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Cotações Selic (ano)
5,5% R$  998

Salário Mínimo

 

181
Disque-Denúncia

Euro

A educação transforma pessoas e é por isso que não 
medimos esforços para oferecer às nossas crianças um 
ensino de qualidade”, Guti, prefeito de GuarulhosBovespa
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Sabesp reafirma investimento de R$ 2 
bilhões no sistema de esgoto de Guarulhos
Montante será empregado nos próximos 40 anos, período pelo qual a companhia será responsável, ainda, pela distribuição de 
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Digitais. O objetivo é que ao final da capacita-
ção elas se sintam mais preparadas para ter 
seu negócio próprio ou emprego, ter sua ren-
da própria e qualidade de vida.

Em Guarulhos, a capacitação acontecerá 
na próxima segunda-feira (14), das 9h às 18h, 
na avenida Salgado Filho, 1.810 – Centro. Dú-
vidas: sp@elapode.com.br

tro de Referência à Saúde do Idoso (Ceresi), integra 
a programação do Outubro Rosa na cidade, mês 
dedicado à saúde da mulher pelo Programa Movi-
menta Saúde. Além de arrecadar cabelo, o Amor em 
Mechas também recebe bijuterias e lenços novos ou 
usados, bem como maquiagem lacrada, produtos 
que são organizados em kits e distribuídos a pacien-
tes em tratamento quimioterápico ou com alopecia. 
No site www.amoremmechas.com, os interessados 
encontram orientações para doar as mechas já cor-
tadas (que devem ter no mínimo 15 cm).

“Ela pode” é o maior programa de capa-
citação de mulheres do país, desenvolvido 
pelo Instituto Rede Mulher Empreendedora 
com apoio do Google, e realizado por Multi-
plicadoras em suas regiões. Durante a capaci-
tação as participantes verão conteúdos sobre 
Liderança, Comunicação, Networking, Marca 
Pessoal, Negociação, Finanças e Ferramentas 

Está em busca de um amigo de quatro patas? 
Então esta é a oportunidade perfeita para encon-
trar o seu bichinho de estimação. Neste sábado 
(12), o Poli Shopping Guarulhos recebe uma nova 
edição da sua já tradicional feira de adoção de cães 
e gatos. A ação conta com a parceria do Instituto 
Eu sou o Bicho e oferece aos visitantes a chance de 
adotar cães e gatos.

Vários peludinhos (cães e gatos), adultos e fi-
lhotes, estarão no centro de compras para conhe-
cerem seus novos tutores. Para incentivar a ado-
ção responsável, os interessados em levar um pet 

Cabeleireiros do Instituto Amor em Mechas 
estarão em Guarulhos na próxima segunda-feira 
(14) para cortar e receber doações de cabelo, que 
serão utilizados na confecção de perucas para pa-
cientes com câncer por meio da campanha Doe 
Amor em Forma de Mechas. Os interessados em 
contribuir com essa causa poderão aparar gratui-
tamente as madeixas ou doá-las no Salão de Artes 
do Adamastor Centro, das 9h às 16h.

A iniciativa, que é fruto de uma parceria entre o 
instituto e a Secretaria de Saúde, por meio do Cen-

Rede Mulher Empreendedora realiza capacitação na próxima 2ª

Cães e gatos buscam por novos lares em evento de adoção no Poli Shopping

Campanha ‘Doe Amor em Forma de Mechas’ chega a Guarulhos

ACONTECE

para casa precisam ter mais de 21 anos, apresentar 
RG, CPF e comprovante de residência, assinar um 
termo de responsabilidade e passar por uma en-
trevista com a equipe da associação. Não é neces-
sário pagar nenhum tipo de taxa e os animaizinhos 
já vão para o novo lar castrados e vermifugados. 
O evento tem entrada franca e ocorre das 10h às 
16h, no piso 1 do shopping. Além da feira, o públi-
co também poderá desfrutar o período para um 
passeio em família pelos corredores do empreen-
dimento e aproveitar a variedade de marcas e lojas 
disponíveis no mix.

Ainda não foi desta vez. 
Dizem que o Brasil tinha bons 
candidatos. Um deles, cairia 
como uma luva para dar impul-
so ao movimento mundial em 
defesa da Amazônia.

Raoni, o cacique do Xingu, 
aos 89 anos, era bom candida-
to ao prêmio Nobel deste ano 
de 2019.

O caiapó da aldeia Metukti-
re foi colocado pela revista 
Time como um dos favoritos 
ao prêmio, impulsionado pelas 
citações do presidente Jair Bol-
sonaro no discurso da ONU.

Bolsonaro, ao negar a lide-
rança do movimento indígena 
ao cacique, teria oferecido, de 
bandeja, um belo argumento 
para a conquista do Nobel.

Seria a primeira conquista 
brasileira na história do prêmio 
criado pelo inventor da dina-
mite, o sueco Alfred Nobel, e 
entregue pela primeira vez em 
1895. Só que não deu. Mais uma 
vez...

O Prêmio Nobel da Paz este 
ano saiu para o Primeiro Minis-
tro da Etiópia, Abiy Ahmed Ali, 
pelo acordo de paz entre seu 
país e a vizinha Eritreia.

A decepção, para alguns 
brasileiros, não fica aí. “Entre os 
candidatos, figura com desta-
que, o ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva”, chegou a publi-
car o site de notícias “247” an-
tes do anúncio.

Por que não Lula?, se per-
guntam os jornalistas militan-
tes, já que o guia, preso deste 
o dia 7 de abril de 2018 por cor-
rupção e lavagem de dinheiro, 
“acaba de receber o título de 
Cidadão Honorário de Paris”?

Raul Almeida, meu velho e 
fiel amigo da simpática e sem-
pre lembrada Guararapes, no 
noroeste paulista, reforça essa 
preferência. “Esse homem é um 
herói”, enaltece Raulzinho, que 
já viveu longos anos na França.

-- Não há quem mereça o 
Nobel mais do que Lula, diz 
convicto.

De fato. Seria uma escolha 
possível. A esquerda no mundo 
inteiro saudaria com entusias-
mo a decisão. Quem sabe, até 
o Papa Francisco...

Sabe-se que a outorga do 
prêmio Nobel se arrisca tam-
bém a algumas extravagân-
cias. Em 1994 o Nobel da Paz 
foi entregue a Yasser Arafat, 
o controverso comandante da 
Organização para a Libertação 
da Palestina, a OLP.

Em Curitiba, na Federal
As notícias vindas do Para-

ná dizem que o ex-presidente 
recebeu a notícia do Nobel com 
muita tranquilidade. Lula não 
conhece esse tal de Abiy Ah-
med, mas se ele ganhou o prê-
mio é porque merece.

O ex-presidente está mes-
mo é ansioso pra levar em fren-
te aquela ideia de casamento 
com Rosangela da Silva, velha 
conhecida que vem se compor-
tando como uma espécie de 
secretária, cuidando da agenda 
dele na PF.

Disse à TV francesa, France 
24, numa entrevista exclusiva 
na quinta-feira, que vai se casar 
“logo que sair daqui.”

-- Aos 74 anos, me sinto com 
a energia de trinta”, gabou-se o 
ex-presidente Lula.
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Giga, o atacado do Brasil.

Giga, o atacado do Brasil.

Giga, o atacado do Brasil.

/gigaatacado

@gigaatacado

VENHA PARA 
o GIGA E ECONOMIZE.

GIGAGIGA
guarulhos

AV. PRES. TANCREDO DE  ALMEIDA NEVES, 568 - MACEDO televendas (11) 97157-3782
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R$ 17,59
quilo

Queijo
Mussarela F4 
Três Marias 
Peça

A partir de      unidades12

R$ 2,29
cada

atacado

R$ 2,39
cada

varejo

Leite Integral
Longa Vida
Quatá
1L

A partir de      unidades5

R$ 3,05
cada

atacado

R$ 3,15
cada

varejo

Óleo de Soja
Liza
Pet - 900ml

A partir de      unidades5

R$ 7,29
cada

atacado

R$ 7,65
cada

varejo

Café 
3 Corações 
Almofada ou a 
Vácuo - 500g

A partir de      unidades3

R$ 4,39
cada

atacado

R$ 4,69
cada

varejo

Maionese
Tradicional
Hellmann’s
500g

A partir de      unidades12

R$ 1,95
cada

atacado

R$ 2,09
cada

varejo

Cerveja
Skol
Lata - 350ml

A partir de      unidades6

R$ 10,19
cada

atacado

R$ 10,69
cada

varejo

Arroz Branco
Longo Fino
Polido Tipo 1
Blue Ville
Pacote - 5kg

*Nesta embalagem
o kg sai por:

R$ 10,20
cada

R$ 51,00
cada

Linguiça 
Toscana 
Congelada
Sadia 
5kg

*Nesta embalagem
a unidade sai por:

R$ 4,99
cada

R$ 19,96
cada

Refrigerante 
Coca-Cola + 
Fanta com 
4 unidades 
Leve mais, 
Pague menos

Oferta válida 15/10/2019Oferta válida 15/10/2019 Oferta válida 16/10/2019

Oferta válida 19/10/2019Oferta válida 17/10/2019

Oferta válida de 14 a 20/10/2019 Oferta válida de 14 a 20/10/2019

Oferta válida 16/10/2019

Oferta válida 18/10/2019
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Prefeitura adquire laboratórios móveis de 
informática para toda a rede de ensino fundamental

Univesp abre inscrições para 
vestibular no próximo dia 15

Disque-Denúncia Verde registra 1,5 
mil casos nos últimos três anos

DA REDAÇÃO - A prefeitura ini-
ciou nesta sexta-feira (11) a en-
trega dos Laboratórios Móveis 
de Informática para os alunos 
do ensino fundamental da rede 
municipal. Trata-se do Plug, 
programa de inclusão digital 
que conecta as escolas da Prefei-
tura ao futuro, disponibilizan-
do as ferramentas tecnológicas 
que vão melhorar a qualidade 
da educação na cidade. A entre-
ga oficial do primeiro módulo 
aconteceu na EPG Pastor Sebas-
tião Luiz da Fonseca, localizada 
no bairro Cidade Soberana, e 
contou com a presença do pre-
feito Guti, do secretário de Edu-
cação, Paulo Matheus, e demais 
profissionais da área. 

A escola foi contempla-
da com dois laboratórios, 
com 40 netbooks cada. Os 
computadores portáteis vão 
permitir o acesso à internet, 
além de possuir centenas de 
aplicativos educacionais cujo 
conteúdo pode ser controla-
do pelos professores, possi-
bilitando atividades e aulas 
cativantes para os alunos.

“A educação transforma 
pessoas e é por isso que não 
medimos esforços para ofere-
cer às nossas crianças um en-
sino de qualidade. O netbook 
não é só uma ferramenta pe-
dagógica, ele vai proporcionar 
a inclusão digital e social. Isso 
é tecnologia aliada à educação. 
Agradeço a todo o time da Se-
cretaria de Educação por im-
plementar esse programa, que 

DA REDAÇÃO - A Universidade 
Virtual do Estado de São Paulo 
(Univesp) receberá, a partir da 
próxima terça-feira (15), as ins-
crições para o vestibular do 1º 
semestre de 2020. Os interessa-
dos poderão se inscrever até 14 
de novembro, às 15h, pelo site 
vestibular.univesp.br.

O polo Guarulhos ofere-
cerá cem vagas para os cur-
sos de licenciatura em letras, 
matemática e pedagogia. Há 
ainda cursos voltados ao eixo 
de computação, como bacha-
relado em tecnologia da infor-

DA REDAÇÃO - A população de 
Guarulhos tem sido fundamen-
tal para ajudar a prefeitura a 
preservar as áreas de proteção 
ambiental da cidade. Através 
do Disque-Denúncia Verde 
(0800-772-2006), equipes da 
Secretaria do Meio Ambiente 
(Sema), com apoio da Guarda 
Civil Municipal, interrompe-
ram desmatamentos e diversas 
ocupações irregulares que esta-
vam em andamento. Nos últi-
mos três anos, 1.569 denúncias 
foram recebidas.

Um dos casos mais impor-
tantes aconteceu em maio de 
2018, quando, após denúncia 
anônima, a prefeitura demoliu 
barracos que estavam sendo 
construídos no Sítio da Candi-
nha, Unidade de Conservação 
de Proteção Integral - localiza-
da no Jardim Bananal. No local 
também foram encontrados des-
matamento e lotes demarcados.

Além de conferir as denún-

estará em todas as escolas até 
o final do ano”, destacou Guti.

Durante a aula de informáti-
ca cada aluno poderá manusear 
o netbook sem ter de esperar 
que o colega libere o equipamen-
to, já que haverá uma máquina 
por aluno. Outra vantagem é 
a facilidade de locomoção dos 
computadores portáteis, que é 
feita por meio de um carrinho 
específico. A instalação dos apa-
relhos é feita de forma rápida e 
eficiente em diferentes espaços 
da sala de aula.

Serão enviados 63 novos 
laboratórios móveis, com 40 
netbooks em cada, para as 
escolas que têm a modalida-
de do ensino fundamental 
e que ainda não possuem o 
equipamento. As unidades 
escolares de médio e grande 
porte, com mais de dez sa-
las de ensino fundamental, 
serão equipadas com dois 

laboratórios móveis para que 
cada turma trabalhe com os 
netbooks ao menos uma vez 
por semana.

Para o secretário de Edu-
cação, Paulo Matheus, o Plug 
vai possibilitar que as novas 
tecnologias estejam ainda 
mais acessíveis dentro da es-
cola. “A ação se configura em 
um grande diferencial na for-
mação escolar, servindo para 
aguçar ainda mais a curiosi-
dade das crianças e incenti-
var pesquisas sobre os con-
teúdos lecionados”, destacou.

Os netbooks contam como 
sistema operacional Windows 
10 e pacote Office, processador 
Intel Celeron N3350, atual, 4GB 
de RAM, SSD de 120 e tela sen-
sível ao toque capacitivo com 
caneta. Os alunos podem usar 
com tranquilidade os computa-
dores, que passaram por testes 
de resistência.

mação (BTI), ciência de dados 
e engenharia de computação. 
As aulas são realizadas em am-
bientes virtuais com encontros 
presenciais mensais. O custo da 
inscrição no vestibular é de R$ 
45. É necessário ter concluído o 
ensino médio ou estar cursan-
do, com a conclusão até o perí-
odo da matrícula. Para mais in-
formações e verificar o Manual 
do Candidato, acessehttps://
univesp.br/noticias/univesp-
-abre-inscricoes-para-o-vestibu-
lar-na-proxima-terca-feira-15-
-slash-10#.XaDAtuZKjZ7. 

cias feitas via telefone, a equipe 
de fiscalização da Sema tem 
uma rotina de rondas em locais 
de proteção ambiental, porém 
a participação da população 
é fundamental, como explica 
Abdo Mazloum, secretário de 
Meio Ambiente. “Tendo em vis-
ta o tamanho da cidade, con-
seguimos agilizar o trabalho 
quando recebemos informa-
ções passadas pelos munícipes, 
que através de simples ligações 
anônimas nos ajudam na im-
portantíssima tarefa de preser-
var a natureza”.

Além de crimes ambientais, 
através do Disque-Denúncia 
Verde também é possível infor-
mar sobre invasões e casos de 
maus-tratos contra animais. As 
informações são direcionadas 
às secretarias responsáveis, de 
acordo com o caso. A prefeitura 
ressaltou que qualquer cidadão 
pode colaborar sem a necessi-
dade de se identificar.

FOTO: MÁRCIO LINO

FOTO: FÁBIO NUNES TEIXEIRA

Guarulhos abre inscrições para a Educação de Jovens e Adultos 2020
DA REDAÇÃO - Entre os dias 14 e 23 de outubro estarão abertas as inscrições para os moradores 
de Guarulhos interessados em concluir o Ensino Fundamental, do 1º ao 9º ano, na Educação 
de Jovens e Adultos (EJA) da prefeitura. As inscrições para as aulas que começarão no 1º se-
mestre de 2020 devem ser realizadas nas escolas-polo da EJA, com apresentação da Certidão de 
Nascimento ou RG, comprovante de residência e, em caso de candidatos menores de 18 anos, 
RG do responsável.

O público-alvo da EJA são adultos e jovens com idade a partir dos 15 anos completados até 
31 de dezembro de 2019 e que não tiveram a oportunidade de concluir o ensino fundamental 
na idade adequada.

O curso oferecido pela Prefeitura é semestral e as aulas são ministradas no período noturno.  
Mais informações podem ser obtidas em todas as escolas da Prefeitura de Guarulhos ou pelo 
telefone 2475-7361. Para conferir a lista de endereços das escolas-polo de atendimento da EJA 
acesse http://portaleducacao.guarulhos.sp.gov.br/portal/php/gerarArquivo.php?txtID=2857. 
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Em audiência pública, Sabesp reitera compromisso de 
investir R$ 2 bilhões no sistema de esgoto de Guarulhos

Cidade abre edital para financiamento de 
projetos culturais com recursos do FunCultura

Prefeitura 
promove o ‘Dia da 
Oportunidade’ para 
jovens estudantes

DA REDAÇÃO - A Companhia de 
Saneamento Básico do Estado 
de São Paulo (Sabesp) reiterou, 
em audiência pública nesta 
quinta-feira (10) no Paço Muni-
cipal, o compromisso de inves-

DA REDAÇÃO - Jovens artistas 
de Guarulhos, que buscam 
financiamento para realizar 
seus projetos culturais, po-
dem concorrer ao novo edital 
do FunCultura (Fundo Muni-
cipal de Cultura) para proje-
tos de até R$ 10 mil.

Essa é a 11ª edição do con-
curso e, desde que foi criado, 
em 2003, já tornou realidade 
113 projetos nas mais diver-
sas áreas artísticas. Além de 
possibilitar aos autores a con-
cretização de suas propostas, 
os projetos financiados pelo 
FunCultura proporcionam à 

tir R$ 1,97 bilhão no sistema de 
esgotamento sanitário de Gua-
rulhos nos próximos 40 anos, 
período pelo qual será respon-
sável, ainda, pela distribuição 
de água no município.

Do montante, R$ 1,2 bilhão 
será investido em obras de 
infraestrutura exclusivas em 
Guarulhos, R$ 250 milhões 
em ações nas estações de trata-
mento (ETEs) na região metro-
politana para receber o esgoto 
produzido em Guarulhos, R$ 
492 milhões em ampliações de 
redes e ligações no município 
(o que inclui 228 mil novas liga-
ções e 771 km de novas redes 
de coleta) e R$ 34 milhões na 
renovação da infraestrutura de 
coleta – tudo isso nas próximas 
quatro décadas.

Devido à falta de inves-
timentos de administrações 
anteriores, as três ETEs de 
Guarulhos trabalham com 
capacidade ociosa. A unidade 
Bonsucesso, que poderia tratar 
800 litros por segundo (L/s), 

FOTO: MÁRCIO LINO 

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG

DA REDAÇÃO - No próximo 
dia 23 de outubro a pre-
feitura, por meio da Sub-
secretaria da Juventude, 
promove o Dia da Oportu-
nidade, às 13h, na Casa do 
Jovem. 

A ação oferecerá cem 
vagas de estágio para 
quem está cursando ensi-
no médio ou superior (jo-
vens de 15 a 29 anos). 

Além disso, a Faculdade 
Progresso oferecerá bolsas 
de estudo de 50% nas áreas 
de pedagogia, administra-
ção, direito, RH e logística.

O interessado ainda 
terá oportunidade de par-
ticipar de palestras sobre o 
mercado de trabalho e con-
correr a vagas para cursos 
na aviação civil. 

Informações podem ser 
obtidas diretamente na 
Casa do Jovem pelo telefo-
ne 2408-5604.

trata apenas 188 atualmente, 
enquanto que a ETE São João 
apresenta 600 L/s de capacida-
de e 181 L/s de tratamento e 
a Várzea do Palácio, 600 L/s e 
200 L/s, respectivamente.

O investimento se faz neces-
sário para proporcionar mais 
qualidade de vida à população 
guarulhense, já que coleta e o 
tratamento de esgoto estão di-
retamente ligados à diminui-
ção nos problemas de saúde, e 
para cumprir o termo de ajuste 
de conduta assinado pela Pre-
feitura de Guarulhos com o 
Ministério Público do Estado 
que prevê 100% do esgoto tra-
tado até 1º de janeiro de 2026. 
A atual administração, apenas 
com recursos próprios, conse-
guiu elevar de 2,12%  para 12%  
o tratamento na cidade, um au-

mento de 566% . A perspectiva 
é chegar ao final de 2020 com 
40%  do esgoto tratado.

Além disso, a Sabesp infor-
mou o investimento de R$ 1,2 
bilhão no sistema de abasteci-
mento de água na cidade, tam-
bém pelos próximos 40 anos, o 
que inclui obras de ampliação 
de redes e ligações no municí-
pio (R$ 200 milhões, com 202 
mil novas ligações e 682 km de 
novas redes), aprimoramento 
no controle de perdas de água 
(R$ 545 milhões), renovação 
da infraestrutura da rede de 
abastecimento já existente (R$ 
36 milhões) e obras de reforço 
no Sistema Integrado Metro-
politano para ampliar a oferta 
de água em Guarulhos (R$ 301 
milhões), entre outros investi-
mentos.

Sobre o FunCultura

Apoio aos jovens artistas

população atrações como es-
petáculos musicais, teatrais, 
de dança, exposições, ofici-
nas culturais, palestras, entre 
outros.

Pela primeira vez, a Pre-
feitura de Guarulhos direcio-
na o FunCultura exclusiva-
mente para obras de jovens 
artistas com idade entre 18 
e 29 anos, residentes na cida-
de, para o desenvolvimento 
de seu primeiro projeto. Ao 
todo, serão selecionados tre-
ze projetos.

O período para inscri-
ção vai de 11 a 22 de no-

Com o objetivo de valorizar jovens artistas da cidade, a Pre-
feitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Cultura, irá 
realizar atendimento de suporte à elaboração e formatação de 
projetos para o FunCultura em diversos pontos da cidade. Os en-
contros de suporte têm como objetivo garantir que os artistas se 
habituem às dinâmicas de financiamento da Secretaria de Cul-
tura, garantindo, dessa forma, maior transparência ao processo 
e autonomia na produção de projetos aos jovens artistas.

O Fundo Municipal de Cultura –FunCultura, vinculado à 
Secretaria de Cultura, foi criado pela lei municipal 5.947/2003 
e é regulamentado pelo decreto municipal 22.329/2003. Ele tem 
a finalidade de prestar apoio financeiro a projetos de natureza 
artístico-cultural e ao desenvolvimento de programas culturais, 
mediante a administração autônoma e gestão dos respectivos re-
cursos. Os projetos culturais são avaliados, selecionados e acom-
panhados pelo Conselho Diretor do FunCultura, composto por 
três membros eleitos entre os produtores culturais do município 
e três membros da Secretaria de Cultura. Para mais informações 
ligue para 2087-4170, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

vembro. Para participar, os 
interessados devem acessar 
o link http://grucultura.gua-

rulhos.sp.gov.br/oportunida-
de/1383/, ler atentamente o 
edital e realizar a inscrição.
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Prefeitura pavimenta 
viela no Santa Emília

Ciclista morre atropelado na avenida Salgado Filho

Grafite gigante homenageia banda Mamonas 
Assassinas, na Estação Aeroporto-Guarulhos

DA REDAÇÃO - A prefeitura, 
através da Administração 
Regional Taboão, iniciou na 
última quinta-feira (03) a obra 
de pavimentação de viela pa-
ralela à rua Gilberto Freire, no 
Jardim Santa Emília.

A infraestrutura necessá-
ria para que a via possa rece-
ber o pavimento (35 metros 
de guias) já foi instalada. No 
momento, servidores traba-
lham na aplicação 105m² de 
blocos intertravados. O traba-
lho tem apoio da Proguaru e 

DA REDAÇÃO - Os artistas 
Anderson Eduardo Araújo 
Messias e Salatiel Alencar 
grafitaram um imenso mu-
ral em homenagem à banda 
Mamonas Assassinas, no 
muro da Estação Aeroporto-
-Guarulhos, na Linha 13-
Jade. A obra foi iniciada na 
última terça-feira (08) e fica-

MAYARA NASCIMENTO - Um ci-
clista de 53 anos foi atropelado 
na avenida Salgado Filho, pró-
ximo ao número 2.608 e mor-
reu no local por volta das 6h 
de sexta-feira (11). O motorista 
fugiu sem prestar socorro.

O nome da vítima é Hil-
ton Simões Nobre, um por-
teiro que estava saindo do 
trabalho. Pessoas que passa-
vam pelo local anotaram a 
placa do veículo, e o moto-
rista de 22 anos foi preso por 

previsão de conclusão para a 
próxima terça-feira, dia 15. 

As administrações regio-
nais da Secretaria de Serviços 
Públicos são instâncias des-
centralizadas da Prefeitura 
para atendimento aos serviços 
de manutenção, conservação 
e limpeza da cidade, de forma 
independente ou em parceria 
com outras secretarias da ad-
ministração municipal. Solici-
tações de serviços devem ser 
feitas através da Central Fácil 
de Atendimento ao Cidadão.

rá pronta neste sábado (12).
O convite para a dupla 

de artistas realizar o grafi-
te foi feito pelo coletivo “Na 
Rua Sem Wi-Fi”, que tam-
bém promoverá uma série 
de brincadeiras na área ex-
terna da estação, para cele-
brar o Dia das Crianças.

Muito popular, a banda 

policiais militares em sua re-
sidência horas depois.

Segundo o boletim de ocor-
rência, registrado no 1º DP, 
câmeras de segurança flagra-
ram o momento do acidente, 
evidenciando o veículo em alta 
velocidade. O motorista afir-
mou que voltava de um bar. Já 
na delegacia, se recusou a fazer 
exame de dosagem alcoólica e 
foi encaminhado para exame 
clínico de embriaguez. O resul-
tado não foi divulgado.

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG Mamonas Assassinas reu-
nia cinco jovens de Gua-
rulhos, que ganharam as 
paradas nacionais com a 
música “Pelados em San-
tos”. O grupo teve a carrei-
ra interrompida num trági-
co acidente aéreo sobre a 
Serra da Cantareira em 2 
de março de 1996
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‘Indignado com tentativa de me 
envolver’, diz Collor sobre operação

Governo investiga navios 
que podem ser origem 
do óleo que polui praiasDA REDAÇÃO - Alvo da Ope-

ração Arremate, deflagrada 
nesta sexta-feira (11), pela 
Polícia Federal (PF), o se-
nador Fernando Collor de 
Mello (Pros-AL) afirmou 
estar indignado com o que 
classificou como uma tenta-
tiva de envolver seu nome 
na investigação.

“Estou indignado com a 
tentativa de envolver meu 
nome num assunto em que 
não tenho nenhum conheci-
mento ou participação. Tra-
go a consciência tranquila e 
a certeza de que, mais uma 
vez, ficará comprovada a mi-
nha inocência”, escreveu o 
ex-presidente da República 
(1990-1992) nas redes sociais.

Collor é um dos princi-
pais alvos da operação auto-
rizada pelo Supremo Tribu-
nal Federal (STF). Segundo 
a PF, os investigados são sus-

DA REDAÇÃO - O minis-
tro da Defesa, Fernando 
Azevedo e Silva, disse 
nesta sexta-feira (11), no 
Rio de Janeiro, que, caso 
o óleo que atinge praias 
do Nordeste tenha parti-
do de um navio, houve 
crime ambiental porque 
nenhuma embarcação 
informou a ocorrência 
de um possível vaza-
mento perto da costa 
brasileira.

Ele participou da des-
pedida dos atletas que 
vão representar o Brasil 
nos Jogos Mundiais Mi-
litares, em Wuhan, na 
China, entre os dias 14 
e 28 deste mês.

“Uma das possibili-

peitos de adquirir imóveis 
em leilões de bens públicos 
realizados nos anos de 2010, 
2011, 2012 e 2016. Ainda de 
acordo com a PF, os envolvi-

dos recorriam a “laranjas”, 
pessoas que arrematavam 
os imóveis com o suposto 
propósito de ocultar os reais 
compradores. 

dades é que um navio, 
passando no Atlântico 
Norte, teve algum inci-
dente ou acidente, e as 
correntes chegam ao 
litoral do Nordeste. E 
ali, em Sergipe e Per-
nambuco, uma parte 
das correntes vai para 
o Norte e outra vai para 
o Sul. É exatamente o 
que está ocorrendo. En-
tão, estamos investigan-
do esses navios e essas 
bandeiras”, disse.

“Se aconteceu isso, e 
há grande possibilida-
de, se torna um crime 
ambiental, porque esses 
navios não informaram 
um possível vazamen-
to”, afirmou.

FOTO: VALTER CAMPANATO/AGÊNCIA BRASIL

WWW.ACQUAZERO.COM.BR
AV. AVELINO ALVES MACHADO, 467 - JD. PINHAL/GUARULHOS
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Parque Shopping Maia promove ação ‘Compre 
& Ganhe’ com brinde exclusivo e recebe cabine 
de fotos para garantir a diversão da criançada

Sindicato dos Metalúrgicos 
promove festa para as crianças

Forno & Fogão realiza almoço especial para as crianças

Internacional Shopping recebe apresentação 
gratuita de ‘Baby Shark Live Musical’

DA REDAÇÃO - Se você está à 
procura do presente ideal para 
celebrar o Dia das Crianças, o 
Parque Shopping Maia é op-
ção certeira para te ajudar na 
hora das compras! Com um 
leque diversificado de lojas, o 
shopping conta com marcas 
que oferecem produtos espe-
ciais para o público infantil, 
além de atrações imperdíveis 
para animar os pequenos.

A PB Kids, por exemplo, 
comemora a data com diver-
sos brinquedos que prome-
tem garantir o entretenimen-
to das crianças: para quem 
curte Harry Potter, o bruxo 
mais famoso do mundo, a loja 
tem como sugestão o kit “Har-
ry Potter: O ressurgimento de 
Voldemort”, da LEGO por R$ 
149,99. Já os fãs de Pokémon 
poderão se divertir com o 
jogo Pokémon Box Kommo-O 
GX que sai por R$ 99,99.

Queridinho do momento, 
o slime já virou febre entre as 
crianças e, acompanhando a 
tendência, a Le biscuit lança 
uma linha de marca própria, 
a Slime Le. Na varejista, o 
consumidor poderá encontrar 
um mundo de opções da mas-
sinha de modelar colorida. 
São kits completos com pro-
dutos e acessórios para colo-
car a mão na massa como: o 
Kit Slime (R$ 39,99) e a Super 

DA REDAÇÃO - O Sindicato dos 
Metalúrgicos de Guarulhos 
e Região promove neste do-
mingo (13) a tradicional Festa 
das Crianças. Poderão parti-
cipar somente sócios da enti-
dade e seus familiares. Será 
das 12h às 17h no ginásio po-
liesportivo do Clube de Cam-
po (rua Galáxia, 126 – Parque 
Primavera, Guarulhos).

Estão programadas várias 
atrações, com brinquedos 
infláveis (pula-pula, escorre-
gador e piscina de bolinha), 
perna de pau e pintura artís-
tica, além de recreadores, bo-
necos e personagens. Assim 

DA REDAÇÃO - O Interna-
cional Shopping tem uma 
novidade especial para co-
memorar o Dia das Crian-
ças. A Praça de Alimenta-
ção do empreendimento 
recebe, a partir das 19h, o 
“Baby Shark Live Musical”, 
em apresentação exclusiva 
na região de Guarulhos e 
aberta ao público. Todos os 
personagens principais da 
história estarão presentes.

O espetáculo traz todo 
o encantamento de Baby 
Shark e sua turma. Tam-
bém participa da ação Pink 
Fong, outra figura de enor-
me sucesso com a garotada. 
A apresentação conta com 
os nomes mais famosos da 
marca, com toda a família 
Shark: mamãe, papai, vovó 
e vovô. A atração é recomen-
dada a crianças e adultos, 
como uma forma de entre-
tenimento que une diversão 

Fábrica de slime (R$ 89,99).
Para os gamers mirins, o 

presente certo está na Rock 
Laser, onde o público pode 
encontrar o Fifa 2020 por 
R$ 279,00 e o controle para 
PS Fortnite por R$ 549,90. E 
para estimular a leitura, a Li-
vraria da Vila conta com uma 
série de histórias encantado-
ras para as crianças, uma das 
opções é o livro Gravity Falls, 
que sai por R$ 79,90 ou o Sr. 
Tigre Solto na Selva, que pode 
ser encontrado por R$ 39,90.

Para deixar as compras ain-
da mais animadas e garantir 
um mimo adicional para o con-
sumidor, o complexo está com 

a ação “Compre & Ganhe”. Nas 
compras a partir de R$ 350, o 
cliente leva para casa um tra-
vesseiro de pescoço Dogs. São 
três modelos exclusivos. A cam-
panha é válida de 1 a 13 de ou-
tubro – ou enquanto durarem 
os estoques – limitado a um 
brinde por CPF, e o balcão de 
trocas está localizado no Piso 2.

Para deixar o Dia das Crian-
ças ainda mais divertido, o 
shopping recebe no dia 12 de 
outubro, a Mini Cabine Tire Fo-
tos, onde os pequenos poderão 
aproveitar o momento fazendo 
poses para fotos instantâneas. 
A atração ficará no piso 2 e fun-
cionará das 16h às 19h.

que chegarem ao ginásio, 
crianças com até 10 anos de 
idade receberão um brinque-
do. Serão distribuídos, à von-
tade, algodão-doce e pipoca. 
Mas ainda terão cachorro-
-quente e refrigerante.

“Será uma confraterniza-
ção da família metalúrgica. 
Esperamos receber milha-
res de associados, como nos 
anos anteriores. Além das 
crianças, haverá atividades 
também para os pais”, disse o 
presidente do sindicato, José 
Pereira dos Santos. Será ne-
cessário apresentar carteiri-
nha de associado na entrada. 

FOTOS: DIVULGAÇÃO

e educação, abordando um 
tema importante: a preser-
vação do meio ambiente.

Muita música e animação 
irão embalar o “Baby Shark 
Live Musical”. A história será 
contada com a ajuda da pla-
teia. Os personagens irão in-
teragir com as crianças e seus 
acompanhantes. A atração é 
uma forma de homenagear o 
Dia das Crianças e será ofere-
cida pelo Internacional Sho-
pping de forma totalmente 
gratuita. O espetáculo é uma 
boa sugestão para quem esti-
ver curtindo a data enquanto 
saboreia as delícias da Praça 
de Alimentação.

O especial terá cerca de 
40 minutos. O Internacional 
Shopping fica na rodovia 
Presidente Dutra, Saída 225, 
s/n, em Itapegica. Mais in-
formações sobre o empreen-
dimento no site www.inter-
nacionalshopping.com.

DA REDAÇÃO - O restaurante 
Forno & Fogão Grill prepa-
rou uma programação espe-
cial para os pequenos. No 
sábado (12), além do almoço 
especial, a casa também ofe-
recerá algodão doce, pintura 
facial e esculturas de balão. 
Já no domingo (13) as crian-
ças contarão com a presença 
dos personagens Mickey e 
Minnie, além da pintura fa-
cial e esculturas de balão.

O local oferece almoço 
self service com churrasco 

e sobremesa, além de um 
buffet de saladas com sushi 
variados. Os cardápios são 
selecionados pela nutricio-
nista da casa. O preço do 
almoço de Dia das Crianças 
será R$ 34,90, mesmo valor 
para os domingos e feriados. 
Agora de segunda-feira a sá-
bado o preço é de R$ 24,90.

O Forno & Fogão Grill 
está localizado na avenida 
Paulo Faccini, 1.769 – Bos-
que Maia. Maiores informa-
ções: 4574-7463.
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Depois do sucesso da primeira edição, 
ocorrida em abril, a Prefeitura de Guarulhos 
irá realizar o 2º Seminário de Segurança Viária 
no dia 26 de novembro no Teatro Adamastor 
Centro. O tema será “Esforço Legal”, que 
irá abranger todos os aspectos do trânsito 
envolvendo fiscalização, policiamento e Justiça. 
Além desses três eixos imprescindíveis para 
um trânsito seguro, serão abordadas as áreas 
de engenharia e educação para o trânsito. 
Aproveitando toda a experiência do município 
de Guarulhos, que há um ano atua nas blitze 
da lei seca (Tolerância Zero), o evento busca a 
conscientização das pessoas para humanizar 
o trânsito, contando coma integração de 
diversas instituições como Polícia Rodoviária 
Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Policiamento 
Rodoviário Estadual, Detran e as secretarias de 
Transportes e Mobilidade Urbana e Segurança 
Pública. A atuação das blitze já reduziu em 36% 
o número dos óbitos causados por acidentes 
de trânsito no período de janeiro a agosto na 
comparação dos anos de 2018 e 2019. 

O presidente do Instituto de Previdência 
dos Funcionários Públicos Municipais 
de Guarulhos (Ipref), Eduardo Augusto 
Reichert, foi nomeado nesta quinta-feira (10) 
segundo-tesoureiro da diretoria executiva 
da Associação Brasileira de Instituições de 
Previdência Estaduais e Municipais (Abipem). 
A Abipem é uma entidade que tem por 
objetivo congregar as diversas instituições 
por intermédio da realização de congressos 
nacionais e encontros regionais, incentivando 
a discussão de temas ligados à previdência 
e à assistência social, a fim de assegurar 
o desenvolvimento econômico, técnico, 
administrativo e social das instituições 
filiadas, visando ao bem-estar de seus 
segurados e beneficiários. A Diretoria 
Executiva é eleita em reunião do Conselho 
Nacional para um mandato de dois anos. 
Além de Presidente do Ipref, Reichert ocupa 
também a cadeira de primeiro-secretário 
da Associação Paulista de Entidades de 
Previdência do Estado e Municípios.

ANOTE

A Seleção Brasileira joga distante 
de sua torcida, como um circo 
que vai para onde pagarem mais

Se procurar no dicionário a pala-
vra “migué”, você vai encontrar si-
nônimos como enrolação, conversa 
mole, mentir, simular, enganar...etc.

O empresário que gasta seu di-
nheiro para “comprar” uma exibição 
da Seleção Brasileira pode até garan-
tir um retorno financeiro para seu 
investimento, mas a Brasil World 
Tour, série de amistosos que a equi-
pe canarinho faz pelo mundo, do 
ponto de vista futebolístico, é pura 

enganação.
É como o bom e Velho Vamp di-

zia, eles fingem que pagam e eu finjo 
que jogo, com a diferença que nesse 
caso eles pagam caro para ver a Sele-
ção dar seu migué. O time anda em 
campo contra adversários que estão 
longe de estar entre as principais for-
ças do futebol mundial que ainda as-
sim precisam de muito esforço para 
conseguir empatar com o Brasil.

Jogos que acrescentam pouco, 
quase nada ao técnico Tite, vale a 
pena para testar os novos convoca-
dos (quem não viu na internet o ví-
deo do discurso do volante Matheus 
Henrique, veja. É imperdível).

A tarefa mais complicada deve 
ser a de tirar os jogadores da cama do 
hotel para enfrentar Senegal, Nigéria 
e Peru. No estádio vemos a soma de 
gramados ruins, pouca movimenta-
ção, jogadores desmotivados e vaias 
do público, que parece perceber a ci-
lada em que estão se metendo e não 
chegam mais a esgotar as entradas.

A Seleção Brasileira joga distante 
de sua torcida, como um circo que 
vai para onde pagarem mais. Além 
disso, temos que conviver com o mi-
mado Neymar alegando que já carre-
gou o time nas costas, para justificar 
seus privilégios com a amarelinha.

O que Neymar fez de concreto para 
merecer esses privilégios? Ajudou a ga-
nhar um ouro olímpico? O que mais? 
Ou será que ele se refere também à 
Copa das Confederações de 2013?

Fosse assim, imagina os privilé-
gios que Pelé e sua geração merece-
riam ter. Neymar joga pouco e fala 
muito, e quase sempre erra a nota e 
o tom. Acredita ser um jogador mui-
to melhor do que realmente é. Vale 
lembrar que os outros 10 jogadores, 
sem precisar levá-lo nas costas, ga-
nharam a Copa América esse ano. 
Talvez o melhor seria esquecer Ney-
mar e tentar formar um time.

Se tiver que ir a missa no domin-
go de manhã, ou levar o carro pra to-
mar aquela ducha, vá. Nem perca seu 
tempo por que 9h tem outro migué, 
dessa vez contra a Nigéria.

O migué da 
seleção

PONTO
DE VISTA

é jornalista e designer gráfico. Foi 
assessor de imprensa de jogadores 
e técnicos de futebol e trabalhou no 
Lance! e Diário de S. Paulo. Atualmente 
trabalha no jornal Valor Econômico
luizgerardi@gmail.com

LUIZ FERNANDO MENDRONI GERARDI
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Cinquentão do Galo estreia com 
vitória na Copa Veteranos

Estão abertas as avaliações 
do futebol de campo

Guarulhense realiza festival contra o câncer

LUCAS CANOSA - Atletas nas-
cidos nos anos de 2005 e 
2006 terão a oportunidade 
de fazer a avaliação de fu-
tebol de campo do Atléti-
co Guarulhense, que tem 
como objetivo a disputa do 
Campeonato da Associação 
Paulista de Futebol. Os in-
teressados devem compare-
cer no Estádio do Macedo 

todas as quartas-feiras do 
mês de outubro, às 18h.

Os atletas não precisam 
se inscrever ou pagar taxa 
para a realização do teste. 
Basta comparecer portando 
RG e o traje adequado para 
a prática esportiva. 

A Associação Atlética 
Macedo fica na rua Claudi-
no Barbosa, 145.

FOTO: DIVULGAÇÃO

Francisco Antônio Amorim
Advogado

Apoio
Contabilidade

LUCAS CANOSA - Jogando no 
campo da União dos Servido-
res, na manhã do último sába-
do (5), o Guarulhense estreou 
com vitória na Copa Veteranos 
2019. Com boa atuação, o Galo 
venceu o Unidos do Alto por 
1 a 0 e garantiu os três pontos 
no pontapé inicial da competi-
ção. O gol atleticano foi anota-
do pelo centroavante Kiko.

Treinador da equipe, To-
ninho Oliveira valorizou o 
resultado e, sobretudo, o de-
sempenho dos atletas durante 

LUCAS CANOSA - Sempre en-
gajado em pautas sociais, o 
Galo realiza neste final de 
semana o 1º Festival Guaru-
lhense Contra o Câncer, que 
visa a conscientizar atletas, 
familiares e torcedores so-
bre a importância de cam-
panhas como Outubro Rosa 
e Novembro Azul, além da 
prevenção da doença, que 
deve ser constante. 

Todo o valor arrecada-
do no evento será doado a 
instituições que trabalham 
no tratamento do câncer. 
Segundo o presidente do 

Guarulhense, Carlos Alberto 
Fernandes, o Carlinhos, a ação 
é um desejo antigo do clube. 
“É o terceiro ano que tenta-
mos realizar este evento, mas 
agora conseguimos espaço e 
parceiros para ajudar. Por isso, 
preciso agradecer sobretudo 
a Prefeitura de Guarulhos, a 
Guarucoop e a Folha Metropo-
litana. A causa é nobre e tem 
muita gente abraçando a ideia. 
Espero que seja um sucesso, 
assim poderemos fazer com 
maior frequência e estrutura”, 
afirmou Carlinhos.

O Ginásio João do Pulo, ce-

dido pelo governo através da 
Secretaria de Esportes, sedia-
rá as partidas que começam 
no sábado, às 8h e encerram 
no domingo, às 19h30. A 
Ponte Grande será o palco 
dos duelos de vôlei. Ainda há 
vagas para equipes de futsal 
masculino e feminino de to-
das as categorias e voleibol 
adulto masculino ou femini-
no. A inscrição custa R$ 100 
e o vencedor de cada duelo 
leva um troféu personaliza-
do. Os interessados devem 
entrar em contato por meio 
do WhatsApp 9 6530-2676.

a partida. “Nosso time este-
ve consciente desde o início 
do jogo, com posse de bola e 
agressividade no ataque. Na 
segunda etapa, fomos pressio-
nados e, tanto o setor defensi-
vo, quanto o goleiro Dailo, esti-
veram bem seguros”, garantiu 
Oliveira.

O professor, ressalvando 
o equilíbrio do campeonato, 
aposta em uma boa campanha 
de seus comandados. “Assisti 
a algumas partidas e sei que 
será um torneio igual, pois há 

excelente jogadores em todas 
as agremiações. No entanto, 
tenho confiança no grupo que 
montamos e já os informei 
que eles vão treinar em dois 
períodos a partir desta sema-
na”, disse rindo o professor ao 
confirmar que se tratava de 
uma brincadeira com os atle-
tas acima de 50 anos. 

O Guarulhense volta a 
campo no próximo dia 20, 
quando enfrenta o Palmeri-
nha, às 10h30, no estádio da 
União dos Servidores.
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ÁRIES: O que você deposita como algo de forma dema-
siadamente segura irá gerar uma coisa ruim para você 
nesta atual situação. 

TOURO: O que é um pouco mais tranquilo, nesse 
momento não será tão fácil para você neste momento, 
tenho um senso de realidade melhor. 

GÊMEOS: Algumas coisas podem vir a lhe prejudicar 
bastante naquilo que toca as suas dificuldades. O amor 
dependerá da sua capacidade de aliviar a tensão. 

CÂNCER: A interferência do satélite Lua fará com 
que você demonstre um pouco mais de habilidade e 
compaixão. 

LEÃO: As dificuldades para controlar o que está aconte-
cendo no seu dia farão com que você tenha problemas. O 
Sol lhe ajudará na sua evolução familiar.

VIRGEM: A sua prática para condicionar as coisas de uma 
forma melhor irá lhe proporcionar bastante resistência 
agora e saindo da mesmice. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETASPALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 49

CUSA
SOBRECARGA

PARRUDAARS
LEARLOOE
ASURBANGU

DTDEBATER
VERBETEIOGA

NECOALCN
PESCANOVIÇA

CAPTOJO
PROPOSTASES

OLTAIARC
PATERENIO
SIRIPORTAL

FIANÇATOCHA
ASASULSOR

Érico (?),
ator do hu-
morístico
"Zorra" 

Prato
típico da
culinária
alagoana

Primeira
demão na
pintura de
paredes

Antigo
altar dos
hebreus

Setor da
Economia
ligado ao
campo

A de tra-
balho de-
sencadeia
o estresse

Negócio
ilícito
(gíria)

Última
porção do
intestino
grosso

Gaivota
(bras.
Zool.)

Persona-
gem de
Shake-
speare

Número de
reinos da
natureza

Palavra de
um

dicionário

Local do
culto

maçônico

Atividade
proibida
na época
de desova

Prática de
ascetas
hindus

São apre-
sentadas
no leilão
público

Disparo 
da arma
de fogo

O maior
porto do

Brasil (SP)

O boletim
de rendi-

mento
do aluno 

Curso
d'água
como o
Ipiranga

Pasta fria
usada em
canapés

Joana
d'(?): a

Virgem de
Orléans

Crustáceo
que vive

enterrado
na areia

Metal
usado

como cata-
lisador

Exigência
do 

locador

Bairro
nobre de
Brasília

Forma
sincopada

de
"senhor"

Time
carioca

"Mr. (?)",
série (TV)

Sul, em
espanhol
Contestar;

discutir

Carvão,
em inglês
Capitão
(abrev.)

Archote
Órgão

eleitoral
(sigla)

Idioma
asiático

Vasilha de
aduelas

"A (?)
Rebelde",

filme
Tosquia

Reivindi-
cação da
população
diante do
aumento

da
violência

Haste;
mastro

Entrada de
templos 

(?) 2 Duo, proces-
sador da Intel

Local de trabalho do
médico-legista

Arte, em
latim

Que legal!

Capaz

Fábricas
de tijolos

3/ars — sur — tai. 4/coal — core — lear — loja. 6/asa sul. 7/parruda.

LIBRA: Em Vênus você encontrará algumas emoções 
diferenciadas neste momento, precisará estar com uma 
melhor inspiração. 

ESCORPIÃO: Por causa do seu diálogo melhor apurado 
necessitará ter uma capacidade de transformar a vida 
das pessoas. 

SAGITÁRIO: Você estará com um pouco mais de dificul-
dade hoje para superar determinadas perspectivas. Em 
Faça do humor um aliado para o seu dia.

CAPRICÓRNIO: Receberá o retorno daquilo que você 
estava trabalhando para conseguir melhorar os teus 
rendimentos. 

AQUÁRIO: Apresentará um comportamento mais indivi-
dualista, mas que será muito bom e permitirá que saia da 
caixa e ganhe mais espaço. 

PEIXES: Você irá eliminar qualquer possibilidade de frus-
trações sobre as suas atividades durante o dia. Netuno 
lhe passará um pouco mais de confiança.

HORÓSCOPO

FOTO: DIVULGAÇÃO/SHUTTERSTOCK

DA REDAÇÃO - O Festival de 
Batata e do Milk-Shake acon-
tece no sábado (12) e no do-
mingo (13), das 11h às 21h, 
no Memorial da América 
Latina, com entrada gratuita 
para toda família e amigos.

Para os amantes de ba-
tata, o evento tem opções 
que podem ser incrementa-
das com ketchup, mostarda, 
cream cheese, bacon extra, 
queijo, creme de cebola, che-
ddar e várias outras combi-
nações que ficam a critério 
da criatividade e do bom 

Memorial da América Latina recebe 
‘Festival de Batata e do Milk-Shake’

SIGA-NOS NO

/jornalfolhametro

www.fmetropolitana.com.br

dos leitores de 
jornal impresso 

da cidade leem a

gosto de cada um. É possível 
encontrar cones de batata, 
batata rústica, escondidinho 
de batata, bolinho de batata 
recheado dentre outras delí-
cias do festival. 

Quando o assunto é Mi-
lk-shake, é difícil tomar so-
mente um, são tantos sabo-
res, que o melhor a se fazer 
é provar as diversas opções. 
As novidades são o shake de 
pudim de leite condensado, 
que vem um delicioso pu-
dim de cobertura, o shake 
unicórnio, Brownie Shake, 

além dos sabores tracionais, 
como ovomaltine, nutella, 
brigadeiro branco de leite 
ninho, pina colada, cookies 
e cream, dentre outros.

Como é Dia das Crian-
ças, o evento tem parque de 
diversões com brinquedos 
e barracas de jogos para a 
garotada. Tem tiro ao alvo, 
pescaria, chute ao gol, cama 
elástica, tobogã, cavalaria, 
chapéu mexicano, kid play, 
big jump, bazuca, quadra 
de futebol, motinho e muito 
mais a partir de R$8.



Vendo 05 terrenos planos,no melhor bairro da cidade,com 
escritura e pronto para construir, quero $40 mil na mão e o 
saldo divido em 240 prest de $1.250,00 ou á vista $180 mil.
   Um dos terrenos tem essa casa showroom semi acabada 
de 90 mts de área c/03DS suite,entregamos em 120 dias, 

quero $160 mil de entrada mais prestações de $1.250,00 ou 
$295 mil a vista.

  Quem se interessar estou todos os dias em meu comércio 
em guararema na rua CORONEL RAMALHO N. 95- CENTRO, 

tratar com Neusa obs:não aceito corretores.

GUARAREMA 40 MIN. DE SP 

Tratar 
whats/fone

(11) 99611-8211
(11) 4695 4642

SERVIÇOS

NEGÓCIOS

SAÚDE

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

Oportunidade

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

IMÓVEIS

Vende-se

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

MASSAGEM TERAPÊUTICA

Relax

CLASSIFICADOS

EMPREGO

Contrata-se

 

13ESPORTESwww.fmetropolitana.com.br

Aluga-se

VENDO OU PASSO O 
PONTO 

Linda loja em ótima 
localidade não vou levar 
nada fica tudo pronta pra 
quem assumir a loja 
Motivo estou me
Mudando para o interior e 
vendendo tudo ótima 
oportunidade de negócio 
pronta para entrar e já 
fatura - Tel:(11)98762-
-8973 kauana ou 
(11)98437-7401 Zeziel
 Av Dr Renato de Andrade 
Maia 692 Pq Renato Maia

Planos a partir de 

R$ 121,45
para pagamento 

em dia

F. 2409-5992
95000-5000

*Veri�car Condições

Vitoram Corretora de Seguros

MAPRON TRANSPORTES 
Agrega fiorinos p/ 
distribuição na Capital 
e grande São Paulo. F.: 
2358-3325/-3321 c/ Marco 
ou Paulo.
AJUDANTE GERAL 
com CNH. CV via 
whats(11)94326-9460 ou 
e-mail rh1@adannaar.
com.br
SERRALHEIRO 
e Aj. de Serralheiro p/trab. 
c/ chaparia de 2º a 6º feira , 
Salário, V.T., Almoço enviar 
CV mcnelsondobrasil@
ig.com.br

VÁRIOS SALÕES 
dentro postos de 
gasolina, p/conveniência, 
farmácia,cabeleireiro e 
outros. F.:   94758-6566
CASA JD BELA VISTA 
3 Dorms., gar. 2 autos., 
portão eletr. R$ 1.000. F: 
97272-7232 Dir. propr.

Serviços

RETROESCAVADEIRA 
Escav.esteira, Rolo CA 15,  
Caminhão basc., Rolo  peq. 
dinaparc LR 95, Caçamba 
Estac, Bobcat. Fs.: 
2486-8586/ 97138-8449/ 
97495-2574VENDE-SE DROGARIA 

Ótima Localização ao 
Lado do Sesi Cocaia. F.: 
2404-5521.

BELLA 18A. INICIANTE 
Rua Cuevas , Nº 18. F.: 
2087-2091.
CASA DE MASSAGEM 
Relaxe c/prazer  R. Diogo 
Farias 230  Centro Gru.  
2408-8532/  94133-9823

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

BATERIAS

VANS R$
,00

  299
CAMINHÃO R$

,00
  349135Ah

CONFIRA OUTRAS PROMOÇÕES

Val. até 31/10/2019

CHÁCARA NO BAIRRO 
DO MARMELO 
2200 metros /quadrados 
com casa em alvenaria 4 
cômodos de lage, 
acabamento na cozinha e 
banheiro , com árvores 
frutíferas produzindo. 
R$240mil - Com móveis
F.: 11 983753557

TERRENO EM BOITUVA 
304,58 metros quadrados 
rua plana com 
benfeitorias a 10 minutos 
do centro da cidade com 
documentação em dia . 
Valor R$150,00 aceita 
financiamento
F.: 11 983753557

VENDO APTO. CECAP 
Preço de Ocasião, direto 
c/ proprietário.  Fs.: 94013-
7411 / 99506-9537
COTA CONTEMPLADA 
Crédito Imobiliario R$ 400 
Mil , Quero R$ 48 Mil  + 
Divida (11) 94372-6658

CHÁCARA MAIRIPORÃ 
próximo a Guarulhos, 
2.000Mts.², casa c/3 
dorm, água, luz, tel, poço 
artesiano, nascente, R$ 
120.000. F.: 94758-6566
CASA CARMELLA II 
Terr. 5x25 c/ 2 casas de 2 
cômodos e banheiro, ótima 
localização R$ 130.000 
Aceita entrada, carro, 
parcelas F.:  94758-6566
APTO V. FÁTIMA 
65Mts²,  2 dorm, sala, 
coz, a serviço, wc, gar., 
reformado, lazer completo 
R$ 210.000,. F.:  94758-
6566
LINDO APTO VAGO !!! 
R$ 199 Mil Bom Clima 
62Mts², 2 dorms. + deps., 
sacada, 2 elevs., 1 vaga. 
Entrada 120 Mil +  saldo 
em 8x. F.: 2382-8300

CASA TERREA 10X25 
Jd. Sta. Mena 3 dorms., 
ste. + deps 4 vagas R$ 450 
Mil ac. entrada + parcelas 
dir., c/ pp. doc ok. F.: 
2382-8300
GALPÃO TERRENO 
2.000MTS² 
Somente Terreno, Jd. 
Aracilia.  R$ 450 Mil F.: 
99621-0426
APTO. PQ. CECAP 
3 dorms., 1 vg., 200 Mil , 
ac. financiamento. F.: (11) 
96993-7753.

Sábado e domingo, 12 e 13 de outubro de 2019

TERRENO R$ 500, 
ENTRADA 
470 Mts² Pq. Primavera + 
60 parcelas de ½ salário 
min., e Jd. Fortaleza 10x25 
45 Mil ou Vendo a metade 
Facilito.F. 96020-8559/ 
6825-3440

SALÃO COMERCIAL 
200Mts²  Em avenida e 
centro comercial R$ 3.500 
dep/seg/fiador  F.: 94758-
6566

 Imóvel à venda com 
67,00m² - 3 dormitórios (1 

suíte), varanda, 1 banheiro, 
sala com 2 ambientes, 

sacada, 1 vaga de garagem. 
Móveis embutidos. Este é o 
apto ideal para sua família!  
piscina, academia, salão de 

festas, salão de jogos, 
quadra de esportes, 

playground, brinquedoteca 
e segurança 24h.

APARTAMENTO  3 
DORMITÓRIOS À VENDA 

NO BAIRRO MACEDO/ 
GUARULHOS

Residencial Jardim das Flores 
- Rua Claudino Barbosa, 665

DIRETO C/ PROPRIETÁRIO 
(11)972072415/ 
(11)940119857

97380-7685
ANUNCIE AQUI

SEÇÃO DE
ESPORTES

FINAL DE
SEMANA

Escola de Futebol do Flamengo será inaugurada em Guarulhos Guarulhenses são 
convocados para a seleção 
brasileira de basqueteDA REDAÇÃO - A partir de outu-

bro, Guarulhos receberá uma 
unidade da Escola de Futebol 
do Flamengo - unidade Vila 
Galvão. O aulão de inauguração 
será no dia 19, das 9h às 11h.

A unidade da Vila Galvão 
conta com campo de grama 
natural, iluminado para treinos 
noturnos, amplo vestiários e 
professores altamente capacita-
dos. Com aulas para meninos e 
meninas, as matrículas pode-
rão ser feitas no próprio local – 
a partir do dia da inauguração 
– ou pelo site https://www.esco-
linhafla.com.br/agendamento/.

As Escolas de Futebol do 
Flamengo têm a missão não só 

DA REDAÇÃO - Uma ótima 
notícia para o esporte gua-
rulhense. As atletas Maisa 
e Maiara Dias, além do téc-
nico DyegoMaranini, todos 
da Apagebask-Guarulhos, 
foram convocados pela se-
leção brasileira de basquete 
feminino que vai disputar o 
Torneio Sul-AmericanoSub-
-17em Barranquilla, na Co-
lômbia, entre os dias 4 e 11 
de novembro.

As meninas se apresen-
tam no dia 19 de outubro 
em Americana, interior do 
Estado. Os treinamentos co-
meçam no dia 20 e serão rea-
lizados na Praça de Esportes 
Marco Antônio Gobbo, na 
mesma cidade. A seleção fe-
minina embarca no dia 3 de 
novembro, em Guarulhos.

de formar jogadores, como tam-
bém craques fora de campo. 
Todos os alunos matriculados 
têm a possibilidade de chegar 
na base do clube por dois cami-
nhos: participando das Copas 
Fla ou através do Fla Scout.

Com mais de 150 unidades 
por todos os estados e 18 mil 
alunos, a Escola de Futebol do 
Flamengo é a maior rede do 
Brasil. Hoje, 37 atletas da base 
do Rubro-Negro tiveram sua 
formação na escola do clube.

Alguns jogadores como Feli-
pe Vizeu, Vinicius Junior, Jorge 
(lateral) e Lazaro (atacante cam-
peão brasileiro Sub-17) foram 
revelados na Escola Flamengo. 

FOTO: DIVULGAÇÃO

Serviço:
Dia 19/10 – das 9h às 11h
Avenida Júlio Prestes, 89 – Vila Galvão
Maiores informações: 2086.7288/97528.9196
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por R$104,90

(serve duas pessoas)
por R$por R$10044,9900

(serve duas pessoas)
(serve duas pessoas)

Noites
do terror

Inspirado em uma das maiores festas

da cultura americana, The Fire recebeu

ambientação especial, uma programação

com monstros, recursos de luz e som,

que cria um clima de ”terror”. O show

acontece a partir das 20h,

com os efeitos de 30 em 30 minutos.

Sem cobrança de couvert

RUA TAPAJÓS, 56 - GUARULHOS - SP  ·  WWW.THEFIRE.COM.BR
SEGUNDA: 12h AS 15h/18h AS 22h  ·  TERÇA: 12h AS 23h
QUARTA À SÁBADO: 12h AS 00h  ·  DOMINGO: 13h AS 22h

AOS DOMINGOS NOSSO VALET FICA LOCALIZADO NA ESQUINA, DEVIDO À FEIRA DE RUA.


