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RETRATO DO LEITOR   Caro leitor, poste sua foto no Facebook ou Instagram com a #SuaFotoNaFolha. 
Se sua foto for a mais curtida, você poderá ganhar um super prêmio. Participe!

Sábado e domingo, 6 e 7 de novembro de 2021

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG

POLÍCIA - A GCM apreendeu mais de 2,5 mil pinos de cocaína na Vila Lanzara, região central 

Cantora Marília Mendonça 
morre aos 26 anos em 
acidente aéreo em Minas

ACONTECE

volvimento e Assistência Social de Guaru-
lhos, a alta na procura pelos benefícios do 
programa ocorre em razão da retomada 
dos eventos culturais e artísticos na moda-
lidade presencial.

O ID Jovem é um documento que pos-
sibilita acesso a vantagens como meia-
-entrada em eventos artístico-culturais e 
esportivos e vagas gratuitas ou com des-
conto de no mínimo 50% no valor da pas-
sagem no sistema de transporte coletivo 
interestadual.

da cidade no sentido de buscar boas 
saídas nas questões que se colocam de 
maneira técnica e científica”, afirmou a 
reitora da Unisa, professora doutora Lu-
ciane Lúcio Pereira.

Com mais de 50 anos de história, a 
Unisa é referência em São Paulo, sobre-
tudo nos cursos da área da Saúde. A ins-
tituição nasceu a partir do seu curso de 
Medicina e estendeu essa experiência 
para dezenas de outras graduações na 
área. Informações: (11) 2141-8555.

A procura pelas carteirinhas do Pro-
grama ID Jovem (Identidade Jovem) tem 
crescido mensalmente em Guarulhos e 
apresentou um aumento de 295 benefi-
ciários em outubro. Em setembro o to-
tal de documentos gerados foi de 11.325, 
passando para 11.620 no mês seguinte, o 
que representa um acréscimo de 2,6%. Se 
comparado a fevereiro deste ano, quan-
do foram emitidas 2.349 carteirinhas, o 
crescimento nesses oito meses equivale a 
25,33%. Segundo a Secretaria de Desen-

A Subsecretaria da Juventude de Gua-
rulhos, por meio do Projeto Estagiando e 
em parceria com a empresa Inter Estágios, 
realizará na próxima quinta-feira (11) um 
mutirão para inserção de jovens estudan-
tes no mercado de trabalho em oportuni-
dades de estágio remunerado. São cem 
vagas disponíveis nas seguintes áreas: 
administrativa, atendimento, recepção, 
televendas, comercial, engenharia civil, 

A Universidade Santo Amaro (Unisa) 
está com as inscrições abertas para o 
vestibular do novo Campus Guarulhos-
-Dutra, às margens da rodovia Presiden-
te Dutra. A instituição, que é referência 
em Saúde, traz para cidade importan-
tes cursos na área como Enfermagem, 
Farmácia, Fisioterapia, Medicina Veteri-
nária, Nutrição e Psicologia. “Nossa in-
tenção é expandir a pesquisa de acordo 
com a necessidade do município, para 
que a universidade possa ser parceira 

Programa ID Jovem apresenta aumento na adesão em outubro 

Mutirão do Projeto Estagiando oferece 100 vagas na quinta-feira 

Unisa abre inscrições para vestibular no novo campus Guarulhos

marketing / marketing digital, produção, 
expedição e educação física. Jovens que 
tenham entre 16 e 29 anos e que estejam 
cursando o ensino médio, técnico ou supe-
rior deverão comparecer à Subsecretaria 
da Juventude das 13h às 17h com os do-
cumentos pessoais e currículo para realizar 
uma entrevista de seleção para as vagas 
disponíveis. Informações e dúvidas: (11) 
2408-5604.

A cantora Marília Men-
donça, 26 anos, morreu 
nesta sexta-feira, 5, após a 
queda de um avião de pe-
queno porte em uma ca-
choeira na Serra da Pieda-
de, próximo ao município 
de Caratinga, a cerca de 
300 quilômetros de Belo 
Horizonte, no interior de 
Minas Gerais.

Também morreram o 
seu produtor Henrique 
Ribeiro, seu tio e asses-
sor Abicieli Silveira Dias 
Filho, o piloto e copiloto 
do avião. O avião decolou 
de Goiânia com destino 
a Caratinga, onde Marília 
teria uma apresentação 
no período da noite desta 
sexta-feira.

A morte de Marília Men-
donça foi confirmada pelo 
Corpo de Bombeiros de 
Minas e também pela as-
sessoria da cantora. Na 
apuração inicial da reporta-

gem do jornal O Estado de 
S. Paulo, a informação era 
de que todos os passagei-
ros haviam sido resgatados 
e passavam bem, também 
segundo a assessoria de 
imprensa da artista.

De acordo com a Agên-
cia Nacional de Aviação Ci-
vil (Anac), a aeronave era 
um PEC Táxi Aéreo, modelo 
C90A e fabricada em 1984. 
Sua situação de aeronave-
gabilidade (condições para 
voo) é “normal” e o certifi-
cado foi emitido ainda em 
agosto do ano passado.

O caso mobilizou a atu-
ação de policiais militares, 
bombeiros e profissionais 
do Samu, que se deslo-
caram ao local da queda. 
Imagens transmitidas por 
uma rede local mostraram 
a aeronave de pequeno 
porte sobre as pedras da 
cachoeira, com a fusela-
gem avariada.
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Seis UBSs vão estar abertas neste sábado 
pelo Programa Saúde Agora, das 8h às 16h

Prefeitura agracia personalidades 
negras da cidade com 
prêmio Abdias Nascimento

Projeto cultural conscientiza os alunos sobre segurança no trânsito na cidade

DA REDAÇÃO - Neste sábado 
(6) as Unidades Básicas de 
Saúde (UBS) Parque Cecap, 
Primavera, Presidente Dutra, 
Soberana, Parque Jandaia 
e Uirapuru estarão abertas 
pelo Programa Saúde Agora 
para prestar assistência de 
saúde à população, inclusive 
para a vacinação da segunda 
dose e da dose adicional con-
tra a covid-19. O atendimento 
será realizado das 8h às 16h. 

Consultas médicas e exa-
mes de Papanicolau são re-
alizados com agendamento 
prévio. Já para procedimen-
tos como testes rápidos para 
a detecção de HIV, sífilis e 
hepatite C, dispensação de 
medicamentos e vacinas de 
rotina, o atendimento é rea-
lizado por demanda espontâ-
nea, sem agendamento. 

A abertura das UBS nesta 

DA REDAÇÃO - O Teatro Ada-
mastor foi palco na noite dessa 
quarta-feira (3) da premiação 
de personalidades negras da 
cidade, que promovem ações 
de promoção da igualdade ra-
cial, inspiradoras às futuras 
gerações. O evento integra a 
programação do Novembro 
Negro 2021, realizado pela 
Subsecretaria da Igualdade 
Racial (SIR) de Guarulhos.

Segundo Anderson Gui-
marães, titular da SIR, inicia-
tivas como esta são de grande 
relevância e fortalecimento 
do processo identitário da 
população negra na cidade. 
“Essas pessoas possuem re-
conhecida trajetória históri-
ca e cultural na formação de 
Guarulhos, sendo uma honra 
poder contribuir para essa 
efetivação”, comentou.

Foram homenageados 

DA REDAÇÃO - A praça Nossa Se-
nhora Aparecida, onde está lo-
calizada a EPG Siqueira Bueno, 

profissionais, empresários e 
pessoas comprometidas com 
ações afirmativas, como Elisa 
Lucas Rodrigues, Rita Maria 
dos Santos, Nina Cotrim, Ieda 
Favo, Dalila Figueiredo, Sol 
Gonçalves, Roberto Samuel, 
Ana Beatriz Bezerra Pereira, 
Juliana Félix, Nunes da Silva 
Gualter, Mayara Moura, Ru-
bens de Aquino, Vera Apa-
recida dos Santos, Fabiano 
Moreno, Vagner Valentim Pe-
reira e Geraldo Júnior.

O prêmio 
Criado em 2015 por San-

dra Santos, o Prêmio Abdias 
do Nascimento é entregue 
anualmente a personalidades 
negras locais, em homenagem 
ao escritor, poeta, ator, pesqui-
sador, escultor, professor e po-
lítico que batalhou pela causa 
da igualdade racial.

na Vila Galvão, recebe desde o 
último dia 1º apresentações do 
Teatro Móvel Viajando de Bem 

data é também uma oportu-
nidade para as pessoas que 
estão com a segunda dose 
ou a dose adicional da vaci-
na contra a covid-19 atrasa-
da completarem o esquema 
vacinal. Nesta sexta-feira (5) 
Guarulhos registra 33.985 
faltosos da segunda dose da 
Coronavac, 37.937 da Astra-
Zeneca e 93.454 da Pfizer. 

Já entre as pessoas aptas 
a receberem a dose adicio-
nal, o número de faltosos é 
de 42.743. São pessoas com 
60 anos ou mais, imunossu-
primidos de alto grau, bem 
como trabalhadores da saúde 
com mais de 18 anos que fo-
ram vacinados com dose úni-
ca ou segunda dose há pelo 
menos seis meses (indepen-
dentemente do imunizante) 
ou há 28 dias, como é o caso 
do intervalo das doses para 

pessoas com alto grau de 
imunossupressão.

Para se vacinar, basta 
apresentar cartão de vacina-
ção, documento com foto e 
comprovante de endereço. 
Além desses documentos, 
trabalhadores da saúde de-
vem levar comprovante de 
vínculo empregatício na área 
da saúde (original e cópia), 
imunossuprimidos de alto 
grau devem  apresentar do-
cumento (original e cópia) 
que comprove o alto grau e 
menores de 18 anos têm de 
levar o Termo de Assenti-
mento disponível nos locais 
de vacinação ou em bit.ly/
duvidasvacinagru, assinado 
pelos pais ou responsáveis.

O intervalo entre a primei-
ra e a segunda dose da vacina 
Coronavac e a do imunizan-
te Pfizer para maiores de 18 
anos é o mesmo, 21 dias. Já o 
da AstraZeneca e o da Pfizer 
para adolescentes de 12 a 17 
anos é de 56 dias. Portanto, to-
das as pessoas que foram va-
cinadas com a primeira dose 
de Coronavac ou Pfizer (18+) 
antes do dia 16 de outubro, e 
as que tomaram a primeira 
dose da AstraZeneca ou da 
Pfizer (12 a 17 anos) antes do 
dia 11 de setembro poderão 
completar o esquema vacinal 
neste sábado (6).
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com a Via. A iniciativa é promo-
vida pelo grupo EcoRodovias e 
tem como objetivo abordar te-
mas do cotidiano relacionados 
ao trânsito para crianças, e vem 
ao encontro de ações realizadas 
entre as secretarias de Transpor-
tes e Mobilidade Urbana e Edu-
cação, por meio da Escola 360. 
As apresentações para os alunos 
seguem até esta sexta-feira (5).

O Viajando de Bem com a 
Via é um projeto cultural itine-
rante, aprovado pela Lei de In-
centivo à Cultura, da Secretaria 
Especial da Cultura do governo 
federal. As apresentações tea-

trais têm como apoio materiais 
e dinâmicas pedagógicas espe-
cíficas para contribuir com a 
educação de jovens e crianças. 
Com o tema Educação e Se-
gurança no Trânsito, o projeto 
acontece dentro de um auditó-
rio móvel adaptado com palco 
e, na parte externa, uma estru-
tura de minipista em que são 
exibidas e encenadas histórias 
e situações do cotidiano.

A peça é encenada de ma-
neira lúdica, com muita diver-
são e, principalmente, cons-
cientização para os alunos 
sobre os cuidados necessários 

A BRASCOOPER COOPERATIVA DO TRABALHADOR DE RECICLA-
GEM, devidamente arquivado na JUCESP sob nº 35400110864 e 
inscrito no CNPJ 11.176.124/0001-49, convoca todos os coope-
radores para a ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA que será 
realizada no dia 17 de novembro de 2021, às 18h00 horas, caso 
não haja quórum a 2ª chamada será às 18h30 horas conforme de-
termina no §3º do Artigo 18, na Rua Caraguatatuba 160, 3º an-
dar na cidade de Guarulhos, SP., para a seguinte Ordem do Dia. 1 
-  Discussão e Aprovação do novo Estatuto Social; 2 – Adesão de 
novos cooperados; 3 – Eleição e posse do Conselho Administrativo 
e Conselho Fiscal; 4 – Escolha e posse da Diretoria Administrativa; 
5 – Outros assuntos de Interesse. São Paulo, 06 novembro de 2021. 

MARLENE RICARDO FRANCO – Presidente
RG. 11.269.361-1 SSP/SP – CPF 004.369.968-55

no trânsito. Viajando de Bem 
com a Via conta a história da le-
gendária viagem de duas ami-
gas que pegam a estrada após 
encontrar um carro que perma-
neceu mais de 50 anos em uma 
garagem. Após o espetáculo, 
as crianças podem colocar em 
prática tudo o que aprenderam 
na minipista e vivenciar o dia a 
dia no trânsito.

Todos os protocolos sanitá-
rios contra a covid-19, como afe-
rição da temperatura corporal, 
distanciamento social, uso obri-
gatório de máscaras e álcool em 
gel vêm sendo cumpridos.
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Na conta do pingado, preço do café 
dispara e leite tem pequena queda

DA REDAÇÃO - A Folha Metro-
politana foi mais uma vez 
aos principais atacadistas 
pesquisar os preços dos 10 
produtos indispensáveis na 
cozinha do brasileiro. No 
mês de novembro o Ataca-
dão roubou a liderança do 
Assaí e foi quem apresentou 
o melhor preço na soma to-
tal dos produtos (R$ 73,23), 
seguido pelo Giga (R$ 75,57) 
e pelo Assaí (R$ 76,05). O 
Makro ficou em quarto lu-
gar (R$ 78,10) e o Roldão foi 
o último colocado, apresen-
tando o preço mais caro (R$ 
80,98) dentre os cinco con-
correntes.

A maioria dos mercados 
apresentou um valor total 
mais caro em relação ao mês 
de outubro, a explicação é a 
mesma, a disparada do pre-
ço do café, que encareceu a 
cesta de compras. Se em ou-
tubro você gastava em média 

R$ 15,09 para comprar um 
pacote de café Pilão almofa-
da de 500 g, em novembro 
esse valor médio subiu para 
R$ 18,45 (ver gráfico). O pre-
ço do café vem subindo des-
de nossa primeira pesquisa, 
em junho, quando era pos-
sível encontrar o pacote nas 
prateleiras do mercado por 
R$ 9,49. 

Já o outro componente do 
pingado, o leite, apresentou 
uma leve baixa do mês pas-
sado para cá. A embalagem 

do leite Italac de 1 litro que 
custava em média R$ 4,07 
em outubro, agora está R$ 
3,71. Outros produtos como o 
arroz e o macarrão apresen-
taram leve queda nos preços, 
enquanto o óleo de soja au-
mentou.

A melhor maneira de con-
tinuar economizando é pes-
quisar. Recorte nossa tabela e 
compare os preços com o seu 
mercado favorito. Essa é uma 
forma rápida e inteligente de 
economizar o seu dinheiro.
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ASSAÍ   
R$ 76,05

ATACADÃO 
R$ 73,23 

GIGA
R$ 75,57

RANKING DOS ATACADISTAS

 4°  MAKRO   R$ 78,10
 5°  ROLDÃO  R$ 80,98

PREÇOS DOS 10 PRODUTOS DA CESTA FOLHA METROPOLITANA NOS ATACADISTAS RANKING DOS ATACADISTAS
PREÇO UNITÁRIO EM 5/10/2021 ATACADÃO GIGA ASSAÍ MAKRO ROLDÃO 1° ATACADÃO 73,23R$             
Arroz Branco Longo-fino Tipo 1 Camil - 5Kg 17,80R$             16,90R$             17,90R$             18,99R$             19,79R$             2° GIGA 75,57R$             
Feijão Carioca Camil, Kicaldo ou Caldo nobre Tipo 1 – 1kg 6,25R$                6,29R$                6,25R$                6,49R$                6,29R$                3° ASSAÍ 76,05R$             
Óleo de soja Soya - 900ml 7,90R$                7,95R$                8,09R$                7,85R$                7,89R$                4° MAKRO 78,10R$             
Macarrão Espaguete Adria Nº8 com Ovos - 500g 2,78R$                3,14R$                2,79R$                3,29R$                3,51R$                5° ROLDÃO 80,98R$             
Açúcar Refinado União 1Kg 4,05R$                4,05R$                4,05R$                4,05R$                3,89R$                
Café Pilão Tradicional Almofada 500 g 15,68R$             18,88R$             18,88R$             18,99R$             19,82R$             
Leite Integral ou desnatado UHT Italac - 1 Litro 3,75R$                3,49R$                3,75R$                3,79R$                3,79R$                
Molho de Tomate Tradicional Quero - 340g 1,14R$                1,35R$                1,35R$                1,25R$                1,42R$                
Farinha de Trigo Tradicional Dona Benta 1kg 3,90R$                3,99R$                3,90R$                3,95R$                4,29R$                
Achocolatado em Pó Solúvel Toddy 800g 9,98R$                9,53R$                9,09R$                9,45R$                10,29R$             

TOTAL 73,23R$             75,57R$             76,05R$             78,10R$             80,98R$             

OUTUBRO NOVEMBRO
Café (500g) 15,09R$             18,45R$            
Leite (1 litro) 4,07R$                3,71R$               
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 R$ 3,60

 R$ 3,70

 R$ 3,80

 R$ 3,90

 R$ 4,00

 R$ 4,10

OUTUBRO NOVEMBRO

Leite (1 litro)

PREÇOS DOS 10 PRODUTOS DA CESTA FOLHA METROPOLITANA NOS ATACADISTAS
PREÇO UNITÁRIO EM 5/10/2021 ATACADÃO GIGA ASSAÍ MAKRO ROLDÃO
Arroz Branco Longo-fino Tipo 1 Camil - 5Kg 17,80R$             16,90R$             17,90R$             18,99R$             19,79R$             
Feijão Carioca Camil, Kicaldo ou Caldo nobre Tipo 1 – 1kg 6,25R$                6,29R$                6,25R$                6,49R$                6,29R$                
Óleo de soja Soya - 900ml 7,90R$                7,95R$                8,09R$                7,85R$                7,89R$                
Macarrão Espaguete Adria Nº8 com Ovos - 500g 2,78R$                3,14R$                2,79R$                3,29R$                3,51R$                
Açúcar Refinado União 1Kg 4,05R$                4,05R$                4,05R$                4,05R$                3,89R$                
Café Pilão Tradicional Almofada 500 g 15,68R$             18,88R$             18,88R$             18,99R$             19,82R$             
Leite Integral ou desnatado UHT Italac - 1 Litro 3,75R$                3,49R$                3,75R$                3,79R$                3,79R$                
Molho de Tomate Tradicional Quero - 340g 1,14R$                1,35R$                1,35R$                1,25R$                1,42R$                
Farinha de Trigo Tradicional Dona Benta 1kg 3,90R$                3,99R$                3,90R$                3,95R$                4,29R$                
Achocolatado em Pó Solúvel Toddy 800g 9,98R$                9,53R$                9,09R$                9,45R$                10,29R$             

TOTAL 73,23R$             75,57R$             76,05R$             78,10R$             80,98R$             
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Aluno do projeto PEIS realiza o sonho de conhecer os estúdios de uma rádio
DA REDAÇÃO - Realizar um so-
nho é sempre emocionante. 
Ainda mais quando não se 
espera tão cedo. E foi isso que 
aconteceu nessa quarta-feira 
(3) com Diego Barreto, de 18 
anos. Ele, que é deficiente vi-
sual e aluno do projeto PEIS 
- Práticas Educativas para a 
Inclusão Social da Pessoa com 
Deficiência Visual, sempre foi 

apaixonado por rádio e tem 
radialistas como seus compa-
nheiros e, por isso, sonhava 
em conhecer um estúdio e 
como opera uma emissora. 

A Top FM, que fica na ave-
nida Paulista, abriu as portas 
para receber o aluno, que é 
apaixonado por comunicação 
e participou ao vivo do progra-
ma Samuel Gonçalves, contan-

FOTO: IVANILDO PORTO

Secretário Gilberto Penido acompanha visita de Diego
Durante toda a visita, enquanto conhecia as instalações da rádio, Diego teve descrição 

do prédio, das salas e dos estúdios de gravação, e de toda equipe que o acompanhou. 
Conversou sobre softwares usados no programa e pegou umas dicas. Na oportunidade, 
o apresentador Samuel Gonçalves lembrou da importância de estudar e se dedicar para 
conquistar o que ele busca. “Faça cursos, estude, continue ouvindo muito rádio, treine. 
Apenas fazendo, errando e acertando é que você vai aprender como fazer. Você já tem 
meio caminho andado, espero em breve ver você em um grande programa”, incentivou-o.

O subsecretário de Acessibilidade e Inclusão (SAI) de Guarulhos, pasta responsável 
pelo projeto e que integra a Secretaria de Direitos Humanos (SDH), Gilberto Penido, conta 
que Diego revelou para sua professora Fernanda esse sonho. “Ele sempre teve muito apoio 
e incentivo dentro de casa, sempre foi um aluno dedicado. Antes da pandemia estava in-
clusive iniciando o processo para aprender a andar na rua sozinho. Quando ele comentou 
em sala de aula que seu sonho era conhecer os estúdios de uma rádio, começamos a buscar 
os meios. Ver o sorriso no rosto dele, a sua empolgação, é muito gratificante”, comentou. 

Além da visita, Diego recebeu ainda, das mãos do titular da SAI e do radialista, o 
certificado pela participação no programa Desperte Seu Olhar Inclusivo 2021, concurso 
fotográfico para pessoas com deficiência.

do sua história e falando sobre 
sua paixão.  “Foi uma sensação 
única. Quando uma oportuni-
dade aparece, a gente tem que 
aproveitar. Quando o Samuel 
me chamou para participar 
do programa, o nervosismo 
bateu, mas eu segurei bem”, 
revelou Diego. 

 “O comunicador cria uma 
proximidade com o ouvinte e 

foi isso que me fez apaixonar 
pelo rádio. Ele é meu compa-
nheiro, eu estudo ouvindo 
rádio, durmo ouvindo rádio, 
faço tudo com ele ligado. 
Quando eu ouvi a primei-
ra vez eu achei muito incrí-
vel”, contou. Diego também 
tem um programa de rádio 
online, que é transmitido 
diariamente das 9h às 12h. 

“Eu comecei com um pro-
grama de notícias por áudio 
no WhatsApp para os meus 
amigos e conhecidos e en-
tão, consegui um espaço em 
uma rádio online. Faço tudo 
sozinho, aprendi a mexer nos 
programas de transmissão 
acessíveis e faço de segunda 
a sexta-feira a minha partici-
pação”, completou.



Após vitória contra Hortolândia, sub-9 enfrenta Elite Itaquerense
DA REDAÇÃO - O sub-9 do 
Guarulhense goleou, no 
último final de semana, o 
Hortolândia pelo placar de 
6 a 0. Neste sábado, 6/11, a 
equipe duela, fora de casa, 
contra o tradicional Elite 
Itaquerense.

Atualmente, o Galo ocupa 
a 5ª posição na classificação, 
mas tem um jogo a menos do 
que o Juventus, adversário 
direto na tabela. Caso vença 
o próximo jogo, o esquadrão 
comandado por Luciano Toni 
somará 10 triunfos em 14 
confrontos realizados.

“Já esperava um jogo di-
fícil contra Hortolândia, sei 

que eles marcariam com 
defesa baixa, porém conse-
guimos colocar nossa inten-
sidade de jogo e conquista-
mos um gol rápido, assim 
nos deu mais tranquilidade 
e conseguimos controlar 
a partida. Foi uma vitória 
importante para retomar a 
confiança”, comemora Toni.

“Sábado enfrentamos 
mais um duelo difícil. O Elite 
é uma equipe muito qualifi-
cada e que sabe utilizar bem 
o fator casa ao seu lado, po-
rém trabalhamos bem essa 
semana e estamos confiantes 
que faremos um bom jogo”, 
conclui o profissional.
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Feminino do Guarulhense garante classificação 
em todas as categorias no Campeonato Paulista

Sub-12 do Galo enfrenta Capão Bonito em 
duelo que vale a permanência no Estadual

Embalado, Sub-15 vence a terceira 
seguida e mira classificação

DA REDAÇÃO - Os times de fut-
sal feminino do Guarulhense 
estão fazendo bonito na pri-
meira fase do Campeonato 
Paulista e, com antecedência, 
garantiram vaga na próxima 
fase da competição.

As equipes sub-11 e sub-13 
jogam com o objetivo de ga-
rantirem o avanço como vice-
-líderes na tabela geral. Neste 
sábado, 6/11, a partir das 9h, no 
Ginásio Zé do Feijão, os times 
comandados por Carla Oliveira 
enfrentam Taboão da Serra.

Já o sub-15, que não tem 
mais jogos para disputar, está 
em segundo na classificação 
e aguarda outros resultados 
pela definição. Por fim, o sub-
17, atualmente em terceiro, de-
pende das próprias forças para 
alcançar a vice-liderança. As 
comandadas de Dennas Olivei-
ra enfrentarão no próximo dia 
14, fora de casa, o Guarujá, que 

DA REDAÇÃO - Após eliminação 
para o Raposas da Leste na Sé-
rie Ouro do Campeonato Pau-
lista, o sub-12 do Guarulhense 
enfrenta, neste domingo, 7/11, 
no Ginásio da Federação, o Ca-
pão Bonito em jogo que vale a 
continuidade da categoria no 
torneio estadual.

Caso o Galo vença o adver-
sário, se classificará entre os 
quatro melhores da Série Prata, 
ficando a dois jogos do título. 
“Precisamos ganhar para con-

DA REDAÇÃO - Jogando pela Liga 
São Paulo Ângulo de futebol 
de campo, o Guarulhense foi 
até São Bernardo do Campo 
na sexta-feira enfrentar a forte 
equipe do Lençoense. Jogando 
fora de casa, o Galo voltou com 
uma vitória e uma derrota na 
bagagem.

A equipe sub-17 lutou até o 
fim, mas foi superado por 3x0, 
enquanto o Sub-15 venceu por 
3x2, gols de Juan, Kauê e Ga-
briel Souza, fechando a vitória 
em uma cobrança de falta de 
muito longe. O volante foi eleito 
o craque do jogo.

A equipe Sub-15 do Galo já 
havia vencido os jogos contra a 

tinuar na competição, pois a 
vantagem do empate é do ad-
versário. É hora de aproveitar 
da melhor forma possível todas 
as oportunidades de ataques 
que forem criadas na partida”, 
afirma Wellington Severo, trei-
nador da equipe.

“Ainda não podemos 
falhar na parte defensiva. 
Faremos de tudo o que for 
possível para permanecer vi-
vos dentro do campeonato”, 
acrescenta Severo.

ACAP (2x1), jogando pela Liga 
SP, e na quinta-feira, pela es-
treia da Copa Pró Menor, bateu 
a boa equipe do EC Guarulhos 
por 1x0.

Com seis pontos conquista-
dos, o Sub-15 do Guarulhense 
espera a definição da rodada 
para confirmar a vaga na pró-
xima fase da competição. Já no 
sub-17, apesar da derrota, o Galo 
soma 10 pontos e segue com 
boas chances de ir à semifinal.

No domingo (7), a equipe 
sub-15 volta a campo para en-
frentar o Aces, pela segunda 
rodada da Copa Pró-Menor. O 
jogo acontece no Estádio Cícero 
Miranda às 16h.

ocupa a posição atualmente.
“O sentimento é único. 

Sempre esperamos o melhor 
quando chegamos em uma 
equipe. Esperamos que haja 
uma pequena evolução. O 
sub-15 conseguiu se classifi-
car e isso é de grande valia. 
Fico feliz pela classificação 
da categoria, sabemos das 
dificuldades que vamos en-
frentar na semifinal, porém 

vamos treinar e desfrutar 
desse feito”, ressalta Dennas.

“No sub-17, a ideia era lu-
tar com unhas e dentes para 
chegarmos à semifinal. São 
meninas talentosas, que al-
mejam uma equipe sub-20 
para, futuramente, iniciarem 
na categoria adulta.  Elas so-
nham em viver do futsal. Es-
tou bem contente”, finaliza o 
treinador.

FOTOS: @EQUIPEGOA

FOTO: ANDERSON ROMÃO

FOTO: DIVULGAÇÃO
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SP anuncia o cartão TOP para pagamento em 
linhas da EMTU e no sistema metroferroviário

Operações da PF investigam fraudes em 
contas da Caixa Econômica em Guarulhos

DA REDAÇÃO - O governador 
João Doria anunciou nesta 
sexta-feira (05), o lançamen-
to do cartão TOP, uma etapa 
fundamental no processo de 
modernização dos meios de 
pagamento dos transportes 
sobre trilhos e linhas de ôni-
bus intermunicipais gerencia-
das pela Empresa Metropoli-
tana de Transportes Urbanos 

DA REDAÇÃO - A Polícia Federal (PF) de-
flagrou, nesta sexta-feira (5), as opera-
ções Fraudcard e Empório da Fraude 
visando desarticular esquemas crimi-
nosos organizados para a prática de 
fraudes em contas eletrônicas mantidas 
na Caixa Econômica Federal.

Seriam cumpridos 24 mandados de 
busca e apreensão e um mandado de 
prisão temporária nas cidades de São 
Paulo, Jundiaí, Guarulhos, Mogi das 
Cruzes, Biritiba Mirim e Santa Isabel, 
além da quebra de sigilos de dados dos 
investigados e sequestro de bens.

As ações são desdobramentos da for-
ça-tarefa Tentáculos, instituída para a re-
pressão a fraudes bancárias eletrônicas 
e que envolve a cooperação entre a Po-
lícia Federal e as instituições bancárias.

Em razão da atuação integrada, a 
Operação Fraudcard teve início após o 
recebimento de informações encami-
nhadas pela Caixa, informando a exis-
tência de 128 contas fraudadas entre 
julho de 2019 e janeiro de 2020.

De acordo com a PF, o esquema 
criminoso era praticado através da al-
teração de endereços de correntistas, se-

guida da solicitação de segunda via dos 
cartões bancários, que, então, eram en-
tregues em endereços pertencentes aos 
próprios investigados ou pessoas a eles 
relacionadas. Uma vez desbloqueados, 
os cartões eram utilizados em maqui-
netas registradas em nome dos próprios 
envolvidos e de terceiros, mas que per-
maneciam na posse dos investigados e 
no comércio formal.

A Operação denominada Empório 
da Fraude iniciou com a análise de in-
formações inseridas na Base Nacional 
de Fraudes Bancárias Eletrônicas, que 
indicaram golpes em contas bancárias 
por meio de aplicativo da Caixa. Os in-
vestigados conseguiam alterar os ende-
reços das vítimas, substituindo-os por 
endereços próprios ou de terceiros.

Posteriormente, também era solici-
tada a segunda via dos cartões e, após 
seus recebimentos, eram realizadas 
transações em estabelecimentos comer-
ciais. Os trabalhos investigativos iden-
tificaram a realização de 64 transações 
fraudulentas no período compreendido 
entre 1º de janeiro a 10 de setembro de 
2020.

(EMTU) na Região Metropoli-
tana de São Paulo.

O TOP irá substituir o car-
tão BOM gradativamente, per-
mitindo novas funcionalidades 
sem interferir nos benefícios já 
proporcionados aos passagei-
ros que utilizam o cartão de 
transporte atual. O plano de 
modernização dos meios de pa-
gamento foi iniciado em setem-
bro de 2019 com as atividades 
do sistema TOP nos trilhos.

“Vamos iniciar uma nova 
era, mais moderna e mais fun-
cional no sistema de ingresso 
nas estações do Metrô e CPTM 
e no transporte intermunici-
pal gerenciado pela EMTU”, 
comentou Doria. “Uma função 
que possibilita o acesso a todo 
sistema estadual de transporte 
com um único cartão”, comple-
tou o governador.

O novo cartão TOP é uma 
iniciativa pioneira e única no 

país. Pela primeira vez, uma 
plataforma agregará e integra-
rá funções de pagamento de 
transporte, débito e crédito e, 
futuramente, diversos outros 
serviços de relevância ao cida-
dão. Desde o lançamento, se-
rão oferecidos serviços finan-
ceiros, como a Conta Digital e 
o cartão multifuncional que, 
além de cartão de transporte, 
também é cartão de débito e 
crédito aceito em mais de dois 
milhões de estabelecimentos 
comerciais. O cidadão poderá 
escolher a opção apenas para 
o transporte.

“Demos mais um passo na 
modernização do já conhecido 
cartão de transporte BOM, com 
diversos benefícios e novas so-
luções, algumas ainda inédi-
tas no contexto da mobilidade 
urbana brasileira”, ressaltou o 
secretário de Transportes Me-
tropolitanos, Paulo Galli.

FOTO: WILLIAM MOREIRA/AE

MISSAS DE NOSSA 
SENHORA DA CABEÇA

PARÓQUIA DAS SANTAS MISSÕES
Padre Ricardo Padavini

Rua Sete de Setembro, nº 10, Centro – Guarulhos
(atrás da Catedral e ao lado da Defensoria Pública)

(11) 9 9657-2299

Nesta
TERÇA-FEIRA 
(09 DE NOVEMBRO)
Horários:
9h, 12h, 15h e 19h

Você que sofre com 
doenças ou dores 
na cabeça, esteja 
presente para 
receber a oração 
de cura divina.

Pagamento por aproximação é
uma das novidades do projeto

Entre as outras novidades deste lançamento está a in-
tegração do cartão com o aplicativo TOP. Este aplicativo 
permite a venda dos Bilhetes Digitais QR Code e também 
possibilita a gestão da conta digital e das funcionalidades 
de transporte, débito e crédito do cartão. Outro diferen-
cial, é o pagamento por aproximação, que já inicia período 
de teste na nova Estação João Dias, da CPTM, por meio 
das bandeiras Mastercard, Visa e ELO. Os equipamentos 
estão sinalizados para facilitar o embarque do cidadão.

Assim como o BOM, o Cartão TOP poderá ser usado 
para embarque nas linhas da EMTU operadas na Região 
Metropolitana de São Paulo, além da CPTM e Metrô. O 
passageiro segue contando com o benefício do desconto 
de R? 1,50 na integração entre ônibus e trilhos.

A substituição do cartão BOM para TOP começa nes-
ta sexta-feira (05) com os cartões BOM Vale-Transporte e, 
a partir de dezembro, será ampliada para os cartões BOM 
Comum. Os cartões BOM Escolar, Sênior e Especial serão 
trocados no início de 2022. A população será constantemen-
te comunicada sobre os prazos e formas de troca do cartão.

O novo cartão TOP poderá ser retirado gratuitamente 
em um dos postos presenciais ou entregue em domicílio 
com custo de envio. O calendário, informações e locais de 
troca do cartão estão disponíveis no site do TOP. Dúvidas 
também podem ser retiradas pelo WhatsApp do TOP (11 
3888 2200) ou acessar as redes sociais Facebook, Insta-
gram e Twitter (@boradetop).



HORÓSCOPO

PALAVRAS CRUZADAS DIRETASCLASSIFICADOS
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ÁRIES: Coisas além do seu controle irão melhorar e 
muito as questões pessoais para você. A sorte poderá ser 
favorável a você neste momento.

TOURO: Aumentará bastante a sua pressão arterial neste 
momento, contudo deve tentar fazer o possível para 
eliminar as influências do Sol em sua constelação.

GÊMEOS: As questões que envolvem a sorte estarão bem 
conectadas à você agora. Pense em tudo o que você pode 
fazer para melhorar o seu eu. 

CÂNCER: O astro rei tente a lhe render uma grande ajuda, 
mas também poderá fazer você ficar firme demais em 
alguns momentos. 

LEÃO: O seu temperamento explosivo poderá por vezes 
nublar as suas decisões, mas no geral irá conseguir agir cor-
retamente. Busque o controle interior para evitar desgastes.

VIRGEM: Tente prosseguir com calma e dando total atenção 
nas coisas que são de fato muito importantes neste dia. Po-
derá cumprir algumas coisas que não esperava ser possível.

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

ESCORPIÃO: Poderá notar que houve muita tranquilidade 
para você obter um rompimento de limites para ganhar 
mais espaço. 

SAGITÁRIO: Os planetas Marte e Plutão farão bastante 
diferença neste momento para que tenha ainda mais 
dúvida. 

CAPRICÓRNIO: Diversos dos teus intuitos acontecerão por 
advento da sua acuidade. O seu êxito progredirá conforme 
as suas aptidões. 

AQUÁRIO: Aquelas coisas que você vem expondo com tamanha 
veneração será demasiadamente boa para as suas convicções. 
Forças estão à favor de um novo emprego.

PEIXES: Possíveis flutuações te entediarão ao tomar 
decisões, Júpiter será o responsável por permitir esses 
problemas na sua vida. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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"Quem te
viu, quem

te (?)",
expressão 

Estojo de
couro para
revólver

Militar
bom de

mira, que
atua só

(?) sincro-
nizado,
esporte
olímpico

Massa (?):
resulta da
perda de
gordura

Fator de-
terminante
no preço
do carro 

Forma
da boca
aberta

Antônio
Olinto,
escritor
"imortal"

"(?)
Kombat",
jogo de 

videogame

Célula re-
produtiva
madura
(Biol.)

Nome
frequente

entre
islâmicos

Membro
do corpo
discente
(fem.)

Pedra
preciosa,
em inglês

Vento
brando 

e intermi-
tente

Resultado
esperado
de equipe
de vendas 

Exemplo
de prepo-

sição
essencial

Área
anunciada
nos classi-

ficados
Mesquita

de (?),
postal de

Jerusalém

Anseio 
do órfão 

Cão
brasileiro

Rodrigo (?),
apresen-

tador
Usufruir

Jardim
bíblico

Alimento
pastoso

A lacraia, por sua
classe zoológica

A Cidade Cultura, no
Rio Grande do Sul 

Valor desprezado 
pelo homem-bomba
Resposta cortês a

"Com licença?"

Cetáceo
como a

jubarte ou
a franca

Time, em
inglês

Peça de 
guindastes
Trabalho do
pedreiro

Processo intensificado
pela queima de com-

bustíveis
fósseisPoder (?):

diminui
com o

aumento
da inflação

Habitat 
da rena

As
pessoas
que são
inimigas

da religião

Casaco,
em inglês

(?) Espe-
cial: resol-
ve casos
de menos
comple-
xidade

Elfo, em
inglês

Sufixo de
"boiada"

Significado
do "O" na
sigla ONS

Corta (a
grama)

André (?),
ex-tenista

Dedo do
pé, em
inglês

Entidade
feminina

da
Umbanda

(?)-
cadáver:

exala
cheiro

ruim (Bot.)

QVC
AQUISITIVO

JUIZADOELF
ELNADODR
COATAPARA
IMPIASEDEN
EOMAGRAC

TUNDRAEAAO
TOEROLDANA
DOIEOOT

POMBAGIRAI
FLORAALAR

ARAGEMFILA
NTMETAUD

TEAMTERRENO
BALEIAOMAR

3/elf — gem — toe. 4/coat — team. 6/geleia. 9/quilópode. 10/santa maria.

Relax

Saúde

KAKAU  MASSAGEM 
Morena fogosa. Local 
discreto. Atendo só. F: 
96414-1996 (Whats)
PRISCILA E AMIGA 
Venha me conhecer. F.: 
(11) 96906- 2015.
CASA DE MASSAGEM 
Relaxe c/prazer  R. 
Diogo Farias 230  Centro 
Gru.  2408-8532/  94133-
9823

ASSISTÊNCIA  
MÉDICA 
Plano de saúde , Hbc 
Saúde, Hospital Bom 
Clima , Med Tour. F.: 
98122-5695

NEGÓCIOS

IMÓVEIS

Aluga-se

APTO. CECAP 
1º andar,  repleto de 
armários.  F.:  94013-7411
CASA COND. B. CLIMA 
2 Dorms., sla, coz., 2 wcs. 
completa c/todos moveis - a 
geladeira 97373-8685  c/ 
Aparecido.

Autos

ONIX 2015 
Vendo, Lt, única dona. R$ 
45 Mil F.:  2456 9274 Silvia/ 
94712-1260 Ronaldo.

VEÍCULOS

EDITAL

Sítios e Chácaras

TERRENO 1.500MTS. 
Fundo pra Repesa, pé 
na água e terreno de 
1.000Mts. a 80Mts. da 
água. Preço a combinar . 
F: 99935-6619 Vivo
TERRENO 1.500MTS. 
Fundo pra Repesa, pé 
na água e terreno de 
1.000Mts. a 80Mts. da 
água. Preço a combinar . 
F: 99935-6619 Vivo

EMPREGOS

Precisa-se

ELETRICISTA DE 
CAMINHÃO 
Barcelona Auto Center 
admite c/ Urgência, Av 
Otávio B. Mesquita, 380 - 
Guarulhos - SP  F.: 94791-
0016 ou 2463-2948

SIDNEI OSNI COELHO, 
AUTONOMO, CPF 

733752419-68, RG 
33055539-X- SSP-SP,  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL  

DE GUARULHOS N° 
0090296, COMUNICA  
OS  EXTRAVIOS  DOS  

LIVROS FISCAIS  
MODELOS  N° 51 E 57 
; FICHA DE INSCRIÇAO 

INICIAL–CCM E OUTROS 
DCTOS FISCAIS

DECLARAÇÃO 
DE EXTRAVIO JOSE ROBERTO 

GARCIA MORANGO
CPF: 263.896.308-91

INSCRIÇAO 
PREFEITURA DE 

GUARULHOS:  78.931
COMUNICA OS  

EXTRAVIOS DOS 
LIVROS

MOD. 51 E MOD. 57

EXTRAVIO

Um homem que se cuida tem atitude!

Novembro

AZUL
Novembro

AZUL
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