto) e Renan Gon-
çalves (ponta).

O primeiro jogo da equi-
pe no Ginásio da Ponte Gran-
de será dia 1º de fevereiro, às 
18h, contra o Lavras Vôlei.
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OPINIÃO

A Fundação Pró-Sangue, vinculada à 
Secretaria da Saúde do Estado, busca doações 
para recompor o estoque e oferecer ajuda quem 
precisa, principalmente o tipo O- e B-, todos 
em estado crítico no início deste ano (O+ e 
A- estão em estado de alerta). Vale destacar 
que o sangue é fornecido para mais de 100 
instituições de saúde da rede pública do Governo 
de São Paulo. É importante realizar a doação 
de segunda a sexta-feira, quando o tempo de 
atendimento fi ca menor.

Permanece aberto até 31 de janeiro o 
período de inscrições do Projeto da Faculdade de 
Educação da Universidade de São Paulo (USP) 
para o segundo semestre de 2020. A iniciativa 
busca complementar a formação, aperfeiçoar e 
renovar os conhecimentos dos professores da 
rede pública de São Paulo. O link para inscrição 
está disponível pela internet. As aulas têm início 
no dia 1º de agosto, de acordo com o dia de 
oferecimento da disciplina. As atividades são 
presenciais e acontecem uma vez por semana.

ANOTE

De qualquer forma, a bola já vai 
rolar, e aí poderemos confi rmar 
ou não as previsões para 2020

Em ano em que os quatro grandes 
do estado vão disputar juntos a Liber-
tadores pela primeira vez, o Paulistão 
que vai começar na quarta-feira perde 
um pouco o brilho e a importância. Os 
times devem poupar jogadores em di-
versas rodadas guardando o que tem de 
melhor para o torneio continental.

Dito isso, a pergunta que todo tor-
cedor faz nesse começo de ano não é 
quem será o campeão paulista, mas 
quem irá mais longe na Libertadores. 

Algum paulista consegue bater de fren-
te com o Flamengo? Qual o melhor 
elenco entre os quatro grandes?

Essa última pergunta é a mais difícil 
de responder. Podemos avaliar as equi-
pes pelo que apresentaram no ano pas-
sado, pelo potencial de seus jogadores 
ou pela capacidade do treinador traba-
lhar com o que tem.

Pior dos quatro no ano passado, o Co-
rinthians é o único que se reforçou. Se 
pensarmos no que apresentou em 2019, 
o Timão pode ser considerado o pior 
entre os quatro. Mas se Luan, Cantillo e, 
quem sabe, Vagner Love, jogarem tudo o 
que sabem, o clube passa ao topo da lista.

O mesmo acontece com o São Paulo. 
Com a defesa acertada, é difícil prever o 
quanto vão jogar Hernanes, Daniel Al-
ves, Pablo e, principalmente, Alexandre 
Pato. Com esse quarteto em boa forma, 

o Tricolor tem uma equipe para encarar 
qualquer adversário mas, a princípio, 
não é o que se espera.

Santos e Palmeiras não têm muita 
novidade. O Peixe perdeu força com as 
saídas de Gustavo Henrique, Jorge, Vic-
tor Ferraz e principalmente do técnico 
Jorge Sampaoli. A equipe precisará se 
adaptar a Jesualdo Ferreira e até agora 
só trouxe Madson e Raniel, que não de-
vem mudar o patamar da equipe.

No Palmeiras a principal novidade 
é Vanderlei Luxemburgo. O profexô 
perdei peças “secundárias” da equipe 
e vai promover alguns garotos da base. 
Se o Verdão não se enfraquece muito 
na equipe titular, já não tem mais um 
elenco tão qualifi cado.

Assim sendo, com o que apresenta-
ram até agora, segue a Seleção do Pau-
listão:

Cássio; Fagner, Bruno Alves, Gusta-
vo Gomez e Reinaldo; Bruno Henrique, 
Sanchez e Daniel Alves; Dudu, Soteldo 
e Luiz Adriano.

Luiz Adriano e Fagner fi cam com as 
vagas por falta de concorrência. Cássio 
ainda é o melhor goleiro entre os qua-
tro, mas Thiago Volpi e Weverton não 
devem nada para o ídolo corintiano. 
Luan, Pablo e Hernanes têm potencial 
para “roubar” uma das vagas durante o 
ano, mas precisam provar em campo. O 
Santos poderia investir em Diego Tar-
delli, para esquentar a briga no ataque.

A divisão dos clubes mostra o equi-
líbrio entre os grandes de São Paulo, 
mas outros fatores podem infl uenciar. 
O Jejum de títulos tricolor, a mudança 
de técnicos dos outros três, o gramado 
do estádio do Palmeiras em reforma...

Já ia me esquecendo do Red Bull 
Bragantino, muitos podem achar que 
a equipe do interior entraria de igual 
para igual com os grandes. Não vejo 
muita diferença nas contratações desse 
ano para o que vinha fazendo em anos 
anteriores, talvez tenha gastado mais 
dinheiro em jogadores do “segundo es-
calão” do que no passado.

De qualquer forma, a bola já vai ro-
lar, e aí poderemos confi rmar ou não as 
previsões para 2020.

Quem é o melhor 
paulista?

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

PONTO
DE VISTA
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Guarulhense passa a contar com experiente 
fisioterapeuta nas categorias iniciantes
LUCAS CANOSA - LUCAS CANOSA - Com forma-
ção em fisioterapia e pós-
-graduação em fisiologia 
do exercício, Luiz Phillipe 
Gomes desembarca no Gua-
rulhense para auxiliar as ca-
tegorias iniciantes na prepa-
ração física dos atletas.

Com experiência em 
agremiações consagradas, 
como Malwee e Banespa 
Futsal, Luiz se anima com 
a oportunidade no Galo. 
“Conheci a equipe através 
do trabalho sério realizado 
pelo professor Márcio Toni 
e, desde sua chegada, venho 
acompanhando os bastido-
res do clube, até receber este 
convite para fazer parte do 
projeto. O meu desejo é tor-

LUCAS CANOSA - LUCAS CANOSA - Após a vi-
tória na estreia do Torneio 
Champions de Vôlei, a equi-
pe feminina adulta do Gua-
rulhense retorna à quadra 
neste sábado (18), às 10h30, 
contra o Scavollini, em Itape-
cerica da Serra. Campeã da 
Copa Folha Metropolitana, a 
equipe do Galo busca manter 
a sequência de títulos na pri-

nar o Guarulhense referên-
cia em todos os sentidos”, 
afirma o profissional. 

Mais importante do que 
o tratamento de uma lesão 
é a prevenção para que ela 
não aconteça. Já atuante na 
área da psicologia no espor-
te, o Guarulhense aposta 
no nome de Luiz Phillipe 
para comandar um grande 
salto na estrutura interna 
do Tricolor. “Meu trabalho 
visa à prevenção de lesões, 
proporcionar um melhor de-
senvolvimento neuromotor 
aos atletas, orientar os pais 
quanto às possíveis disfun-
ções posturais dos atletas e, 
junto à comissão, promover 
uma atividade multidiscipli-

meira competição de 2020.
O masculino, por sua vez, 

abre o ano diante do mesmo 
adversário, um pouco mais 
cedo, às 9h30. Depois, às 
12h30, os atleticanos desa-
fiam o Nacional. Em segui-
da, às 15h30, encaram o Ma-
gui e, por fim, completando 
a maratona, duelam com o 
Rytton às 16h30.

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Vôlei do Galo entra em 
quadra no fim de semana

Cinquentão do Guarulhense retorna às atividades em 2020

nar, objetivando um desen-
volvimento saudável deles”, 
conclui Gomes.

LUCAS CANOSA - LUCAS CANOSA - Após rotina 
intensa de jogos em 2019, 
o cinquentão de futebol de 
campo do Guarulhense re-
toma as atividades neste sá-
bado (18), às 7h30, diante do 
Pirimbondos/Nippon, no Es-

tádio Oswaldo de Carlos, em 
amistoso preparatório para a 
nova temporada.

A categoria que foi coman-
dada por Toninho Oliveira no 
último ano durante a Copa 
Veteranos pretende brigar por 

títulos nas próximas compe-
tições e, para tanto, promete 
disputar a maior quantidade 
possível de partidas visando 
a se destacar no cenário en-
tre as agremiações com equi-
pes veteranas na cidade.
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ÁRIES: Aumentará bastante a sua pressão arterial neste 
momento, contudo deve tentar fazer o possível para 
eliminar as infl uências do Sol em sua constelação. 

TOURO: Você irá ter grandes problemas para ir em busca 
de algo muito complexo para alguns momentos, mas o 
planeta Júpiter pode te auxiliar agora. 

GÊMEOS: As pessoas durante este dia terão contato 
apenas com sua característica mais voltada para atuar de 
forma inconsistente.

CÂNCER: No decorrer deste dia você irá alimentar uma 
característica mais reticente do que o normal. Fique 
distante dos problemas agora para poder alcançar metas.

LEÃO: Você se apresentará com uma desenvoltura bem 
superior do normal agora, a sua lealdade será algo bom 
para você. 

VIRGEM: Com uma boa humildade irá ajudar a fazer al-
gumas coisas das quais estavam a algum tempo paradas 
e sem uma execução correta. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETASPALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 58

GJP
AQUARELA

ABUNDANTE
RTOTENS
ICARAIM
EAMRIO

BLUMENAU
TABACOGA

EYIMPOR
NODIOSO

SAURONL
CRBARAL
IAVIUVA
BLUESOTA

Dois per-
sonagens
de Jorge
Amado

Conferên-
cia para
decisão
médica

Entorpe-
cido;

dormente

Letra do
Tesouro
Nacional
(sigla)

Sem
rumo;
sem

direção
"(?) do
Brasil",
clássico
da MPB

Em
grande
número

Famosa
praia de
Niterói
(RJ)

Natural da
Iugoslávia

Cidade on-
de ocorre
a Oktober-

fest

A notícia
esperada
pelo pes-
simista

A parte de
madeira 
do pan-
deiro

Meio de 
prolifera-

ção de
ácaros

Matéria-
prima do
charuto

Indicação
da

bússola
(abrev.)

Rutênio
(símbolo)

Embala-
gem de
cerveja

Vilão de
"O Senhor
dos Anéis"

(Lit.)

Mar de
(?), lago
de água
salgada

Rival do
CSA no
futebol

alagoano

Gênero
musical
dos EUA

Sufixo de
"ilhota": 
diminui-

ção

Detestável
Rio da Fe-
deração
Russa

Hábito do
ditador 
Esfera,

em inglês

Seleção 
rígida (fig.)

Fêmea
roedora

Talismãs
de tribos

(?) Peixoto,
cantor

Local do
"rafting"

Relativo ao
nome (pl.)

Observa
Aquela cu-
jo marido
faleceu

3/orb — rio. 5/blues. 6/sauron — totens.

LIBRA: O termo especial para este dia será atuar 
diplomaticamente, chegará lá com ajuda de alguém mais 
próximo agora.

ESCORPIÃO: Sua vontade maior irá se apresentar na for-
ma de uma determinação fora do normal agora. Plutão 
por exemplo deixará um bom caminho aberto.

SAGITÁRIO: Sua habilidade para pensar estará muito 
mais fortifi cada agora nesta sua vida. O fogo lhe trará um 
bom humor diferenciado para você agora.

CAPRICÓRNIO: As coisas irão fi car muito bem neste 
momento, tudo irá se mostrar um pouco mais interessan-
te para com a sua relação amorosa. 

AQUÁRIO: O seu pensamento irá encontrar um ponto 
chave para superar alguns problemas de maior monta 
neste dia. 

PEIXES: Trará para você algumas coisas que valorizam 
e muito a questões que são muito importantes agora. 
Netuno gerirá uma série de eventos positivos.

HORÓSCOPO

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Frequentadores 
do Parque Ecológico do Tietê 
(PET), na zona leste da capi-
tal, podem visitar a exposi-
ção Zoo Urbano, que traz 
quatro esculturas de animais 
gigantes montadas com ma-
teriais recicláveis. Com entra-
da gratuita, a mostra perma-
nece em cartaz até o dia 20 
de fevereiro.

As obras estão dispostas 
no gramado em frente ao 
Museu do Tietê e podem ser 
contempladas, das 8h às 17h. 
Nesta edição, organizada 

Parque Ecológico do Tietê recebe 
exposição sobre tráfi co de animais

FOTO: DIVULGAÇÃO/DAEE

SIGA-NOS NO

/jornalfolhametro
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dos leitores de 
jornal impresso 

da cidade leem a

dos leitores de 
jornal impresso 

da cidade leem a

conjuntamente com o Centro 
de Recuperação de Animais 
Silvestres (CRAS), os artistas 
abordam a temática do tráfi -
co dos bichos silvestres, alia-
da à questão do impacto do 
plástico e outros resíduos no 
meio ambiente.

Destaque da exposição, a 
Arara Canindé foi idealizada 
pelo artista Fabio Souza, em 
parceria com o CRAS, que 
forneceu 43 gaiolas apreen-
didas em operações contra o 
tráfi co. Também foram uti-
lizados 204 quilos de ferro, 

reaproveitados de outra es-
cultura e de serralheria.

Os visitantes poderão ver 
ainda uma aranha, montada 
com 34 quilos de fi o telefôni-
co, cabos de rede, corda e 63 
quilos de ferro de serralheria. 
Também está exposto um 
macaco, feito com 212.439 
canudos, 48 quilos de ferro, 
sobras de material do aquá-
rio de Ubatuba e sacolas plás-
ticas. Os organizadores uti-
lizaram também 100 quilos 
de sucata de automóveis para 
expor um pássaro.



CLASSIFICADOS

SERVIÇOS

NEGÓCIOS

Oportunidade

IMÓVEIS

Vende-se

Aluga-se

Relax

Serviço

EMPREGO

Contrata-se

SERVIÇO TEMPORÁRIO 
De um mês. Conhecimento 
em logística, emissão de 
CT-e, Manifesto, cotações, 
atend. ao cliente, etc… 
Também ter conhecimento 
e ser habilitado p/ dirigir 
efetuando coletas e 
entregas na grande São 
Paulo. Valor oferecido 
R$ 1.500,00 Whatsapp 
(11)95421-4156  Empresa 
reside próximo ao terminal 
São João.
CONTABILIDADE 
CONTRATA 
Contratamos p/
Contabilidade/Fiscal/
Area Legal e RH –CV p/ 
suporte@contoffice.com.br 
Edivaldo

DETETIVE PARTICULAR 
Para Todas as causas!!. F.: 
2475-2173/ 97652-7297.

VENDE-SE  PAPELARIA 
próx. Extra da Faria Lima, 
Toda Informat. c/ camaras 
de seg. F.: 4218-2244

NOZOMI  JAPA 21A. 
Fitness, legítima e linda. F.: 
93476-1358 what
KAKAU  MASSAGEM 
Morena fogosa. Local 
discreto. Atendo só. F: 
96414-1996 (Whats)

APTO CECAP 
REFORMADO 
3 dorms., 210 Mil aceita 
financ. ou troco por Casa.  
F.: 98919-5686
APTO. PONTE GRANDE 
180Mil , 2 dorms.,  Sala 
,  Coz.  Wc,   Área 53Mts², 
Condom. completo  Piscina,  
Play Grand  Salão de festas 
churras.  Quadra  Portaria 
24hrs . Acesso p/SP, 
próximo metrô Penha. F.: 
98121-5581 whats.
APTO. NO CECAP 
3 dorms.,  sal, coz wc, 
garagem R$ 195,000 F.:  
94758-6566.

CASA BELA VISTA 
2 dorms, sala, coz, wc  e 
área de serviço R$ 800. F.:  
94758-6556

ANUNCIE 
AQUI 

97380-7685

ANUNCIE 
AQUI 

97380-7685
ANUNCIE AQUI 

97380-7685
ANUNCIE AQUI 

97380-7685
ANUNCIE AQUI 

97380-7685

APTO. BELA VISTA 
2 dorms., Sala, coz., a 
de serv,  garagem, lazer 
completo R$ 80.000 + 
parcelas F.:  94758-6566
SALA COMERCIAL 
Centro, 70Mts² + wc. R$ 
180.000 Aceita troca por 
apto., F.:  94758-6566
TERRENOS GUARULHOS 
Novas vagas, com 
entrada de  $ 2.000,00 
ATO + 8 parcelas de $ 
1.000,00.  Mensais de 
R$ 720,00 só após pagar 
entrada.  Infraestrutura 
Inclusa. Bairro planejado 
com acessos para Jardim 
Acácio e Sesi Cocaia, 
planos por tempo limitado.  
F:4969-4226/ 4969-
0884 Zap: 95422-8439 
/ 94489-3132 www.
cooperterrahabitacional.
com.br

APTO MORADA DO SOL 
2 Dorms., 1 vga., R$ 150 
Mil ac. auto parte de pgto. 
F.: 96755-1166
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MANUTENCISTA
Para ONG. Necessário morar 

na ONG em ITU. 
Conhecimentos serralheria, 

alvenaria, elétrica e 
hidráulica. Gostar muito de 

animais. Oferecemos: 
alojamento, refeições, sete 

folgas por escala. R$ 
1.200,00,  Wi-Fi, sala TV. 

Enviar currículo: 
vagaparaong@gmail.com 

VENDE-SE
GALPÃO TERRENO

SOMENTE TERRENO
1.000 M2 R$ 250 MIL
2.200 M2 R$ 500 MIL
4.500 M2 R$ 900 MIL 

ACEITO PARCELAMENTO 
E VEÍCULOS

F: 99621-0426

VENDEDORA 
Externa e Telemarketing. 
Que  more em Guarulhos.  
Contato F.: (11) 93001-6474
RENDA EXTRA 
Venda por catálogo, artigos  
Masculino e utilidades  
domestica. 1 vaga F.:  
99435- 2912 wats

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

MASSAGEM TERAPÊUTICA

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

ROBERTA
MASSAGISTA

Pro�ssional 
R$100,00 1/2 hora 

ou R$150,00 1 hora
F.: 99230-6461

www.robertarelax.blogspot.com.br

Como preparar o ambiente para a chegada do cão?
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Levar um novo 
“aumigo” para casa é uma ex-
periência divertida e especial, 
mas é importante que o tutor 
tenha paciência, pois o cão 
precisa de um tempo para se 
adaptar. O filhote, nessa fase, 
está sentindo falta da mãe, 
dos seus irmãozinhos e vai 
para um lugar estranho, com 
coisas, cheiros e pessoas dife-
rentes. Por isso, é essencial que 
haja uma preparação do am-
biente, assim o pet se sente se-
guro e confortável no novo lar.

Pensando nisto, a médica 
veterinária da DogLicious e co-
ordenadora de Comunicação 

Científica, Bárbara Benitez, 
listou algumas dicas para que 
o momento seja o mais tran-
quilo possível, para ambas as 
partes, e dá dicas de como pre-
parar a casa antes da chegada 
do novo membro da família.

 
Ambiente seguro:Ambiente seguro: O prin-

cipal ponto é deixar a casa 
segura para o novo cãozinho. 
Antes de levá-lo para o novo 
lar, a veterinária explica que 
o tutor deve ficar atento a al-
guns fatores, como evitar dei-
xar fios elétricos, do celular ou 
de outros aparelhos eletrôni-
cos soltos ou pendurados; pro-
dutos de limpeza, remédios e 
alimentos que podem ser tóxi-
cos, precisam ficar em lugares 
altos, totalmente fora do alcan-
ce do filhote; nunca deixar o 
filhote solto no quintal caso 
tenha acesso livre à piscina 
e se houver outro animal, da 
mesma espécie ou não, o con-
vívio deve ser aos poucos, por 
alguns momentos no dia e su-
pervisionado no início.

Cama ou casinha: Cama ou casinha: se o cão 
for ficar livre no quintal, é im-
portante ter um abrigo contra 
a chuva, vento e o frio, por 
isso, uma casinha é o mais 
adequado. Caso o animal fi-
que no ambiente interno da 

FOTOS: DIVULGAÇÃO

casa, basta escolher uma ca-
minha que lhe agrade – há 
uma série de modelos e de 
materiais diferentes – e que 
seja confortável para o pet.

Comedouros e bebedou-Comedouros e bebedou-
ros:ros: há vários modelos e ta-
manhos disponíveis, portan-
to, considere o porte do seu 
cão e o que mais se adapta a 
ele. Lembre-se que é necessá-
rio ter dois potes: um para co-
mida e outro para água e lavá-
-los diariamente. O cão deve 
ter sempre à disposição água 
fresca, por isso, coloque o 
pote na sombra, em um local 
que seja de fácil acesso para o 
filhote encontrar.

Brinquedos:Brinquedos: filhotes tem 
muita energia e adoram brin-
car, por isso o uso de brinque-
dos os deixa entretidos e felizes 
e isso pode evitar que eles mas-
tiguem objetos indesejados, 
como aquele sapato preferido.

Coleiras e guias: Coleiras e guias: o filhote 
não pode ir para a rua até to-
mar todas as vacinas, mas isso 
não impede o tutor de ensiná-
-lo a usar a guia e a coleira 
desde pequeno. Você pode co-
meçar dentro de casa, assim o 
cãozinho já vai se acostuman-
do. É ideal que antes de sair 

com o pet, seja colocado uma 
placa de identificação na colei-
ra, assim será fácil identificá-lo 
caso ele se perca.

Escovas e pentes:Escovas e pentes: escolha 
uma escova macia para o filho-
te se acostumar aos poucos. A 
escovação deve ser feita no mí-
nimo 1 vez por semana. Teste 
e avalie!

Alimentação: Alimentação: além de to-
dos os itens citados, a alimen-
tação deve ser escolhida com 
carinho, pois é ela que vai au-
xiliar para que o crescimento 
do cãozinho seja saudável e 
cheio de energia. Cada fase da 

vida tem uma alimentação in-
dicada, desde os primeiros dias 
de vida, no caso de filhotes 
órfãos, até a fase adulta. É im-
portante escolher um alimen-
to que se adeque também ao 
porte do animal e à raça, pois 
cada um deles tem uma neces-
sidade nutricional específica. 
Além dos alimentos completos 
como a ração, o tutor pode ofe-
recer petiscos, que podem ser 
ofertados ao animal como for-
ma de recompensa, agrado ou 
para auxiliar no adestramen-
to. Além disso, alguns snacks 
ajudam no controle do tártaro, 
auxiliando, portanto, na saúde 
bucal do cãozinho.
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