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VOO - E é no céu de Guarulhos que chegadas e partidas podem ser observadas através dos aviões de Cumbica
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Manchete da Folha de São 
Paulo desta quarta diz que 
51% dos brasileiros são con-
tra a reforma da previdência. 
Que tal se ela jogasse na pri-
meira página que, quatro em 
cada dez brasileiros apoiam 
a reforma? E que o grosso 
dos que são contra – 61% - 
são funcionários públicos, os 
que recebem salário integral 
depois de aposentados, pri-
vilégio negado aos demais 
mortais?

Melhor ainda: não seria 
mais honesto dizer em man-
chete que caiu o número de 
brasileiros que rejeitam a re-
forma da previdência? No 
texto, o jornal diz que, em 
2017, no governo Temer, 72% 
dos entrevistados se diziam 
contrários à mudança. Agora 
são 51%.

Resumo: o brasileiro, cada 
vez mais, parece aceitar que a 
reforma da previdência é ab-
solutamente necessária pra 
este país sair do buraco. Ou, 
se preferem, não cair de vez 
no precipício.

 
De bem com o vice
O prefeito Guti, como o 

esperado, falou muito ontem 
na entrevista concedida à 
TV Guarulhos, no programa 
Espalha Fatos. Disse que o 
levantamento da gigantes-
ca dívida do município está 
sendo realizado pelo depar-
tamento competente; que 
está de bem com o seu vice 
Alexandre Zeitune; que espe-
ra ter bala na agulha pra en-
tregar um grande número de 
obras no final de seu manda-
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to; que, espera, sim, ser can-
didato à reeleição e terminou 
com uma avaliação das redes 
sociais e os comentários que 
não lhe dão moleza. Como 
todo bom político, disse que 
esses comentários na internet 
mais ajudam que atrapalham. 
Gasta muito tempo com eles?  
Ele respondeu que não. “Mas 
tem sempre alguma informa-
ção que te ajuda” garantiu.

Guti, como sempre, bateu 
forte nas administrações do 
PT dizendo que pegou a Pre-
feitura em frangalhos, com 
dívida impagável. Dívida esta 
que não lhe deixou à vontade 
para administrar nesses dois 
anos iniciais do mandato. So-
bre o aparelhamento petista 
no funcionalismo disse que 
houve uma limpeza nos car-
gos em comissão. Há ainda 
petistas na administração, 
admitiu, mas são funcionários 
que trabalham e correspon-
dem. Não misturam a função 
pública com trabalho político. 
Guti garantiu que não há mi-
litantes em atividade no fun-
cionalismo. Foi uma conversa 
esclarecedora.

 
Do outro lado
Quem participa hoje do 

Espalha Fatos é o ex-prefeito 
Elói Pietá. Não há o que dis-
cutir, ele é o grande líder da 
oposição no Município. Levou 
uma rasteira ao se lançar can-
didato a governador, não se 
elegeu deputado, mas, defi-
nitivamente é o grande nome 
da oposição para a prefeitura 
na próxima eleição. Vai fazer 
um interessante contraponto.

rado na Proguaru...

Alguém me explica?
Depois que Jorge Tadeu (DEM) não 

foi reeleito deputado federal, qual a 
vantagem para o prefeito Guti (PSB) em 
manter o filho, Jorginho Tadeu (PMDB), 
como vereador em exercício?...

Lá e cá
A suspeita que o deputado federal 

Delegado Waldir (PSL-GO) estivesse ar-
mado em plenário causou alvoroço em 
Brasília. Em Guarulhos, há um vereador 
que costuma frequentar a sessão ma-
quinado também…

Zodiacal
Mapa astral sobre a política de Gua-

rulhos deverá repercutir nos bastidores 
nesta sexta-feira...

Jacaré nada de costas
Ciente que não está em seu melhor 

momento político, o vereador Marcelo 
Seminaldo saiu de cena. Inclusive (ou 
principalmente?) nas redes sociais…

Dinastia
Cada vez mais perceptível que o depu-

tado estadual Jorge Wilson Xerife (PRB) 
pretende lançar seu filho, Johnny Willian 
“Xerifinho”, candidato a vereador em 2020. 
Coitados dos demais candidatos do PRB…

Azedou
Não foi determinante, mas o inferno 

astral do secretário Peterson Ruan (Go-
verno) piorou quando ele compareceu 
- e discursou! - na festa da prefeiturável 
Fran Corrêa (PSDB?). O prefeito Guti 
(PSB) não gostou…

E não?
Há uma máxima na política de Gua-

rulhos: secretário de Governo sem o po-
der da caneta vira porteiro de luxo…

Em alta
O secretário Rodrigo Barros (De-

senvolvimento Científico, Econômico, 
Tecnológico e Inovação - ufa! - e Eso-
térico?) continua despontando como o 
predileto do  prefeito Guti (PSB). Cota-
do para vice...

Ácido
Para alguns interlocutores, o ex-se-

cretário de Educação João Pannocchia 
tem criticado o Governo. Detalhe: ele 
permanece como conselheiro remune-
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MAYARA NASCIMENTO - A rua 
Carrefour, atrás do hiper-
mercado de mesmo nome, 
acumula lixo há mais de um 
ano. A situação está atraindo 
moscas e consequentemente 
atingindo a saúde dos mora-
dores do bairro, que apresen-
tam diarreia aguda, febre e 
vômito. 

“Todo mundo do bairro 
está doente. Eu, minha espo-
sa e meus filhos passamos 
mal a semana inteira. Esse 
lixo expõe os funcionários 
do mercado, os clientes e os 
moradores da região, todo 
mundo sofre”, comentou um 
morador que preferiu não se 
identificar.

Outro morador comen-
tou que ficou três dias no 
Hospital Geral de Guarulhos 

(HGG). “Às vezes tenho uma 
melhora, mas depois os sin-
tomas voltam porque o lixo 
continua no mesmo lugar”, 
disse. 

São três pontos de des-
carte viciado ao longo da 
via, que sobem pelo morro e 
se espalham nos fundos das 
casas. Um carro abandonado 
e sem os vidros completa o 
cenário. Estacionado há mais 
de um ano, o veículo acumu-
la água de chuva e se torna 
um ambiente propício para o 
desenvolvimento do mosqui-
to da dengue.

Em nota a prefeitura in-
formou que não pode retirar 
o carro do local por se tratar 
de uma propriedade privada. 
Já a Progresso e Desenvol-
vimento de Guarulhos S/A 

(Proguaru) informou que a 
área em que o descarte ir-
regular é realizado também 
faz parte de um terreno par-
ticular e a limpeza deve ser 

Prefeitura inicia processo 
de lacração de imóvel na 
avenida Paulo Faccini
DA REDAÇÃO - A prefeitura 
iniciou ontem ao processo 
de lacração do imóvel loca-
lizado na avenida Paulo Fac-
cini, 1.100/1.112, ao lado do 
Bosque Maia. O local estava 
invadido, acumulando mui-
ta sujeira e gerando muitas 
reclamações por parte da 
população. A previsão é que 
até sexta-feira (12) a opera-
ção esteja concluída.

Durante toda esta quar-
ta-feira os trabalhos se 
concentraram na limpeza 
do local. Até o período da 
tarde, equipes da Proguaru 
já haviam retirado mais de 
dez caminhões de lixo e en-
tulhos. Antes disso, foi feita 
a remoção das pessoas que 
haviam invadido as insta-
lações do imóvel onde fica-
va uma unidade comercial. 
Logo pela manhã, 12 pesso-
as foram retiradas do local 
pela GCM.

Moradores sofrem com acúmulo 
de lixo na Vila dos Machados 

realizada pelo proprietário. 
O processo está em poder 
da Secretaria de Desenvol-
vimento Urbano (SDU) que 
deve notificá-lo em breve.



4 Quinta-feira, 11 de abril de 2019
CIDADE www.fmetropolitana.com.br

Ações da Sabesp em Guarulhos tiram 800 mil pessoas do rodízio em 100 dias
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Guti sanciona projeto que institui 
PDV de funcionários do Saae
LUCY TAMBORINO - O prefeito Guti san-
cionou o projeto de lei que institui o 
Programa de Desligamento Voluntário 
(PDV) para os servidores públicos do 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
(Saae) de Guarulhos. A adesão terá o 

período de 15 dias para ser realizada, a 
contar desde a última terça-feira (09).  A 
iniciativa foi publicada no Diário Oficial 
da cidade. De caráter excepcional, a me-
dida é temporária e de adesão voluntá-
ria. Ao servidor que aderir ao PDV será 
concedida indenização, corresponden-
te a 1,4 vezes o valor da remuneração 
mensal por ano de efetivo exercício na 
administração pública municipal a ser-
viço do Saae.

Os recursos financeiros para a 
realização do programa estão garan-
tidos pelo aporte de R$ 50 milhões 
realizado pela Companhia de Sanea-
mento Básico do Estado de São Pau-
lo (Sabesp) no final do ano passado. 
A medida faz parte do cumprimento 
do termo de ajuste, firmado entre 
o município, Saae e a companhia. 
Atualmente o quadro de pessoal 
do Saae é de 1.045 servidores, sen-
do 345 estatutários e 700 celetistas, 
destes aproximadamente 200 estão 
aposentados pelo Regime Geral de 
Previdência Social (RGPS).

INSTITUTO CULTURAL E ESPORTIVO MEU FUTURO 
CNPJ 05.079.288/0001-55

Balanço Patrimonial Demonstração do Resultado do Exercício
Ativo

Passivo

ATIVO   322.733,74
ATIVO CIRCULANTE  14.633,63
DISPONÍVEL    14.633,63
CAIXA GERAL    236,45
CAIXA SEDE   236,45
BANCOS C/ MOVIMENTO   14.397,18
BANCO ITAU C/C 18891-4  5.068,27
CAIXA ECONIMICA FEDERAL C/C 1562-2 9.328,91
ATIVO PERMANENTE   308.100,11
IMOBILIZADO   391.496,82
IMOBILIZADO PROPRIO  391.496,82
BENFEITORIAS   62.550,84
VEICULOS   109.800,00
EQUIPAMENTOS   62.947,10
MAQUINAS    19.751,32
COMPUTADORES   37.879,26
INSTALAÇÕES   3.510,41
MOVEIS E UTENSILIOS   80.057,89
SOFTWARE   15.000,00
DIFERIDO   1.457,80
IMOBILADO DE TERCEIROS  1.457,80
MARCAS E PATENTES  1.457,80
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA  (84.854,51)
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DIVERSAS (84.854,51)
IMOVEIS   (46,67)
VEICULOS   (6.441,60)
MAQUINAS   (434,64)
EQUIPAMENTOS   (1.185,86)
COMPUTADORES  (757,58)
SOFTWARE   (250,00)
MOVEIS UTENSILIOS  (1.596,14)
INSTALACAÇÕES  (426,47)
DEPRECIAÇÕES DIVERSAS  (73.715,55)

PASSIVOS   322.733,74
CIRCULANTE   14.994,28
FORNECEDORES GERAIS  508,11
OBRIGAÇÕES SOCIAIS  508,11
PIS/COFINS/CCL/ A RECOLHER  46,13
PIS A RECOLHER  269,20
I.S.S A RECOLHER  192,78
OBRIGAÇÕES FISCAIS/PREVIDENCIAS E OUTRO 14.486,17
OBRIGAÇÕES FISCAIS  14.486,17
INSS A RECOLHER  13.417,93
F.G.T.S A RECOLHER  1.068,24
PATRIMONIO LIQUIDO  307.739,46
PATRIMONIO SOCIAL  305.095,16
PATRIMONIO SOCIAL  305.095,16
PATRIMONIO SOCIAL  305.095,16
RESERVAS   2.644,30
RESERVAS CORR MONETARIA  2.644,30
LUCRO EXERCICIO ENCERRADO  2.644,30

Guarulhos, 31 de Dezembro de 2018.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos 
valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R$ 
322.733,74 (trezentos e vinte e dois mil, setecentos e trinta e três 
Reais e setenta e quatro Centavos)

Receitas Brutas
CONVENIO BELGICA                           152.241,21 C
DONATIVOS                           264.009,06 C
VENDAS DE ARTESANATOS                               4.511,34 C
  Total                         420.761,61 C
= RECEITA LÍQUIDA                           420.761,61 C
=LUCRO BRUTO                            420.761,61 C
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS
SALÁRIOS ORDENADOS                          102.520,45 D
CONTRIBUIÇÃO PARA COM INSS                            36.866,82 D
CONTRIBUIÇÃO COM FGTS   8.470,83 D
VALE TRANSPORTE   9.812,08 D
RESCISÕES E HOMOLOGAÇÕES                             22.161,33 D
MANUT E CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS  4.370,00 D
MANUT E CONSER VEICULOS    1.696,24 D
MANUT CONSERV MAQ. EQUIP     843,88 D
ENERGIA  ELETRICA                            13.976,12 D
TELECOMUNICAÇÕES                             11.118,11 D
ANUNCIOS E PUBLICIDADES   1.031,00 D
PREMIOS E SEGUROS   4.409,45 D
HONORARIOS CONTABEIS                             17.210,00 D
MATERIAL DE LIMPEZA   3.615,45 D
MATERIAL DE ESPOSTIVO/ARTESANATO  3.171,75 D
CONVENIO MEDICO E ODONTOLOGICO                            14.711,65 D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES     329,91 D
COPA/COZINHA                             41.845,50 D
MULTA DE TRANSITO       127,69 D
MULTA E JUROS       976,66 D
LANCHES E REFEIÇÕES      330,00 D
PEDÁGIOS         17,10 D
MATERIAL USO E CONSUMO      912,30 D
CURSOS/CONGRESSOS                            30.452,00 D
EVENTOS SOCIAIS   1.387,68 D
ESTACIONAMENTO      156,00 D
MEDICAMENTOS      742,28 D
ASSESSORIA ORGANIZAÇÃO                              33.500,00 D
UNIFORMES    2.696,38 D
AULAS/INSTRUTOR DIVERSAS                             33.924,44 D
SEGURANÇA    2.015,00 D
  Total                         405.398,10 D
(-) DESPESAS FINANCEIRAS
DESPESAS BANCARIAS   9.160,27 D
  Total  9.160,27 D
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS
PIS FOLHA DE PAGAMENTO   1.377,50 D
TAXAS DIVERSAS   6.188,36 D
  Total  7.565,86 D
(+) RECEITAS FINANCEIRAS
RENDIMENTO S/APLICAÇÕES FINANC  207,66 C
  Total  207,66 C
= PREJUIZO OPERACIONAL   1.154,96 D

(+) OUTRAS RECEITAS
VALE TRANSPORTE RECUPERADOS  2.504,90 C
DESPESAS ADMINISTR RECUPERADAS  1.294,36 C
  TOTAL  3.799,26 C

= LUCRO CONTÁBIL LÍQUIDO ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 2.644,30C
= LUCRO CONTÁBIL LÍQUIDO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA 2.644,30C
= LUCRO     2.644,30C
= LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO   2.644,30C

ISP 124300/0-9
VERA LUCIA O ARAUJO
CT CRC: ISP 124300/0-1

PRESIDENTE
ALEX SANDRO DE LIMA

CPF : 288.244.568-71

Guarulhos, 31 de Dezembro de 2018.

DA REDAÇÃO - As obras que a Sabesp 
vem implantando em Guarulhos possi-
bilitaram que 800 mil moradores (60% 
da população da cidade) saíssem do 
rodízio de abastecimento de água em 
um período de 100 dias – a companhia 
assumiu os serviços de saneamento da 
cidade em janeiro. Na comparação com 
dezembro de 2018, hoje são oferecidos 
500 litros por segundo a mais de água, 
o equivalente a cinco estações de tra-
tamento do tamanho da ETA Tanque 
Grande. A meta da Sabesp é garantir 
o abastecimento para toda população 

guarulhense até o aniversário da cidade 
em 8 de dezembro.

Dentre as melhorias neste período, a 
companhia realizou a interligação do re-
servatório de São Miguel, levando água 
para a região dos Pimentas e do Reser-
vatório Gopoúva abastecendo o Centro, 
Ponte Grande, Picanço e Parque Conti-
nental. Além disso, aumentou a produ-
ção das ETAs Cabuçu e Tanque Grande. 
Os trabalhos são uma parceria profissio-
nal e técnica entre as equipes da Sabesp 
e do Saae de Guarulhos.

Mais de 50 bairros foram benefi-

ciados e já saíram do rodízio. Dentre 
eles: Bom Clima; Bonsucesso; Centro; 
Cidades Aracília e Seródio; Conjunto 
Haroldo Veloso; Gopoúva; Itapegica; 
Jardins Paraventi, Tranquilidade, Bela 
Vista, Santa Cecília e São Paulo; Mace-
do; Parques Continental I, II, III, IV e V 
e Renato Maia; Picanço; Ponte Grande; 
Santa Mena; Taboão; Torres Tibagy; e 
Vilas Augusta, Barros, Fátima, Flórida, 
Galvão, Moreira e Rio.

Atualmente, 10 obras estão em an-
damento. A Sabesp investe esforços na 
implantação da adutora de Ermelino 
Matarazzo e da Cecap/Lavras, além da 
construção da elevatória do Parque das 
Nações, a implantação de uma rede adu-

tora, a Cecap/Lavras, que levará água do 
Reservatório Gopoúva para o Reserva-
tório São João/Lavras. E já foi licitada a 
obra para a implantação do reservatório 
de Bonsucesso. Outras cinco obras, de 
menor porte, executadas no sistema de 
distribuição da cidade completam a lis-
ta. A conclusão dessas obras deve bene-
ficiar mais de 300 mil pessoas.

Outras diversas ações pontuais nos 
bairros também melhoraram a vida da 
população. São 14 mil serviços execu-
tados, como consertos de vazamentos, 
reparo de valas e manutenções nos sis-
temas de água, que reduziram perdas, 
aumentaram a eficiência e contribuem 
para a diminuição da duração do rodízio.
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Vacinação contra gripe 
começou ontem em Guarulhos

FOTOS: LUCY TAMBORINO

LUCY TAMBORINO  - Com expec-
tativa de receber mais de 310 
mil pessoas, a vacinação con-
tra gripe iniciou ontem em 
Guarulhos e deve seguir até 
o próximo 31 de maio. A me-
dida faz parte da 21ª Campa-
nha Nacional de Vacinação 
contra a Influenza.

Neste ano, a primeira eta-
pa da campanha priorizará 
crianças menores de seis 
anos, além das gestantes e 
mulheres que tiveram filho 
nos últimos 45 dias. As doses 
serão disponibilizadas em to-
das as Unidades Básicas de 
Saúde (UBS) da cidade.

“Muito importante essa 
campanha. Vacinação é vida. 
É melhor tomar vacina ago-
ra do que entrar no hospital 
com a criança e não sair”, 
destacou advogada Vanessa 
de Souza Silva, mãe dos gê-
meos Valentina Silva Zampe-

reti e Bernardo Silva Zampe-
reti, ambos com cinco anos. 

Para Vanessa, os pais têm 
culpado muitas vezes os estran-
geiros pelo retorno de doenças 
como o sarampo, mas ela acre-
dita que a falta de vacinação 
é responsável pelo retorno de 
epidemias. Por acreditar nisso 
decidiu levar os filhos logo no 

primeiro dia de vacinação. 
A dona de casa, Victoria 

Risso Lino do Nascimento, 
também aproveitou o início 
da campanha para vacinar o 
seu filho Matheus Risso Dra-
ghi, de três anos. “Toda vacina 
que for possível eu dou. A gri-
pe com essa vacina vem mais 
fraca”, disse.

Após máquina quebrar, Hospital Stella Maris 
deve retomar exames cardiológicos hoje 
LUCY TAMBORINO - Após ficar 
quase 10 dias com a máquina 
de hemodinâmica – utilizada 
no diagnóstico de problemas 
cardiológicos – o Hospital 
Stella Maris (HSM) deve reto-
mar os exames hoje.

A unidade é a única refe-
rência habilitada no municí-
pio para o serviço de hemo-
dinâmica, até que a situação 
se normalize os casos estão 
sendo direcionados por meio 
do portal da Central de Regu-
lação de Ofertas de Serviços 
de Saúde (Cross), da Secreta-
ria Estadual da Saúde, para 
o Hospital Regional de São 
José dos Campos. Os demais 
casos de pacientes internados 
estão sendo agendados para a 
realização dos procedimentos 
conforme regulação estadual. 

A Secretaria Municipal 
de Saúde informou que foi 
notificada na última quarta-
-feira (03) que o equipamento 
passaria por manutenção, es-

tando inoperante por um pe-
ríodo mínimo de 15 dias para 
restabelecimento do serviço. 

Já o HSM disse que a 
peça de valor substancial 
apresentou falha por fadiga. 
Atualmente o aparelho está 
passando pela fase de testes 
finais. Com isso, os exames de 
urgência e emergência devem 
ser liberados a partir de hoje.



Especial Educacao
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DA REDAÇÃO - Teve início no 
sábado (06), a primeira edi-
ção do Circuito Escolar, tra-
dicional competição no ABC 
paulista que chega agora 
na cidade de Guarulhos.  O 
evento abrange instituições 
dos ensinos fundamental e 
médio e tem como objetivo 
reunir centenas de crianças, 
proporcionando maior conta-
to com o esporte nas escolas. 

Guarulhos recebe a 1ª edição do ‘Circuito Escolar’

Atualmente, o Circuito Es-
colar possui dezoito modali-
dades, sendo divididos entre 
competições individuais e 
coletivas.

A primeira modalidade 
em disputa foi o Tênis de 
mesa, com a participação de 
mais de 100 atletas. A compe-
tição foi realizada no Colégio 
Progresso, na Vila Galvão, e 
contou com 10 colégios em 

FOTOS: DIVULGAÇÃO

busca de medalhas. 
O Colégio Marconi se 

consagrou campeão, fican-
do com 5525 pontos na 
classificação geral. O segun-
do lugar ficou com o Colé-
gio Mater Amabilis, com 
4575 e, em terceiro lugar, 
o Colégio Augusto Ruschi, 
com 1375 pontos.

A próxima modalidade 
em disputa será o Judô, que 

v
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CURSO
INTENSIVO DE
100 HORAS

(11) 96193-8222

FAÇA JÁ SUA
INSCRIÇÃO

CONQUISTA SUA INDEPENDÊNCIA 

VENHA NOS VISITAR!
www.colegionicolausantos.com.br
colegionsantos@yahoo.com.br

R. Maria de Fátima Kida, 498
Vila Fátima - Guarulhos/SP

(próximo da Igreja da Vila Fátima)/ColegioNicolauSantos

ATIVIDADES

>> JUDÔ  >> INGLÊS 
 >> XADREZ  
>> ED. FÍSICA  >> INFORMÁTICA
 >> DANÇA

>> MANHÃ      >> TARDE
>> INTERMEDIÁRIO  

>> INTEGRAL 

PERÍODOS

MENSALIDADES À PARTIR DEMENSALIDADES À PARTIR DE

340,00R$
2440-2158

(TODAS AS ATIVIDADES INCLUSAS NA MENSALIDADE) (ALMOÇO E JANTA INCLUSOS)

acontecerá no próximo do-
mingo no Colégio Marconi, 

unidade Vila Augusta, a par-
tir das 9h. Entrada gratuita.
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Unip abre vestibular para turmas de abril para cursos EAD
FOTOS: DIVULGAÇÃO

MAYARA NASCIMENTO - Os po-
los da Universidade Paulista 
– Unip de Guarulhos estão 
com vestibular aberto para 
abril. Trabalhando em um 
sistema bimestral, a univer-
sidade possibilita que o alu-
no entre em quatro momen-
tos do ano: em fevereiro, 
abril, agosto e outubro, sem 
perder conteúdo.

A Unip trabalha com au-
las bimestrais para que os 
universitários não percam 
parte do curso e nem en-
trem na metade de uma tur-
ma. As provas do vestibular 
são aplicadas conforme a 
disponibilidade do aluno, a 
partir das 11h.

São 36 cursos de Educa-
ção à Distância no polo Vila 
Galvão, localizado na rua 
Santo Antônio 1.426. Entre 
eles destacam-se Adminis-
tração, Ciências Contábeis, 
Química, Gastronomia, Re-

des de Computadores e os 
da Área de Gestão. Os cur-
sos de Educação Física, Pe-
dagogia e Serviços Sociais 
também possuem turmas 
semipresenciais.

Já no polo Jardim Adria-
na, aberto há um ano na rua 
Delmiro 174, são oferecidos 
37 cursos de bacharelado e 

tecnológico, nas áreas de Ges-
tão, Educação e Biológicas.

O aluno estuda totalmen-
te online com conteúdo dis-
ponível 24 horas por dia, e 
conta ainda com apostilas 
físicas e virtuais que já estão 
incluídas no valor da mensa-
lidade, que custam a partir 
de R$ 149.
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     A Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão 
promove nesta quinta-feira (11), às 13h, mais 
uma formação comportamental em relação 
às pessoas com deficiência. Desta vez, o 
público-alvo será formado por gerentes de 
saúde do Ambulatório da Criança. Na ocasião, 
os participantes debaterão sobre terminologias, 
abordagem, acolhimento, além de vivência 
para perceber as dificuldades encontradas por 
pessoas com deficiência e a postura adequada 
para auxiliá-las. A atividade tem como proposta 
formar multiplicadores para o atendimento nas 
unidades de saúde da prefeitura. 

     Jovens da região Ponte Alta, com 
idade entre 16 e 22 anos, começaram a 
participar nesta terça-feira (9) das oficinas 
do Acessuas Trabalho – Programa Nacional 
de Promoção do Acesso ao Mundo do 
Trabalho, no CEU Ponte Alta. Ao todo, 24 
jovens estão matriculados nas oficinas que 
prosseguem, uma vez por semana, até o dia 
28 de maio. O Programa Acessuas Trabalho 
é uma iniciativa da Política Nacional de 
Assistência Social para promover o acesso 
de seus usuários a oportunidades no mundo 
do trabalho. 

ANOTE

Eles vivem em outra dimensão, 
por isso eles não andam pelas 
ruas, nem na escola

Existem mundos 
paralelos, 
multiversos

Ele tem uns 11 anos, vai pra escola, 
brinca com os amigos, volta pra casa e 
resolve fazer dinheiro na Paulo Faccini 
com Tiradentes. O menino mora longe, 
pega um ônibus e alguém paga a sua 
passagem.  Ele aprendeu malabares 
e os motoristas sempre dão moedas. 
Seus pais só voltam depois das 19h do 
trabalho, seu irmão mais novo está na 
creche e sua irmã estuda na parte da 

tarde. Ninguém vai saber de nada.
Logo na primeira apresentação 

ganhou três reais! Assim no final do 
dia terei uns 50 reais, pensou! O sinal 
abre lhe dando um fôlego. Seu olhar 
atravessa a avenida. Do outro lado da 
via, uma lanchonete americana recebe 
centenas de alunos de saída de uma 
escola das mais caras da cidade.  Ali 
ele ainda não entrou, o dinheiro ganho 
na rua ajudará em sua casa. O preço 
do lanche dá para comprar 5 quilos de 
arroz.  Um dia ele vai entrar, pedir o 
maior lanche com o maior refrigerante 
e batatas fritas gigantes; um dia. O sinal 
fecha. Ele volta ao malabarismo.

Hoje ele viu um carrão, parecia 
uma nave espacial. Carro importado, 
imenso, reluzente.  O homem dirigia, 
a mulher parecia brigar, as crianças 

no banco de trás mexiam em seus 
celulares.  Ele bateu de leve no vidro e o 
homem se assustou; vendo nele talvez 
um perigo, com certeza um incômodo, 
o homem fez sinais dizendo que não 
tinha dinheiro, como quem espanta 
moscas.

O sol estava forte, ardido. Os vidros 
do carro fechados. Seu olhar viajou até às 
crianças. O tempo parou:  por segundos 
ele se viu sentado naquele banco, seus 
irmãos ao seu lado; seu pai e sua mãe 
no banco dianteiro. Imaginou outra 
vida, outro mundo, a menina percebeu, 
ela o olhou deu um sorriso e voltou 
para a tela do celular. O sinal abriu e o 
carro sumiu sentido Dutra. Aquele era 
um mundo paralelo que ele não tinha 
acesso, teve apenas um lampejo. Uma 
profunda tristeza tomou conta dele, 
quase o sufocou; meio tonto, sentou na 
calçada, esmagado pela percepção de 
sua realidade.

Hoje ele viu que há outros mundos 
além do seu. Gente com roupa bonita, 
com carro grande. Como ter aquilo 
também? Como ficar rico? Seus pais 
trabalham todos os dias e nunca sobra 
dinheiro! Ele se sentiu triste em um 
fosso profundo sem escadas, sem 
cordas, sem saída: solitário.

Talvez haja uma máquina que leve 
a gente para aquele mundo. Eles vivem 
em outra dimensão, por isso eles não 
andam pelas ruas, nem na escola, por 
isso as roupas deles parecem mais 
bonitas, os cabelos, o rosto, tudo parece 
bem melhor. Eles devem morar em um 
lugar bem distante. As crianças devem 
ir todo dia em lanchonetes e pedir os 
maiores lanches, com batatas fritas 
gigantes e refrigerante de 2 litros.

Perto das 5 da tarde volta pra casa 
sonhando com mundos paralelos. O 
ônibus lotado; hoje ele pode pagar 
a passagem. Lembra do sorriso da 
menina, do carrão e pensou: um dia 
entro naquela lanchonete e verei se, de 
dentro, aquele mundo paralelo é tão 
reluzente tanto quanto eu o vejo aqui 
de fora.

PONTO
DE VISTA

ROBERTO SAMUEL
jornalista e CEO 
da TBL Comunicação

VENDA VENDA LOCAÇÃO
APTO – AV. FARIA LIMA – 

(PROX PREFEITURA) –
 R$ 215.000 (REFORMADO) 

– REF -02
2 - DOMTS, SALA 2 AMBS, 
COZ, 1 VAGA, ELEVADOR, 
PORT 24 HORAS, AREA DE 
LAZER AC – FINAC/FGTS

APTO – AO LADO 
SHOPING MAIA – 

R$ 255.000 (VAGO)
 – REF - 02

3 – DORMTS, SALA 2 AMBS 
COM SACADA, 1 VAGA, 

AREA DE LAZER
RICO EM ARMARIOS AC – 

FINAC/FGTS

CASA TERREA 

CONTINENTAL  I – 

R$ - 270.000 – (REF 12)

2 - DORMTS, SALA 2 AMBS, 

COZ, 2 VAGAS, EDICULA 

AC – FINAC/FGTS

CASA TERREA - 

JD ROSA DE FRANÇA – 

R$ 1.200 (REF – 07)

2 - DOMTS, 1 SUITE, SALA, 

COZ, QUINTAL, GARAGEM

APTO – ANEL VIARIO – 
(VILA AUGUSTA) – R$ 

185.000 – (REF 12)
2 - DORMTS, SALA 2 AMBS, 

COZ, 1 VAGA, AREA DE 
LAZER, ELEVADOR
AC – FINAC/FGTS

APTO – DORALY I –

 (PROX VILA GALVÃO) 

– R$ 160.000 – REF - 07

2 - DORMTS, SALA, COZ, 1 

VAGA, PORT 24 HOARS

AC – FINAC/FGTS

APTO – COND ITALIA (MÃE 
DOS HOMENS)

 – R$ 215.000 (VAGO)-
 REF - 04

2 – DORMTS, SALA 2 AMBS, 
COZ, 1 VAGA, AREA DE 
LAZER, POR 24 HORAS

AC- FINAC/FGTS

CASA CONTINENTAL III – 

R$ 600.00 (REF – 12)

1 DORM, SALA, COZ, 

APTO – PROX SHOPING 
MAIA – R$ 180.000 (VAGO) 

– REF - 0
2 - DORMTS, SALA, COZ,

1 VAGA, ELEVADOR,
 POR 24 HORAS
AC-FINAC/FGTS

KIT NET – PICANÇO 

– R$ 700.00 (REF – 12)

COND + IPTU - INCLUSO

APTO VILA MILTON –  

198.000 – (REF 04)

2 - DORMTS, SALA 2 AMBS, 

COZ, 1 VAGA, ELEVADOR 

AC – FINAC/FGTS

APTO – GOPOUVA – 

R$ 1.600 (REF – 07)

2 - DORMTS, SALA 2 AMBS 

COM SACADA, AREA LAZE, 

COM  PLANEJADOS

INCLUSO – COND  + IPTU

Rua Dr. Rodrigo Costa, 148. Guarulhos SP. CEP 07060-190
F.: 2497.1822    2451.0937

Resp. técnico : Dr. Leando De Lucca,
CROSP 64584 - CROSP/CL 9009
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Duração 109min Nac. 2D
Horários - 13h45 (somente sábado e domingo) / 14h (ex-
ceto terça-feira) / 15h30 / 16h30 / 16h45 / 18h / 19h10 / 
20h45 / 21h45 / 22h

Quinta-feira à quarta-feira 
(De 11 a 17 de abril de 2019)

DUMBOA CINCO PASSOS DE VOCÊ

Horários - 19h20

Dub. 2D 117min

Horários - 13h (somente sábado e domingo) / 
14h (cinematerna somente terça-feira / 15h45

Dub. 2D/3D/4DX 112min

CAPITÃ MARVEL

Horários - 15h / 17h45 / 20h30

Dub. 2D 128min

AFTER

Horários - 14h20 / 14h45 / 17h / 17h15 / 
19h45 / 22h15 / 22h20

Dub. Leg. 2D 105min

Confira a programação do Cinépolis Parque Shopping Maia 
DE PERNAS PRO AR 3
O sucesso da rede de lojas Sexy Delícia leva Alice Segretto a um 
tour pelo mundo, de Tokyo a Londres, de Madrid ao Paquistão, 
numa correria sem fim. Em meio a tantas idas e vindas, a workaholic 
percebe que não tem conseguido acompanhar sua família, que 
também cresceu. Além de João e Paulinho, os Segretto agora 
têm mais uma presença marcante: a pequena Clarinha, de apenas 
6 anos, que fica sob os cuidados da fiel Rosa. Impetuosa, Alice 
toma uma decisão inusitada. Decide se aposentar e entregar o 
comando dos negócios para sua mãe, Marion.

CINÉPOLIS NA
FOLHA

EM CARTAZ

SUPERAÇÃO – 
O MILAGRE DA FÉ

SHAZAM

Duração 116min Duração 132min Dub.Leg. Dub.Leg.
2D 3D/4DX

Horários - 19h45 - 21h45 (somente sexta-
-feira e sábado) 

Horários - 13h10 (somente sábado e domin-
go) / 15h / 15h15 / 16h15 / 18h / 18h15 / 
18h30 / 19h10 / 21h / 21h15 / 21h45 / 22h10

www.fmetropolitana.com.br



ÁRIES: Você irá nutrir emoções diferentes e sem 
compartilhar muito com aqueles que estão próximos 
agora. 

TOURO: Evite ficar ligada em demasia com a sua feição 
neste momento, abra a sua mente para coisa que 
venham a nutrir a sua inteligência.

GÊMEOS: Tente expor o mínimo necessário para ter uma 
relação com as pessoas que estão mais próximas de você 
agora.

CÂNCER: Não irá receber muito bem as críticas neste 
momento, tudo por causa de alguns movimentos 
estelares controversos a sua constelação. 

LEÃO: Faça com que o respeito prevaleça acima de 
qualquer coisa, mesmo que os indícios sejam contrários a 
você neste momento. 

VIRGEM: Manter-se em uma conduta reta agora poderá 
fazer com que você quebre, portanto fuja um pouco 
dessa rotina. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETASPALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 31

HRM
QUARENTENA

RLOEGUN
SE

TEMBROO
CAROUUFB

MOLABOR
MAF

IOSOSRA
VILASANS

OIGOUNOD
V

ERSÃOSISO
TLSRS

MANDACARU
BASEFMOR

USUAROF
PARTUR

IENTE

Pasta de
arquivos
com vírus
(Inform.)

Constelação
com sete
estrelas

principais

Esportistas
do levan-
tamento
de peso

Difícil de
entender
(p. ext.)

Uma 
das três
camadas
da psique

Mês do
atentado
de 2001,
nos EUA

O produto
de grife,
por seu
preço

Aparelhos
como o
micro-
ondas

Reduzir a
pequenos
pedaços

Fábio
Barreto,
cineasta
brasileiro

Bandidos
de grupo
criminoso
da Sicília

Oswald de
Andrade,

poeta
paulistano

Tarefa
árdua e

demorada

Registro
Acadê-
mico

(abrev.)

Ouro, em
inglês

Autarquia 
que regula
os planos
de saúde

Charles 
(?): compôs

a "Ave
Maria"

Atividade
turística

da savana
africana

Opção de
alimento 
do gado 

no Sertão

Pioneiro
da indus-
trialização
brasileira

Ninho, 
em inglês

O último
dente a 

se desen-
volver

Raiz, em
inglês

Cosmético
usado pa-
ra igualar

a pele

"Falso", na
resposta
de testes

A mulher
que está
prestes a
dar à luz

Obter algo 
com muito

esforço
(pop.)

Sucesso
de Dorival
Caymmi
(MPB)

Povoado
Forma de
contar a
história

Capitão-
(?), título
Marcha 
do carro

Pistola, 
em inglês

Vias
públicas

Oersted
(símbolo)
Vogais de

"dedo"

Valem pontos nas
provas de Gabriel
Medina (esport.)

Em trajes de Adão

3/ans — gun. 4/gold — mauá — nest — root. 6/gounod.

LIBRA: O planeta de Marte arrancará de você uma 
maior probabilidade de conseguir paz no seu dia neste 
momento tão importante.

ESCORPIÃO: O seu controle precisará ser feito desde o 
início do seu dia avaliando toda situação que envolver a 
sua personalidade mais forte.

SAGITÁRIO: Toda a sua força estará melhor estabelecida 
no dia de hoje por causa do seu compromisso com a 
verdade.

CAPRICÓRNIO: No planeta Júpiter o seu problema 
poderá ficar um pouco pior agora para fazer algo bom 
na sua vida.

AQUÁRIO: A ideia de uma melhor isonomia virá bem 
emitida do planeta Mercúrio para aliviar qualquer tipo de 
tensão neste momento.

PEIXES: Agir dentro de uma ideia romântica você 
conseguirá o que for possível para conseguir realizar 
muito mais objetivo agora.
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DA REDAÇÃO - No próximo dia 
18 (quinta-feira) acontece 
a 10ª edição da tradicional 
Procissão do Fogaréu, ceri-
mônia que encena a Paixão 
de Cristo. A saída do cortejo, 
prevista para as 21h30, será 
da Catedral Nossa Senhora 
da Conceição, na Praça Te-
reza Cristina, e seguirá até a 
Igreja do Rosário, localizada 
na praça do mesmo nome.

Durante o cortejo, 100 
participantes personificam 
os Farricocos, soldados ro-
manos que prenderam Jesus 
na noite da Santa Ceia. En-
capuzados, eles saem carre-
gando tochas e instrumentos 
musicais de percussão como 
matracas, surdos e caixas.

O evento conta ainda com 
a participação de artistas e 
grupos de teatro da cidade, 
com performances de palha-
ços e camponesas medievais, 
soldados romanos, cânticos 
folclóricos e líricos, banda de 
tambores e clarins e a ence-
nação da prisão de Cristo.

Iniciativa da Catedral 
Nossa Sra. da Conceição, do 
Instituto Cultural Casa dos 
Cordéis e do IPC - Instituto 

‘Procissão do Fogaréu’ marca as
comemorações da ‘Semana Santa’

HORÓSCOPO

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG

Pro-Cultura, a Procissão do 
Fogaréu tem apoio cultural 
da Secretaria de Cultura.

Realizada tradicional-
mente desde 1745 na cidade 
de Goiás-GO, a Procissão do 
Fogaréu é encenada por 100 
Farricocos, personagens ves-
tidos de túnicas compridas e 
capuzes pontiagudos, repre-
sentando soldados romanos. 
A tradição vem da Espanha 
e Portugal e chegou em Goi-
ás pelo padre espanhol João 
Perestelo Espíndola. O ritual 
representava a penitência e 

condenação pública de peca-
dores, e depois se transfor-
mou em uma festa popular, 
que recria a prisão de Jesus 
Cristo.

Em Guarulhos, o evento 
sacro-folclórico foi realizado 
pela primeira vez no ano de 
2010 pelo folclorista Bosco 
Maciel, num cortejo que saiu 
da Casa dos Cordéis, no bair-
ro de Gopoúva, e foi até o 
Santuário São Judas Tadeu, 
na Vila Harmonia, um per-
curso de cerca de dois quilô-
metros.

SIGA-NOS NO

/jornalfolhametro

www.fmetropolitana.com.br

dos leitores de 
jornal impresso 

da cidade leem a
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EMPREGO INDICADOR PROFISSIONAL
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IMÓVEIS
CURSOSSERVIÇOS

NEGÓCIOS

VEÍCULOS

BOLETO, CHEQUE
E CARTÃO!!!

Parcelamos Todos 
os débitos 

do seu veículo

EM ATÉ 12 X BOLETO 
OU CARTÃO OU ATE 

18 X NO CHEQUE
Tel.: 2440 6425 / 4963 0569

Whatsapp: 9 4728-4689 

ACESSE O SITE
Karina  18 anos, local climatizado 
tel. 2382 2002 / 94474-1019
www.elasmassagens.com.br

RETROESCAVADEIRA 
Escav.esteira, Rolo CA 15,  
Caminhão basc., Rolo  peq. 
dinaparc LR 95, Caçamba 
Estac, Bobcat. Fs.: 
2486-8586/ 97138-8449/ 
94159-7731

MOÇA MAIOR 
Precisa  p/ trabalhar em  
Privê como garota. Fone. 
(11) 96655-6443
MOTORISTA 
Categoria (D) que resida 
em Guarulhos.Salário R$ 
1.800,00 + vale refeição.
Informações: (11)95421-
4156

SALÃO 220MTS² 
Taboão Guarulhos, Av. 
Silvestre Pires de Freitas, 
657 Ótimo p/ Academia, pet 
shop., casa do norte, etc. 
R$ 4.500,00  F.: 2404-2620

NORTE DE MG. 
Micro fazendas 10HA,plana, 
reg. de soja e café 45Mil 
Total entr. 35 Mil + 20x de 
R$ 500, F.: 94400-3211/ 
95617-0323
TAPERA GRANDE 
1000 m². Ótimo local, R$ 40 
Mil. F: 96314-2035

APTO. GOPOUVA 58 MTS.² 
2 dorms., suíte, wc, sala, 
coz. planej., área de serv., 
varanda e  gar., c/salão 
festas e jogos, playground 
e espaço p/ crianças. Ót. 
local., próx. ao Anel Viário 
e Av. Emilio Ribas, ônibus 
p/ os metrôs Tucuruvi, 
Penha e Armênia.  265 mil, 
Condomínio e IPTU baixos. 
Tratar c/ Luiz Fernando (11) 
99539-7678
TERRENOS GUARULHOS 
Ótimo localização há 
apenas 2 km da praça 
8 de dezembro. peq. 
entr. e mensais de R$ 
720,00 Últimas unid. 
não percam. F:4969-
4226/ 4969-0884 www.
cooperterrahabitacional.
com.br
VENDO 
5 áreas 4.000 M² zup 1  
próx. via Dutra R$ 550 M² 
ou 20.000 m² 99621-0426 .
ATENÇÃO CONSTRUTOR 
TerrenoJd. Pres Dutra Alta 
10x25 escritura  208 Mil. F.: 
98204-3992 c/ Carlos. ANUNCIE AQUI 

97380-7685
ANUNCIE AQUI 
97380-7685

ANUNCIE AQUI 
97380-7685

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

MASSAGEM TERAPÊUTICA

ARUMY E SAYURI 
19 e 20 anos, lindas e 
estudantes. F.: 96613-0558 
Whats
KAKAU  MASSAGEM 
Morena fogosa. Local 
discreto. Atendo só. F: 
96414-1996 (Whats)

CORSA SEDAN CLASSIC LS 
2011, cinza, KM baixa, vte, 
sensor de ré ,sem detalhes 
F.: 2461-3205/98111-7603.

Sítios e Chácaras

Aluga-se

Contrata-se

Vende-se

Oportunidade

Autos

Aluguel de Máquina

Relax

11 4210-1371

FALE COM
NOSSA REDAÇÃO

94745-7749
5583-2905

AUXILIAR DE 
ESTOQUE
p/ Loja de 
Materiais para 
Construção, 
entregar Cv. 
Avenida Bom 
Clima, nº 38 h/c.c/ 
Sr. Carlos.

CONTRATA-SE
VENDEDOR
p/ Loja de 
Materiais para 
Construção, c/ 
experiencia 
entregar Cv. 
Avenida Bom 
Clima, nº 38 h/c.c/ 
Sr. Carlos.

CONTRATA-SE

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

VENDE-SE 
Banca jornal, Frente 
Padaria Barão Cecap. F: 
2884-8660 c/ Izabel

ADVOCACIA
TRABALHADORES E APOSENTADOS

|

TEM 60 ANOS E AINDA NÃO É 
APOSENTADO. ESTAMOS 

FAZENDO APOSENTADORIA
GRATUITAMENTE ATENDIMENTO DAS 10H ÁS 16H

LIGUE tenha mãos Pis, OU 
COMPAREÇA COM AS 

CARTEIRAS PROFISSIONAIS  

(11) 3104-9990  Dra. Tatiana
96960-4907 (Oi)
96090-4837 ....

RUA JOSÉ BONIFÁCIO, 209 - CONJ. 1104
METRÔ SÃOBENTO

SÃO PAULO - CENTRO

Se você teve registro entre 1986 a 1992
Tem direito a receber valores do Plano Collor

CONSULTA GRATUITA! Só pague após receber.
LIBERAÇÃO 05 DIAS

CLASSIFICADOS

TRABALHE EM CASA

- PARA AMBOS OS SEXOS

- SEM EXPERIÊNCIA

- PARA TODAS AS IDADES

- ACIMA DE 18 ANOS

- SEM LIMITE DE IDADE

Ter 2h livres 
por dia ou

 pode
 ser feito nos

finais de
 semana.

ETIQUETADOR E ENVELOPADOR

Ganhos de até  R$

3.850,00

TRABALHO MUITO SIMPLES E MANUAL 

NÃO É
VENDAS

3508-8616
ATENDEMOS DE SEGUNDA À SEXTA DAS 08H30 AS 18H10

ENVIAMOS TODO MATERIAL ATÉ A SUA PORTA

ESPAÇO GANESHA 
MASSOTERAPIA 
 Nova Sensação de 
Guarulhos. Equipe treinada 
p/ melhor atende.lo s. 
Venha relaxar..agende 
seu horário tel 4574.3923/ 
99277-1334 whats.

TERRENO 295, 20MTS. 
Pq. Continental l, esquina 
Rua Zélia Emerenciana de 
Alvarenga. Doc. Ok direto 
com prop. F.:  9 9976 2880

COMPRO RÉPLICA DE 
AVIÃO 
Esquadrilha da Fumaça 
FAB F.: 2408-9590 Roberto 
96875-8401 c/ Rubini Jr.
VENDO LOJA 
De utilidades  e prod. de 
limpeza na Praça  8, 55 mil  
ac.  auto F.:  98347-5803 e 
24665691
VENDE-SE JAZIGO 
Especial 4 gavetas - 
Cemitério Primavera I F.: 
(19) 99796-0120

DA REDAÇÃO - O “DNA – Dia 
Nacional da Alegria” nasceu 
como uma homenagem ao 
empresário Beto Carreiro. A 
data é comemorada anual-
mente no mês de abril. Nes-
te dia, os maiores parques de 
todo o Brasil, afiliados a Sin-
depat – Sistema Integrado de 
Parques e Atrações Turísticas 
– promovem uma ação con-
junta com um único objetivo: 
espalhar felicidade e alegria as 
crianças menos favorecidas.

Esta iniciativa acontece 
desde 2008, e neste ano em 
sua 12ª edição, mais de 100 
mil crianças, entre 6 e 12 
anos, tiveram ontem um dia 

Parques celebram ‘Dia Nacional da Alegria’
FOTO: DIVULGAÇÃO

especial. Os parques organi-
zaram uma programação ex-
clusiva e oferecem, além do 
ingresso, lanche, brincadei-
ras e muita alegria.

Os parques engajados no 
12º DNA foram: Alpen Park, 
AquaRio, Beach Park, Beto 
Carrero World, Blue Park, 
Bondinho Pão de Açúcar, Ca-
taratas do Iguaçu, Espaço Di-
versão, Hot Park, Magic City, 
Estúdio Mauricio de Sousa, 
Morenos Park, Paineiras 
Corcovado, Parque da Môni-
ca, Parks & Games, Playlan-
ds, Playcenter Famliy, Par-
que Unipraias, ShowPlay e 
Wet´n Wild.
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