
Rodoanel em Guarulhos possui 70% 
das grandes falhas na construção
Segundo o relatório elaborado pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas, dos 59 pontos classifi cados com grandes problemas, 
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Salário Mínimo 181
Disque-Denúncia Estamos nos esforçando ao máximo para trazer 

mais conforto, segurança e rapidez com esses 
novos ônibus”, Guti, prefeito de GuarulhosEuroBovespa Dólar
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Bolsa cai 12,17%, maior baixa 
diária desde 1998

Papanicolau pode ser agendado 
pelo app ‘Saúde Guarulhos’
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Programa de anistia já arrecadou 
mais de R$ 85 milhões
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No mês da 
mulher, o ‘Olhar 
de Bia’ que vem 
transformando 
vidas

+2,89%
R$ 5,38
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Com o objetivo de levar aos 
brasileiros uma “revista eletrô-
nica” inédita na TV brasileira, a 
Globo colocou no ar num do-
mingo no distante ano de 1973 
um programa às oito da noite 
para trazer na voz de Cid Mo-
reira “jornalismo, denúncia, es-
porte, humor e dramaturgia”. 
Era a receita saída da cabeça 
de José Bonifácio de Oliveira 
Sobrinho, o Boni.

O nome “Fantástico” sur-
giu de estalo: o “Show da 
Vida”. Seriam reportagens 
“fantásticas” feitas ao redor 
do mundo compradas das re-
des americanas e europeias e 
aproveitando material produ-
zido ainda em fi lme de cinema 
pelo repórter Hélio Costa.

Costa, pinçado da rádio 
Voz da América, emissora do 
governo americano, tinha jeito 
pra coisa. Suas reportagens fi -
caram célebres. De voz grave 
e pausada foi o repórter bra-
sileiro que mais anunciou ao 
país a cura de vários tipos de 
câncer. Na verdade, a gente 
sabe, muitos deles sem cura 
até hoje.

Foi o Fantástico que des-
cobriu as matérias médicas. 
Essas sempre rendiam. Che-
gava-se com elas a hoje im-
possíveis setenta pontos de 
audiência!

Trabalhei no Fantástico du-
rante os anos que permaneci 
no exterior como correspon-
dente e senti o desafi o de seu 
diretor na época, José Itamar 
de Freitas, em encontrar “algo 
fantástico” para ir ao ar todo 
fi nal de semana. O saudoso 
José Itamar era craque em 

transformar o arroz com fei-
jão em algo espetaculoso pra 
encerrar o programa. Quando 
não era possível, apesar de 
todos os esforços e truques, 
lançava-se mão de um clip de 
Roberto Carlos. A audiência 
continuava lá em cima.

Na grade da Globo ne-
nhum outro programa resistiu 
tanto.  

O Fantástico de um desses 
domingos voltou à velha recei-
ta de Boni: explorar a emoção. 
Mas foi além.

Numa reportagem dentro 
de um presídio, a edição capri-
chou no longo silêncio que se 
seguiu à declaração do transe-
xual Suzy, o presidiário Rafael 
Tadeu de Oliveira, dizendo que 
não recebia uma visita nos úl-
timos oito anos. O entrevista-
dor, médico Drauzio Varella, 
suspirou, esperou um tempo, 
e emendou: “solidão não é mi-
nha fi lha?” “Bastante”, respon-
de Suzy, “bastante”. Vem um 
novo silêncio. E segue-se um 
longo abraço. Emoção pura e 
fartamente explorada.

Só que o médico não per-
guntou por que Suzy estava 
preso. Em nenhum momento. 
Ou, se perguntou, como faria 
qualquer repórter, a edição 
deixou de considerar. Pior.

A Globo não revelou que 
Suzy cumpre pena de trinta 
anos por estupro e homicídio 
triplamente qualifi cado de um 
garoto de nove anos. Sonegou 
a informação.

Drauzio Varella se defen-
deu. Disse que não é juiz. É 
médico. Devia ter dito: é médi-
co, não jornalista.

ACONTECE

últimas, batalhou por cada ponto dos jo-
gos. “São times muito bons e jogamos de 
igual para igual”, disse o técnico que, junto 
com a equipe, estará focado para as próxi-
mas partidas. As semifi nais estão previstas 
para os dias 28 de março, 2 e 4 de abril e 
a grande fi nal, dia 11 de abril. O jogo, que 
aconteceu em Brasília/DF, entre o Vedacit 
Vôlei Guarulhos e Vôlei Upis foi considera-
do um dos mais emocionantes por quem 
assistiu a partida, que terminou em 3 X 2 
para a equipe brasiliense.

rulhos para garantir infraestrutura e segu-
rança aos desfi les.

Desde que o começou em Guarulhos, 
com o grito dos foliões no Bosque Maia, 
em janeiro, os blocos de rua se destaca-
ram em inúmeras regiões da cidade, como 
Parque Santo Antônio, Vila Augusta, Vila 
Tijuco, Gopoúva, Jardim Bela Vista, Vila 
Galvão, Centro, entre outros bairros, levan-
do alegria para as famílias.

A equipe do Vedacit Vôlei Guarulhos 
termina o primeiro turno da Superliga B 
líder do campeonato, com 16 pontos. Ago-
ra, o time enfrentará o Lavras Vôlei, oitavo 
colocado, nos playo  ̄s, dias 14/03 (Lavras/
MG) e 20 de março (Guarulhos/SP) e, se 
preciso, 21/03 (a defi nir), já que as quartas 
de fi nal são em melhor de três.

Para o técnico Alegrette, o time fez uma 
excelente campanha no primeiro turno. De 
sete rodadas, o Vedacit Vôlei Guarulhos 
venceu cinco e, mesmo perdendo as duas 

A 4ª edição da Copa Gospel, um dos 
torneios mais tradicionais de Guarulhos, 
tem estreia marcada para o próximo dia 
28 de março. A competição acontece 
nas modalidades de futebol e futsal e 
está com inscrições abertas até a próxi-
ma terça-feira (10). Os interessados em 
participar devem entrar em contato pelo 
telefone 98922-5154.

O Bloco do Minduca Folia espalha ale-
gria e serpentina pelas ruas do Gopoúva 
no encerramento do Carnaval 2020 em 
Guarulhos. A concentração acontece no 
dia 14 de março, sábado, na rua Mogi das 
Cruzes, a partir das 12h. Durante todo o 
Carnaval 2020 a animação dos blocos de 
rua integrou a programação da festa na 
cidade, uma iniciativa da Uniblocos que 
contou com o apoio da Prefeitura de Gua-

Vedacit Vôlei Guarulhos defi ne quartas de fi nal na Superliga B

Copa Gospel de futebol e futsal estreia no próximo dia 28

Bloco do Minduca Folia encerra o Carnaval 2020 em Guarulhos

Para este ano a expectativa é rece-
ber 24 equipes em cada modalidade. Os 
estádios Cícero Miranda, na Vila Galvão, 
Oswaldo de Carlos, no Cecap, e Arnaldo 
José Celeste, na Ponte Grande, serão uti-
lizados no futebol. Já no futsal as parti-
das acontecerão nos ginásios Fioravante 
Iervolino, no Porto da Igreja, e João do 
Pulo, no Jardim Bela Vista. 

VERÃO - E o verão está indo embora neste mês que registrou poucos dias de calor e muita chuva
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Ministério da Saúde mantém registro de 25 ocorrências de 
novo coronavírus no Brasil; casos suspeitos sobem para 930
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O Ministério da 
Saúde informou ontem que 
o número de casos confirma-
dos do novo coronavírus no 
país permaneceu em 25 de 
domingo (08) para ontem. 
Enquanto isso, o número de 
casos suspeitos aumentou de 
663 para 930, sendo 322 ape-
nas no Estado de São Paulo. 
Outros 53 casos foram des-
cartados, totalizando 685 
pessoas que foram testadas, 
mas não apresentaram re-
sultado positivo para o Co-
vid-19 no Brasil.

Neste domingo (08), Ala-
goas e Minas Gerais pas-
saram a integrar a lista de 
estados com a presença do 
vírus. Com o registro, agora 
são 16 casos em São Paulo, 
três no Rio de Janeiro, um 
no Espírito Santo, dois casos 
na Bahia, um no Distrito Fe-
deral, um em Alagoas e um 
em Minas Gerais.

Dos 25 casos, quatro 
deles ocorreram por meio 
de transmissão local, por 
contato com pessoas que 
tiveram a confirmação de 
contágio pelo coronavírus. 
Os outros 21 casos são de 
pessoas que estiveram fora 
do país. São Paulo e Bahia 
foram os dois estados que 

FOTO: FERNANDO FRAZÃO/AGÊNCIA BRASIL DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A iniciativa da 
Arábia Saudita de colocar 
pressão extra no cenário ex-
terno, ao decidir unilateral-
mente elevar a produção de 
petróleo em um momento 
de forte dúvida sobre o nível 
da demanda, reforçou a onda 
global de aversão a risco, que 
resultou em queda de 12,17% 
ontem para o Ibovespa, a 
maior perda em porcentual 
para o índice brasileiro desde 
a crise da Rússia, em 1998 - 
em 10 de setembro daquele 
ano, a queda foi de 15,83%. 
O giro financeiro totalizou 
R$ 43,9 bilhões, o maior do 
período pós-carnaval, quan-
do a aversão a risco e a vo-
latilidade se acentuaram com 
a progressão do coronavírus 
pelo mundo. Na mínima do 
dia, o Ibovespa foi hoje aos 
85.879,64 pontos, tendo sa-
ído de máxima a 97.982,08 
pontos - uma variação de 
mais de 12 mil pontos.

registraram pessoas infec-
tadas por transmissão local.

O Ministério da Saúde 
monitora 930 casos suspei-
tos. Outros 685 já foram 
descartados. Os dados são 
atualizados diariamente 
na Plataforma Integrada 
de Vigilância em Saúde do 
Ministério.

Bolsa fecha em queda de 12,17%, maior 
perda diária desde setembro de 1998

A segunda-feira foi mar-
cada por forte estresse no 
mercado financeiro mun-
dial e o dólar teve a maior 
alta porcentual desde 6 de 
novembro do ano passado, 
quando subiu 2,2% por con-
ta da frustração com o leilão 
do pré-sal. A divisa dos Esta-
dos Unidos fechou em novo 
recorde histórico em meio à 
onda de fuga do risco cau-
sada pela decisão da Arábia 
Saudita de reduzir preços e 
aumentar a produção do pe-
tróleo. Para profissionais de 
câmbio, o dólar só não dis-
parou mais hoje aqui porque 
o Banco Central injetou US$ 
3,5 bilhões no mercado de 
câmbio, em duas vendas de 
moeda à vista, tipo de leilão 
que não fazia desde dezem-
bro do ano passado. No mer-
cado à vista, o dólar fechou 
com alta 1,95%, R$ 4,7243 
após encostar em R$ 4,80 na 
máxima do dia.

BALANÇO PATRIMONIAL 
PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERICÍCIO
PERÍODO 01/01/2019 A 31/12/2019

COOPERATIVA PAULISTA DE TEATRO
CNPJ 51.561.819/0001-69

Praça Dom José Gaspar, 30 4º Andar – República - São Paulo – SP – CEP 01047-010

ATIVO

CIRCULANTE
Caixa   R$ 6.643,24
Bancos Movimento  R$ 1.237.365,88
Aplicações de Liquidez Imediata R$ 6.979.654,69
Contas a Receber de Clientes R$ 2.146.123,90
Contas a Receber de Cooperados R$ 1.252.233,76
Adiantamentos de Projetos  R$ 1.030.195,96
Impostos a Recuperar  R$ 1.526.828,57

Total de Ativo Circulante   R$ 14.179.046,00

NÃO CIRCULANTE
Imobilizado   R$ 724.994,99

Total de Ativo Não Circulante R$ 724.994,99
TOTAL DO ATIVO  R$ 14.904.040,99

PASSIVO

CIRCULANTE
Obrigações com Cooperados R$ 347.577,73
Obrigações com Terceiros  R$ 360.300,22
Obrigações com Pessoal  R$ 35.698,24
Obrigações Sociais e Tributarias R$ 398.455,78
Ingressos Diferidos  R$ 1.022.210,40
Provisão de Dispêndios de Ato Coop. R$ 12.418.114,41

Total do Passivo Circulante R$ 14.582.356,78

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital Social   R$ 51.405,00
Reservas   R$ 357.033,12
Sobras e Perdas do Exercício R$ 85.753,91

Total do Patrimônio Líquido R$ 321.684,211
TOTAL DO PASSIVO E PL  R$ 14.904.040,99

     II. Administrativo

Ingressos Administrativos  R$ 1.974.601,25
Rateio De Dispêndios Administrativos R$ 1.630.656,24
Fundo De Antecipação de Dispêndios – “FAD” R$ 338.647,51
Jóia de Grupo   R$ 3.480,00
Ressarcimento de Dispêndios   R$0,00
Matrícula Cooperado  R$1.817,50

TOTAL DE INGRESSOS LÍQUIDOS R$ 1.974.601,25

Dispêndios Administrativos   R$ 406.208,65
Aluguéis    R$ 30.155,06
Condomínios/Consumo de Água  R$ 52.720,54
Energia Elétrica   R$ 20.665,88
Telefones   R$ 35.878,23
Conduções   R$ 527,85
Lanches e Refeições  R$ 0,00
Propaganda e Publicidade  R$ 552,00
Serviços de Terceiros PJ  R$ 18.435,79
Serviços de Terceiros PF  R$ 14.400,00
Material de Escritório  R$ 11.431,39
Material de Limpeza  R$ 215,65
Materiais de Manutenção  R$ 363,30
Fretes e Carretos  R$ 345,00
Cursos   R$ 6.544,84
Depreciações e Amortização  R$ 190.741,00
Correios    R$ 20.152,17
Cartórios   R$ 3.079,95

Dispêndios com Pessoal   R$ 1.052.617,41
Salários e Ordenados  R$ 431.860,55
Pró-Labore   R$ 231.503,22
Férias   R$ 51.529,17
Horas Extras   R$0,00
Estagiários   R$ 16.094,17 
Assistência Médica e Odontológica R$2.150,00
13º Salário   R$ 42.642,41
Vale Transporte   R$ 46.363,21
Vale Refeição   R$ 230.474,68

Dispêndios Sociais  R$ 141.521,61
INSS   R$ 100.658,23
FGTS   R$ 39.487,65
PIS s/ Folha de Pagamento   R$ 1.375,73

    I. Ato Cooperativo

Ingressos dos Atos Cooperativos R$ 24.226.759,13
Prestação de Serviços  R$ 9.652.232,69
Projetos Incentivados   R$ 14.365.969,19
Bilheteria   R$76.558,03
Rendimento de Aplicação Financeira R$ 130.173,16
Juros Ativos   R$ 1.826,06

(-) Deduções dos Ingressos  R$ 1.632.319,07
Repasse – Rateio de Dispêndios Administrativos  R$ 1.630.656,24
IR e IOF sobre Aplicação Financeira  R$ 1.662,83

TOTAL DE INGRESSOS LÍQUIDOS R$ 22.594.440,06

Repasses e Cooperados  R$ 8.468.474,15
Remuneração a Cooperados (cachê)  R$ 8.390.555,37
Licença e Cessão de Diretos  R$ 77.918,78

Dispêndios Gerais  R$ 13.799.472,87
Aluguéis/Condomínios  R$552.242,60
Luz/Água e Gás   R$ 14.382,09
Viagens e Estadias  R$ 169.213,37
Conduções e Transporte  R$ 729.658,22
Lanches e Refeições   R$ 646.630,18
Serviços de Terceiros PJ   R$ 6.668.489,02
Serviços de Terceiros PF  R$ 49.596,00
Materiais de Consumo e Manutenção  R$ 4.928.079,05
Correios, Malotes e Cartórios  R$9.382,32
Telefone, Internet e Manutenção de Website  R$ 10.796,02
Cessão de Direitos a Terceiros  R$ 21.004,00

Dispêndios Financeiros  R$ 326.282,26
Juros Passivos    R$ 1.971,21
Dispêndios Bancários  R$ 316.073,82
Multas e Juros   R$ 8.237,23

Dispêndios Tributários   R$ 210,78
Outros Dispêndios Tributários  R$ 210,78

TOTAL DE DISPÊNDIOS  R$ 22.594.440,06

RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ATO COOPERADO R$ 0,00

Dispêndios Sindicais  R$ 4.133,40
Contribuições Sindicais  R$  4.133,40

Dispêndios Gerais  R$ 402.582,01
Internet e Similares  R$ 4.475,20
Copa e Cozinha   R$ 11.556,43
Seguros Diversos  R$ 35.011,18
Locação de Equipamentos  R$ 37.301,46
Assessoria Jurídica  R$ 36.303,92
Assessoria Contábil  R$ 109,293,51
Assessoria em Informática, Telefonia e Sistemas R$ 162.730,99
Manutenção de Equipamentos, Móveis e Utensílios R$ 3.409,08
Outros Dispêndios  R$ 2.500,24

Dispêndios Financeiros  R$ 54.292,08
Juros Passivos   R$ 1.971,21
Dispêndios Bancários  R$ 10.650,17
Multas e Juros   R$ 41.670,70

TOTAL DE DISPÊNDIOS   R$ 2.061.355,16

RESULTADO DO EXERCÍCIO DO ADMINISTRATIVO  -R$ 86.753,91

RODNEY DE LUCA SILVA
Contador

CRC SP226665/0-1

RUDIFRAN DE ALMEIDAD POMPEU
Presidente
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‘O lugar da mulher é onde ela quiser’
FOTO: ARQUIVO PESSOAL

Folha Metropolitana – O 
que levou você a realizar 
projetos voluntários? 

Beatriz Martins de Sou-Beatriz Martins de Sou-
za –za – Meu pai e eu sempre ti-
vemos uma amizade. Um dia 
nós estávamos indo até a casa 
de um amigo dele e passamos 
em uma favela perto da aveni-
da Paulo Faccini. O semáforo 
estava vermelho, ele parou o 
carro para esperar e vi uma 
cena nova: eram crianças com 
a mesma idade que a minha 
com roupas rasgadas, sujas e 
descalças. Elas pediram doces, 
mas naquele dia a gente não 
tinha nada para dar. Fiquei 
muito chocada, porque no 
meu mundo nunca tinha dado 
atenção para aquela cena. 

Como foi tentar enten-
der essa situação? 

Eu perguntei para o meu 
pai por que as crianças esta-
vam naquela condição e ele 
ficou sem graça de explicar 
um problema grande para 
uma criança de seis anos. No 
fim, me disse que os pais de-
las não tinham condição e um 
emprego e, por isso, as crian-
ças ficavam daquela forma. Eu 
entendi, mas não achei certo. 

Você tomou alguma ati-
tude depois desta cena? 

Comecei a guardar as balas 
que recebíamos de troco. Meu 
pai percebeu e me perguntou o 

que estava acontecendo, já que 
eu adorava comer as balas an-
tes. Para responder, fui ao meu 
quarto, peguei um pote que 
estava cheio das balas que eu 
vinha guardando e perguntei 
se ele se lembrava daquele dia 
que vimos às crianças no farol. 
Contei que naquele dia nós 
não tínhamos nada para dar e 
eu pensei em guardar os doces.

Foi nesse momento que 
o projeto começou?

Meu pai ficou comovido 
e nós começamos algumas 
ações. Ele falou com alguns 
amigos, parentes e vizinhos 
e conseguimos doações de 
roupas e brinquedos para 600 
crianças no Natal. Já na Pás-
coa foram duas mil crianças. 
Começamos sem pretensão 
nenhuma e por muito tempo 
nós só fizemos ações em datas 
comemorativas, mas o Olhar 
de Bia tomou conta da nossa 
vida. Como projeto social a 
ONG existe há 14 anos e com 
CNPJ e estatuto há seis. Nesse 
período foram mais de 100 
mil pessoas impactadas direta 
e indiretamente. 

Qual o posicionamento 
hoje do Olhar de Bia? 

Estamos focados na educa-
ção. Hoje ajudamos as escolas 
públicas com oficinas de es-
porte e cultura para crianças 
e adolescentes e oferecemos 

o programa Alicerce, que atua 
na capacitação profissional. Es-
tamos com um núcleo na EPG 
Professora Zulma Castanheira 
de Oliveira, no Cecap, e pre-
tendemos abrir outros dois no 
Jardim São João e no Jardim 
das Nações. Temos parcerias 
com as secretarias Municipal e 
Estadual de Educação.  

Vocês também continu-
am realizando doações? 

Nosso foco é a educação, 
mas não adianta levar educa-
ção se as pessoas estão pas-
sando fome. Nós continuamos 
recebendo doações de roupas, 
comidas e livros na nossa sede 
na rua Baltazar de Carvalho, 
63 – Gopoúva. Se as crianças 
não estiveram alimentadas ou 
passando frio, nós não conse-
guimos realizar nosso projeto.

E como as pessoas po-
dem ajudar?  

Hoje precisamos de pes-
soas doando seu tempo para 
auxiliar no projeto e na logís-
tica da doação. Também preci-
samos de voluntários para dar 
aula de violão, jiu-jitsu e idio-
mas. Além de profissionais 
que possam ajudar na parte de 
design para divulgação nas re-
des sociais, comunicação e ma-
rketing. Somos uma ONG lai-
ca e apartidária e precisamos 
muito de apoio. Sobrevivemos 
de doações de pessoas físicas e 
jurídicas. 

Quais foram os princi-
pais desafios?

 O maior desafio é criar 
uma sustentabilidade financei-
ra. Como ONG nós precisamos 
de funcionários e pagar nossas 

contas como qualquer outra 
empresa precisa. É muito di-
fícil conseguir doadores que 
invistam recorrentemente. Sei 
que têm muitas pessoas com o 
coração grande, mas às vezes 
não sabem em qual causa aju-
dar ou não entendem a impor-
tância do investimento delas. 

Você acredita que qual-
quer um consiga montar 
uma ONG? 

Fundar uma ONG e empre-
ender são atitudes muito pare-
cidas. A principal diferença é 
que você precisa gostar de gen-
te, ter amor, seu maior recurso 
serão as pessoas. Quando se 
pensa em uma ONG você fala 
de muito amor, emoção, causa 
e o que faz brilhar os olhos. 
Você precisa ter amor à causa 
de maneira única e saber que 
aquilo pode transformar a 
vida de alguém. 

Você foi criticada pela 
pouca idade que tinha 
quando fundou a ONG?

Tenho críticas todos os 
dias, até hoje. Têm dois lados, 
muita gente fala que é muita 
sorte, mas o nosso dia é muito 
desafiador, nós lutamos para 
sobreviver. Outras não veem 
uma ONG como trabalho, mas 
nós trabalhamos todos os dias. 
Não tem como parar no feria-
do, porque todo o dia existe al-
guém que está passando fome. 
São poucas pessoas para fazer 
muita coisa. Eu ficava triste 

com o que diziam, mas sem-
pre foi uma missão. O Olhar 
de Bia me escolheu, não fui eu 
quem o escolhi.

Quais os seus planos 
para o futuro? 

Para ONG desejo abrir este 
ano mais dois núcleos e ter 
mais oito edições do programa 
Alicerce. Queremos tornar Gua-
rulhos referência na educação 
fora de aula, com este tipo de 
formação criamos formado-
res de opinião. Precisamos de 
pessoas que fazem acontecer e 
olham para fora da caixa. Esta 
é a nossa meta para os próxi-
mos cinco anos. Já no pessoal 
eu pretendo alavancar minha 
carreira de palestrante, porque 
é uma coisa que adoro fazer e 
uma forma de divulgar tanto a 
ONG, quanto mostrar para pes-
soas que é possível fazer o bem. 

Você daria algum conse-
lho para as mulheres? 

Para as meninas e mulhe-
res que estiverem lendo, eu 
quero dizer que não deixem 
os seus sonhos engavetados, 
nem a vontade de transformar 
e mudar o mundo. O Brasil e 
Guarulhos têm muitas hero-
ínas e muitas vezes elas não 
estão aparecendo, por receio 
de mostrar os seus poderes. 
O lugar da mulher é onde ela 
quiser, basta ela acreditar nela 
mesmo. Não adianta falar de 
mudança e transformação se 
não pensarmos em igualdade.

“Se as crianças 
não estiveram 

alimentadas ou 
passando frio, nós 
não conseguimos 

realizar nosso 
projeto”

LUCY TAMBORINO - LUCY TAMBORINO - Muito se fala sobre grandes Organizações 
Não Governamentais (ONGs) e seus poderes de transformação 
frente à sociedade. Atuar no terceiro setor pode parecer algo 
grande e trabalhoso, e, por vezes, realmente o é. Mas, em Gua-
rulhos, para uma menina na época com seis anos, juntar simples 
balas poderia ajudar crianças que viviam na pobreza.  

Com a pureza da infância, Beatriz Martins de Souza, hoje com 
20 anos, fundou a “Olhar de Bia”. Bia, como é conhecida, hoje 
ainda trabalha em uma startup na área comercial e é palestran-
te. Atualmente a ONG está focada na educação, desenvolvendo, 
por exemplo, o programa Alicerce. Nele diversos adolescentes 
têm a oportunidade de ter contato com empresas e profissio-
nais para aprenderem mais sobre o mercado de trabalho. 

A jovem foi entrevistada pela Folha Metropolitana neste mês 
especial onde o jornal está apresentando as mulheres que têm 
influenciado de forma positiva e mudado a realidade ao redor.

Abaixo os principais pontos desta entrevista que pode ser 
conferida na íntegra no site www.fmetropolitana.com.br.
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Programa de anistia da prefeitura já 
arrecadou mais de R$ 85 milhões

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - De setembro a 
janeiro, o Programa de Par-
celamento Incentivado (PPI) 
arrecadou mais de R$ 85 mi-
lhões em negociações que 
facilitaram o pagamento de 
dívidas vencidas até o fi m de 
2018. A iniciativa, que visa a 
negociar descontos em juros 
e multas, auxiliou 37 mil 

contribuintes e viabilizou 
10.264 cobranças com anis-
tia total de acréscimos.

A Secretaria da Fazenda 
de Guarulhos prevê a arre-
cadação de cerca de R$ 350 
milhões com o programa até 
o fi m do pagamento das par-
celas vigentes dos acordos. 
Dividido em três fases, o pro-

FOTO: MAYARA NASCIMENTO

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O secretário de 
Habitação de Guarulhos, Sil-
vio Figueiredo, acompanha-
do do adjunto, Paulo Sérgio 
Rodrigues Alves, recebeu 
na última sexta-feira (06) as 
diretoras do Sindicato dos 
Trabalhadores da Adminis-
tração Pública Municipal de 
Guarulhos (Stap), Viviane 
Lourenço e Renata Grota, 
para discutir critérios sobre 
a aquisição apartamentos 
dentro do Programa Habita-
cional para Servidores, que 
foi anunciado pelo prefeito 
Guti no último dia 4.

Segundo Figueiredo, a 
ideia é que todo o programa 
seja realizado de maneira 
clara e que facilite a negocia-
ção com o servidor. “A preo-
cupação é que existe um per-
fi l de trabalhador que nem 
sempre atende às exigências 
que o mercado imobiliário 
exige”, disse Viviane.

grama ofereceu descontos de-
fi nidos a partir da quantidade 
de parcelas que foram opta-
das pelos contribuintes (quan-
to menos, maior a redução).

Para o prefeito Guti, o PPI 
benefi cia todos os contribuin-
tes. “Este é um projeto em que 
todos ganham, pois auxilia o 
devedor com a regularização 
de débitos e a arrecadação é 
utilizada nos planos de desen-
volvimento e melhoria das fi -
nanças da cidade”, afi rma.

A aposentada Leonice 
Romão dos Reis, de 69 anos, 
compareceu ao Fácil durante 
a primeira fase do programa 
e obteve êxito no acordo. “Fui 
muito bem atendida, não es-
perava tanto. É uma grande 
ajuda, conseguimos organi-
zar as pendências fi nanceiras 
que temos na vida, foi muito 
bom”, afi rmou.

Município discute Programa Habitacional 
para Servidores com o sindicato da categoria

O secretário esclareceu 
que a proposta é atender to-
das as faixas salariais do fun-
cionalismo. “Esta preocupa-
ção já foi colocada em pauta 
em reuniões com instituições 
fi nanceiras. Por exemplo, um 
dos critérios para que as em-
presas possam se cadastrar 
é que ofereçam um empre-
endimento no mínimo 15%
abaixo do preço de mercado”, 
afi rmou Figueiredo.

A Secretaria de Habi-
tação irá cadastrar os em-
preendedores imobiliários 
cujas unidades habitacionais 
estejam disponíveis para 
comercialização, conforme 
previsto no edital de cha-
mamento público publicado 
no Diário Ofi cial do dia 21 
de fevereiro. As regras para 
o cadastramento dos servi-
dores, bem como a abertura 
das inscrições, deverão ser 
divulgadas em breve.
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Prefeitura remove ocupação irregular 
em área de risco no Recreio São Jorge
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Funcionários da 
prefeitura realizaram ontem 
o desfazimento de ocupação 
irregular em área de risco na 
rua Renascença, Recreio São 
Jorge. No local foram removi-
das algumas garagens feitas 
em madeira e que estavam 
na base da encosta.

A operação, que foi defl a-
FOTOS: DIVULGAÇÃO/PMG

FOTO: NICOLLAS ORNELAS

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Graças ao pro-
grama Ilumina Guarulhos 
da Prefeitura, inúmeros bair-
ros da cidade contam com 
iluminação pública de qua-
lidade. Ao todo são 3,5 mil 
novos pontos, benefi ciando 
a população que pode utili-
zar vias e espaços públicos 
à noite com mais segurança. 
Atualmente os trabalhos es-
tão concentrados nas vias do 
Sítio São Francisco, com cer-
ca de 40 logradouros (traves-
sa, ruas e vielas) recebendo 
281 novas instalações.

Entre as vias benefi cia-
das estão as ruas Seis (25 
pontos), Onze (22), Dona 
Nera (18), Jardim Repouso 
São Francisco (15), Nelson 
Ferraz (14), Dez (14), São 
Carlos (12), Doze (12), Agos-
tinho Ruivo (10), Padre Do-
rindo de Oliveira Matias (10) 
e Dois (10), entre outras.

Desde sua implantação, 
em 2017, o Ilumina Guaru-
lhos já benefi ciou milhares 
de pessoas de locais como 
Jardim Bela Vista, Itaim, 
Jardim das Olivas, Jardim 
das Nações, Jardim Marile-

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - No último sá-
bado (07) uma equipe do Ca-
dÚnico (Cadastro Único para 

Ilumina Guarulhos benefi cia 
população do Sítio São Francisco

CadÚnico/Bolsa Família atende 91 moradores da Vila Alzira

na, Vila Fátima, Pimentas, 
Jardim Presidente Dutra, 
Taboão, Jardim Cumbica, 
Parque Mikail, Jardim São 
João e Jardim Ponte Alta, 
entre outros. Isso sem falar 
nas luminárias decorativas 
de LED em praças, parques 
e quadras e luminárias de 
LED em vielas.

A manutenção da ilumi-
nação pública também é um 

Plano de Gestão de 
Resíduos

Atendimento à legislação
Sistema de Gestão

Ambiental ISO 14001
Consulte:

(11) 92000-3354
papiromeioambient.com.br

grada com a fi nalidade de re-
mover a ocupação, tendo em 
vista ser área de risco, foi coor-
denada pelo Departamento de 
Acompanhamento e Controle 
de Ocupações Irregulares (Da-
coi) da Secretaria de Justiça, 
com apoio da Guarda Civil Mu-
nicipal (GCM) e da Proguaru. 
Todo o entulho foi removido.

fator fundamental na pres-
tação desse serviço e tem 
avançado de forma conside-
rável na cidade. O acesso à 
manutenção tem sido facili-
tado com a implantação do 
call center em parceria com 
a concessionária EDP, bem 
como o trabalho da operação 
Projeto Bairro, que executa 
manutenção em bloco em di-
ferentes regiões.

Programas Sociais)/Bolsa Fa-
mília realizou o atendimento 
de 91 moradores no Condo-

mínio Aritana, localizado 
na estrada Pimentas São Mi-
guel, Vila Alzira. A ação foi 
viabilizada pela Secretaria 
de Desenvolvimento e Assis-
tência Social de Guarulhos e 
serviu para cadastrar e atua-
lizar dados da população be-
nefi ciada por programas de 
transferência de renda, além 
de orientar sobre outros pro-
gramas sociais como Tarifa 
Social de Energia Elétrica e 
BPC/Loas (Benefício da Pres-
tação Continuada/Lei Orgâ-
nica da Assistência Social).

A ação foi solicitada pela 
síndica do condomínio jun-
to à coordenadora do Centro 
de Referência da Assistência 
Social (Cras) Cumbica para 
atender as famílias.
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Relatório do IPT aponta que 70% das 
grandes falhas de construção do Rodoanel 
Norte estão nas obras em Guarulhos
ROSANA IBANEZ – DIRETORA DE ROSANA IBANEZ – DIRETORA DE 

REDAÇÃO - REDAÇÃO - O relatório elabo-
rado pelo Instituto de Pes-
quisas Tecnológicas (IPT) 
aponta que 67% das falhas 
consideradas grandes na 
construção do Trecho Norte 
do Rodoanel estão nos três 
lotes da obra em Guarulhos. 
Segundo o laudo, foram clas-
sificados como grandes 59 
pontos, destes 40 estão na 
cidade, sendo oito no Lote 4, 
14 no Lote 5 e 18 no Lote 6.

No total, o IPT identificou 
1.291 falhas na construção do 
trecho Norte, caracterizando 
64% delas como pequenas e/
ou insignificantes, 31% como 
médias e 5% como grandes – 
sendo estas últimas relaciona-
das a amplitude e tamanho e 
não a gravidade da magnitude.

Os dados foram divulga-
dos ontem durante audiência 
pública realizada pelo gover-
no do estado para apresen-
tar o projeto de retomada da 
construção, parada há cerca 
de dois anos. O edital, junta-
mente com o laudo técnico 

que será anexado, deve ser 
publicado no próximo dia 31. 

Segundo a apresentação, 
as obras estão em estágio 
avançado com perspectiva de 
conclusão total da constru-
ção para 2020, sendo o Lote 
1, com 74% das intervenções 
concluídas; Lote 2 com 91%; 
Lote 3 com 80%; Lote 4 com 
94%; Lote 5 com 97% e o Lote 
6 com 72%. O que faz este úl-
timo estar com a construção 
atrasada é a ligação com o 

FOTO: LUCY TAMBORINO

FOTO: FABIO NUNES TEIXEIRA

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A cidade de 
Guarulhos irá renovar sua 
frota de 866 ônibus em 
65% até o final deste ano. 
São 569 veículos novos, o 
que representa um avanço 
para um município que ti-
nha a maior parte da frota 
completamente sucateada. 
A atual administração prio-
rizou ações para que esta 
renovação fosse alcançada.

Para atingir esse obje-
tivo foram entregues, de 
2017 até o começo de mar-
ço deste ano, 447 ônibus 
zero quilômetro, o que sig-
nifica 52% da frota renova-
da – os micro-ônibus foram 
totalmente trocados por ve-
ículos zero. Até junho serão 
entregues mais 22 ônibus, 
o que vai aumentar o per-
centual de renovação para 
54%, somando 469 veícu-
los.

No segundo semestre, 
mais 100 carros novos se-
rão entregues para a Via-
ção Urbana Guarulhos e 
Empresa de Ônibus Vila 
Galvão.

Como prova desse com-
prometimento foram dis-
ponibilizados em menos de 
30 dias um total de 58 ôni-
bus novos, modelo Apache, 
com suspensão a ar, Wi-Fi, 
câmeras de segurança e 
carregadores de celular.

A primeira região bene-
ficiada neste ano foi Bon-
sucesso, no dia 15 de feve-

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Os usuários 
do Sistema Único de Saúde 
(SUS) já podem agendar a co-
leta de papanicolau por meio 
do aplicativo Saúde Guaru-
lhos. A ferramenta, habilita-
da no mês em que é come-
morado o Dia Internacional 
da Mulher, visa a sensibilizar 
esse público sobre os cuida-
dos com a saúde, facilitando 
o acesso ao exame que previ-
ne o câncer de colo de útero. 

Ao acessar o aplicativo 
a usuária deve selecionar 
“Agende sua Consulta” e em 
seguida escolher a especiali-
dade “Enfermeiro(a)”, que é 
o profissional que realiza o 
exame. Na sequência apare-

GRU Airport – Aeroporto In-
ternacional de São Paulo, em 
Cumbica, onde ainda faltam 
algumas desapropriações e 
tratativas da concessioná-
ria junto ao governo federal 
para o acesso. Ainda assim, o 
cronograma da obra estima 
a entrega dos lotes 1 e 3 em 
24 meses e o restante em 12 
meses. No caso do Lote 6 são 
necessários mais 12 meses 
para a conclusão do acesso ao 
terminal de Cumbica.

Com 569 ônibus novos, cidade
renova 65% da sua frota desde 2017

Exame de papanicolau agora pode ser 
agendado pelo aplicativo ‘Saúde Guarulhos’

reiro, com 18 ônibus zero 
quilômetro. No último sá-
bado (07) foi a vez do bair-
ro Pimentas, que recebeu 
40 ônibus do mesmo mo-
delo. Eles atenderão prio-
ritariamente as linhas 731 
(Terminal Pimentas/Praça 
da Saudade, com 27 carros) 
e 720 (Terminal Pimentas/
Shopping Internacional, 
com 13 veículos).

Para o prefeito Guti, o 
empenho na renovação da 
frota demonstra um res-
peito com a população dos 
bairros mais afastados. 
“Estamos nos esforçando 
ao máximo para trazer 
mais conforto, segurança 
e rapidez com esses novos 
ônibus. É mais uma etapa 
do nosso trabalho que está 
sendo cumprida e eu estou 
muito feliz de estar aqui 
neste momento”, disse no 
sábado, no CEU Pimentas, 
local da entrega dos ônibus 
para a população. Ele des-
tacou ainda que neste ano 
não houve reajuste das tari-
fas. “A população segue pa-
gando os mesmos valores 
de 2019”, disse.

Esses 40 novos ônibus 
já começaram a circular 
nesta segunda-feira (09). 
Até o final de junho outros 
22 irão se incorporar à frota 
da empresa Campo dos Ou-
ros para totalizar 80 carros 
zero quilômetro neste pri-
meiro semestre.

cerá a data e horário da con-
sulta, bem como o profissio-
nal que irá atendê-la. Todas 
as mulheres que já iniciaram 
a atividade sexual devem re-
alizar o papanicolau, que é 
indolor, simples e rápido.

Para melhor eficiência do 
exame, a mulher não deve ter 
relações sexuais (mesmo com 
camisinha) no dia anterior e 
evitar o uso de duchas, medi-
camentos vaginais e anticon-
cepcionais locais nas últimas 
48 horas. Além disso, é im-
portante que não esteja mens-
truada, porque a presença de 
sangue pode alterar o resulta-
do. Gestantes podem se sub-
meter ao exame sem prejuízo 

para a sua saúde ou a do bebê.
O Instituto Nacional de 

Câncer estima que surjam 
mais de 16 mil novos casos da 
doença em 2020, por isso é im-
portante que a mulher realize 
o papanicolau anualmente. O 
exame preventivo do câncer do 
colo do útero é a principal estra-
tégia para detectar lesões preco-
cemente e fazer o diagnóstico 
da doença antes que a mulher 
tenha sintomas. Sua realização 
periódica permite que o trata-
mento comece logo na fase ini-
cial, aumentando as chances de 
cura e reduzindo a mortalidade 
pela doença, que representa 
hoje a quarta causa de óbitos de 
mulheres no Brasil.



8 Terça-feira, 10 de março de 2020

OPINIÃO www.fmetropolitana.com.br

ANOTE

As pessoas se ferem e 
abalam emocionalmente 
com facilidade

 Desde em que comecei a estudar o 
comportamento humano, suas atitudes e 
suas respostas de acordo com cada situa-
ção. Percebo o descontrole de muitas pes-
soas, não conseguem ter equilíbrio numa 
situação adversa. Quando estão expostas 
numa situação não confortável, a fero-
cidade de atingir o interlocutor que não 
está de acordo com a opinião é grande. 
Principalmente, no âmbito em que temos 
hoje: as redes sociais.

Percebo em várias pessoas o intuito 

de desmoralizar e rebaixar a outra pessoa, 
quando não parte para uma agressão ver-
bal. Com isso, percebemos que as pessoas 
se ferem e abalam emocionalmente com 
facilidade. E com o fortalecimento dessas 
situações, podemos presenciar várias pes-
soas sendo diagnosticadas com doenças 
emocionais. Somada com as pressões da 
vida moderna, esse estado clínico se agra-
va ainda mais. 

Por isso, elaborei três dicas simples 
para levar uma vida mais leve e que con-
siga entender as situações diárias com 
mais abrangência. Essas dicas são tam-
bém exercícios que executados com fre-
quência fará sua mentalidade começar a 
mudar e fortalecer o seu emocional. Essas 
dicas são apenas para você lembrar quan-
do estiver em um confl ito de informações 
com algumas pessoas.

1 - Tente entender o outro lado:1 - Tente entender o outro lado: Em 
um confl ito de opinião, alguma diver-
gência de ideias ou até numa discussão 
mais acalorada, tente entender o outro 
lado. Quais os motivos que levaram a 
pessoa a pensar dessa forma? O que 
aconteceu com ele, para que ele proteja 
tanto essas opiniões? Quais as situações 
que ele viveu e/ou passou que o fi zeram 
acreditar no ponto de vista dele? Com 
isso, você vai ver com os olhos do seu 
opositor e quem sabe entender a inten-
ção positiva que faz sentido para ele. 
Você pode não concordar com a pessoa, 
mas com certeza seus argumentos terão 
mais informação e talvez fará mais senti-
do para o contexto geral.

2 - Sempre extrair um aprendizado:2 - Sempre extrair um aprendizado:
Nessas situações de confl ito de infor-
mações, quase sempre é enriquecedor, 
podemos aprender com o ponto de vista 
de várias pessoas, com informações no-
vas e porque não, novos aprendizados. 
Quando estamos abertos a ouvir, procu-
rar entender e criar uma atmosfera de 
aprendizado, abrimos nosso consciente 
e as janelas da nossa mente, para percep-
ções que nunca em nossa posição pode-
ríamos enxergar e com isso alimentar o 
nosso conhecimento e saber lidar com 
todo tipo de situação. 

3 - Perdoe sempre e desenvolva a gra-3 - Perdoe sempre e desenvolva a gra-
tidão:tidão: O poder do perdão na nossa vida 
é algo extraordinário. Perdoar nos faz 
avançar e passar para próxima fase do 
jogo chamado vida. Conseguimos enten-
der com mais clareza e esvaziar o fardo 
que carregamos diariamente. Esse poder 
acrescido com o poder da gratidão, trans-
forma o ser humano e o deixa cada vez 
mais próximo em ter uma vida plena, em 
entender a felicidade e a alegria na jorna-
da da vida. Podendo entrar em uma capa-
cidade mental de pura energia positiva e 
conexão com o seu universo criador.

Dica extra: O conhecimento é uma das 
principais maravilhas que nos foi dado, 
porém o poder de agir e transformar o 
conhecimento em ação é algo divino, que 
nos é dado diariamente para utilizarmos 
sem moderação. Então pratique as boas 
ações! Boa sorte!

Três dicas para 
controlar suas emoções

PONTO
DE VISTA

Empresário e palestrante, sócio da
agência Kamguru e Lima & Sousa
Contabilidade, Master Practitioner
em PNL - Certifi cado pela The
Society of NLP™/WhatsApp -
96323-2362

VITINHO KAMGURU
VENDA VENDA VENDA

LOCAÇÃO

NOVO ENDEREÇO:
Rua Silvestre Vasconcelos Calmom, 
nº190, Sala 412 - Vila Moreira/Guarulhos

APTO – VILA 

ROSALIA – R$ 

220.000 – (REF - O1)

2 – DORMTS, SALA 2 

AMBS SACADA, 

ELEVADOR

A/C – FINAC – MINHA 

CASA MINHA VIDA

APTO JD ADRINA – R$ 
195.000 - (VAGO)-  (REF – 
04) 2 – DORMTS, SALA 2 

AMBS, COZ, 1 VAGA, 
AREA DE LAZER

TODO REFORMADO COM 
ARMARIOS

A/C. FINAC / FGTS

APTO - GOPOUVA –
 R$ 50.000 – ENTRADA – 

(REF – 01)
2 – DORMTS, SALA COM 

SACADA COZ, LAV, 1 
VAGA.

+ PARCELAS DE R$ 
1.800,00 

APTO  – VILA ROSALIA – 
R$ 285 .000 (VAGO) -

 (REF - 03)
2 – DORMTS 1 SUITE, 

SALA 2 AMBS, 1 VAGA, 
AREA DE LAZER 

COMPLETA
A/C. FINSC/FGTS

APTO – AO LADO 
SHOPING INTERNACIO-

NAL – R$ 195.000 
(REF – 02)

2 – DORMTS, SALA 2 
AMBS, AREA DE LAZER 

A/C. FINAC/FGTS

APTO – VILA 
AUGUSTA – R$ 

145.000 - (REF – 02)
1 – DORMT, SALA 2 

AMBS , 1 VAGA
COM  ARMARIOS.
A/C. FINANC/FGTS

SOBRADO – JARDIM 
MOREIRA  – R$ 330.000 
(PROX SHOPING MAIA) – 

(REF 04)
2 – DORMITORIOS, SLA  
AMBS COM SACADA, 

GARAGEM
A/C. FINSC/FGTS

APTO – R$ 185.000 
(TRAV. TIMOTEO 

PENTEADO) – (REF. 03)
1 - DORMTS, SALA 2 
AMBS, COZ, 1 VAGA, 

AREA DE LAZER
A/C. FINSC/FGTS

APTO – TRAV. ANEL 
VIARIO (GOPOUVA)

R$ 980.00 (TUDO 
INCLUSO)

2 – DORMS, SALA 2 
AMBS, COZ, ELEVADOR

CASA PQ SANTO 

ANTONIO – III – 

R$ 1.000.00 

2- DORMT, SALA, 

COZ, 1 VAGA

APTO – TRAV. MÃE 
DOS HOMENS – 

R$ 1.200.00
2 - DORMTS, SALA 2 
MABS, COZ, 1 VAGA

FECHE UM CONTRATO DE LOCAÇÃO COM TUDO INCLUSO

SEM CUSTO INICIAL

Rua João Zacharias, 295, Macedo - Guarulhos /SP

SOLICITE JÁ UMA VISITA

Soluções de impressão sob medida para sua empresa

(11) 2442-7023 | (11) 976291905

Sua empresa aceita economizar?

Está aberto durante todo o ano de 2020 o 
cadastro para os servidores que queiram ingressar 
no Banco de Colaboradores. O projeto busca 
encontrar servidores públicos com formação 
acadêmica e experiência profi ssional que, de forma 
colaborativa, possam ministrar cursos e palestras 
na Escola de Administração Pública de Guarulhos 
(Esap), contribuindo deste modo para a formação e 
desenvolvimento dos servidores e das servidoras. 
O cadastramento no Banco de Colaboradores 
será feito mediante preenchimento do formulário 
disponível no Portal do Servidor.

A Subsecretaria de Políticas para Mulheres 
de Guarulhos realizou no último sábado (7), nas 
dependências do CEU Parque São Miguel, o evento 
Sororidade para comemorar o Dia Internacional 
da Mulher. O evento contou com palestras sobre 
saúde e direitos da mulher, café da manhã com 
música, zumba, apresentações de dança do ventre 
e cigana e ações sociais como corte de cabelo, 
design de sobrancelha, limpeza de pele, esmaltação, 
maquiagem e avaliação oftalmológica. Além disso, 
durante todo o mês de março as mulheres poderão 
participar de diversas atividades e cursos gratuitos. 
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Bienal do Livro de Guarulhos recebe 
o imortal Ignácio de Loyola Brandão
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A organização 
da 2ª Bienal do Livro de Gua-
rulhos confirmou a presença 
do imortal Ignácio de Loyola 
Brandão. A palestra acontece 
na terça-feira (31), às 20h. Jor-
nalista, cronista e romancista, 
começou sua carreira literária 
em 1965 com o lançamento do 
livro de contos Depois do Sol. 
Em 2016, recebeu o prêmio 
Machado de Assis pelo con-
junto da obra, premiação que 
elevou o escritor à categoria de 
mestre da narrativa.

No ano passado foi eleito 
por unanimidade para ocupar 
a 11ª cadeira da Academia Bra-
sileira de Letras. Na cerimônia 
de posse o presidente da ABL, 
Marco Lucchesi, disse que 
“Ignácio é um escritor puro-
-sangue, radical. Sua obra, con-
sagrada no Brasil e no exterior, 
traz um misto de alta cultura e 

ironia, olhar incisivo e viés ex-
perimental. Os romances Zero 
e Não Verás País Nenhum já se 
tornaram patrimônio da nossa 
ficção”.

Em 2008 ganhou o prêmio 
Jabuti com o livro infantil O 
Menino que Vendia Palavras, 
considerada a melhor ficção do 

FOTOS: DIVULGAÇÃO/PMG

FOTO: DIVULGAÇÃO

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Um velório di-
ferente aconteceu na noite 
de sexta-feira e manhã des-
te sábado, na sede da Aespe, 
no Picanço. Amigos do poe-
ta, escritor e jornalista Cas-
telo Hanssen despediram-se 
dele declamando poemas 
de autoria dele e de outros 
poetas, transformando o 
velório em um sarau, algo 
coerente com uma das ativi-
dades que mais ele exerceu 
durante toda a vida.

Pessoas de sua família 
contaram sobre a importân-
cia de Castelo para a cultura 
de Mauá, cidade onde lide-
rou movimentos literários. 
Depois, trabalhou em San-
to André, até vir para Gua-
rulhos, trazido pelo editor 
Onofre Leite. Seu colega de 
trabalho Luiz de Salvo Neto 
– o Titico, que veio do ABC 
junto com ele, fez-se presen-
te, lembrando peripécias do 
Castelo naqueles meados 
dos anos 1970.

Vários profissionais da 
imprensa local estiveram no 

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Diversão e 
marchinhas de Carnaval 
marcaram o desfile do Blo-
co Jacaré de Teta nas ruas 
do Parque Cecap no último 
sábado (07). O evento con-
tou com uma ala inclusiva, 
na qual pessoas com algum 
tipo de deficiência, familia-
res, servidores e voluntários 
puderam festejar juntos a 
inclusão na festa popular.

Esta é a primeira vez que 
a cidade de Guarulhos conta 
com uma ala inclusiva dentro 
de um bloco carnavalesco e 
isso foi possível graças ao con-
vite feito pela diretoria do Blo-
co Jacaré de Teta, após uma 

ano. Ignácio de Loyola Brandão 
tem mais de quarenta livros 
publicados entre romances, 
crônicas, contos, livros infan-
tojuvenis, viagens, biografias e 
peça de teatro. Seus livros fo-
ram traduzidos para inglês, es-
panhol, alemão, italiano, hún-
garo, checo e coreano.

Amigos se despedem de 
Castelo Hanssen com poesia

Tetracampeão mundial Ronaldão participa hoje de apresentação do Guarulhense

Pela 1ª vez, ala inclusiva participa de bloco carnavalesco na cidade

velório, nos dois dias, em 
momentos de muita emoção, 
mesclados com lembranças 
de episódios pitorescos que 
viveram com o colega. Na 
noite de sexta, entre outros 
membros da Academia Gua-
rulhense de Letras, da qual 
Castelo foi um dos fundado-
res e presidente, o escritor 
Clóvis Domingues fez uma 
preleção com orações para 
que sua alma seja recebida 
com muita luz na nova di-
mensão. O prefeito Guti e o 
secretário de Governo em 
exercício, Bruno Gersósimo, 
compareceram e se solidari-
zaram com os familiares. 

Após o féretro, ao che-
gar ao Cemitério da Vila 
Rio, o caixão com o corpo 
de Hanssen foi aberto nova-
mente, para que as pessoas 
que não haviam estado no 
velório pudessem dele se 
despedir. Muitos amigos, 
poetas e escritores, decla-
maram poemas e citaram 
passagens engraçadas pro-
tagonizadas por ele.

ação conjunta que envolveu 
a Subsecretaria de Acessibili-
dade e Inclusão durante a Vi-
rada Inclusiva, em dezembro 
do ano passado. Desde então 
foram realizados alguns en-
contros e reuniões para a or-
ganização do evento.

A partir da iniciativa do 
Jacaré de Teta outros blocos 
também se movimentaram 
e participaram de encontros 
para adquirir conhecimentos 
e aprender formas de acolhi-
mento às pessoas com defici-
ência, entre eles o Bloco Uni-
do dos Meus Ovos, do Jardim 
Belo Vista, que se apresentou 
em 29 de fevereiro.

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O tetracampeão mundial Ronaldão estará em Guarulhos hoje, às 19h30, para receber uma homenagem do Guarulhense e participar 
da apresentação dos atletas e comissão técnica para 2020.

Na ocasião, o atleticano conhecerá os atletas que defenderão as cores do clube durante o ano e poderão fotografá-los vestindo a camisa tri-
color. Comissão técnica, diretoria e autoridades também terão espaço no palco do espaço. É a quinta temporada que o Galo apresenta o evento, 
com edições intercaladas na Câmara Municipal.

O presidente da agremiação, Carlos Alberto Fernandes, aproveita para convidar o público da cidade para a apresentação e ressalta que haverá 
surpresas para os presentes. “A gente sempre tenta fazer algo diferente. É muito importante agradecer quem abraça o projeto e esta ação me dá 
a oportunidade de fazê-lo. Além disto, teremos música, luzes e uma homenagem incrível”, afirma Carlinhos.

O Teatro Adamastor fica na avenida Monteiro Lobato, 734, no Macedo.
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ÁRIES: Você sentirá que estará mais casada e nervosa 
durante este tempo. O planeta Vênus fará algumas 
atividades contra você neste período importante.

TOURO: Com muita energia terá facilidade para fazer de-
terminadas coisas. Apresentará também uma facilidade 
maior para lidar com situações capciosas no momento. 

GÊMEOS: As suas ações serão tomadas em alguns 
momentos sem pensar, causando-lhe alguns danos. Mas 
poderá passar por momentos melhores que o normal.

CÂNCER: Suas opções no momento no que tange o 
amor estarão muito afloradas neste momento de forma 
bem evidente. 

LEÃO: Com uma sensação de segurança acima do 
normal poderá também demonstrar o quão leal você é 
para seus amigos.

VIRGEM: Pessoas que não colocavam muita fé em você 
notarão o quão habilidosa você é. Os planetas Urano e 
Mercúrio serão peças chave neste sentido da sua vida. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETASPALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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DATACOMIC
AQUARELA

Fomato
da curva

de retorno 

"Não
julgue um
livro pela
(?)" (dito)

Fração de
um fundo
de investi-

mento

(?) Aiyê, 
mais antigo
bloco afro 
de Salvador

Tecido
macio

usado no
inverno

Presidente
à época do
"milagre 

econômico"

Mentira,
na fala
carioca

Os produtos
vendidos
em sex
shops

Classe
a que

pertence
o lagarto

Situação da
pessoa que
espera por
muito tempo

50, em 
algarismos
romanos 

Raça de
boi de
origem
indiana

Atrofia
muscular
espinhal
(sigla)

Informação
essencial
do convite
de festas 

"(?) Love",
sucesso de
Claudinho 
e Buchecha

Gaivota,
em tupi 

Revista
em qua-
drinhos,

em inglês

"(?) do Brasil",
samba composto por

Ary Barroso

Sétima (?):
Cinema
Tipo de
cerveja

Tipo de raio
Perdição

da Bela A- 
dormecida

Luz de 
pisca-pisca
(?) Gadot,

atriz 

Substância
(?), elemen-
to como o 
4-MEI con-
tido no co-
rante cara-
melo de re-
frigerantes

Transação
bancária 
Aspirina
(sigla)

Grandeza relativa ao calor de
um corpo, é proporcional à sua

massa
(Fís.)

Monograma
de "Rita"

Mina;
cabeceira

Foco do
trabalho 

veterinário

Autor do
trote uni-
versitário
Tinta de sepulturas

Sufixo de
"mioma"
Alex (?),

chef 
Sufixo de
"álcool"

Pechincha;
liquidação

Fruta da
família do
pêssego

Colônia 17 mil quilô-
metros distante de 
sua "metrópole", 

Paris, e próxima à 
Austrália

3/ale — ati — gal. 4/cota. 5/comic. 13/nova caledônia.

LIBRA: Coisas novas virão para você no que tange a ter 
um relacionamento melhor no âmbito social. Chegarão 
em você alguns elementos que não tinha certeza.

ESCORPIÃO: Uma procura intensa que tem feito por 
respostas sinceras talvez lhe trará algum resultado neste 
momento. 

SAGITÁRIO: Não tente mentir para si mesma, isso não irá 
lhe ajudar de forma alguma agora. Tente verificar aonde 
está errando.

CAPRICÓRNIO: Os teus desejos se mostrarão confli-
tantes, pois não terá muita definição do que é mais 
importante para você. 

AQUÁRIO: Nem todos entenderão a sua força e aquilo 
que você tem planejado, mas alguns irão ter a habilidade 
de mudar o seu rumo.

PEIXES: Ficará mais tranquila agora, pois os aspectos 
ruins da ansiedade sumirão e ficarão em você apenas o 
desejo de crescer.

HORÓSCOPO

MAYARA NASCIMENTO - MAYARA NASCIMENTO - Os mú-
sicos Renato Teixeira e Yassir 
Chediak sobem ao palco do 
Sesc Guarulhos no próximo 
sábado (14), com o show Um 
Legado, trazendo uma via-
gem pela música regional 
brasileira. O espetáculo tem 
início às 20h, e os ingressos 
custam R$ 9 para os creden-
ciados, R$ 15 a meia e R$ 30 a 
inteira. As entradas já podem 
ser compradas no site ou nas 
bilheterias Sesc.

No domingo (15), Curu-
min realiza o show Show 
Boca, apresentando seu 
mais novo álbum, que conta 
com participações especiais 
de Russo Passapusso, Rico 
Dalasam, Max B.O, Indee 
Styla e Anelis Assumpção. 
O álbum foi indicado ao 
Grammy Latino e eleito o 
melhor de 2017 pela APCA. 
Além do repertório de Boca, 
o show traz uma seleção de 
canções de seus três álbuns 
anteriores: Achados e Perdi-
dos (2003), Japan Pop Show 
(2008) e Arrocha (2012).

Para o show, Curumin 
convida a cantora e compo-
sitora espanhola Indee Styla, 

Renato Teixeira se apresenta 
neste sábado no Sesc Guarulhos

FOTO: TEKA QUEIROZ

que traz a mistura rap, reg-
gae, nusoul, hip hop e dan-
cehall. A atração sobe ao 
palco do teatro às 18h, com 
ingressos a partir de R$ 9.

Pensando no público 
infantil, no domingo (15) 
o Sesc Guarulhos recebe o 
Circo de Pulgas, com a Cia 
Circo de Bonecos. O espe-
táculo é gratuito, acontece 

na praça de convivência, às 
16h30 e não é necessário re-
tirar ingressos.

O Sesc Guarulhos está lo-
calizado na rua Guilherme 
Lino dos Santos, 1.200 – Jar-
dim Flor do Campo, e funcio-
na de terça-feira a sexta-feira 
das 9h às 21h30. Aos sábados 
das 9h às 20h e domingos e 
feriados das 9h às 18h.
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CLASSIFICADOS

Vende-se
Aluga-se

Relax

Serviços

Autos

EMPREGO

IMÓVEIS

Contrata-se

REPRESENTANTE  CML.
c/ exp. p/ vendas  de Sucos 
e Alimentos. Of. Fixo + Aj. 
c. + Comissão + C. basica. 
F.2086-0235  h/c.
ESTÁGIARIO
Vaga de estágio na área 
contábil. F.:  98166-3211 
whats.
MASSAGISTAS
Precisa-se ,  Ganhos 
Semanais Fone:(11) 
2422-1986
SERRALHEIRO
P/ Guarulhos . Fone .: 
94710-5813

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

MASSAGEM TERAPÊUTICA

SERVIÇOS

VEÍCULOS

FERNANDA BAIANA
Oral s/ capa, anal, bj grego, 
fi nal. Na boca Completinha. 
F.: 2407-8772/ 98246-1580.
CASA DE MASSAGEM
Relaxe c/prazer  R. Diogo 
Farias 230  Centro Gru.  
2408-8532/  94133-9823

Oportunidade

NEGÓCIOS

VENDE-SE
Franquia de Mídia Digital 
SP . De R$9.800 por 
R$6.000 incluso todo 
material de trabalho , 
carteira de clientes , 
Royalties isento por 7 
meses e suporte 100% da 
Matriz .F.: 94014-7370

99986-8823
3255-2272

espinely@espinely.com.br

Compra
Vende

Conserta
Moedas,
Cédulas,

Ouro, Prata.
DUSTER 2015
fl ex, automática, único 
dono, R$ 38.500, F.:  
99968-7303,ou 97959-
4649.
SANDERO 1.6 2012
Expression Completo 
Bluetooth Comandos 
no volante e somentye 
42.160km Rodados. R$ 
22.750,00. F.:  95039-8194 
C/ Viviane.

ANUNCIE 
AQUI 

97380-
7685

ANUNCIE 
AQUI 

97380-7685

ANUNCIE 
AQUI 

97380-7685

CASA COND. GIRASSOL
Lavras -escritura (Ac. 
Financ. e FGTS ) próx. 
a gar.de ônibus  2 
dorms., Suíte, Sala Coz., 
Lavand.,wc,  G - valor R$ 
130 MIL – 2467-8132 / 
94755-3874
2 IMÓVEIS NA VL. 
FÁTIMA
terr. 7x25  Casa térrea  2 
dorms,  (1suite) + Sobrado 
3 dorms, (2 suites) demais 
dependências, garagem, 
R$ 380.000. F.: 94758-6566

APTO. BELA VISTA
2 dorms., sala, coz, wc, 
garagem, lazer completo e 
mobiliado R$ 1.500 Incluso 
condomínio tel. 947586566
GALPÃO (NOVO)
Presid. Dutra 500Mts² , R$  
7.000,00. F.: 99912-0368

APTO -COND. FLEX
2  Dorms., 1 suíte, sala 2 
ambs c/sacada, 1 vaga, 
65Mts² R$    170.Mil 
entrada + parcelas de R$ 
1.650.00  Ou R$ 320.000. 
A vista  F.: 94766-8524/  
2087-6666.
CASA  EM   MAIRIPORÃ
Terra Preta, ter. 620mts², 
próx. asfalto, rua iluminada, 
2 dorms., 2 wcs., sala e 
coz., R$ 230 Mil. 2404-
1430/ 99730-0649
SALA CENTRO
40m² , c/ wc.,  R$ 750,00 
– 2441-1053 /241-1035 
/94136-6713
CASA JD. PINHAL
2 Dorms. Sala, Coz., wc.,  
área de serv R$ 1.300,00 
a/c depósito  2441-1053 
/241-1035 /94136-6713
CASA COMERCIAL 
CIDADE MAIA
Terreno 10x25, 5 Salas 
– 3 wc., Edicula,  Gar. p/
vários Carros R$ 6.000,00– 
2441-1053 /241-1035 
/94136-6713
APTOS CONTINENTAL
01 Dorm., Sala, Cozinha, 
wc.,  Área de Serv. á partir 
R$ 600,00 – 2441-1053 
/241-1035 /94136-6713
APTO MACEDO (VAGO )
3 Dorms., c/ garagem 
320.000,00 facilita pagto. 
F.: 99912-0368
APTO. VILA RIO DE 
JANEIRO
2 Dorms., Quitado c/ 
escritura 135 Mil, particular. 
F.: 97959-4649

APTO BOM CLIMA
Mobiliado, próx. ao Hospital 
Bom Clima, 75 m² - 
ESCRITURA (ac. fi nanc.) 
3 Dorms c/armários, Piso 
de madeira, Sala, Coz. c/ 
armários,  lavand., Gar., 
Elevador -  R$ 270 MIL –  
2467-8132 / 94755-3874
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
CASA TÉRREA NO 
LAVRAS
Terreno 05 x 40, 2 Quartos, 
Sala, Coz.,  Lavand., WC.,2 
Vagas, Edícula nos fundos 
c/2 comados e wc. Ótima 
Localização Valor R$ 
180 MIL - –  2467-8132 / 
94755-3874
CASA ASSOBRADADA 
JD. S. JOÃO
Terreno 06 x 25, 2 Quartos, 
Sala, Coz. Lavand., 2 wc,  
+ Salão comercial c/wc , 
Ótima Localização Valor R$ 
270 MIL (aceita troca apto 
de menor valor) - –  2467-
8132 / 94755-3874

VENDO APTO 3 DORM
Cond. Fatto 

Oportunidade 265mil 
Lindão! Ac. Financ.
(11) 98121-5581

Massagem 
terapêuticas e 

sensuais, venha 
conhecer novo 

espaço, me ligue e 
agende um horário 

Tel 966270856 / 
26117451

MASSAGEM 
INFINITY

6x ou 10x 
no cartão 

RETIFICA  
DE MOTOR

RUA BENEDITO 
FAUSTINO 

MORAES , 14 
CENTRO 

GUARULHOS 
F.:  99010-3238 – 

SERGIO 

Interessados enviar 
o CV para 

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

falar com Luciana.

Pré-requisito: Com prática 
comprovada em carteira ou 
carta de referência, ensino 

fundamental completo, 
salário R$ 1.238,00/mês, 

Benefícios: Vale Transporte, 
Cesta Básica (R$131,50), 
seguro de vida em grupo, 

refeição no local, Bem-Estar 
Social e Plano Odontológico. 

Local de trabalho: 
Av. Dr. Timóteo Penteado, 

3035, Torres do Tibagi, 
Guarulhos - SP  

VAGA: AJUDANTE 
SERVIÇOS GERAIS 

(LIMPEZA)

GIGA SOM
Contrata Motoristas p/Bico 
(homens e Mulheres) Cat 
de B a E p/ dirigir carros 
de som em São Paulo e 
Região, interessados entrar 
em contato. F.:  2425 2560/
zap 94015-4662

POÇOS SEMI ARTESIANOS

POÇOS COM COMPRESSOR 
E BOMBAS

MANUTENÇÃO EM GERAL

CONTATO
MENEZES

(11) 93923-9519

SÍTIOS
CHÁCARAS
LAVA RÁPIDOS
LAVANDERIAS

(2) CASAS TÉRREA
Jd.Mamãe, Escritura, 
Terreno 225 m²,  4 dorms., 
3 suítes, Sala, Coz., 
Lavand., 3 wcs.,4 Vagas, 
Ótima Localização Valor 
R$ 310 MIL -  2467-8132 / 
94755-3874
APTO MORADA DO SOL
2 Dorms., 1 vga., R$ 150 
Mil ac. auto parte de pgto. 
F.: 96755-1166

SANTANA 1994
Doc. Ok  R$ 4.400,00 .Fone 
(11 ) 97596-5485.

Terça-feira, 10 de março de 2020

ACE-Guarulhos luta por interesse do setor 
empresarial em novo projeto de zoneamento
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O Projeto de Lei 
nº 3249/19, de autoria do Po-
der Executivo e que trata so-
bre o uso e ocupação do solo 
na cidade de Guarulhos, está 
em tramitação na Câmara dos 
Vereadores. Entre várias ou-
tras coisas, o texto estabelece 
as diretrizes do zoneamento 
da cidade, o que pode impac-
tar diretamente na atividade 
econômica de milhares de 
empresários.

A Associação Comercial 
e Empresarial de Guarulhos 
iniciou, há algumas semanas 
uma mobilização para avaliar 
qual é o tamanho real desse 
impacto e para propor eventu-
ais melhorias que benefi ciem 
o setor produtivo da cidade. 
“Como entidade representati-
va, temos a obrigação de atu-

armos de forma vigilante para 
resguardar os interesses da 
classe empresarial”, afi rmou o 
presidente Silvio Alves.

Dirigentes da entidade já 
se reuniram com o arquiteto 
José Joaquim Pinto da Silva, o 
Kim, responsável por impor-
tantes projetos urbanísticos 
dentro e fora de Guarulhos, 
para discutir alternativas de 
uma proposta de melhorias ao 
texto original. “Nossa intenção 
é ouvir o Kim, como técnico, 
para entender qual será o real 
impacto de uma aprovação da 
nova legislação e sugerir aper-
feiçoamentos. Nosso conse-
lheiro Hugo Mesquita já havia 
suscitado essa discussão junto 
ao presidente Silvio Alves du-
rante a primeira reunião de 
diretoria e resolvemos avançar 

FOTO: DIVULGAÇÃO/ACE

nessa mobilização”, explicou 
o vice-presidente Jurídico da 
ACE, Alonso Alvares.

Segundo Hugo Mesquita, 
a expectativa é que a nova 
lei de zoneamento respeite 
o novo perfi l da cidade. “O 
município mudou. Com a 
verticalização das habitações, 
muitos bairros estritamente 
residenciais tiveram aumento 
nos imóveis desocupados. Os 
proprietários não conseguem 
vender ou alugar. Por outro 
lado, nos centros comerciais 
há excesso de oferta e o custo 
para venda ou aluguel é mais 
alto. Precisamos equilibrar 
isso: fl exibilizar o uso comer-
cial, para prestadores de servi-
ços e comércios, por exemplo, 
em bairros hoje apenas para 
uso residencial”, opinou.

Próximos passos
O VP Jurídico da ACE afi rmou que novas reuniões de-

vem ser marcadas em breve para continuar tratando das su-
gestões da classe empresarial. “Já estamos entrando em con-
tato com entidades representativas co-irmãs para que essa 
mobilização ganhe ainda mais força. Nossa intenção é a 
mais positiva possível. Queremos somar ao texto do Execu-
tivo e melhorar o ambiente econômico”, completou Alonso.
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