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Fico feliz e agradecido por eventos como esse 
que nos ajudam a cuidar da nossa saúde”, 
Guti, prefeito de GuarulhosBovespa

Variedades Pág. 10

Aeroporto de Cumbica acumula 
dívida de R$ 400 milhões em IPTU
Débito cobrado pela prefeitura não leva em consideração toda a área do terminal, só os segmentos em que há algum tipo de 
exploração comercial; concessionária justifica falta de pagamento por local ser um bem público de propriedade da União Pág. 5
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+0,54%
108.779

Semana terá 
programação de 

música e teatro no Sesc 
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APOIA O NOVEMBRO AZUL
o jornal de Guarulhos
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Ilumina Guarulhos 
supera 2,5 mil novos 

pontos instalados
Pág. 6

Pág. 7

MEC levará 
internet a 24,5 

mil escolas 
públicas

Pág. 2

Justiça pode 
soltar atirador 

que matou 3 em 
cinema de SP

+0,43%
R$ 4,01

+0,15%
R$ 4,46

Lollapalooza 
Brasil 2020 
divulga 
line up 
por dia
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PAISAGEM - Vista do Mirante do Nhanguçu, na região do Água Azul, que é um dos pontos mais altos de Guarulhos
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Quem já tentou tomar um 
suco de laranja antes de em-
barcar no aeroporto de Cum-
bica já sentiu o drama: o preço 
a ser pago é, pelo menos, três 
vezes maior do que em qual-
quer outro lugar. Experimenta 
tomar um cafezinho, ou comer 
um pão de queijo...

O consumidor sente a ex-
ploração no bolso.

Para embarcar no aeropor-
to, seja num voo doméstico ou 
internacional, o valor a ser pago 
não é pequeno. Para o exterior, 
a taxa é calculada em dólar.

A exploração do aeropor-
to internacional de Guarulhos, 
construído nos anos setenta 
nos limites da Base Aérea de 
Cumbica, está entregue hoje a 
uma organização privada cha-
mada GRU, a Gru Airport, que 
movimenta milhões de dólares 
em faturamento.

O nome oficial, Aeroporto 
Internacional de São Paulo/
Guarulhos – Governador Fran-
co Montoro é o maior terminal 
aéreo do Brasil e da América 
do Sul e o segundo mais mo-
vimentado da América Latina 
em número de passageiros 
transportados.

Feita esta apresentação, 
entro agora no que interessa.

Ontem, segunda-feira, a 
Folha de São Paulo trouxe 
Guarulhos na manchete de 
primeira página da edição im-
pressa informando que a ci-
dade pretende cobrar o IPTU 
da empresa concessionária do 
aeroporto.

E só de impostos atrasa-
dos são 400 milhões de reais! 
O IPTU devido começou a ser 

calculado em 2018.
Já pensou o que a Prefeitura 

poderia fazer com esse dinhei-
ro? Quantas escolas? Quantas 
creches? Postos de saúde...

Há na esclarecedora repor-
tagem da Folha um detalhe 
interessante que responde a 
indagação daqueles que jus-
tificam o não pagamento do 
imposto pelo fato da empresa 
concessionária estar prestan-
do um serviço público.

Aí, eu pergunto: será que a 
Secretaria da Fazenda Munici-
pal está incluindo as extensas 
pistas de pouso com os tam-
bém imensos espaços grama-
dos e ajardinados, incluindo 
hangares, terminais, oficinas, 
no cálculo para a cobrança do 
IPTU? Ou as áreas onde circu-
lam os frequentadores e insta-
lações diversas destinadas ao 
conforto dos usuários?

Nada disso. O imposto co-
brado não vai além dos pon-
tos de comércio e “segmentos 
onde existe exploração comer-
cial”, como estacionamento, 
lojas de conveniência, e outros 
negócios. Nada mais justo.

A GRU Airport diz que não 
deve nada à Prefeitura ale-
gando que toda aquela área 
pertence a União e entra com 
recurso atrás de recurso para 
atrasar a decisão da Justiça.

Outra alegação é a de que a 
cobrança do IPTU não foi pre-
vista no contrato de concessão. 
E que, caso seja obrigada a pa-
gar o imposto, a concessioná-
ria terá de repassá-lo para os 
usuários, aumentando a taxa 
de embarque, por exemplo.

Que seja.

tisfações com relação aos caminhos, crises com 
possíveis baixas ou qualquer outro desgaste, con-
forme dizem os músicos. Enquanto o tecladista 
Henrique Portugal, o baixista Lelo Zaneti e o bate-
rista Haroldo Ferreti se pronunciam sobre a impor-
tância de experimentarem livres do signo do Skank 
pela primeira vez em 28 anos de estrada, Samuel 
parece querer falar algo a mais em uma outra frase: 
“Mesmo que o Skank tenha tido mudanças dentro 
de sua estética até agora, certas coisas são impos-
síveis de mudar quando se trata de uma relação 
dos mesmos quatro indivíduos”

os Correios estabeleceram essas parcerias com as 
secretarias de Educação, a fim de trabalhar ações 
como o desenvolvimento da habilidade da redação 
de carta, o endereçamento correto e o uso do CEP.

A adoção pelos padrinhos é feita da mesma 
maneira em todo o Brasil. As cartinhas enviadas 
pelas crianças são lidas e selecionadas. Em se-
guida, são disponibilizadas nas unidades da em-
presa. No entanto, os Correios não distribuem 
cartas para adoção diretamente à população, 
em suas residências. 

O Skank anuncia uma parada, uma pausa para 
“testarem-se fora da única formação que conhe-
ceram desde que se juntaram para fazer um som 
em 1991”, conforme diz o comunicado divulgado 
por meio de sua assessoria de imprensa. O mes-
mo texto informa que essa pausa vem “em meio 
a uma série de ondas aparentemente perfeitas”. 
“Não teve briga nem nada que pesasse para uma 
decisão figadal. Somente um desejo por experi-
mentação, por correr riscos e buscar outras formas 
de realização sem ser como Skank.”

Não há então briga entre os integrantes, insa-

Preso há 20 anos, após matar três pessoas e fe-
rir outras quatro, com uma submetralhadora, den-
tro de uma sala de cinema do MorumbiShopping, 
na zona sul de São Paulo, no dia 3 de novembro de 
1999, o ex-estudante baiano Mateus da Costa Mei-
ra pode ser solto pelo Tribunal de Justiça da Bahia 
(TJ-BA). A medida tem como base o resultado de 
dois recentes exames médicos e psicológicos que 

A campanha Papai Noel dos Correios foi lança-
da oficialmente ontem. As crianças que estão em 
tratamento no hospital viram a chegada do Papai 
Noel e entregaram as suas cartinhas em mãos ao 
Bom Velhinho. Durante a campanha, os Correios 
receberão as cartinhas de crianças que enviaram 
seus pedidos diretamente ao Papai Noel e, tam-
bém, de estudantes das escolas da rede pública 
(até o 5º ano do ensino fundamental) e de insti-
tuições parceiras, tais como creches, abrigos, or-
fanatos e núcleos socioeducativos. Desde 2010, 

Após 28 anos, Skank anuncia pausa nos projetos do grupo

Justiça pode soltar atirador que matou 3 em cinema de SP

Campanha ‘Papai Noel dos Correios 2019’ é lançada

ACONTECE

teriam atestado que Meira não apresenta mudan-
ças de comportamento, estando apto à “desinter-
nação”, para conviver em sociedade.

O Ministério Público da Bahia acompanha o 
caso com preocupação. No dia 9 de agosto, o pro-
motor de Justiça Antônio Villas Boas Neto solicitou 
à Justiça que determine a realização de novos exa-
mes de verificação de cessação de culpabilidade.



Terça-feira, 5 de novembro de 2019    | 3www.fmetropolitana.com.br

RUA TAPAJÓS, 56    |   RESERVAS�THEFIRE.COM.BR    |   TEL: �11� 2447�1582  |  FUNCIONAMENTO: 2ª A DOMINGO: DAS 12h ÀS 24h

Deliciosas opções grelhadas para a hora do seu almoço. 
Carnes, peixes, massas, saladas e muito mais.

Almoço Executivo com opções para todos os gostos.
Venha conhecer e se surpreenda.

Grelhados de segunda a sexta
Apenas R$ 39,90
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Consultas médicas podem ser marcadas por 
aplicativo ou nas próprias UBS de Guarulhos
DA REDAÇÃO - O aplicativo 
Saúde Guarulhos, lançado 
no último dia 23, é mais uma 
opção oferecida à população 
para a marcação de consul-
tas nas Unidades Básicas de 
Saúde (UBS). Neste primeiro 
momento, menos de 20% das 
vagas de toda a rede munici-
pal de saúde foram disponibi-
lizadas para o app. O restante 
da agenda médica permanece 
disponível para o agenda-
mento presencial, com garan-
tia de acesso às prioridades 
(gestantes, idosos e crianças, 
entre outros), bem como para 
os retornos médicos.

Por determinação da Se-
cretaria de Saúde, todas as 
UBS trabalham com a agenda 
aberta, permitindo a marca-
ção de consultas durante to-
dos os dias da semana, dentro 
do horário de funcionamento 
das unidades. Sendo assim, 
caso o paciente receba infor-
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mação diversa, de que o agen-
damento é realizado em uma 
única data, ele deve entrar 
em contato com a Ouvidoria 
da Saúde pelo telefone 0800-
772-2986 para comunicar 
onde ocorreu o fato e o nome 
do funcionário de quem par-
tiu a orientação equivocada, 
para que sejam adotadas as 
providências cabíveis.

A Secretaria de Saúde es-
clarece ainda que, nos casos 

Caravana da Saúde realiza 
atendimento no Parque Renato Maia

GCM flagra homem agredindo mulher 
em via pública no Gopoúva

Pastor alemão da GCM vence 
campeonato em Santana do Parnaíba

Fiscalização do TCE aponta boa qualidade da merenda nas escolas de Guarulhos

DA REDAÇÃO - O Instituto In-
ternacional Moça Bonita, em 
parceria com a prefeitura e a 
Sociedade Islâmica Brasileira, 
promoveu a primeira Caravana 
da Saúde no Brasil, neste do-
mingo (03), no Parque Renato 
Maia. A entidade trouxe diver-
sos serviços de saúde gratuitos, 
entre eles mamografia, atendi-
mento médico, orientação com 
advogados, avaliação odonto-
lógica e oftalmológica (com 
distribuição de óculos), coleta 
e distribuição de lenços para 
pacientes oncológicos e coleta 
de doação de cabelo para con-
fecção de perucas. A Secretaria 
de Saúde disponibilizou vacina 
contra o sarampo para pessoas 
com idade até 59 anos.

Presente ao evento, o prefei-
to Guti agradeceu toda comu-
nidade islâmica e o Instituto 
Internacional Moça Bonita pela 
ação de cidadania. “Fico feliz e 
agradecido por eventos como 
esse que nos ajudam a cuidar 
da nossa saúde. Muita gente 

DA REDAÇÃO - Durante patru-
lhamento na região do Gopoú-
va, equipe da Inspetoria de 
Patrulhamento de Trânsito – 
GTRAN da Guarda Civil Mu-
nicipal de Guarulhos flagrou 
um homem agredindo uma 
mulher em via pública próxi-
ma à rua Cônego Valadão. A 
ocorrência aconteceu na últi-
ma sexta-feira (01º).

De imediato a equipe con-
teve o agressor e encaminhou 
ambos, o autor J. V. F. S., de 
22 anos, e sua companheira J. 

DA REDAÇÃO - O pastor alemão 
preto, Athos, da Inspetoria de 
Patrulhamento com Cães (Ca-
nil) da Guarda Civil Munici-
pal (GCM) de Guarulhos, foi o 
grande vencedor do 11° Campe-
onato de Cães de Polícia entre 
Guardas Municipais, na cidade 
de Santana do Parnaíba, que 
aconteceu neste domingo (03).

Athos e o labrador Buck 

aproveitou os serviços oferta-
dos para cuidar da saúde, prin-
cipalmente a carreta da ma-
mografia e as consultas com 
oftalmologista”, afirmou Guti.

A ação atraiu pessoas de 
diversos bairros, como Dioliria 
dos Santos Dantas, moradora 
do Jardim Ponte Alta, que apro-
veitou a ação para se consultar 
com o oftalmologista. “A ação 
ajuda muitas pessoas que não 
têm condições ou tempo para 
fazer esses exames”, afirmou.

C. C. O. S., de 24 anos, à De-
legacia de Defesa da Mulher 
(DDM). Na oportunidade, a 
delegada de plantão foi cien-
tificada dos fatos e lavrou o 
boletim de ocorrência por Le-
são Corporal, com base na Lei 
Maria da Penha. A vítima foi 
encaminhada ao Instituto de 
Criminalística para exame de 
corpo de delito.

O autor poderá responder 
em liberdade após o pagamen-
to de fiança, arbitrada em R$ 
3mil ou caso não seja feito o 

em que a agenda do profissio-
nal não tiver vaga para data 
próxima, a pessoa pode pro-
curar a equipe de acolhimen-
to da unidade, setor que faz a 
avaliação do paciente e enca-
minha para atendimento mé-
dico sempre que necessário. 
A mesma conduta pode ser 
adotada por aqueles que tive-
rem alguma dificuldade para 
operar o aplicativo nesses pri-
meiros dias de operação.

LUCY TAMBORINO - Fiscalização realizada pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 
(TCE-SP) apontou como boas as condições da merenda oferecida nas escolas da cidade. 
As unidades vistoriadas por agentes da Corte de Contas foram as EPGs Elis Regina, Paulo 
Autran, Procópio Ferreira e Vereador Faustino Ramalho.

Na fiscalização nenhum alimento vencido foi encontrado nas dispensas de escolas de 
Guarulhos. As instalações físicas da área de preparo dos alimentos também possuíam re-
vestimento liso, impermeável e lavável – o que é recomendável, além de serem mantidas 
em perfeito estado, sem qualquer goteira, vazamentos, infiltrações ou bolores.

participaram das provas que 
foram divididas em três eta-
pas: detecção de entorpecen-
tes (faro), abordagem à célula 
tática com cenário real e pista 
de agilidade. Athos, conduzi-
do pelo 3ª Classe Cerqueira, 
fez parte das etapas de abor-
dagem e de agilidade, tendo 
sido o campeão nessa última 
modalidade. O prêmio foi um 
filhote de pastor belga.

O labrador Buck foi condu-
zido pelo 2ª Classe Romão na 
etapa de faro, ou seja, detecção 
de entorpecentes. O Canil rea-
lizou um treinamento intenso 
e específico para representar a 
cidade na competição.

O campeonato desse ano 
contou com a participação de 
27 municípios representados 
por 39 equipes das cidades 
de São Paulo, Suzano, Fer-
raz de Vasconcelos, Santos, 
São Vicente, a cidade sede do 
evento, Santana de Parnaíba, 
entre outras. 

pagamento, o mesmo ficará 
à disposição da justiça aguar-
dando a audiência de custódia.

A Lei Maria da Penha foi 
criada para instituir mecanis-
mos capazes de evitar e punir 
a violência doméstica e fami-
liar contra a mulher. Esta lei 
trata também da criação dos 
juizados de Violência Domésti-
ca e Familiar contra a Mulher, 
bem como estabelece medidas 
de assistência e proteção às 
mulheres vítimas de violência 
doméstica e familiar. 
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Prefeitura cobra R$ 400 milhões de 
IPTU atrasados do Aeroporto de Guarulhos

MAYARA NASCIMENTO - Desde 
que o GRU Airport – Aero-
porto Internacional de São 
Paulo, em Cumbica, passou a 
ser administrado pela inicia-
tiva privada, em 2012, a con-
cessionária soma R$ 400 mi-
lhões de dívida de Imposto 
Predial e Territorial Urbano 

FOTO: DELFIM MARTINS/PORTAL DA COPA

(IPTU). O imposto não era 
exigido nos contratos de con-
cessão do governo federal.

A concessionária assu-
miu a operação do maior 
aeroporto da América Lati-
na em 2012, mas só passou 
a ser cobrada pelo municí-
pio no ano passado. A pre-

Grupo de Trabalho para 
Fiscalização Integrada 
realiza primeiro sobrevoo 
na Serra da Cantareira
DA REDAÇÃO - Agentes de fis-
calização da Secretaria de 
Meio Ambiente (Sema) de 
Guarulhos, da Polícia Mili-
tar e da Guarda Ambiental 
do estado de São Paulo re-
alizaram ontem o primeiro 
voo de monitoramento da 
área da unidade de conser-
vação ambiental da Serra 
da Cantareira em Guaru-
lhos (Cabuçu) e São Paulo, 
região do Tremembé e Jaça-
nã.  A ação durou cerca de 
uma hora.

De acordo com a Sema, 
todas as áreas invadidas 
já são de conhecimento da 
Pasta e as imagens áreas se-
rão utilizadas para realizar 
o mapeamento das inva-
sões e desmatamentos para 
impedir outras ocorrências. 
Novos sobrevoos serão rea-
lizados mensalmente.

feitura quer receber todo o 
valor atrasado, com juros e 
correção monetária. 

O país conta com 44 aero-
portos sob concessão ou em 
estudo de repasse. A prefei-
tura de Campinas, por exem-
plo, também pretende cobrar 
o imposto do Aeroporto In-
ternacional de Viracopos.

Em Guarulhos, a conta da 
prefeitura, portanto, não leva 
em consideração toda a área 
do aeroporto, só os segmen-
tos em que há algum tipo de 
exploração comercial, como 
estacionamento, lojas de con-
veniência e outros negócios. 
De acordo com a metodolo-
gia adotada, o aeroporto foi 
fatiado em 65 imóveis dife-
rentes, dos quais dois foram 
declarados isentos, e o res-
tante, tributável. Segundo a 
prefeitura, a concessionária 

não fez o pagamento porque 
“protocolou questionamentos 
administrativos sobre os lan-
çamentos”.

Em nota, a GRU Airport 
se posicionou dizendo que 
atua em conformidade com 
as normas definidas pelos 
órgãos competentes. E in-
formou ainda que “o imóvel 
onde se localiza o Aeroporto 
Internacional de São Paulo, 
em Guarulhos, é um bem 
público de propriedade da 
União Federal, inscrito na 
Secretaria de Patrimônio da 
União e de natureza jurídi-
ca indivisível, nos termos da 
Lei 7.565/1986. Portanto, com 
base na legislação, a Compa-
nhia entende que o imóvel, 
recebido para prestação de 
serviço público federal, em 
2012, não está sujeito ao pa-
gamento de IPTU”.
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Ilumina Guarulhos 
supera 2.500 novos 
pontos instalados

DA REDAÇÃO - O programa da 
administração municipal Ilu-
mina Guarulhos tem bene-
ficiado inúmeros bairros da 
cidade e levado iluminação 
de qualidade a milhares de 
guarulhenses. De 2017 até 
agora foram aproximadamen-
te 2.527 novas instalações.

A praça Cícero Miranda, na 
Vila Galvão, é exemplo disso. 
Ela foi revitalizada com a subs-
tituição das antigas lâmpadas 
de vapor de sódio por moder-
nas lâmpadas de LED, que são 
mais econômicas, resistentes 
e com maior vida útil. Isso 
sem falar no trevo da rodovia 
Fernão Dias, que ganhou vida 
nova com a implantação de 25 
novos postes e a manutenção 
de outros 31 que tinham se de-
teriorado com o tempo.

A falta de iluminação públi-
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ca dificulta e prejudica o comér-
cio local, a vida social, as aulas 
e o trabalho da população, bem 
como o deslocamento de pesso-
as e carros. Uma via iluminada 
traz mais qualidade de vida, 
mais segurança e a possibilida-
de de as pessoas aproveitarem 
melhor os seus dias.

Pensando nisso, as equipes 
do Ilumina Guarulhos têm tra-

Restos de construção atrapalham via 
no Continental III por uma semana

Aparecimento constante de escorpiões preocupa mãe no Continental II

MAYARA NASCIMENTO - Um ter-
reno foi desapropriado no 
final da avenida H, início da 
rua D, no Parque Continen-
tal III no dia 23 de outubro, 
e os restos de construção 
não foram retirados, assim 
bloqueando a passagem dos 
veículos. 

Segundo um morador, 
que preferiu não se identifi-
car, os entulhos também ca-
íram no córrego próximo ao 
local. “A rua ficou bloquea-
da e ninguém mais passa, 
nem mesmo o    caminhão 
de lixo”, contou.

A Secretaria de Serviços 

Públicos, da prefeitura, foi 
informada sobre a situação 
somente dois dias depois, no 
dia 25, e notificou a imobili-
ária responsável pela área e 
pela desocupação, pedindo 
para providenciar a destina-
ção correta ao entulho gera-
do pela demolição das resi-
dências.

Os moradores da rua, em 
frente ao terreno, ficaram por 
mais de sete dias sem coleta 
de lixo residencial por conta 
da via parcialmente interdi-
tada. Até o fechamento desta 
reportagem os entulhos con-
tinuavam no local.

balhado bastante. Só na última 
semana o grupo beneficiou 
moradores do Jardim Presi-
dente Dutra (viela Amorosa), 
Jardim Ponte Alta (viela Qui-
rinacia), Jardim Munhoz (ruas 
Romaria e Araporã), Jardim 
Jade (rua Edson Lima Neves), 
Jardim Fortaleza (rua Hilário 
Pires de Freitas) e Cabuçu (rua 
Dez), entre outros locais. 

MAYARA NASCIMENTO - A rua 
Sessenta e Sete, também aten-
dida pelo nome de rua Vista 
Alegre, no Continental II, é 
sem saída e tem fundos para 
um terreno com mato alto. 
Há um mês os moradores re-

gistram o aparecimento de es-
corpiões, taturanas e aranhas 
dentro das casas.

“Eu tenho um bebê de um 
ano que começou a engatinhar 
agora, e encontramos um ao 
lado dele. Por sorte matamos a 
tempo. Já denunciei na prefei-
tura, eles sempre transferem 
a ligação para outro depar-
tamento e ninguém resolve 
nada”, contou Jennifer Naiadi 
de Oliveira Santos, auxiliar ad-
ministrativa, 22 anos.

Segundo Jennifer, um agen-
te do Centro de Controle de Zo-
onoses foi até o local na segun-

Prefeitura revitaliza mais sete vias
DA REDAÇÃO - O trabalho de 
revitalização viária executado 
pela Prefeitura de Guarulhos 
acaba de beneficiar mais sete 
vias, entre ruas e avenidas, 
em seis bairros da cidade.  O 
trabalho foi executado duran-
te as madrugadas dessa quar-
ta e quinta-feira, dias 30 e 31, 
por equipes da Secretaria de 
Transportes e Mobilidade Ur-
bana (STMU).

Foram beneficiadas a rua 
Pirapora de Bom Jesus e a 
avenida Nova América, no 
Jardim Santa Cecília; rua Sítio 
Novo de Goiás, na Vila Ima-
culada; avenida Benjamim 
Harris Hunnicutt, na Vila Rio 

de Janeiro; avenida Rio de 
Janeiro, na Vila Bremen; rua 
Theodor Goldschidmit, no Ta-
boão; avenida Salgado Filho, 
na região central e trecho na 
Vila Rio de Janeiro.

Nestes endereços foram 
realizados trabalhos de sinali-
zação vertical com colocação 
das placas indicativas de ve-
locidade máxima de 30 km/h 
e de proibido estacionar, além 
da lavagem de placas já insta-
ladas e em bom estado de con-
servação. Quanto à sinalização 
horizontal, foram pintadas fai-
xas de pedestres, faixas duplas 
contínuas e faixas tracejadas, 
além da colocação de tachões.

da-feira (04), pegou o escorpião 
que havia guardado em um 
pote e recolheu ainda outros 
sete escorpiões que o vizinho 
encontrou em sua residência. 

A prefeitura informou que 
em casos como este, a popula-
ção pode fazer a denúncia pela 
Rede Fácil de atendimento ao 
Cidadão, de forma presencial, 
ou pela internet, no site da 
prefeitura, acessando na parte 
inferior da tela o link Portal 
de Serviços e, na sequência: 1. 
Guia de Serviços, 2. Vigilância 
em Saúde, 3. Animais, 4. Cap-
tura de animais peçonhentos.

Guarulhos disponibiliza portal com informações sobre serviços funerários
DA REDAÇÃO - Para facilitar o acesso da população às informações sobre os serviços funerários municipais, a Prefeitura de Guarulhos, através da Secre-
taria de Serviços Públicos, passou a disponibilizar o portal funeraria.guarulhos.sp.gov.br.

Desenvolvido pelo Departamento de Informática e Telecomunicações (DIT) da prefeitura, o portal oferece de forma simples e direta todas as in-
formações referentes aos serviços funerários municipais como gratuidades, procedimentos a serem tomados em caso de falecimento e localização de 
sepultados, entre outras.

A diretora de Serviços Funerários, Rosemeire Batista Salgado de Almeida, explica a iniciativa de disponibilizar o portal. “São informações impor-
tantes e, portanto, é necessário que a população tenha fácil acesso a elas. Acredito que Guarulhos seja a primeira cidade do país a oferecer tal serviço”.

Nos cemitérios municipais, tais informações também são disponibilizadas através de cartazes fixados em diferentes pontos. 
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MEC levará internet a 24,5 mil escolas públicas

DA REDAÇÃO - O Ministério 
da Educação (MEC) levará 
internet a 24,5 mil escolas 
públicas urbanas pelo pro-
grama Educação Conectada. 
De acordo com a pasta, isso 
significa que 56% das escolas 
públicas passarão a estar co-
nectadas no país. A medida 

FOTO: JOSÉ CRUZ/AGÊNCIA BRASIL

FOTO: ROVENA ROSA/AGÊNCIA BRASIL

deverá beneficiar 11,6 mi-
lhões de estudantes.

Para viabilizar o progra-
ma, a pasta repassará R$ 
82,6 milhões. Esse dinheiro 
chegará por meio do Pro-
grama Dinheiro Direto na 
Escola (PDDE), administrado 
pelo Fundo Nacional de De-

Enem: 1,2 milhão de inscritos 
faltaram; 376 foram eliminados
DA REDAÇÃO - Cerca de 3,9 
milhões de pessoas fizeram 
neste domingo (3) o Exame 
Nacional do Ensino Médio 
(Enem). Os cerca de 1,2 mi-
lhão de faltosos representam 
23% do total de 5,1 milhões 
de inscritos. Ao todo, 376 pes-
soas foram eliminadas por 
descumprirem as regras do 
exame. Os dados foram divul-
gados pelo Ministério da Edu-
cação (MEC) e pelo Instituto 
Nacional de Estudos e Pesqui-
sas Educacionais Anísio Tei-
xeira (Inep).  

“Deu tudo certo, foi tudo 

perfeito, funcionou tudo bem. 
Tivemos a mais baixa absten-
ção da história”, avaliou o mi-
nistro da Educação, Abraham 
Weintraub. A taxa é mais bai-
xa que a de faltas no primeiro 
dia de prova do ano passado, 
quando 24,9% dos inscritos 
não compareceram ao exame.

O índice total de absten-
ções no Enem 2019 será fe-
chado apenas após o segundo 
dia de aplicação, no próximo 
domingo (10). Quem não fez 
a prova neste domingo ainda 
poderá comparecer ao segun-
do e último dia do exame.

senvolvimento da Educação 
(FNDE). A expectativa, de 
acordo com o ministro da 
Educação, Abraham Wein-
traub, é que as escolas já te-
nham acesso à internet no 
primeiro semestre de 2020.

“O ensino hoje no mun-
do sem estar conectado à in-
ternet é um absurdo”, disse 
Weintraub. Além de repas-
sar recursos para conectar 
novas escolas, a pasta repas-
sará também R$ 32 milhões 
para a manutenção do pro-
grama em 9,9 mil escolas já 
atendidas.

A previsão do MEC é que 
cerca de 9,7 mil escolas sejam 
beneficiadas em 1,4 mil mu-
nicípios na Região Sudeste; 
7 mil escolas em 1,5 mil mu-
nicípios na Região Nordeste; 
1,7 mil escolas em 257 muni-
cípios na Região Norte; 1,8 
mil escolas em 319 municí-
pios na Região Centro-Oeste; 
e 4,2 mil escolas em 1 mil 
municípios da Região Sul.

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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A Prefeitura de Guarulhos, por meio 
da Secretaria do Trabalho, receberá até o 
próximo dia 7 de novembro as inscrições para 
o Programa de Inclusão Digital, que oferece 
aulas gratuitas de informática para jovens e 
adultos de todas as regiões da cidade. No CEU 
Bambi (rua Benedicto Thieso, s/n), estão sendo 
oferecidas 20 vagas no período da manhã para 
os cursos de informática básica e informática 
avançada e mais 15 vagas para aulas de 
robótica no período da tarde. Já os moradores 
do Jardim Presidente Dutra poderão se 
inscrever no curso de robótica, que oferece 15 
vagas para o período de manhã e 15 para tarde. 
As aulas acontecem no CEU Presidente Dutra 
(Rua Maria Paula Motta, 10). Já o Telecentro 
instalado no Jardim Testai (Rua Henrique José 
Testai, 247 – Jardim Testai), oferece 10 vagas 
para robótica no período da tarde. 

Cerca de 200 condutores e cobradores 
da Empresa Viação Urbana Guarulhos 
participaram nesta quinta-feira (31), no 
Adamastor, da capacitação “Desperte seu 
Olhar Inclusivo” sobre atendimento a idosos 
e a pessoas com deficiência no transporte 
coletivo. A atividade foi promovida pelas 
subsecretarias de Políticas para o Idoso 
(SPI) e de Acessibilidade e Inclusão (SAI), 
ambas vinculadas à Secretaria de Direitos 
Humanos. Os participantes vivenciaram 
situações do cotidiano das pessoas com 
deficiência visual e dos idosos, com foco 
nas dificuldades encontradas no transporte 
público. Além da abordagem teórica, com 
terminologias corretas e informações 
gerais, os condutores também tiveram 
atividades práticas para sensibilização e 
despertar da empatia.

ANOTE

Com um pequeno plano de 
negócios, vai saber por onde irá 
e aonde quer chegar

Ouvimos muito dizer sobre zona 
de conforto, que devemos sair dela 
ou fugir e nos agarrar em situações 
que nos faça crescer mais. Mas a 
inercia não deixa, esse problema que 
se enraíza nas nossas cabeças nos fa-
zendo paralisar e temer o passo erra-
do, como pode ser combatido?

Quando falamos saia da zona de 
conforto, não é pra sair por ai e in-
vestir de qualquer jeito. Pedir demis-

são e ver outro emprego ou empre-
ender feito louco. Vender o carro e 
investir em ações, vender a sua casa 
e montar um negócio. Não é assim. 
Sair da zona de conforto pode ser 
mais palpável e podemos minimizar 
os riscos. Como?

PLANEJAMENTO!
Planeje tanto estrategicamen-

te e financeiramente a sua saída da 
empresa, por que o próximo passo 
já vai estar no roteiro. Pode vender 
o carro e investir em um negócio 

próprio. Sabendo que todas as fases 
estão escritos em papel. Com um pe-
queno plano de negócios, vai saber 
por onde irá e aonde quer chegar. 
Isso é sair da zona de conforto. Ir 
em direção para um lugar que você 
não conhece, porem está planejado, 
estudado. Converse com pessoas que 
estão no lugar que você quer estar. 
Saberá lidar com os problemas que 
você irá enfrentar e quais as possí-
veis soluções.

Isso aconteceu comigo em 2013, 
quando quebrei. No final do ano, 
parei, pensei e planejei. Onde que-
ria ir. Que caminhos tomaria. Quais 
soluções eu usaria, caso precisas-
se. E a partir daquele momento, as 
coisas foram se transformando de 
acordo com o que eu buscava e pla-
nejava (tive alguns obstáculos ines-
peráveis? SIM).

Mas de acordo que eu avançava, 
reescrevia minhas metas, meus cami-
nhos e as coisas funcionavam. Aquela 
estrada nebulosa começava a clarear. 
Comecei a acertar mais do que errar. 
Isso sem estrutura e quebrado.

O ponto principal é: MUDE SUA 
MENTALIDADE. Busque informa-
ções incansavelmente e verá que não 
é tão impossível, quanto parece. O 
mais difícil sempre será o próximo 
passo. Mas, lembre-se de que você 
não sabia andar quando era um bebê 
e se arriscou, confiou no seu poten-
cial, caiu inúmeras vezes, ergue-se e 
continuou. Faça o mesmo!

SAIA DA ZONA DE CONFORTO 
e vai para onde mora a sua felici-
dade. É um pouco dolorido, porem 
prazeroso. Ainda mais quando você 
começa a calcular o seu futuro.

Agora está em suas mãos. O pró-
ximo passo só você pode dar.

Boa sorte!

O que aprendi 
sobre ‘Zona de 
Conforto’

PONTO
DE VISTA

Empresário e palestrante, sócio da 
agência Kamguru e Lima & Sousa 
Contabilidade, practitioner em PNL 
- Certificado pela The Society of 
Neuro-Linguistic Programming™/ 
WhatsApp - 96323-2362

VITINHO KAMGURUVENDA VENDA VENDA
APTO – PROX SHOPPING 

MAIA – (LINDO) REF.0
2 DORMTS, SALA 2 

AMBS, COZ, 1 VAGA COM 
PLANEJADOS – R$ 65.000 

- DE ENTRADA MAIS 
PARCELAS DE R$ 1.600,00

APTO – PROX. 

CARREFOUR – R$ 170.000 

(VAG0) REF.0

2 DORMTS, SALA 2 AMBS, 

COZ, 1 VAGA, ELEVADOR

A/C – FINANC/FGTS

APTO – GOPOUVA –
 R$ 320.000 (REF 12)
3 – DORMTS 1 SUITE, 
SALA 2 AMBS, COM 

SACADA, GARAGEM, COM 
PALNEJADOS

A/C – FINAC/FGTS

CASA CONTINENTAL I –

 R$ 270.000 – REF 12

2 DORMTS, SALA 2 AMBS, 

COZ, 2 VAGAS A/C – 

FINANC/FGTS

APTO -  JD SANTA MENA – 

R$ 165.000 – REF.04

1 DORMT, SALA 2 AMBS, 

COZ, QUINTAL, 1 VAGA

APTO – VILA AUGUSTA – 

R$ 265.000 – REF. 04

3 – DORMTS, SALA AMPLA, 

COZ, 1 VAGA COB

COM (75 MTS).

A/C – FINAC /FGTS

APTO – JD TRANQUILIDADE 

– R$ 175.000 (VAGO)

2 DORMTS, SALA 2 AMBS, 

COZ, 1 VAGA

A/C – FINANC/FGTS

APTO – TRAV.

 ALAMEDA YAYA 

2 DORMTS, SALA, COZ, 

1 VAGA - R$1.250 – 

COND + IPTU – INCLUSO

APTO – VILA ROSALIA –
 R$ 290.000 - 

(VAGO) – REF 07
2 DORMTS, 1 SUITE, SALA 
2 AMBS, COM SACADA, 2 
VAGAS- AREA DE LAZER 

COMPLETA. A/C FINAC/FGTS 
–  OU IMOVEL – VALOR

GALPÃO – 

COMERCIAL – 

RUA NOSSA SENHORA MÃE 

DOS HOMENS- 250 MTS, 

6 VAGAS, COM MEZANINO

R$ 5.000,00

APTO – GOPOUVA –

 R$ 195.000 (REF 02)

2 DORMTS, SALA 2 AMBS, 

COZ, 1 VAGA, COM 

ARAMRIOS PALNEJADOS

A/C – FINSC/FGTS

CASA TERREA 

CONTINENTAL III 

1 DORMT, SALA, COZ

R$ 600.00

LOCAÇÃO

VENDE-SE ALUGA-SEVENDE-SE

Rua Cônego Valadão, 591 - Gopouva, Guarulhos 
Tel 2304-6370 / 2304-6369 / 99900-4275

nilson.imoveis@yahoo.com.br

VENDE-SE ALUGA-SEVENDE-SE

Rua Cônego Valadão, 591 - Gopouva, Guarulhos 
Tel 2304-6370 / 2304-6369 / 99900-4275

nilson.imoveis@yahoo.com.br

VENDE-SE ALUGA-SEVENDE-SE

Rua Cônego Valadão, 591 - Gopouva, Guarulhos 
Tel 2304-6370 / 2304-6369 / 99900-4275

nilson.imoveis@yahoo.com.br

Ótimo Apto. Vila Rosália Com 
64mts De Área Útil, Com 02 
Dorms Com Suíte E Armários 
Embutidos, 01 Vaga De 
Garagem. R$ 320.000,00 Mil.

Ótimo Apto. Vila Augusta Com 
64mts Área Útil Com Armários 
Embutidos. Abaixo Da 
Avaliação. R$ 245.000,00 Mil.

Apto. Condomínio Wi Vila 
Augusta, 03 Dorms, 01 Suíte, 
01 Vaga De Garagem, 72mts 
Área Útil. R$ 365.000,00 Mil.

Cobertura Bosque Mais Com 
03 Suítes, Com 263mts Área 
Útil, 04 Vagas De Garagem. 
Aceita Imóveis Como Parte De 
Pagamento. Liga E Conferi.

Sobrado Vila Milton Com 
03 Dorms, 02 Vagas De 
Garagem, Ótima Rua, Moleza. 
R$ 450.000,00 Mil.

Imóvel Comercial Av: Faria 
Lima Com 700mts De Terreno, 
Ótima Renda, Bom Preço. 
Liga E Conferi.

Lindo Apto. Condomínio 
Alta Vista Com 03 Suítes 
Com Armários Embutidos E 
Cozinha Planejada, Varanda 
Gourmet, Semi Mobiliado 
Com 130mts De Área Útil, 
02 Vagas De Garagem. 
R$ 860.000,00 Mil Aceita 
Imóveis Até 50%.

Apto. Alto Padrão 170mts 
Vila Rosália Com 03 Suítes, 
Mais Escritório, 03 Vagas De 
Garagem Com Box, Lazer 
Completo. R$ 900.000,00 Mil 
Aceita 50% Em Imóvel.

Apto. Bom Clima Com 
50mts, 01 Dorm. Grande, 
Sala, Cozinha, 01 Vaga De 
Garagem. R$ 175.000,00 
Mil. Aceita Financiamento.

Prédio Comercial Próximo 
Praça 08 Com Salão E 06 
Salas Alugado, Rendendo 
R$ 5.500,00 Por Mês. R$ 
850.000,00 Mil. Aceita Apto. 
De Menos Valor.

Terreno Com 380mts 
Residencial Carmela, Zona 
Mista, Plano, Esquina. Abaixo 
Do Preço. R$ 320.000,00 Mil. 
Aceita Carro.

Terreno Condomínio Fechado 
Atibaia Residencial Shambala 
Com 1000mts. Abaixo Do 
Preço. R$ 190.000,00 Mil. 
Aceita Carro

Terreno Com 298mts Vila 
Augusta, Ótima Rua, Plano. 
R$ 460.000,00 Mil.

Terreno Residencial Cury 
Em Arujá, Moleza 10x25, R$ 
75.000,00 Mil. Aceita Carro 
Com Escritura.

Aptos. Novos Torre Tibagy 
Com 02 Dorms, Suíte, 01 
Vaga De Garagem, Com 
Armários Embutidos. R$ 
1.650,00 O Pacote. Temos 04 
Unidades.
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Lançamento e venda de imóveis batem recorde em SP
DA REDAÇÃO - A retoma-
da gradual da economia já 
tem reflexos na venda e no 
lançamento de imóveis da 
cidade de São Paulo, o prin-
cipal mercado do País. Até 
setembro tanto a quantidade 
de imóveis novos vendidos 
como lançados foram recor-
des para o período na capital 
paulista desde que o Secovi, 
sindicato que reúne entida-
des do setor da habitação, ini-
ciou a pesquisa do mercado 
imobiliário em 2004.

De janeiro a setembro, 
foram comercializadas 30,5 
mil unidades, mais do que as 
29.929 vendidas em São Pau-
lo no ano inteiro de 2018. É 
um volume quase 70% maior 
do que no mesmo período do 
ano passado. De acordo com 
a pesquisa obtida pelo Esta-
do, só em setembro foram co-
mercializados 4.055 imóveis 
a maior marca para o mês 
e um volume cerca de 50% 
maior do que a média histó-

FOTO: RAFAEL NEDDERMEYER/FOTOS PÚBLICAS

rica para o período.
Na tentativa de conquistar 

novos consumidores, o ritmo 
de lançamentos das constru-
toras está acelerado. Até se-
tembro, elas ofertaram 32 mil 
unidades neste ano, quase o 
dobro dos lançamentos feitos 
nos mesmos meses de 2018.

Celso Petrucci, economis-
ta-chefe do Secovi, observa 
que o ritmo mais acelerado 
de vendas e lançamentos que 
ocorre desde meados do ano 
atingiu todos os tipos de imó-
veis em setembro. No mês 
passado, por exemplo, os lan-

QR Code ajuda morador de prédio 
a entender gastos do condomínio
DA REDAÇÃO - O uso de QR 
Code tem auxiliado mo-
radores de prédios a vi-
sualizar como é gasto o 
dinheiro do condomínio. 
A tecnologia passou a ser 
utilizada de forma pionei-
ra pela Lello, responsável 
pela gestão de cerca de três 
mil empreendimentos na 
capital paulista, ABC, Cam-
pinas, Jundiaí, Piracicaba e 
no litoral do estado.

Todos os boletos de con-
domínio emitidos pela ad-
ministradora possuem um 
código, pelo qual o morador 
pode, via celular, acessar a 
prestação de contas mensal 
e os balancetes do prédio.

Desta forma, basta um 
simples clique com o leitor 
QR Code para que o condô-
mino seja levado ao portal 
versão mobile da Lello e, 
com sua senha individu-
al, visualize, na palma da 

mão, o quanto foi gasto no 
mês com a folha de funcio-
nários e encargos, energia 
elétrica, água, contratos de 
manutenção e conservação 
e despesas administrativas, 
dentre outras.

Também é possível ve-
rificar o quanto foi destina-
do ao Fundo de Reserva do 
Condomínio, arrecadação 
orçamentária total e gastos 
com obras e reformas.

“A principal vantagem 
desta tecnologia é permitir 
maior interatividade dos 
moradores no orçamento 
dos condomínios, para que 
eles possam ter acesso rá-
pido e simplificado à pres-
tação de contas e saibam 
como e onde a cota que eles 
pagam mensalmente tem 
sido utilizada”, afirma An-
gelica Arbex, gerente de Re-
lacionamento com o Cliente 
da Lello Condomínios.

çamentos foram concentrados 
em imóveis de um dormitó-
rio, enquanto os apartamen-
tos de dois quartos lideraram 
vendas. As unidades de três e 
quarto dormitórios, por sua 
vez se destacaram com maior 
velocidade de vendas sobre 
a oferta e no Valor Geral de 
Vendas, respectivamente.

“A economia começa a 
andar e nós somos o reflexo 
do momento que o País está 
entrando, com queda dos ju-
ros, redução do desemprego e 
aprovação de reformas”, afir-
ma Petrucci.

ESPECIAL 
GUARULHOS 459 ANOS

“Os novos guarulhenses”

Anuncie 4210-1371

8 de dezembro
BLACK 
FRIDAY

Super Descontos

PARTICIPE 
EDIÇÃO ESPECIAL

28 DE NOVEMBRO

(11) 4210-1371
comercial@fmetropolitana.com.br
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ÁRIES: Virá uma grande energia para iluminar o seu 
coração e assim irá além de muitas probabilidades até 
então intangíveis. 

TOURO: A sua rota para uma jornada elegante e reche-
ada de boas condutas fará com que você se encaminhe 
para um lado diferenciado da vida. 

GÊMEOS: Haverá muitas dificuldades para que você 
desista de alguns pensamentos divergentes em relação 
aquilo que você imagina. 

CÂNCER: Você terá uma carga bem interessante para 
que tudo volte a funcionar da melhor forma possível. 
Precisa ter uma conduta com práticas mais racionais.

LEÃO: O Sol neste dia irá fazer este signo encontrar todas 
as qualidades da constelação mais garbosa entre as doze 
casas do zodíaco. 

VIRGEM: Tudo o que você vinha planejando poderá 
encontrar um bom abrigo no planeta de Mercúrio. Evite 
cometer loucuras para defender algumas de suas ideias. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETASPALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
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negócios
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Redon,
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mentos
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(pop.)
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Assinatura
(abrev.)

Confusão
(bras.)

(?) Gomes,
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Subida 
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A (?): 
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O pH 7
(Quím.)

Monte 
(p. ext.)

Cachimbo
(bras.)
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Noel (?),
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externa

Ilha
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Louças 
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(abrev.)
101, em
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Heroica
(fig.)

Estado
mórbido

Espaço de Ricardo
Noblat na internet

Indivíduo com imuni-
dade no "BBB" (TV)

Ácido de efeito
antifebril (sigla)

Segue o movimento 
de Baden-Powell

A ti
(Gram.)

Marca da arquitetura da Queen's
House, palácio de Londres

Rebolar
Compõe-
se de cer-
ca de 21% 
de oxigênio
e 78% de
nitrogênio

(?) oceâ-
nicas, ca-
deias de 

montanhas
submersas

3/tia. 4/lios — tape. 6/neutro. 7/dorsais.

LIBRA: Receberá uma grande e forte tendência para au-
xiliar as pessoas mais próximas de você neste momento 
crucial. 

ESCORPIÃO: As coisas que estão para ocorrer no período 
matutino mexerão negativamente com você neste dia 
extremamente curioso e diferenciado para a sua vida. 

SAGITÁRIO: Será com bastante dificuldade que você 
logrará melhores funções daquilo que trata-se de uma 
solenidade familiar prestes a ser rompida. 

CAPRICÓRNIO: Sua força estará muito ativa durante o 
decorrer deste para com esta constelação tão trabalha-
dora e persistente no que acredita.

AQUÁRIO: No período vespertino você irá encontrar mui-
tas vantagens para sair de um caminho tão engajador. 
Seja muito forte. 

PEIXES: Alguns balanços farão você se situar em uma 
posição distorcida daquilo que você imaginava ser o 
fundamental para a sua grande evolução.

HORÓSCOPO

MAYARA NASCIMENTO - A pro-
gramação começa na quin-
ta-feira (07), às 20h, com 
Alice Caymmi trazendo seu 
mais recente trabalho, Elec-
tra. O show acontecerá no 
teatro, e os ingressos cus-
tam a partir de R$ 12 para 
quem tem credencial plena.

No sábado (09), tem o es-
petáculo Lúdico, com a Cia. 
Druw, inspirado no livro 
“Do Espiritual na Arte”, de 
Kandinsky. A apresentação 
começa às 12h, com ingres-
sos a partir de R$ 6, e crian-
ças até 12 anos não pagam 

Confira a programação do 
Sesc Guarulhos desta semana

SIGA-NOS NO

/jornalfolhametro

www.fmetropolitana.com.br

dos leitores de 
jornal impresso 

da cidade leem a

a entrada. No mesmo dia, às 
18h, o grupo Brisa do Orien-
te, formado por músicos da 
Síria e Líbano, faz um con-
certo de música árabe. 

O domingo está cheio de 
eventos, começando pelo 

Cabaré Palhaços sem Fron-
teiras, um espetáculo gra-
tuito que começa às 12h. Às 
15h é a vez de Zé Renato re-
alizar um concerto comen-
tado, misturando a música 
com histórias. Os ingressos 
custam a partir de R$ 6.

Mais tarde, às 16h30, 
a Cia. Giz de Cena traz o 
espetáculo gratuito Toca 
pra Dançar, com música ao 
vivo e uma grande brinca-
deira dançada. 

E o final de semana 
acaba com música. A Or-
questra Jovem Tom Jobim 
convida os solistas Guinga 
e Proveta para um show às 
18h. A entrada inteira custa 
R$ 20, a meia R$ 10 e para 
quem tem credencial Sesc 
R$ 6.

FOTO: DIVULGAÇÃO

Serviço:
Endereço: rua Guilherme Lino dos Santos, 1.200, Jardim 
Flor do Campo
Horário de funcionamento: De terça-feira a sexta-feira, 
das 9h às 21h30. Sábados, das 9h às 20h e domingos e 
feriados, das 9h às 18h.
Telefone: 2475-5550



SERVIÇOS

VEÍCULOS

NEGÓCIOS

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

Autos

CLASSIFICADOS

EMPREGO

Contrata-se
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Serviços

INSTALADOR DE 
INSULFIM 
Som e acessórios em 
geral. C/exp. e referências. 
Que resida na reg.Taboão. 
99935-1351

VENDO FOX 1.6 
Completo 2016,  Único 
dono R$ 37.000,00 
TEL:(12) 99707-1760
SPIN LTZ 2013 
7 lugares  Completa , top 
de linha  R$ 41.900,00 - F.:  
94805 -7644
SAVEIRO CE/ 2011 
Unico dono 44 Mil Km., 
exclente estado. R$ 
26.500,. F.: (11) 98411-
7766

ANUNCIE 
AQUI 

97380-
7685ANUNCIE AQUI 

97380-7685
ANUNCIE AQUI 
97380-7685

VENDO ESTRUTURAS 
De Ferro usada em bom 
estado p/ estacionamento. 
F.: 97373-7883.
REGULARIZE 
seu imóvel e obtenha uma 
valorização de até 35% 
98857-5336

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

LIMPE SEU 
NOME

 (11) 96410-1851

Buque a partir 
R$ 49.90

Cesta todas 
ocasiões  

www.marizaflores.
com.br 

     (11)948857752

VAGA DE
CHACAREIRO

Interessados enviar 
o CV para 

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

falar com Luciana.

Pré-requisito: Ensino Médio 
completo;

Experiência na área;
Residir em Guarulhos;

Salário R$ 1.200,00/mês, 

Benefícios: Vale transporte, 
Cesta Básica (R$131,50), seguro 

de vida em grupo, plano 
odontológico e refeição no local. 

Local de trabalho:
 Av. Dr. Timóteo Penteado, 3035, 
Torres do Tibagi, Guarulhos - SP  

Horário de trabalho: Segunda 
a Sexta - das 08h00 às 17hs00 

com 1(uma) hora de intervalo e 
aos sábados das 08h às 12h 

REGULARIZE SEU 
IMÓVEL 

e obtenha uma 
valorização de até 35%

11 98857-5336

APTO MORADA DO SOL 
2 Dorms., 1 vga., R$ 150 
Mil ac. auto parte de pgto. 
F.: 96755-1166
VENDO APTO. CECAP 
Preço de Ocasião, direto 
c/ proprietário.  Fs.: 94013-
7411 / 99506-9537
APTO. COND. PARK DO 
SOL 
Ponte Grande, 
Oportunidade, 2 dorm , 
arm. planejado,  cozinha,  
cond completo.  Lindo. Ac. 
Finan. Valor 255mil/ F.: 
98121-5581 whats.
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
APTO. MIKAIL 
2 dorms.,coz.,wc. garagem 
vago.$110.mil. F.:  9.5892-
4365

VARIEDADES

ADMITE-SE 
Aux. de Limpeza e Serviços 
Gerais (fem) enviar Cv. p/ 
inovacscomercial@gmail.
com

SEÇÃO DE
ESPORTES

FINAL DE
SEMANA

CONTRATA

Requisitos: Ensino Fundamental

Para atuar nas áreas
ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL

Enviar currículo - a/c Eliana Queiroz - 
Rua Nova Guataporanga, 366 – 

Bairro Cumbica – Guarulhos/SP – 
CEP: 07180-050 ou para o 

e-mail: equeiroz@tbl.com.br

BELLA 18A. INICIANTE 
Rua Cuevas , Nº 18. F.: 
2087-2091.
ISA COROA 
Completa oral molhadinho, 
anal apertadinho tudo bem 
gostoso  sem frescura . F.: 
95965-5384

SERRALHEIRO 
e Aj. de Serralheiro p/trab. 
c/ chaparia de 2º a 6º feira , 
Salário, V.T., Almoço enviar CV 
mcnelsondobrasil@ig.com.br

REPRESENTANTE 
EXTERNO 
Fem./Masc, vendas 
externas, cap clientes, 
desajavel veiculo 
proprio, ramos prod de 
limpeza. Enviar email 
comprasjfguaru@gmail.
com
ADMITE-SE INSTALADOR 
DE SOM 
Automotivo e de Acessorios 
c/exp. p/região de 
Guarulhos c/ Ótimo salário 
+ benefícios. F. 97105-5190 
c/Dias.

Terça-feira, 5 de novembro de 2019

Lollapalooza Brasil 2020: confira o line up por dia

DA REDAÇÃO - Foi divulgado 
ontem o line up do Lollapa-
looza Brasil 2020, que será 
realizado de 3 a 5 de abril, no 
Autódromo de Interlagos, em 
São Paulo.

Em sua nova edição, o 
festival terá como headli-
ners Guns N’ Roses e Lana 
Del Rey, na sexta-feira (03), 
Travis Scott e Martin Garrix, 
no sábado (04), e no domin-
go (05), The Strokes e Gwen 
Stefani. Boa parte dos shows 
deste ano serão de nomes 

FOTO: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

que chegam pela primeira 
vez ao Brasil, como é o caso 
de Travis Scott, Rita Ora, Ka-
cey Musgraves, Rex Orange 
County, LP, Illenium.

E está disponível o pri-
meiro lote do Lolla Day, vá-
lido para um dia de festival, 
que custa a partir de R$ 340. 
Para quem quiser curtir o 
festival inteiro, o quarto lote 
do Lolla Pass (válido para os 
três dias), que custa a partir 
de R$ 892,50, também está à 
venda.

Serviço:

Veja os shows divididos por dia

Datas: 3, 4 e 5 de abril de 2020
Local: Autódromo de Interlagos – Avenida Senador Teotônio Vilela, 261 – Interlagos – São Paulo 
Classificação etária: Crianças abaixo de 05 anos: Não será permitida a entrada.
De 05 a 14 anos: Permitida a entrada acompanhado por pais ou responsáveis.
A partir de 15 anos: Permitida a entrada desacompanhados.
Menores de 18 anos não podem ir ao Lolla Lounge.
Acesso para deficientes, incluindo a opção da utilização do Kit Livre (componente motorizado, 
movido a bateria elétrica, que adapta qualquer cadeira de rodas manual em um triciclo motori-
zado, garantindo maior mobilidade)

Sexta-feira - 03 de abril
Guns N’ Roses/ Lana 

Del Rey/ Cage The Ele-
phant/ James Blake/ 
Alan Walker/ Rezz/ 
Chris Lake/ Rita Ora/ 
Rex Orange County/ Per-
ry Farrell’s Kind Heaven 
Orchestra/ King Prin-
cess/ Jaden Smith/ Lauv/ 
Idles/ San Holo/ Masego/ 
Vinne/ Jetlag/ The Hu/ 
Beowulf/ Jaó/ Barja/ Ed-
gar

Sábado - 04 de abril
Travis Scott/ Martin Gar-

rix/ Brockhampton/ The Lu-
mineers/ a Day To Remember/ 
Emicida/ Madeon/ City And 
Colour/ Ajr/ Djonga/ Denzel 
Curry/ Silva/ Mika/ Chemi-
cal Surf/ Two Feet/ Boombox 
Cartel/ Yungblud/ Victor Lou/ 
Terno Rei/ Mc Tha/ Ashibah/ 
Clarice Falcão/ Fractall X Ro-
cksted/ Wc no Beat & Ludmilla 
& Kevin o Chris & Haikaiss & 
Filipe Ret & Pk & Felp 22

Domingo - 05 de abril
The Strokes/ Gwen 

Stefani/ Armin Van 
Buuren/ Vampire We-
ekend/ Illenium/ Lp/ 
Charli Xcx/ Kacey Mus-
graves/ R3hab/ Hayley 
Kiyoko/ Pabllo Vittar/ 
Goldfish/ Kali Uchis/ 
Cat Dealers/ Evokings/ 
Rashid/ Wallows/ Fancy 
Inc/ Fresno/ Malifoo/ 
Menores Atos/ Fatnotro-
nic/ 509-E
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