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VERÃO - E o cinza no céu anuncia que as chuvas de verão chegaram para refrescar o calor

Quem diria hein? O The 
New York Times, o jornal mais 
prestigiado em todo mundo, 
e mais respeitado, também se 
engana.

Em editorial da quarta-fei-
ra, falando do Brasil, atribuiu 
diretamente ao presidente 
Jair Bolsonaro a ordem de 
denunciar o jornalista ame-
ricano Glenn Greenwald por 
crime de invadir os celulares 
de autoridades da República.

O NYT foi claro e direto 
já no título do comentário: 
“Governo Bolsonaro quer 
atirar no mensageiro e igno-
rar a mensagem”. E diz que a 
“apresentação de acusações 
criminais pelo governo bra-
sileiro (o grifo é meu) contra 
o jornalista norte-americano” 
mostra a prática cada vez 
mais comum, segundo o jor-
nal, de atacar a imprensa.

O editorial é longo e saiu 
na primeira página do ca-
derno de política, chegando 
à conclusão de que “a per-
seguição à Glenn é grave 
ameaça ao império da lei”. E 
denuncia “a perseguição em-
preendida contra o jornalista”.

Não há como discordar da 
posição do conselho editorial 
do Times quando se refere à 
“culpa” do mensageiro. Algo 
que todo o universo jornalísti-
co concorda. Essa história de 
bater em quem transmite a 
notícia, ignorando o malfeito, 
é repleta de exemplos entre 
nós.

Faltou, no entanto, um 
olhar mais cuidadoso para 
nossas instituições. Faltou en-
tender que Ministério Público, 

o órgão que apresentou a de-
núncia de Glenn Greenwald, 
não é governo. Ministério Pú-
blico é uma instituição do Es-
tado, representa a sociedade, 
e em certo sentido, o cidadão 
brasileiro.

Faltou ao jornal de Nova 
York dizer que a iniciativa do 
Procurador de Justiça res-
ponsável pelo encaminha-
mento da denúncia a um juiz 
de primeira instância precisa 
ser aceita. É o juiz, no caso o 
da Vara Federal de Brasília, 
quem vai decidir se o senhor 
Greenwald responderá, ou 
não, processo como réu. Mes-
mo aceitando a denúncia não 
signifi ca que há provas contra 
o acusado. São sufi cientes os 
indícios apontando uma pos-
sível participação no crime.

E nem o promotor e muito 
menos o juiz são empregados 
do governo. Eles não obede-
cem aos desejos do presiden-
te Jair Bolsonaro ou de quem 
quer que seja. Servem os inte-
resses da sociedade. O povo. 
E é exatamente isso que se 
espera da Justiça. Tanto aqui 
como nos Estados Unidos.

Muito bem que o jornal 
queira mostrar à opinião pú-
blica mundial que o governo 
de direita eleito no Brasil é ini-
migo dos jornalistas, apresen-
tando o fundador do site The 
Intercept como um exemplar 
profi ssional. Nada contra.   

Mas, seria muito desejar 
que o New York Times con-
siderasse que nosso país tem 
instituições que funcionam? 
O Ministério Público com cer-
teza é uma delas.

sou a nova tecnologia”, brincou o artista no 
vídeo divulgado no Instagram.

Ao descobrir quem era o motorista, dois 
homens e duas mulheres fi caram, claro, sur-
presos. Smith assumia a atitude do detetive 
Mike Lowry e incentivava as pessoas a imi-
tarem outro ‘bad boy’. Um dos passageiros, 
Mateo, disse que a namorada dele é fã do 
fi lme. O ator pediu então para o rapaz fazer 
uma chamada de vídeo para ela.

“Os Dez Mandamentos” (2016) e “Tropa 
de Elite 2” (2010) foram vistos por mais 
de 11 milhões de pessoas.

A bilheteria de “Minha Mãe é Uma Peça 
3” foi maior que a da sequência anterior, 
que contabilizou R$ 123 milhões. Na tercei-
ra parte da franquia, dirigida por Susana 
Garcia, Dona Hermínia (Paulo Gustavo) vê 
a família indo embora de casa, com uma 
fi lha grávida e um fi lho prestes a casar. Ela 
também precisa encarar a volta do ex-ma-
rido, interpretado por Herson Capri.

O ator Will Smith virou motorista de apli-
cativo por um dia em uma ação para divul-
gar o fi lme Bad Boys Para Sempre, que es-
treia no Brasil em 30 de janeiro. Na cidade 
de Miami, onde a história do longa-metra-
gem ocorre, ele andou com quatro pesso-
as, separadamente, em um Porsche Taycan 
2020. Os passageiros foram convidados 
pela empresa do app com a justifi cativa de 
testar uma nova tecnologia. “Acho que eu 

O Cine Cultura volta às telas do Cineclu-
be do Adamastor a partir da próxima ter-
ça-feira (28), às 19h, trazendo nesta edição 
o longa-metragem nacional O Filme da Mi-
nha Vida, de Selton Mello. O fi lme tem exi-
bição gratuita e classifi cação de 14 anos.

O Filme da Minha Vida (Brasil, 2017, 113 
min.) conta a história do jovem Tony (Jo-
hnny Massaro), que decide retornar a Re-

O fi lme “Minha Mãe é Uma Peça 3” se 
tornou a maior bilheteria do cinema bra-
sileiro, arrecadando R$ 144 milhões. A 
produção, que estreou em dezembro, já 
foi vista por mais de 9 milhões de pesso-
as, segundo a plataforma de dados Ren-
trak COMSCORE. O recorde diz respeito 
à arrecadação nominal, sem levar em 
conta a infl ação de valores arrecadados 
nas bilheterias por outros grandes suces-
sos do cinema nacional. Produções como 
“Dona Flor e Seus Dois Maridos” (1976), 

Will Smith vira motorista de aplicativo para promover filme

Cine Cultura exibe obra dirigida por Selton Mello no Adamastor Centro

‘Minha Mãe é Uma Peça 3’ arrecada R$ 144 milhões nas bilheterias

ACONTECE

manso, na Serra Gaúcha, sua cidade natal. 
Ao chegar ele descobre que Nicolas (Vin-
cent Cassel), seu pai, voltou para a Fran-
ça, alegando sentir falta dos amigos e do 
país de origem. Tony acaba tornando-se 
professor e se vê em meio a confl itos e 
inexperiências juvenis. O elenco do fi lme 
conta ainda com Bruna Linzmeyer e Sel-
ton Mello.
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Nova empresa assume rodoviária do Cecap

LUCY TAMBORINO - LUCY TAMBORINO - Em caráter 
emergencial, o prefeito Guti 
concedeu o Terminal Rodovi-
ário de Guarulhos, no Cecap, 
por 60 dias, para a empresa 
Plataforma 15 Terminais Ro-
doviários LTDA. De acordo 
com a portaria, publicada 
no Diário Oficial de ontem, 
a concessão poderá ser reno-
vada automaticamente, por 
igual período, até a superve-

niência de contratação efeti-
va por qualquer modalidade 
autorizada na legislação.

Com isso a empresa fica-
rá responsável pela conser-
vação, manutenção e ope-
ração do terminal, arcando 
com todos os custos para o 
seu funcionamento.  Ao tér-
mino da autorização de uso, 
a Plataforma 15 Terminais 
Rodoviários LTDA deve 

FOTO: LUCY TAMBORINO
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também restituir o bem nas 
mesmas condições que o re-
cebeu, ou em condições me-
lhores no caso de eventual 
restauração do bem. 

A empresa também foi 
à vencedora, em 2018, do 
processo licitatório para 
administrar o Terminal 
Rodoviário de São Carlos 
Paulo Egydio Martins, por 
dois anos. 

A medida é necessária 
já que ocorreu o término do 
contrato de concessão entre 
a Socicam com a Secretaria 
Municipal de Transportes e 
Mobilidade Urbana (STMU). 
Conforme acordado entre as 
partes, a concessionária segui-
rá responsável pela operação 
do empreendimento até hoje. 

A Socicam administra o 
terminal desde sua inaugu-
ração, em dezembro de 2010. 
Com o término da concessão, 
o imóvel será devolvido ao 
município.

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A unidade Gua-
rulhos da Companhia de 
Saneamento Básico do Es-
tado de São Paulo (Sabesp) 
está com inscrições abertas, 
até 13 de março, para o cur-
so do programa Ensinando 
a Pescar, que visa a ensinar 
formas de encontrar vaza-
mentos de água pela casa e a 
consertá-los.

O curso, ainda sem data 
definida, está previsto para 
o final de março e terá sete 
dias de duração. Totalmente 
gratuitas, as aulas acontece-
rão na sede da Sabesp em 
Guarulhos, na avenida Emí-
lio Ribas, 1.247, Gopoúva. 
Serão oferecidos certificados 
e brindes aos participantes, 
além de café da manhã.

Para se inscrever e obter 
mais informações o inte-
ressado deverá mandar um 
email para lserrano.saae@
sabesp.com.br informando 
nome, RG, CPF, idade e ende-
reço. A quantidade de vagas 

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Levantamento 
da Concessionária aponta que 
entre janeiro e dezembro do 
ano passado, o Centro de Con-
trole Operacional (CCO) rece-
beu 4.453 ligações de trotes. O 
número é 112% maior quando 
comparado com igual período 
de 2018, quando foram regis-
tradas 2.098 ligações. O maior 
número de trotes aconteceu 
via callbox, com 3.452 cha-
madas (78%). Os outros 22% 
foram de ligações via Disque 
CCR NovaDutra. A maioria 
dos trotes acontece através de 
números restritos ou de dife-

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Mais dois semáfo-
ros de grande importância para 
melhorar o fluxo de trânsito de 
Guarulhos foram trocados na 
noite de quarta-feira (22) e ma-
drugada de quinta-feira (23). 
Trata-se de uma intervenção 
viária de grande importância 
para propiciar mais segurança 
e conforto a motoristas, moto-
ciclistas, ciclistas e pedestres. A 
sinalização foi trocada no cru-
zamento das avenidas Salgado 
Filho e Papa João XXIII, nas 
proximidades do Hipermer-
cado Extra, no Jardim Maia, e 
também na Salgado Filho com 
a rua Maria Tereza, no Picanço.

Os trabalhos executados 
são supervisionados por agen-
tes de trânsito da Secretaria de 

rentes locais do país.
A região do Vale do Paraí-

ba foi a que registrou o maior 
índice de ligações de trotes 
– 1.312 no total. Todas elas 
via callbox. O equipamen-
to ‘campeão’ está localizado 
em Queluz, no km 7,6, com 
um total de 109 chamados. 
Na sequência, aparece o Sul 
Fluminense com 957 trotes 
e a Baixada Fluminense com 
517 ligações. Na Grande São 
Paulo foram registradas 449 
ligações. Já o Alto Tietê re-
gistrou o menor índice, com 
208 ligações.

Transportes e Mobilidade Ur-
bana (STMU). As trocas totais 
de equipamentos antigos por 
novos se juntam ao trabalho de 
colocação de 1,7 mil lâmpadas 
de LED no lugar das incandes-
centes por toda a cidade.

“Os equipamentos mais 
modernos sempre propiciam 
mais segurança e eficiência 
para todos. Tenho visto esse 
trabalho por vários pontos da 
cidade e só podemos aplaudir 
uma iniciativa que visa, prin-
cipalmente, a preservar vidas, 
além de dar mais conforto a 
todos os munícipes”, disse o 
engenheiro Carlos Diegues, de 
66 anos, que passa diariamente 
pelo cruzamento da Salgado Fi-
lho com a João XXIII.

Centro de Controle Operacional da NovaDutra 
recebeu mais de 4 mil trotes em 2019

Prefeitura troca semáforos em dois 
importantes cruzamentos da cidade

Sabesp abre inscrições para curso que 
ensina a achar e consertar vazamentos
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é limitada. Em novembro de 
2019 a Sabesp formou a pri-
meira turma do Ensinando 
a Pescar e, além do curso de 
março, outras duas edições 
estão previstas para junho e 
outubro deste ano.

O curso ensinará noções 
de hidráulica básica, pesquisa 
de vazamentos, segurança no 
trabalho, instalações hidráu-
licas de água fria, sistema de 
esgotamento domiciliar, ins-
talação de caixas d´água e 

empreendedorismo e empre-
gabilidade (em parceria com 
o Sebrae), entre outros temas.

“Trata-se de uma ótima 
oportunidade para o aluno 
aprender algo bastante útil 
para o seu dia a dia. Ele po-
derá até fazer disso um meio 
de complementar a renda, 
consertando vazamentos em 
sua comunidade, por exem-
plo”, afirma Valdemir Viana 
de Freitas, gerente da regio-
nal Guarulhos da Sabesp.

Guarulhos de olho na dengue
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Defesa Civil passa a utilizar sistema de 
comunicação digital em suas operações
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A Coordenado-
ria Municipal de Proteção e 
Defesa Civil (Compdec) ad-
quiriu, nesta quinta-feira (23), 
um sistema de comunicação 
digital via rádio de última ge-
ração para otimizar a comu-
nicação entre os agentes du-
rante ocorrências e vistorias 
do dia a dia. Com a aquisição, 
a operacionalização passa a 
contar com quatro bases mó-
veis nas viaturas, uma fixa e 
12 conjuntos de transceptores 
portáteis (HTs).

O sistema digital de co-
municação por rádio tem 
abrangência de 85% da ex-
tensão de Guarulhos, al-
cançando bairros remotos. 
Possui ainda uma série de 
ferramentas tecnológicas im-
portantes para o trabalho de 
risco, tais como material à 
prova d’água - essencial para 
o atendimento de ocorrên-
cias decorrentes de chuvas -, 
GPS, mensagens, localização 
em tempo real e outras de 
fundamental importância 
para a eficiência do trabalho 
da coordenadoria.

Para o coordenador Wal-
dir Pires, o equipamento irá 
mudar significativamente a 
rotina dos agentes da Defesa 

Civil. “Não tínhamos rádio, 
usávamos nossos aparelhos 
celulares, ou seja, a comu-
nicação era muito limitada, 
uma vez que muitas áreas 
não possuem bom sinal te-
lefônico. Isso é uma vitória 
para nós”, comemora.

A contratação do novo 
equipamento foi possível por 
intermédio de uma inclusão 
no processo de compra que es-
tava em andamento na Guar-
da Civil Municipal (GCM). O 
modelo permite comunicação 
individual e segura de dois ou 
mais usuários interessados 
na contratação dos serviços. 
Além disso, a aquisição obte-
ve economia de R$ 1,1 milhão 
na comparação com o valor 
médio de mercado.

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG

FOTO: LUCY TAMBORINO

O secretário-adjunto de 
Segurança Pública (SASP), 
Joel Bonfim, acredita que 
este passo é mais uma prova 
da integração entre os ser-
viços públicos municipais. 
“O prefeito Guti sempre de-
fendeu que as secretarias te-
nham entendimento entre si. 
Quando assumimos a SASP 
os rádios eram analógicos. A 
GCM utilizou o equipamento 
por mais de dez anos, uma 
tecnologia que ficou para 
trás. Nós e a Defesa Civil 
hoje temos a oportunidade 
de avançar e garantir mais 
assistência à população. A co-
municação é essencial para o 
serviço de risco e a nossa in-
tegração para conquistar esse 
avanço atesta isso”, afirma.

LUCY TAMBORINO -LUCY TAMBORINO - O governo 
do estado, por meio da Se-
cretaria de Infraestrutura e 
Meio Ambiente (Sima) e do 
Fundo Estadual de Recursos 
Hídricos (Fehidro), anun-
ciou que pretende investir 
neste ano mais de R$ 20 
milhões em obras, serviços 
e projetos de drenagem em 
rios e córregos da Região 
Metropolitana de São Pau-
lo. Somada a contrapartida 
do Departamento de Águas 
e Energia Elétrica do Estado 
de São Paulo (DAEE) nos 11 
contratos, que já estão assi-
nados, o montante chegará 
a R$ 22,7 milhões. As obras, 
na bacia do Alto Tietê, têm 
intuito de contribuir com o 
enfrentamento de enchen-
tes na região.

Entre os serviços con-
templados nestes contratos 
estão contenção de mar-
gens de córregos, limpeza e 
desassoreamento de cursos 
d’água e elaboração de pro-
jetos de canalização. A li-
citação destes 11 contratos 
será conduzida pelo DAEE.

Para Guarulhos serão 
destinados R$ 12,4 mi-
lhões, sendo R$ 11,2 mi-
lhões do Fehidro mais R$ 

LUCY TAMBORINO - LUCY TAMBORINO - O córrego, 
na avenida Vereador Antônio 
Grotkowski, no Jardim Para-
venti, deve receber obras nes-
te sábado (25). Isso porque o 
local sofre desde o início des-
te mês com deslizamentos, 
além do muro que impedia 
que a água chegasse à via, 
parte da calçada também ce-
deu. O fato tem preocupado 
moradores e comerciantes da 
região. 

Em uma das chuvas o cór-
rego chegou a transbordar 
e inundar parte da via, que 
é próxima a avenida Tira-
dentes. “Fico aflita que ceda 
ainda mais, porque o asfalto 
está comprometido. A gente 
também se preocupa com 

LUCY TAMBORINO - LUCY TAMBORINO - O número de 
árvores caídas em Guarulhos 
no ano passado aumentou 

1,4 milhão do DAEE. O 
departamento iniciou a 
elaboração de estudos em 
trechos que nunca foram 
desassoreados ou onde es-
tes serviços não eram re-
alizados há mais de dois 
anos. Como o orçamento 
recebido pela atual gestão 
não previa dotação para 
estas ações, foi necessário 
elaborar os projetos básicos 
e executivos a fim de obter 
recursos do fundo.

Também está aprovado, 
por meio do BNDES, finan-
ciamento no valor de R$ 
143 milhões para adequa-
ção do canal de navegação 
do rio Tietê, entre a Barra-
gem da Penha (São Paulo) e 
a Foz do Córrego Pedrinhas 
(Guarulhos), numa exten-
são de 13,3 quilômetros. O 
empreendimento está na 
fase de licenciamento am-
biental de serviços. 

A medida foi apresenta-
da pelo secretário de Infra-
estrutura e Meio Ambiente, 
Marcos Penido, durante reu-
nião com os prefeitos que 
compõem o Consórcio de 
Desenvolvimento dos Muni-
cípios do Alto Tietê (Conde-
mat), na quinta-feira (16).

os carros que passam, colo-
caram a mureta e melhorou 
um pouco, mas ainda assim é 
preocupante”, lamentou uma 
comerciante, de 48 anos, que 
preferiu não se identificar.

De acordo com a prefeitu-
ra, o projeto das obras se en-
contra em fase de finalização.  
É previsto que o local receba 
um muro de gabião para con-
tenção do córrego e recompo-
sição do asfalto e da calçada. 
A administração municipal 
ainda alega que as obras só 
devem começar no sábado 
porque, no momento, o solo 
do local está úmido por cau-
sa das últimas chuvas, o que 
causaria riscos para aos mo-
radores no entorno.

230%. De acordo com dados da 
Secretaria do Meio Ambiente, 
em 2018 foram 83 delas que 
caíram, já em 2019 foram 274 
– total três vezes maior que o 
ano anterior. 

Além de caírem na fiação 
e deixarem um total de 17.264 
clientes da EDP em Guarulhos 
sem energia elétrica, uma das 
árvores chegou a matar um 
homem no final de janeiro do 
ano passado. 

Eduardo Gomes da Silva, 
de 45 anos, que estava dentro 
de um carro durante uma for-
te chuva, quando parou o veí-
culo na rua Uruaçu, no Jardim 
Pinhal, próximo a uma árvore 
para esperar a chuva passar. 

Guarulhos deve receber recursos com intuito 
de lidar com o enfrentamento de enchentes

Córrego no Jardim Paraventi receberá 
obras de contenção neste sábadoQuedas de árvores aumentam 230% em 2019

Esta caiu matando Silva, le-
vando ao chão a fiação e pos-
tes que estavam próximos.

Ainda em julho, uma ár-
vore caiu na avenida Doutor 
Renato de Andrade Maia, no 
Jardim Paraventi. Duas pes-
soas foram encaminhadas ao 
hospital com ferimentos leves. 
Elas estavam dentro do ônibus 
da linha 356-A Circular Saúde 
que colidiu com a árvore. 

Segundo especialistas, um 
erro recorrente dos cidadãos 
é procurar abrigo durante as 
chuvas, por vezes debaixo de 
árvores, o que além do risco de 
queda, podem atrair raios, já 
que estes geralmente atingem 
objetos em grandes elevações.
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Governo pretende mudar período 
usado para corrigir salário mínimo

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O projeto de lei 
com a nova política de cor-
reção do salário mínimo in-
cluirá uma mudança no pe-
ríodo usado para defi nir os 
reajustes. Em vez do Índice 
Nacional de Preços ao Consu-
midor (INPC) do ano anterior 
fechado, de janeiro a dezem-
bro, o governo pretende usar 

o índice entre dezembro do 
ano anterior e novembro do 
exercício atual para calcular 
o valor do mínimo para 2021.

A informação foi passa-
da pelo secretário especial 
de Fazenda do Ministério 
da Economia, Waldery Ro-
drigues. Em reunião com 
jornalistas, ele explicou que 

FOTO: MARCELLO CASAL JR./AGÊNCIA BRASIL

a medida tem como objeti-
vo prevenir situações como 
a deste ano, em que o salá-
rio mínimo primeiramente 
foi reajustado para R$ 1.039 
e depois aumentou para R$ 
1.045, porque a alta dos pre-
ços da carne fez o INPC fe-
char o ano além do previsto.

O sistema é semelhante 
ao do teto de gastos, em que 
o governo usa o Índice Nacio-
nal de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA) de julho do ano 
anterior a junho do exercício 
atual para corrigir o limite 
das despesas federais para o 
ano seguinte. Segundo Rodri-
gues, a mudança terá pouco 
impacto prático no valor fi nal 
para o salário mínimo, mas 
dará mais transparência aos 
reajustes e dará mais previsi-
bilidade para o governo e os 

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Começou a vigo-
rar ontem a Lei 13.964/2019, 
conhecida como pacote anti-
crime, aprovada pelo Congres-
so e sancionado pelo presiden-
te Jair Bolsonaro no dia 24 de 
dezembro do ano passado.

Houve 25 vetos à matéria 
aprovada pelo Congresso. O 
pacote reúne parte da propos-
ta apresentada no início deste 
ano pelo ministro da Justiça 
e Segurança Pública, Sergio 
Moro, e trechos do texto ela-
borado pela comissão de juris-
tas coordenada pelo ministro 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF) Alexandre de Moraes.

Entre os pontos que foram 
vetados estão o aumento de 
pena para condenados por cri-
mes contra a honra cometidos 
pela internet e o aumento de 
pena para homicídios cometi-
dos com arma de fogo de uso 
restrito, que poderia envolver 
agentes da segurança pública.

Lei anticrime 
entra em vigor

trabalhadores.
O secretário assegurou 

que o governo preservará a 
reposição do salário míni-
mo pela infl ação, como está 
determinado pela Constitui-
ção. “Vamos alterar a siste-
mática de correção do sa-
lário mínimo. O INPC só é 
divulgado dias após o fi m do 
ano. Vamos mudar sem que 
haja perda”, declarou.

O governo tem até agosto 
deste ano, antes do envio do 
projeto de lei do Orçamento 
de 2021, para enviar o proje-
to de lei ao Congresso com 
a política para o salário mí-
nimo. Rodrigues não especi-
fi cou se o governo pretende 
defi nir o valor do mínimo 
ano a ano ou se o projeto 
terá uma política defi nitiva 
até o fi m do atual governo.
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OPINIÃO

A Secretaria de Saúde de Guarulhos 
retoma neste domingo (26) a programação 
das oficinas abertas de danças circulares 
no Bosque Maia, que neste mês de janeiro 
completam oito anos no local, por meio 
de uma parceria com a Secretaria de Meio 
Ambiente. Realizada das 10h às 12h, a 
primeira oficina do ano terá um caráter 
especial: além de comemorar o aniversário, 
fará uma homenagem a Petrus Schoenmaker, 
embaixador da Expoflora em Holambra/
SP e um expoente focalizador de danças 
circulares, que faleceu no último dia 11 e 
teve como missão de vida levar essa prática 
para alegrar e curar as pessoas. 

A prefeitura proporcionará mais uma turma 
para os interessados em aprender a fazer 
cálculos matemáticos através do instrumento 
soroban (um tipo de ábaco). O curso, com carga 
horária de 60h, acontecerá às segundas-feiras, 
das 13h30 às 16h30, na sede da Subsecretaria 
de Acessibilidade e Inclusão (SAI). O início das 
aulas está previsto para o dia 2 de março e as 
inscrições podem ser realizadas até a próxima 
sexta-feira (24). No total são oferecidas 15 
vagas. Para as aulas o aluno deverá portar um 
soroban de 21 eixos. No curso, os participantes 
aprenderão a fazer cálculos matemáticos como 
as quatro operações com números naturais, 
decimais e frações, entre outros.

ANOTE

Desenvolver pensamentos 
edifi cantes é a forma mais 
inteligente de valorizar o dia

Hora do alegre despertar... Como 
são os primeiros momentos do seu 
dia? Qual é, normalmente, o primei-
ro pensamento que lhe vem à mente 
quando você acorda? As respostas a 
estas perguntas poderão fazer toda 
a diferença. Se houver correria logo 
cedo, isso seguramente irá impactar 
o restante da jornada. Melhor sorte 
terá quem der os primeiros passos 

com paz interior, coragem e pensa-
mento positivo.

Em passado recente eu assisti a 
vídeo que apresentava o breve dis-
curso de militar em formatura de 
alunos. A sua mensagem surpreen-
deu a plateia: “Quer ser feliz, comece 
arrumando a cama assim que se le-
vanta. Pode ser ato simples, mas, se 
executado com respeito e gratidão, 
esse trabalho dará origem a outro e 
a outro. Se cada tarefa for executa-
da dessa forma, o dia terá valido a 
pena.”

Desde que assisti às imagens, eu 
nunca mais consegui iniciar o dia 
sem deixar a cama em ordem. Se por 

qualquer razão, algo me impediu de 
fazer isso, a consciência fi ca me cha-
mando de volta e não me deixa em 
paz, até que eu pratique a primeira 
tarefa. Parece ser verdadeira a máxi-
ma de que, após algo se transformar 
em hábito, é melhor agir. Já!

A nossa vida é repleta de hábitos 
que estão devidamente enraizados. 
Houve um tempo em que adultos 
amorosos precisavam nos dizer o 
que fazer (“hora do banho”, “vá es-
covar os dentes”, “enxugue o banhei-
ro”, entre outros ‘lembretes’). Isso foi 
necessário até o dia em que se tor-
nou rotineiro.

“Somos escravos dos nossos há-
bitos”, escreveu Og Mandino (1923-
1996)  em “O Maior Vendedor do 
Mundo”. Que sejam bons hábitos. 
Contudo, a forma mais inteligente 
de valorizar o nosso dia é desenvol-
ver pensamentos edifi cantes, sobre 
nós e as outras pessoas. Somos seres 
com imensurável poder de modifi -
carmos o cenário a nossa volta.

Pensamentos dão origem a sen-
timentos, que geram palavras, que 
se transformam em atitudes; estas 
formam hábitos, que se traduzem 
no caráter. Este cria o nosso destino. 
Simplifi cando: vigiando os nossos 
pensamentos, como recomendou Je-
sus Cristo aos apóstolos, o nosso fu-
turo será glorioso.

A disciplina, portanto, é funda-
mental para que os objetivos sejam 
alcançados. Sem Ordem, não há Pro-
gresso. O lema positivista do fi lósofo 
francês Augusto Comte (1798-1857) 
deu origem à inscrição no Pavilhão 
Nacional. Os primeiros republicanos 
da nossa História, infelizmente, ex-
cluíram a palavra Amor. Pena. Em 
todo o mundo, a única bandeira de 
país que tem inscrição é a do Brasil. 
Porém, fi cou faltando o conceito do 
Amor - doação somado à Gratidão. 
Este será o tema da próxima semana.

Dia após dia, 
disciplina e 
gratidão – II

jornalista, escritor, palestrante, 
coach, mestre de cerimônias e 
orador da Academia Guarulhense 
de Letras

JOSÉ AUGUSTO PINHEIRO

PONTO
DE VISTA
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Degusta Guarulhos Festival 
Gastronômico 2020
SERGINHO FREITAS -SERGINHO FREITAS - E aí galera!

Quero agradecer todos os leitores 
que compartilharam a nossa coluna 
da semana passada pelas redes so-
ciais da Folha MetropolitanaFolha Metropolitana e deixar 
um valeu especial a todos que man-
daram mensagens pelos meus perfi s 
no Instagram e Facebook pedindo 
informações sobre a data do curso do 
cheff Carlos Tossi em Guarulhos. 

Em breve receberei a data certa, 
e o local, e nossos leitores terão EX-
CLUSIVIDADE e desconto mais do 
que especial no curso.

Bem, mudando de assunto, ano 
passado o Departamento de Turismo 
de Guarulhos organizou um festival 
gastronômico diferente do que esta-
mos acostumados a ver pela cidade, 
onde bares e restaurantes separa-
ram algum tipo de prato, ou combo, 
com valor de até R$ 35 para que a 
população da cidade e de todo Alto 
Tietê, pudesse vir conhecer a nossa 
tão bem falada gastronomia. 

O intuito do festival, que mais 
uma vez vai rolar no mês de maio, é 
a valorização da gastronomia local, 
abrindo espaço para que a popula-
ção conheça os estabelecimentos 
guarulhenses.
FOTO: DIVULGAÇÃO 

Na BrasaNa Brasa

Colunista gastronômico da Folha Metropolitana 
e assina os cardápios da Lancheteria Guarulhos 

e do Karnivoro’s Churrasco Raiz

eerrggiinnhhoo rreeii aascom

www.fmetropolitana.com.br

ss

“O Degusta Guarulhos surpreen-
deu nossa equipe em todos os que-
sitos. Tivemos 15 restaurantes parti-
cipando e a população compareceu 
praticamente em todos. Estamos es-
perando dobrar a quantidade de par-
ticipantes este ano já que aumentare-
mos os dias do festival, pegando dois 
fi nais de semana e quase duas sema-
nas completas”, disse Ricardo Balco-
ne, diretor de Turismo da cidade.

Ano passado o festival contou com 
a participação do Base Bistrô & Bar, 
Black Rock Burger e Beer, Chefi nhos, 
Firoco Drinks & Food, Hirô Izakaya, 
Leggero Burger, Marechal Choperia e 
Butiquim, Neliu’s Grill & Pizza, Ponto 
KA Costelaria e Cia, Schoppen Beer 
& Food, The Fire Steak & Burger, 
Traira & Cia, Vino Vinho, Villa Velha 
e Weiss Bier Cervejaria.

“Uma das coisas que mais chamou 
a atenção de nossa equipe é que to-
dos participantes tiveram visitantes 
da cidade e de fora também. Alguns 
mais, pelo tipo de cardápio escolhi-
do, e outros menos. Após a semana 
do evento, nossa equipe recebeu um 
feedback dos participantes, e com as 
informações conseguimos detalhar 
o projeto e ter em mãos um estudo 
completo do que deu certo e o que 
não foi tão bom. Estamos mudando 
alguns detalhes para melhorar a edi-
ção de 2020”, explicou Beatriz Bora-
zanian, chefe de divisão do Departa-
mento de Turismo de Guarulhos.

E na edição deste ano, a Folha Folha 
Metropolitana Metropolitana e a coluna NA BRA-
SA com SERGINHO FREITAS esta-
rá fazendo a divulgação de tudo. Das 
histórias dos participantes às recei-
tas escolhidas. Ah! Se você tem um 
bar ou restaurante e quer entrar do 
Degusta Guarulhos, as inscrições e 
regras serão divulgadas à partir da 
próxima quarta-feira (29) no site tu-
rismo.guarulhos.sp.gov.br.

Um super abraço e até semana 
que vem.
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ÁRIES: O planeta Vênus tentará criar mecanismos 
importantes para que possa enfrentar problemas na hora 
de socializar.

TOURO: Ficar presa em momentos muito ruins só trará 
dificuldades, isso pode alimentar mais problemas. Tenha 
uma atitude voltada para soluções efetivas.

GÊMEOS: O seu dia ficará bem tranquilo em um momen-
to tão importante para você, sendo assim tudo estará 
muito melhor equilibrado. 

CÂNCER: Poderá vir a se sentir bem com isso, porém ha-
verá uma bonita e alegre situação para você. Com amor 
você passará com tranquilidade por situações capciosas.

LEÃO: O seu comportamento voltado para ações muito 
arrogantes trará para você uma possível fraqueza neste 
momento. 

VIRGEM: O seu sentido voltado para o que for mais 
estruturado trará alguns benefícios. Deixar-se levar por 
coisas e não por sentimentos.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETASPALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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 LIBRA: Apresentará dentro de si uma elevada e forte 
tendência para realizar ações interessantes e voltadas 
para demonstrar sua razão. 

ESCORPIÃO: A pressão que você vem sofrendo estará 
muito forte neste período, tudo porque não conseguirá 
tomar um rumo coerente na sua vida. 

SAGITÁRIO: As coisas que se mostrarem fora de curso 
precisarão ficar evidentes neste período. Júpiter fará o 
possível para mostrar que está um pouco desconcertado.

CAPRICÓRNIO: Não conseguirá saciar-se com qualquer 
coisa, nada será tão bom quanto atingir o sucesso neste 
período. 

AQUÁRIO: Irá se comportar de forma mais independente 
com atos de liberdade, muito por causa de coisas que 
você não pode prever. 

PEIXES: As boas coisas se manterão mais fortes durante 
este dia, porém as feridas podem vir a aparecer. Em 
Mercúrio tudo ficará bem mais atrapalhado.

HORÓSCOPO

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Uma das gran-
des expressões da cultura 
geek, os mangás povoam o 
imaginário de muita gente e 
há aqueles que não medem 
esforços para garantir sua co-
leção atualizada. Dessa forte 
relação com os quadrinhos 
japoneses surge a exposição 
O Mundo do Mangá, ofereci-
da pela prefeitura na Gibiteca 
da Biblioteca Monteiro Loba-
to entre os dias 30 de janeiro 
e 30 de junho, de segunda a 
sexta-feira, das 9h às 17h45, e 
aos sábados das 8h às 12h45. 
A exposição é gratuita e a 
classificação, livre.

Além de celebrar o Dia 
Nacional dos Quadrinhos, 
comemorado no dia 30 de 
janeiro, a exposição integra 
um conjunto de atividades li-
terárias do aniversário de 80 
anos da Biblioteca Monteiro 
Lobato, que acontecem ao 
longo de todo o ano.

Muito mais que um rico 
acervo com cerca de cinco 
mil títulos disponíveis aos 
usuários da biblioteca, a Gi-
biteca é um dos espaços ca-
tivos da Biblioteca Monteiro 
Lobato, por onde circulam 
pessoas de todas as idades. 

Biblioteca Monteiro Lobato apresenta universo 
dos mangás em exposição na Gibiteca

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG

De acordo com Irene C. Rios, 
servidora responsável pela 
curadoria da exposição, o 
que explica essa verdadeira 
devoção pelos mangás é a 
diversidade de conteúdos e 
temas e a riqueza da estética 
oriental.

“Os quadrinhos orientais 
trazem pontos de vista di-
versos e esse aspecto influen-
ciou, brutalmente, a produ-
ção ocidental nas últimas 
duas décadas. Sendo assim, o 
conteúdo da exposição é bas-
tante original e repleto de da-
dos e informações sobre esse 
universo”, explica Irene.

Informativa e técnica, 
a exposição O Mundo do 
Mangá conta com miniex-
posições, com itens originais 
japoneses, dentre os quais 

objetos e publicações. Irene 
explica ainda que a exposi-
ção também apresenta pai-
néis temáticos, que abordam 
cinco tópicos rotativos e pas-
sam pelo expositor da Gibite-
ca um a cada mês, até o dia 
27 de maio.

Folha Metropolitana

@fmetropolitana_

 11 99643-2765

@jornalfolhametro

@folhametropolitanagru

Já nos segue em todas 
as nossas redes sociais?

Receba a 
edição online

Serviço:
Data: de 30 de janeiro a 30 
de junho
Horário: de segunda-feira 
a sexta-feira, das 9h às 
17h45; aos sábados, das 
8h às 12h45
Local: Biblioteca Monteiro 
Lobato. Rua João Gonçal-
ves, 439, Centro
Entrada gratuita
Classificação livre



CLASSIFICADOS

SERVIÇOSNEGÓCIOS

VEÍCULOS

Oportunidade

Autos

IMÓVEIS

Vende-se

Aluga-se

Relax

Serviço

EMPREGO

Contrata-se

LAVA RÁPIDO
em Guarulhos contrata c/ 
exp. comprovada. Salário 
a combinar. Contatos pelos 
fs.: 2468-2662/2229-1732.
MOÇAS MAIORES
C/ ou s/ experiência. Casa 
discreta em Guarulhos 
ganhos diários. (11) 99791-
8775

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
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
Seu Computador Quebrou, 
esta c/ Virus e não entra na 
Internet ? At. Domicilio.Tx. 
Única R$ 60,00 F:96287-
3240 whats/ 2026-1845 ac. 
cartões.

CONSÓRCIO 
CONTEMPLADO
Cred. R$ 65.300,00 Ent. 23 
Mil + 39 x R$ 1.600,00 F. 
98311-3133.

CASA MONGAGUÁ
2 Dorms., sala, coz. e wc. 
, a 3 quadras da praia. F.: 
99931-1974/ 2949-2434

ANUNCIE 
AQUI 

97380-7685

www.fmetropolitana.com.br 11AUTOS&AFINS

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

APTO MORADA DO SOL
2 Dorms., 1 vga., R$ 150 
Mil ac. auto parte de pgto. 
F.: 96755-1166
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
VENDO APTO.
no Cecap. Para investidor. 
Alugado. Ótimo preço. 
94013-7411
VENDO CASA
Mongaguá com piscina. 
Ocasião. F.:  94013-7411

SALA
COMERCIAL

Ótima, 
reformada.
Em frente a 

Faculdade de 
Medicina. 

R$ 500,00 
direto com 
proprietário

F.: 99901-6804

APTO.
Cond Máximos. 2 dorms.,+ 
dependecia 1 vaga  240 
mil aceita fi nanc. F.: 94249-
5706 whats.
CASA NAS  MALVINA
próx do Aeroporto. 2 
dorms + dependência , 
churrasqueira, 2 vagas.180 
mil aceita carro. F.: 94249-
5706 whats.
APTO.
Cond único 2 dorms+ 
dependência 1 vaga.lazer 
completo. F.: 94249-5706 
whats.

94745-7749
5583-2905

ALEGRIA, CARINHO
Liberdade, Prazer, Relax 
e Paz para Mulheres 
Práticas. ½ hora grátis.
WhatsApp 93454-8900
NOZOMI  JAPA 21A.
Fitness, legítima e linda. F.: 
93476-1358 what

ANA 18A. INICIANTE
Atend. das 8 as 20hrs. Rua 
Cuevas, 18.  F: 2087-2091
CASA DE MASSAGEM
Relaxe c/prazer  R. Diogo 
Farias 230  Centro Gru.  
2408-8532/  94133-9823

Sexta-feira, 24 de janeiro de 2020

PORTEIRO
Ensino Médio

 completo, 
Carta de Referência, 
salário R$ 1.439,00

/mês, benefícios: VT+ 
CB (R$131,50), seguro 

de vida em grupo, 
Bem-Estar Social, 

Plano Odontológico e 
refeição no local. 

Local de trabalho: Av. 
Dr. Timóteo Penteado, 

3035, Torres do 
Tibagi, Guarulhos/SP 

Ligar para (11) 2455-3535
 - falar com Edna ou Luciana

CASA STA. EMILIA
Sobre Postosta Linda . 
Condomínio fechado 2 
dorms sala + dependência 
lazer completo 1 vaga 
portaria 24 horas  260 mil 
aceita fi nanc. F.: 94249-
5706 whats.

Em Frente Carrefour e 
Shopping Maia

Condomínio residencial 
vila plena – Av. 

Benjamim Harris 
Hunnicutt, 430 – 11º. 

Andar – bl 5 – Vila rio de 
Janeiro – com 47,60m² – 
02 dorms., 01 WC, sala, 

coz., lavanderia, 01 vaga  
– segurança 24h

Direto com proprietario 
(11)972072415 

R$250.000,00 (QUITADO)R$250.000,00 (QUITADO)R$250.000,00 (QUITADO)R$250.000,00 (QUITADO)R$250.000,00 (QUITADO)R$250.000,00 (QUITADO)R$250.000,00 (QUITADO)R$250.000,00 (QUITADO)

APARTAMENTO 
 2 DORMITÓRIOS 

(OPORTUNIDADE)

Imóvel à venda com 67,42m² 
- 3 dorm. (1 suíte + 2 dorms), 

varanda, 1 wc, sala com 2 
amb., sacada, coz., 

lavanderia, 1 vaga rotativa. 
Móveis embutidos. ESTE É O 

APTO IDEAL PARA SUA 
FAMÍLIA!  Piscina, academia, 

salão de festas e jogos, 
quadra de esportes, 

playground, brinquedoteca e 
segurança 24h.

Residencial jardim das flores 
- Rua Claudino Barbosa, 665 
–bl 4– 9º andar –Macedo/GRS

direto c/ proprietário 
(11)972072415

Imóvel à venda com 67,42m² Imóvel à venda com 67,42m² 
R$270.000,00 (QUITADO)

Imóvel à venda com 67,42m² 
R$270.000,00 (QUITADO)R$270.000,00 (QUITADO)R$270.000,00 (QUITADO)

Imóvel à venda com 67,42m² 
R$270.000,00 (QUITADO)

APARTAMENTO 
 3 DORMITÓRIOS 

(OPORTUNIDADE)

Ford terá elétricos no Brasil

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A Ford está foca-
da na eletrifi cação. Com produ-
tos mais atraentes, o objetivo 
é elevar os lucros e recuperar 
apelo, após ter tirado vários 
modelos de linha. Depois do 
lançamento do Mach-E, o SUV 
elétrico do Mustang, a mon-
tadora confi rma que quer lan-
çar um elétrico no Brasil. Que 
pode ser justamente o Mach-E, 
em 2022. Fora isso, o Escape hí-
brido também será vendido no 
País no fi m deste ano.

Além dessa plataforma, a 
Ford conta ainda com outras 
duas à disposição. Ela é par-
ceira da Rivian, que está pro-
duzindo uma picape elétrica, 
e também da Volkswagen, que 
tem a modular MEB.

Sem entrar em detalhes, 
Ted Cannis, chefe de eletrifi -
cação da Ford, lembrou que 

a plataforma da Volkswagen 
permite produzir veículos me-
nores que a base do Mach-E e 
também da picape Rivian.

Cannis ainda citou como 
essencial para novos produtos 
a necessidade de produção em 
escala, o que garante custos 
mais baixos e melhor renta-
bilidade. Vale lembrar que a 
Kombi elétrica será vendida 
no Brasil a partir de 2023. Ela 
é produzida sobre a plataforma 
MEB, à qual a Ford terá acesso 
pelo acordo fi rmado entre as 
empresas no ano passado.

Há exato um ano, a Ford e a 
Volkswagen anunciaram uma 
aliança global para o desen-
volvimento de novos produtos 
e tecnologias. O primeiro fru-
to dessa união será uma nova 
Ford Ranger, que deve chegar 
em 2022.

FOTOS: DIVULGAÇÃO

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Nem os casos de 
incêndio e recall foram sufi -
cientes para conter o sucesso 
do Onix em 2019. Pelo quinto 
ano consecutivo, o hatch com-
pacto da Chevrolet foi o auto-
móvel mais vendido do País, 
com 241.214 unidades - seu 
recorde de vendas. Até agora, 
o melhor ano havia sido 2018, 
com 210.458 unidades. Na 
verdade, quando a segunda 
geração chegou ao mercado, 
no último trimestre, o títu-
lo de “mais vendido do ano” 
já estava assegurado, dada a 
grande vantagem obtida pelo 
Onix antigo (e que permanece 
em linha, rebatizado de Joy). 
O hatch da Chevrolet vendeu 
131% a mais que o Ford Ka, 
segundo mais vendido, com 
104.331 unidades.

Os casos de incêndio afe-
taram o Onix Plus (sedã), que 
foi lançado antes do hatch, 
mas ambos compartilham 
a mesma mecânica, caso do 
novo motor 1.0 turbo de três 
cilindros, que precisou pas-
sar por uma reprogramação 
eletrônica para afastar o ris-
co de incêndio.

Assim como o Onix, o Pris-

ma também garantiu a lide-
rança de vendas em 2019 entre 
os sedãs compactos. A Chevro-
let vendeu 73 721 unidades do 
modelo, quase 50% a mais que 
o segundo colocado, o Ford Ka 
Sedan (51.260 unidades).

Entre os SUVs, a briga foi 
mais acirrada. Depois de vá-
rias trocas de posição ao lon-
go do ano, o Jeep Renegade 
se consolidou no topo da lis-
ta, com 68.726 unidades em-
placadas. O Hyundai Creta 
fi cou em segundo lugar, com 
57.460 unidades vendidas.

Entre as picapes compac-
tas, a vitória foi da veterana 
Fiat Strada, com 76.182 uni-
dades. A VW Saveiro apare-
ce em um distante segundo 
lugar, com 42.262 veículos 

Onix bate recorde em 2019
emplacados.

Entre as picapes médias, a 
Toyota Hilux garantiu a lide-
rança, com 40.419 unidades. 
A Chevrolet S10 fi cou em se-
gundo, com 32 161 picapes.

No nicho dos esportivos, 
quem levou a melhor com 
folga foi o Ford Mustang. O 
cupê americano emplacou 
384 unidades em 2019. Ele 
superou com enorme mar-
gem o eterno rival Chevro-
let Camaro (152 veículos), e 
superou também o mítico 
Porsche 911, que fi cou em 
segundo lugar, com 259 uni-
dades. O preço foi um forte 
aliado. O esportivo da Ford é 
vendido em versão única (GT 
Premium) por R$ 315.900. O 
motor é 5.0 V8, de 466 cv. 
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Consulte seu médico. 1 - Demonstração realizada após confirmação de que o cliente é candidato ao uso de 
aparelhos auditivos. 2 - Parcelamento em 12x sem juros somente no cartão de crédito. Válido até 31/03/2020. 

A Bruna está usando um aparelho auditivo.
Você acredita? Lyric, 100% invisível.

Bruna, cliente Audium e usuária do Lyric.

O Lyric pode ser usado 24 horas por dia, inclusive 
ao dormir, tomar banho e praticar esportes. Faça 
uma experiência sem custos por até 30 dias¹

Agende uma visita e conheça nossa nova loja

Pague em

12x
sem juros

no cartão

Avenida Salgado Filho, 1559 - Centro - Guarulhos - SP


