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Guarulhos, pela sua condição financeira, não teria condições de 
executar essas obras. Por isso que essa parceria com a Sabesp 
é extremamente estratégica”, Guti, prefeito de GuarulhosBovespa
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Prefeitura conclui pavimentação de rua no 
Cabuçu através do programa ‘Mãos à Obra’
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Bancos e instituições financeiras começam a 
enviar informações para o cadastro positivo
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diversos produtos a preços acessíveis.
Entre os itens expostos para comercialização 

estão bonecas de pano, objetos de decoração 
pintados à mão, em crochê, feitos com cabaça, 
artesanato em madeira (caixas para guardar biju-
teria, cachepô e suporte para plantas), em tecido 
com a técnica patchwork (uso de retalhos), toalhas 
bordadas, panos de prato decorados, aventais de 
cozinha decorados, guirlandas, carteiras de pano, 
entre outros.

passou um filme durante a competição. Iniciei os 
trabalhos aqui em 2015 com apenas seis crianças 
e ontem comemorei mais uma competição inter-
nacional. Orgulho é o que define este momento”, 
disse Alexandre “Zuza”, técnico do Hérkules-Gua-
rulhos. O elenco do Hérkules volta aos treinos nesta 
semana visando à final do campeonato paulista, 
que será contra o Corinthians. A federação da mo-
dalidade ainda irá definir a data e o local da decisão. 

Até o dia 19 de dezembro a prefeitura promo-
ve a Feira de Exposição de Produtos Artesanais 
do Grupo Empreender com Saber no saguão da 
agência Centro da Caixa Econômica Federal (CEF). 
O grupo é formado por 20 famílias de baixa renda 
que vivem em cinco empreendimentos do muni-
cípio (Conjuntos Habitacionais de Interesse Social 
Centenário, Santa Cecília, São Judas I, São Judas II 
e Vila Flórida). Na feira, que funciona de segunda a 
sexta-feira, das 9h às 16h, podem ser encontrados 

As atletas guarulhenses Maiara e Maísa Dias e o 
assistente técnico Dyego Maranini ajudaram a sele-
ção brasileira de basquete feminino a conquistar a 
medalha de prata no Sul-Americano Sub-17, dispu-
tado na Colômbia. Na grande final, que aconteceu 
neste sábado (09), a equipe nacional foi superada 
pela anfitriã Colômbia por 49 a 44. Jogadoras da 
Apagebask-Guarulhos, as irmãs gêmeas tiveram 
boa participação na decisão. Maísa anotou três 
pontos e pegou quatro rebotes. Já Maiara marcou 
cinco pontos, com quatro rebotes, duas assistên-
cias e um bloqueio. Para a diretora da Apagebask-

Entre os melhores do continente. É desta forma 
que o Hérkules-Guarulhos está nesta temporada. 
A equipe de Guarulhos ficou em segundo lugar 
no Sul-Americano de Handebol, categoria infantil 
masculino, realizado no Paraguai. Representando 
o Brasil, os guarulhenses perderam a final para a 
Argentina por 24 a 18 neste sábado (09).

“Ganhamos deles na fase de classificação, mas 
hoje não deu. Nunca imaginei chegar tão longe, 

Famílias de empreendimentos sociais participam de Feira de Artesanato

Guarulhenses conquistam a prata no Sul-Americano de Basquete

Hérkules-Guarulhos fica em segundo no Sul-Americano de handebol

ACONTECE

-Guarulhos, Vilma Bernardes, independente do re-
sultado, o trio já fez história no basquete nacional.

“São três pessoas extremamente dedicadas 
dentro e fora de quadra. Não só a Apage, mas toda 
cidade tem muito orgulho das meninas e do Dye-
go. Tenho certeza de que é mais um lindo capítulo 
de uma longa história que percorrerão no espor-
te”, afirmou. Já em solo brasileiro, Maísa, Maiara 
e Dyego se preparam para defender as cores de 
Guarulhos nos Jogos Abertos do Interior, que se-
rão realizados em Marília entre os dias 12 e 22 de 
novembro.

Lula, preso na Polícia Federal 
de Curitiba, recusou o benefício 
da prisão domiciliar e disse que 
só sairia de lá com o anúncio de 
sua inocência. Lembram?

Não foi isso. O ex-presidente 
não esperou o carimbo de “ino-
cente” para ganhar as ruas e, 
com voz rouca e raivosa, cha-
mar procuradores, policiais, 
juízes e desembargadores de 
“banda podre” da Justiça.

Aí incluiu desde a Operação 
Lava Jato – “são canalhas” - até 
os desembargadores que ava-
lizaram a sentença de primeira 
instância que o condenou. Por 
corrupção e lavagem de dinheiro.

Isso, depois de dizer que 
saia dali, da carceragem da fe-
deral, sem raiva e sem desejo de 
vingança.

Não é demais afirmar que de 
inocente, o Lula, agora solto, não 
tem nada. Continua culpado.

Das respostas às agressões 
que fez, a do ex-juiz Sergio Moro 
talvez tenha sido a que mais 
atingiu a alma do petista: “Não 
respondo a criminosos. Presos 
ou soltos”.

 
Bem-vindo ao ringue
A reação bolsonarista, sur-

preendente para os menos in-
formados, foi a que os iniciados 
na política esperavam. Veio con-
solidar a direita que precisa des-
se “inimigo” para seguir solta.

O PT elegeu Bolsonaro pre-
sidente. E, a seguir assim, vai dar 
a ele mais um mandato. Entre 
o ruim e o pior, muitos de nós, 
preferimos o primeiro. Não foi 
assim que o capitão deputado 
conseguiu mais de 50 milhões 
de votos?

Com a radicalização de um 
lado e do outro, no ringue, só 
tem espaço para dois. E os dois 
gostam.

A esquerda nossa, que não 
tem pudores ao se ver associa-
da com a corrupção, insiste no 
“nosso guia” e não deixa espaço 
pra mais ninguém. Ele é corrup-
to, foi condenado, mas e daí? 
Ele é o Lula.

E o Brasil? Ora, o Brasil, se já 
não é, vai fortalecendo a ideia 
de que seremos um grande 
ringue com extrema direita de 
um lado e o barbudo raivoso de 
outro.

Dizem até que Lula não é de 
esquerda. Acho que é verdade, 
mas engana bem. Recomenda-
-se ver o retrospecto.

Seria possível um Luiz Carlos 
Prestes se associar a banqueiros 
e empreiteiras? Ou um Leonel 
Brizola de mãos dadas com o 
empresário Eike Batista acer-
tando empréstimos bilionários 
com o BNDES?

Lula fez tudo isso e muito 
mais. Mesmo assim é o único 
ocupando o lugar de grande 
líder da esquerda brasileira, fes-
tejado por Chico Buarque, Cae-
tano Veloso e Wagner Moura.

Além dele, Lula, só tem pa-
pagaios de pirata no entorno. 
As mariposas em volta da lâm-
pada.

Havia muitos deles nas co-
memorações do “Lula-Livre”. 
Além do poste Fernando Ha-
ddad, Gleisi Hoffmann, Lind-
berg Farias, Guilherme Boulos... 
os de sempre.

No palanque, em São Ber-
nardo, faltaram Dias Toffoli e 
Gilmar Mendes. Fizeram falta.
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Guarulhos oficializa a união de 91 casais 
através do Casamento Comunitário

DA REDAÇÃO - Neste domingo 
(10) o sonho de 45 casais em 
oficializar a união foi concre-
tizado com a realização do 
10º Casamento Comunitário 
de Guarulhos no Nosso Clube 
Vila Galvão, na Vila Rosália. 
Um público de aproxima-
damente 600 pessoas, entre 
familiares convidados e auto-
ridades, acompanhou a ceri-
mônia, que contou com a par-

ticipação do prefeito Guti, da 
presidente do Fundo Social de 
Solidariedade, Elen Farias, da 
secretária-adjunta de Desen-
volvimento e Assistência So-
cial, Claudia Papotto, da sub-
secretária de Políticas para 
as Mulheres, Verinha Souza, 
de membros do Legislativo 
Municipal e do pastor Marcio 
Lopes Ávila, da Igreja Evan-
gélica Bola de Neve. Ao todo, 
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91 casais foram beneficiados 
este ano pelos dois enlaces 
coletivos promovidos pela 
Prefeitura por meio do Fun-
do Social de Solidariedade, já 
que outros 46 foram contem-
plados em agosto na 9ª edição 
do evento.

“Este é um momento es-
pecial de muita felicidade e 
alegria na vida de cada um 
de vocês. Estou feliz em par-
ticipar e peço a Deus que ilu-
mine a abençoe os casais. Pa-
rabéns a todos e também aos 
times do Fundo Social e de 
toda a Prefeitura que fizeram 
um excelente trabalho para a 
realização deste casamento 
lindo”, afirmou o prefeito.

A bênção dos noivos foi 
realizada pelo pastor Ávila. 
“Que Deus abençoe estas 46 
famílias e que prosperem. 
Sejam famílias lindas em Je-
sus”, declarou o celebrante.

DA REDAÇÃO - No último domin-
go (10) mais de duas mil pesso-
as participaram da Corrida Eco 
Ambiental IV, que aconteceu 
na região do Bosque Maia e 
contemplou os percursos de 5 
km, 10 km e caminhada de 2,5 
km, no masculino e feminino.

A guarulhense Tatiana 
Leandro, atleta da cidade no 
atletismo, venceu os 5 km 
com o tempo de20min38seg. 
No masculino o vencedor foi 

Mais de 2 mil pessoas participam 
da Corrida Eco Ambiental IV

Marcos Pires, que fez a prova 
em 17min24seg. Já nos 10 km 
Ivanildo Dias, no masculino, e 
Maria Margarida, no feminino, 
venceram o percurso.

Além da corrida, o evento 
contou com aferição de pres-
são, avaliação física e nutricio-
nal, quickmassage, aulas de 
ginástica, zumba e ritmos. O 
projeto foi aprovado através da 
lei de incentivo ao esporte do 
governo do estado.
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LUCY TAMBORINO - A campanha “Papai 
Noel dos Correios 2019” já está aber-
ta em Guarulhos e por todo Brasil. A 
ação dá oportunidade de que carti-
nhas enviadas por crianças ao correio 
e endereçadas ao Bom Velhinho sejam 
atendidas, porém no ano passado mais 
26% das cartas não foram adotadas na 
Região Metropolitana de São Paulo. 

Em 2018, foram cadastradas 81,6 
mil cartas e foram adotadas 60,1 mil 
na região. Já no Brasil todo foram mais 
de 659,7 mil cartas adotadas de 764,7 
recebidas no período – restando quase 
105 mil correspondências. 

Todos os locais para retirar as cor-
respondências podem ser consultados 
no blog do projeto. As cartas pode-
rão ser adotadas até o dia 13 do mês 
que vem e o presente entregue até o 
mesmo dia. O projeto é realizado há 
30 anos e partiu da iniciativa de fun-
cionários da empresa que sempre se 
deparavam com correspondências 
endereçadas ao Papai Noel. Desde 
2010, além de receber as cartinhas 
que vinham da sociedade, os correios 

Cartas do Papai Noel nos Correios já 
podem ser adotadas no município

estabeleceram parcerias com escolas 
da rede pública, creches e abrigos que 
atendem crianças em situação de vul-
nerabilidade social.

Após a retirada de uma cartinha, o 
padrinho deverá entregar o presente, 
nos locais específicos e posteriormen-
te os Correios devem fazer as entre-
gas. O padrinho não recebe os dados 
de endereço da criança, já que não é 
permitida a entrega direta. 

DA REDAÇÃO - Com o final de 
semana chuvoso, as equipes 
de zeladoria da Proguaru (Pro-
gresso e Desenvolvimento de 
Guarulhos S/A), em atendimen-
to às solicitações da Prefeitura 
de Guarulhos, executaram di-
versos serviços por toda a cida-
de ontem. Entre as principais 
ações implementadas estão: 

Após chuvas, equipes executam 
serviços de zeladoria na cidade

a varrição, capina, pintura de 
guias e a remoção de resíduos.

Os serviços foram realiza-
dos em ruas e avenidas de di-
versas regiões da cidade como 
Cumbica, Cidade Jardim Cum-
bica, Parque Alvorada, Jardim 
Nova Cidade, Conjunto Marcos 
Freire, Parque Stella, Taboão, 
entre outras.
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FIG-Unimesp realizará mais uma 
edição do ‘Dia Feliz’ no final do mês
Pág. 2

Eniac se une a Parceiros da Educação e 
investe R$ 1 milhão em escola no Pimentas
Pág. 4
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Conheça as principais escolas 
particulares de Guarulhos



Especial Educacao
Terça-feira, 12 de novembro de 20192

DA REDAÇÃO - “Era Digital” é o 
tema do XVII Dia Feliz que o 
Centro Universitário FIG-Uni-
mesp promove, em 29 de no-
vembro. O grande evento so-
lidário beneficiará, neste ano, 
5.500 crianças carentes, de 
quatro a 11 anos de idade, ofe-
recendo a elas um dia repleto 
de atividades lúdicas, ação 
cidadã, atrações musicais, lei-
tura, acesso à rede mundial de 
computadores, lanche, almo-
ço e brinquedos. 

Toda a estrutura é viabili-
zada por meio de donativos 
dos alunos, funcionários, pro-
fessores, poder público e socie-
dade civil. “É a união de forças 
e o desprendimento de todos 
os envolvidos que viabilizam 
a realização desta iniciativa. 
São 17 anos ininterruptos e 
mais de 43 mil crianças assis-
tidas”, declara a coordenadora 
do Curso de Direito do Centro 
Universitário FIG-UNIMESP, 
Ossana Chememian Tolma-

jian, acrescentando que a pro-
posta está alicerçada no artigo 
205 da Constituição Federal, 
que institui a educação como 
direito de todos e sua promo-
ção como responsabilidade do 
Estado, da família e da socie-
dade. 

A escolha de um tema cen-
trado na tecnologia se justifi-

FOTO: DIVULGAÇÃO

FIG-Unimesp realizará mais uma edição do ‘Dia Feliz’

Colégio CIG
O Colégio Integrado de Guarulhos (CIG) investe dia após dia na formação de seus pro-

fissionais visando o melhor preparo dos seus alunos. Afinal, é por meio da educação que 
se poderá verdadeiramente transformar o mundo em um lugar melhor. Pensando nisso, o 
colégio também investe em tecnologia. Para 2020, as salas do Ensino Médio contarão com 
projetores fixos em sala de aula e computadores com acesso à internet, para que os profes-
sores possam trabalhar de maneira mais interativa com os alunos: é preciso conectar a sala 
de aula ao mundo. 

Nessa mesma vertente, a escola investe em projetos como o de Robótica. Assim, favorece a 
interdisciplinaridade e promove a integração de conceitos de diversas áreas do conhecimento, a 
exemplo da matemática, física, eletricidade, mecânica, linguagem – do planejamento passando 
pela organização e estruturação até a finalização do projeto. O aluno do CIG é estimulado desde 
cedo a exercitar a criatividade e colocar em prática os conceitos até então estudados apenas 
teoricamente. É justamente no desenvolvimento do raciocínio e da lógica que também temos 
alunos cada vez mais humanos e capazes de lidar com os desafios da vida moderna.

ca, uma vez que a formação 
cidadã exige a inclusão digital 
dos mais carentes. Levá-los a 
participar da chamada Socie-
dade da Informação é um de-
safio crescente. Na atualidade, 
além da interação humana, é 
necessário dominar o acesso 
às tecnologias da informação 
para que, então, seja possível 

produzir e disseminar conhe-
cimento. 

O evento será realizado no 
Campus II do Centro Univer-
sitário FIG-UNIMESP – Av. Jú-
lio Prestes, 89 – Torres Tibagy 
– Anel Viário. Mais informa-
ções pelo telefone. 35440333 
R. 248 e-mail: coord.direito@
fig.br  e pelo site www.fig.br

cig.br colegiocig somostodoscigcolegiocig #
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DA REDAÇÃO - O Centro Uni-
versitário Eniac, referência 
em inovação e tecnologia, 
por meio do seu braço social 
Eniac Innovation, firmou 
uma parceria com a Parcei-
ros da Educação, organização 
independente e sem fins lu-
crativos que busca melhorar 
a aprendizagem de alunos de 
escolas públicas e contribuir 
com políticas públicas edu-
cacionais. Com o acordo, o 
Eniac investirá cerca de R$ 1 
milhão pelos próximos cinco 
anos na reestruturação da Es-
cola Estadual Professor Levi 
Vieira de Maia, localizada no 
Bairro dos Pimentas. 

A formalização da união 
acontece nesta terça-feira, 
12/11, em uma solenidade na 
própria escola com a participa-

ção de toda a comunidade es-
colar, representantes do Eniac, 
da Parceiros da Educação e da 
Diretoria Regional de Ensino 
Guarulhos Sul. “No encontro, 
será assinado um protocolo de 
intenções, que compreende a 
elaboração de um diagnóstico 
escolar e um plano de ação, 
cujas prioridades são inter-
venções voltadas à melhoria 
da aprendizagem dos alunos”, 
explica Marcos Mitidieri, coor-
denador de Novas Parcerias da 
Parceiros da Educação.

De acordo com o diretor 
e mantenedor do Eniac, Ruy 
Guérios, a expectativa é que 
os resultados alcançados pela 
ação pioneira em Guarulhos 
– o Eniac é a primeira insti-
tuição do município a for-
malizar uma iniciativa com 

a Parceiros da Educação – es-
timulem outras instituições 
e empresas a atuar de forma 
semelhante. “Selecionamos 
uma unidade escolar locali-
zada em um dos bairros mais 
carentes da cidade. Nosso in-
tuito é contribuir para a me-
lhoria da educação básica do 
município”, afirmou.

A Parceiros da Educação 
contará com um facilitador da 
parceria, além de equipe téc-
nica especializada, que acom-
panhará in loco o dia a dia na 
escola e participará da elabo-
ração e implementação do 
plano de ação. Esses profissio-
nais são responsáveis por mo-
nitorar a evolução do desem-
penho escolar, promovendo 
eventuais ajustes necessários, 
além de fazer a gestão e pres-

FOTO: DIVULGAÇÃO

Eniac se une a Parceiros da Educação e 
investe R$ 1 milhão em escola no Pimentas

inova
há 35 anos.

porque

Faça
Faça

diferença. 
Matrículas
abertas
(11) 2472-5500
eniac.com.br

tação de contas dos recursos 
financeiros do parceiro.

O assunto já é tema em 
discussão no Conselho de 
Desenvolvimento Municipal 
da Prefeitura de Guarulhos 

(CODEMGRU), que criou 
uma câmara específica para 
discutir parcerias com esco-
las públicas, presidida pelo 
professor Daniel José Lopes 
Jr., do Eniac.
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DA REDAÇÃO - O Colégio Al-
meida Gasparin, mantém a 
tradição de 32 anos de ativi-
dade pedagógica, com cur-
sos de Educação Infantil, a 
partir dos 2 anos de idade, 
Ensino Fundamental e En-
sino Médio.

A proposta pedagógica 
tem o enfoque humanista 
voltado a aprendizagem com-
pleta do afetivo ao cognitivo 
(inteligência), estimulando 
os educandos a conquistar 
alguns dos maiores objeti-
vos da sua vida: Aprender a 
Aprender, Aprender a Fazer, 
Aprender a Ser e Aprender 
a Conviver, de uma forma 
dinâmica, integrada e res-
ponsável. O colégio forma 
cidadãos aptos a viver em so-
ciedade, com ética e valores 
visando a realização pessoal 

e sucesso profissional. Além 
disso, a instituição trabalha 
alinhada com a nova propos-
ta da BNCC.

“Escola de qualidade é 
aquela em que alunos, pro-
fessores e colaboradores 
constroem vínculos de con-
fiança, exemplos e afetivida-
de, com relações permanen-
tes e focadas em aprender, 
transformando habilidades 
em competências, respei-
tando valores e princípios 
éticos”, explica a diretora 
Roberta Teixeira de Almeida 
Gasparin, educadora, peda-
goga e psicopedagoga. 

O colégio oferece aulas de 
ética e cidadania, focadas em 
inteligências múltiplas; usa 
o Sistema Anglo de Ensino, 
Orientação Profissional, Em-
pregabilidade e Empreende-

dorismo, Convênio Cel Lep 
ensino bilíngue dentro da 
carga horária.

O Colégio Almeida Gas-
parin está no 15° lugar no 
ranking do Enem 2019 na 
Cidade de Guarulhos, e figu-
ra entre as quinze melhores 
escolas da cidade há anos 
consecutivos.

FOTO: DIVULGAÇÃO

Com proposta pedagógica com enfoque humanista, 
Colégio Almeida Gasparin se destaca na cidade

Depoimento

Reserve
Vagasua

Colégio Ahmad:
uma escola que 
educa para a vida!

site: colegioahmad.com.br ou Av. Esperança, 191 – Centro – Guarulhos, SP.

Agende sua visita:
/colegioahmad(11)93281-9923(11)2440-1800

Relato da mãe Renata Garola – filhos Renato (25 anos) Renan (15 anos)
Fui convidada para homenagear o colégio, pelo seu aniversário de 30 anos, vamos lá: tudo co-

meçou quando pedi a uma grande amiga a indicação de um bom colégio para meu primogênito.....e 
assim começou nossa história de amor. Mas, maior prova de competência que tive, foi quando 
coloquei meu filho mais novo no colégio. Terminado o ano fui chamada pela coordenação e 
orientada que ele refizesse o pré-escolar, pois não tinha maturidade para prosseguir para o 1º ano 
do Ensino Fundamental. Confesso que fui muito criticada por terceiros por “permitir” a reprova-
ção, contudo meu filho se desenvolveu extraordinariamente após esse episódio.

O que sobra dessa experiência é que eu “fecho” com esse colégio que é absolutamente compe-
tente no que faz e preocupado em construir um ser humano melhor! Essa minha história de amor 
e respeito já perdura há 15 anos!! Se indico? Mas é Claro!!!
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ARTIGO
SHIRLAINE PADUIN 
Mantenedora do Externato Parque Continental - 
Especialista em Educação - Coaching Familiar

Educação se faz com seis mãos: duas do 
aluno, duas da família e duas da escola

O papel da família na for-
mação e na aprendizagem 
das crianças e jovens é ímpar. 
Nenhuma escola, melhor que 
seja, consegue substituir uma 
família, e nenhuma família, 
por mais condições e estrutura 
não substitui uma escola.

A parceria família, alunos e 
escola sempre foi um elo impor-
tantíssimo no desenvolvimento 
da aprendizagem de qualquer 
criança ou adolescente. Não há 
como negar que quando a família 
se descuida do desenvolvimento 
escolar de seus filhos, estes apre-
sentam queda acentuada nos re-
sultados, ou quando o aluno não 
quer fazer seus compromissos, 
ninguém fará por ele e ou quan-
do a Escola não realiza seu papel 
dentro da sua Missão, não há re-
sultados promissores. É com essa 
parceria que venho buscando em 
todos os anos da minha profissão 
de Educadora. A importância de 
estarmos numa mesma sintonia, 
faz com que o aluno se sinta se-
guro dentro de todo o processo 
de aprendizagem.

A família e a escola contri-
buem significativamente na for-
mação do indivíduo. Para isso é 
necessário que sigam os mesmos 
princípios e parâmetros. Ainda 
que os mesmos objetivos, cada 
uma deve fazer sua parte para 
que as crianças e jovens se desen-
volvam em todos os aspectos.

A família, como primeira 
instituição social formadora, de-
sempenha um papel importante 
na formação do filho, pois pro-
porciona a constituição de sua 
essência. É nesse núcleo que o 
indivíduo torna-se um ser capaz 
de elaborar as suas próprias com-
petências. A educação no contex-
to familiar influencia o desen-
volvimento da autoconfiança da 
criança, formando-a e constituin-
do-a enquanto ser humano com-
pleto. As vontades, os desejos e 
as expectativas familiares que 

envolvem a criança promovem 
bem-estar e equilíbrio quando 
dosados e colocados à disposição 
de maneira adequada.

Na escola o indivíduo deve 
encontrar alicerce para sua for-
mação. Cabe a ela promover o de-
senvolvimento de competências 
e habilidades do aluno, compe-
tências essas que promoverão a 
inclusão desse sujeito na socieda-
de. Compreende-se que o papel 
do educador seja o de favorecer o 
desenvolvimento do ser humano, 
sendo um mediador na constru-
ção do conhecimento, com um 
ambiente afetivo em sala de aula, 
fundamental ao educando. Um 
espaço de alegria e ampliação de 
conhecimentos, descobertas e de-
sejos, principalmente da vontade 
de aprender, pois nesse meio a 
criança e jovem recebem forma-
ção cultural. E essa criança e ou 
jovem precisam ser protagonis-
tas da sua vida estudantil, devem 
entender que a ação principal do 
“fazer” “realizar” “vivenciar” deve 
partir dele, só assim chegará no 
objetivo proposto pela escola, 
pela família e para o seu próprio 
sucesso.

Quando falamos de papéis, 
falamos de responsabilidades 
distintas. Os pais (família) com 
suas responsabilidades de pais, 
os professores com suas respon-
sabilidades de professores e os 
alunos com as suas.

Atualmente, estamos viven-
do numa crise de papéis em que 
de um lado ficam os pais que 
exigem dos professores posturas 
que são próprias dos genitores, 
do outro, professores debatendo 
sobre a total falta de atenção e au-
sência por parte dos pais na vida 
de seus filhos e no meio, crianças 
e jovens carentes, ansiosos, agres-
sivos e desinteressados que tam-
bém usam “bodes expiatórios” 
para assumirem suas irresponsa-
bilidades escolares.

Não é difícil entender esse 

jogo de empurra-empurra, ve-
mos hoje em dia crianças e jo-
vens cada vez mais precisando 
de auxílio psicológico ou de es-
pecialistas emocionais, não con-
seguindo realizar suas tarefas 
diárias escolares (por mais sim-
ples que sejam), buscando des-
culpas para o seu não compro-
metimento, e chegando muitas 
vezes a ficarem deprimidos e 
sem objetivos concretos.

Isso também se dá pelo fato 
de famílias ficarem ausentes o 
tempo todo de suas casas, no 
mundo que vivemos precisa-
mos todos estar trabalhando, 
o tempo é muito escasso para 
pais e familiares se dedicarem 
nas atividades de seus filhos in-
tegralmente, acompanharem 
suas lições, as atividades pro-
postas pela escola, e muitas ve-
zes é passada uma autonomia 
para o aluno sem esse mesmo 
ter maturidade de exercê-la.

Os professores (a escola) que 
muitas vezes não quer entender 
os problemas das famílias, so-
mente apontam erros aos alunos 
sem dar uma solução para essa 
realidade que estamos vivendo.

E as crianças e jovens muitas 
vezes por falta de auxilio e apoio 
se perdem em seus afazeres, e 
acaba virando um ciclo vicioso, 
de uns culpando os outros, sem 
saber muitas vezes organizar 
seus papéis.

E, para sair das culpas, e partir 
para a solução, precisamos achar 
um meio de firmar uma aliança 
com os pais (Escola e Família), 
desta forma as crianças e jovens, 
se sentem mais seguros, e evitam 
grandes desculpas, e entendem 
que falamos a mesma lingua-
gem, queremos o mesmo objeti-
vo, queremos o mesmo bem.

Entendendo que a Escola 
deve propiciar meios para que 
essa aliança seja concretizada 
entre as famílias, alunos e a 
própria escola.

CADERNO DE 
EDUCAÇÃO

PARTICIPE!

(11) 4210-1371
COMERCIAL@FMETROPOLITANA.COM.BR
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Filhos brilhantes vão 
muito mais longe, conhecem 
os capítulos mais importan-
tes das suas vidas.

Bons jovens se preparam 
para o sucesso. Jovens bri-
lhantes se preparam para as 
derrotas. 

Eles sabem que a vida é um 
contrato de risco e que não há 
caminhos sem acidentes. Bons 
jovens têm sonhos ou disci-

Bons filhos conhecem o prefácio da história dos seus pais

DR. AUGUSTO CURY
psiquiatra, professor e escritor brasileiro. 
Criador da Escola da Inteligência, um 
programa  educacional que desenvolve a 
educação socioemocional fundamentada 
na sua Teoria. Essas breves palavras 
resumem no que é a verdadeira educação. 
Educação é mais que sala de aula.

plina. Jovens brilhantes têm 
sonhos e disciplina. Pois so-
nhos sem disciplina produzem 
pessoas frustradas, que nunca 
transformam seus sonhos em 
realidade, e disciplina sem 
sonhos produz servos, pesso-
as que executam ordens, que 
fazem tudo automaticamente 
e sem pensar. Bons alunos es-
condem certas intenções, mas 
alunos fascinantes são transpa-

rentes. Eles sabem que quem 
não é fiel à sua consciência tem 
uma dívida impagável consigo 
mesmo. Não querem, como 
alguns políticos, o sucesso a 
qualquer preço. Só querem o 
sucesso conquistado com suor, 
inteligência e transparência. 
Pois sabem que é melhor a ver-
dade que dói do que a mentira 
que produz falso alívio.

A grandeza de um ser hu-

mano não está no quanto ele 
sabe, mas no quanto ele tem 
consciência que não sabe. O 
destino não é frequentemente 
inevitável, mas uma questão 
de escolha. 

Quem faz escolha, escreve 
sua própria história, constrói 
seus próprios caminhos. Os so-
nhos não determinam o lugar 
onde vocês vão chegar, mas 
produzem a força necessária 
para tirá-los do lugar em que 
vocês estão. 

Sonhem com as estrelas 
para que vocês possam pisar 
pelo menos na Lua. Sonhem 
com a Lua para que vocês 
possam pisar pelo menos nos 
altos montes. Sonhem com os 
altos montes para que vocês 
possam ter dignidade quan-
do atravessarem os vales das 
perdas e das frustrações. Bons 
alunos aprendem a matemáti-
ca numérica, alunos fascinan-
tes vão além, aprendem a ma-
temática da emoção, que não 

tem conta exata e que rompe 
a regra da lógica. Nessa ma-
temática, você só aprende a 
multiplicar quando aprende 
a dividir, só consegue ganhar 
quando aprende a perder, só 
consegue receber, quando 
aprende a se doar. Uma pes-
soa inteligente aprende com 
os seus erros, uma pessoa sá-
bia vai além, aprende com os 
erros dos outros, pois é uma 
grande observadora.

Procurem um grande amor 
na vida e cultivem-no. Pois, 
sem amor, a vida se torna um 
rio sem nascente, um mar sem 
ondas, uma história sem aven-
tura! Mas, nunca esqueçam, 
em primeiro lugar tenham um 
caso de amor consigo mesmos.
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DA REDAÇÃO - Inaugurado em 
1982, o Colégio Sol Encan-
tado iniciou suas atividades 
num espaço que abrigava 

apenas salas de pré-escola, 
hoje denominado Ensino 
infantil. Com o sucesso de 
seu trabalho, em 1989 sur-

giu a necessidade de am-
pliação das instalações e 
implantação do chamado 
Ensino Fundamental I (de 
1ª a 4ª séries).

A 5ª série, inaugurando 
o Ensino Fundamental II, 
surgiria em 1993, passan-
do a chamar-se Colégio Ca-
simiro de Abreu, e, nessa 
continua progressão, em 
1997, implantou-se, final-
mente, o Ensino Médio.

Hoje a instituição une 
tradição, experiência e ino-
vação, oferecendo um ensi-
no voltado ao desenvolvi-
mento socioemocional dos 
alunos para que se tornem 
confiantes, felizes, prota-
gonistas de suas próprias 
vidas e agentes transforma-
dores da sociedade. 

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Colégio Casimiro de Abreu e Sol Encantado: 
tradição, experiência e inovação no ensino 

VOCÊ QUER QUE SEU FILHO
APRENDA BRINCANDO 
OU PREFERE BRINCAR
COM O FUTURO DELE?

AGENDE UMA VISITA E  EM 2020!SEJA FERA

Pautado numa ideologia 
voltada para a construção e 
difusão do saber, o colégio 
se utiliza de práticas peda-
gógicas diversificadas a ser-
viço do aluno e da comuni-
dade em geral.

A instituição possui sa-
las de aula com número 
reduzidos de alunos, pro-
porcionando um ambiente 
familiar e tratamento indi-
vidualizado. Em duas uni-
dades, possui atendimento 
do berçário ao ensino mé-
dio, nos períodos manhã, 
tarde, semi-integral e inte-
gral. Como atividades com-
plementares, oferece judô, 
balé, ginástica, dança, mu-
sicalização e robótica. Tam-
bém há orientação fonoau-
diológica e psicológica.



Especial Educacao 13Terça-feira, 12 de novembro de 2019

DA REDAÇÃO - Com 50 anos de 
história, a tradicional insti-
tuição de ensino atende a be-
bês, crianças e adolescentes 
a partir de 4 meses de idade, 
abrangendo o Berçário e o 
Ensino Infantil na Escola o 
Pequeno Príncipe e o Ensino 
Fundamental e Ensino Mé-
dio no Colégio Mater Ama-
bilis. Possui os períodos ma-
tutino, vespertino e integral, 
com uma proposta pedagó-
gica que tem como meta a 

formação integral da criança 
e do adolescente, com conte-
údo exigente para formar ci-
dadãos críticos e autônomos, 
que saibam exercer escolhas 
conscientes, valorizar a cul-
tura e o saber, e que sejam 
humanos e solidários. 

Como novidade para 
2020, a instituição apresenta 
ao ciclo do Ensino Funda-
mental uma parceria com o 
Cel.Lep para Solução Bilín-
gue, que abrangerá 5 aulas 

por semana, com material 
e curadoria Cel.Lep, dentro 
da grade horária dos alunos. 
Além disso, os alunos do En-
sino Infantil passarão a ter 
atividades na língua inglesa 
diariamente. 

Associada ao PEA UNES-
CO desde 2009, a escola 
possui uma infraestrutura 
diferenciada, com três qua-
dras poliesportivas cobertas, 
anfiteatro, laboratórios de 
química, biologia, física e ma-
temática, salas multimídia, 
restaurante, duas cantinas, 
sala de tecnologia, biblioteca, 
salas de artes, brinquedoteca, 
sala de leitura, entre outros. 
Também proporciona aos alu-
nos orientação pedagógica, 
com um psicólogo especialista 
por ciclo, 14 modalidades de 
treinamentos esportivos para 
alunos e 8 modalidades para 
pais, além de uma completa 
programação de atividades 
extras, que inclui aulas avan-
çadas, assessorias, teatro, coral 
e muito mais. 

Possui ainda o SOS Ma-

FOTOS: DIVULGAÇÃO

E.E.I O Pequeno Príncipe e Colégio Mater 
Amabilis: 50 anos de história em Guarulhos

ter, setor responsável pelos 
projetos socioambientais e 
que trabalha em diversas ini-
ciativas em prol da cidade. 
Com atividades que são lide-
radas pelos próprios alunos, 
conquistou o Selo Ambiental 
do Município de Guarulhos 
pelo segundo ano consecu-
tivo em 2019, com o Proje-
to Anhuma, que tem como 
objetivo implantar a prática 
de observação de aves (bir-

dwatching) em nossa escola, 
como uma forma de apro-
ximar os alunos do contato 
com a natureza e conscien-
tizá-los da importância de se 
preservar e amplicar as áreas 
verdes da cidade. 

Endereço: rua Josephina 
Mandotti, 158, Jardim Maia. 
Maiores informações (11) 
3809-2000/ www.colegioma.
com - contato@colegioma.
com.br.

ESPECIAL – GUARULHOS 459 ANOS

“Os novos guarulhenses”

Anuncie 4210-1371

8 de dezembro
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Abastecimento no Bonsucesso e no Jardim Ponte Alta 
será regularizado com novo reservatório da Sabesp
DA REDAÇÃO - O reservatório 
Bonsucesso, previsto para ser 
inaugurado até 8 de dezembro 
pela Sabesp, é uma das maio-
res obras da companhia pau-
lista para acabar com o rodízio 
de água em Guarulhos, mais 
especificamente no bairro de 
mesmo nome e no Jardim Pon-
te Alta. Ele irá atender uma po-
pulação de aproximadamente 
100 mil pessoas, o que corres-
ponde a 7,32% da população 
guarulhense beneficiada ape-
nas com esta intervenção.

O novo reservatório, orçado 
em R$ 7 milhões e localizado 
em Itaquaquecetuba, tem a 
capacidade de 6.300 m³, o que 
corresponde a 6,3 milhões de 
litros de água. Ele mais que 

dobra a reservação de água da 
região, que possui um reser-
vatório de 5.000 m³, ou cinco 
milhões de litros. A nova obra 
irá servir apenas Guarulhos. O 
atual reservatório abastece os 
guarulhenses e Itaquaquecetu-
ba. “Guarulhos, pela sua con-
dição financeira, não teria con-
dições de executar essas obras. 
Por isso que essa parceria com 
a Sabesp é extremamente es-
tratégica”, disse o prefeito de 
Guarulhos, Guti, durante visita 
à obra ontem. “Esta obra repre-
senta confiabilidade e regulari-
dade no sistema. Teremos água 
com confiança e quantidade 
necessária para a população”, 
completou Debora Pierini Lon-
go, superintendente da unida-

FOTO: MÁRCIO LINO

FOTO: DIVULGAÇÃO/ACE

de de negócio Norte da Sabesp.
A estrutura a ser inaugu-

rada é feita de chapa dobrada, 
com revestimento interno de 
inox e externo de aço galva-
nizado. A tecnologia de cons-
trução é alemã e, para esse 
tipo de material, trata-se do 
reservatório com o maior diâ-
metro (32 metros) do mundo. 
A esta obra irão se juntar 20 
km de adutoras de água que 
deverão ser terminados até 8 
de dezembro. Além disso, os 
já finalizados 30 km de tubu-
lações irão acabar com o rodí-
zio de água na cidade, confor-
me compromisso do prefeito 
Guti na assinatura do contrato 
de concessão dos serviços de 
abastecimento de água com a 

DA REDAÇÃO - A Associação 
Comercial e Empresarial de 
Guarulhos promove a palestra 
“Lei Geral de Proteção de Da-
dos Pessoais, o que muda para 
sua empresa?”, ministrada pelo 
especialista Paulo Yukio Wata-
nabe Junior, nesta quarta-feira 
(13), às 18h30, na sede da enti-
dade (avenida João Bernardo 
Medeiros, 278 – Jardim Bom 
Clima). A entrada é gratuita e 
a inscrição deve ser feita por 
meio deste link. 

A ideia inicial é passar os 
conceitos de privacidade aliados 
às determinações da lei. Além 
disto, o especialista mostrará os 
conceitos que o texto leva aos 
agentes de tratamento de dados. 

DA REDAÇÃO - A prefeitura con-
cluiu neste sábado (09), a pavi-
mentação da rua Monte Azul 
Paulista, no Cabuçu. A melho-
ria foi realizada pela Secretaria 
de Serviços Públicos, pelo siste-
ma Mãos à Obra. 

“Com imensa satisfação, 
entregamos mais uma rua 
pavimentada à população 
de Guarulhos. Tal melhoria 
acrescenta qualidade de vida 
às pessoas que, a partir de 
agora, deixam para trás todos 
os transtornos causados pela 
lama e pela poeira. O trabalho 
da Prefeitura contínua e, ape-

ACE-Guarulhos faz palestra gratuita sobre o 
impacto da Lei de Proteção de Dados nas empresas

Sabesp em dezembro de 2018.
Atualmente 1,1 milhão de 

pessoas já não sofrem mais 
com o rodízio de água na ci-
dade, o que equivale a mais 
de 80% da população. Até o 

final do ano, a expectativa é 
que todos os guarulhenses 
tenham água diariamente em 
suas torneiras, mesmo em pe-
ríodos de calor, quando o con-
sumo é maior.

Ele irá abordar também como a 
Boa Vista, entidade parceira da 
ACE-Guarulhos, estruturou as 
adequações da Leis Gerais de 
Proteção de Dados.

O Brasil passou a fazer 
parte dos países que contam 
com uma legislação específica 
para proteção de dados e da 
privacidade dos seus cidadãos. 
A lei se fundamenta em diver-
sos valores, como o respeito à 
privacidade; à autodetermina-
ção informativa; à liberdade 
de expressão, de informação, 
de comunicação e de opinião; 
à inviolabilidade da intimida-
de; da honra e da imagem; ao 
desenvolvimento econômico e 
tecnológico e a inovação; à livre 

iniciativa, livre concorrência 
e defesa do consumidor; e aos 
direitos humanos liberdade e 
dignidade das pessoas.

O palestrante é formado em 
Tecnologia da Informação, com 
especialização em Segurança 
da Informação e Privacidade 
de Dados. Tem mais de 20 anos 
de experiência em Auditoria, 
Gestão de Riscos, Compliance, 
Anticorrupção e Investigações 
Digitais. Nos últimos 14 anos 
trabalhou na Ambev e, atual-
mente, atua na função de Data 
Protection Officer, responsável 
por monitorar, fiscalizar, orien-
tar e fazer a ponte entre os titu-
lares de dados pessoais, empre-
sas e Autoridade Nacional de 
Proteção de dados no que diz 
respeito à Lei Geral de Proteção 
de dados.

O presidente da ACE, 
William Paneque, recomenda a 
participação na palestra. “É um 
assunto atual e muito relevante, 
já que todos nós empresários 
utilizamos e trabalhamos com 
dados. E não é raro não darmos 
tanta atenção à proteção dessas 
informações”, apontou.

sar de todas as dificuldades, 
vamos levar pavimentação a 
muitos outros endereços da 
cidade”, afirmou Guti.

Iniciada em janeiro deste 
ano, a obra de pavimentação 
da rua Monte Azul Paulista 
incluiu instalação de rede com 
350 metros de galerias de dre-
nagem de águas pluviais, 18 
Bocas de lobo e dez poços de 
visita. Foram assentados 860 
metros de guias e sarjetas e, 
por fim, a pavimentação com 
blocos intertravados nos 3 mil 
m2 da rua. Esta é a maior obra 
já realizada pelo Mãos à Obra.

Pavimentação de rua no Cabuçu 
é concluída pela prefeitura

FOTO: NÍCOLLAS ORNELAS
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Em clima de muita alegria e descontração, 
o Projeto Curso Padaria –iniciativa da Prefeitura 
de Guarulhos viabilizada pela Secretaria 
de Desenvolvimento e Assistência Social 
em parceria com a Associação Paulista de 
Supermercados (Apas) e com o Fundo Social 
de Solidariedade –formou nesta quarta-feira 
(6) a segunda turma. Ao todo, 22 alunos, sendo 
cinco conviventes do Serviço Institucional 
de Acolhimento Adulto Masculino (Casa de 
Acolhimento Taboão) e 13 imigrantes do Haiti 
foram capacitados para trabalhar como auxiliar 
de padarias e confeitarias de supermercados, 
restaurantes e panificadoras. Eles serão capazes 
de auxiliar na fabricação de produtos de padaria 
e confeitaria como bolos, pães, tortas, massas 
folhadas, biscoitos e salgados.

As inscrições para curso de Musicalização na 
Educação Infantil foram prorrogadas até o dia 30 
de dezembro para profissionais de educação das 
Escolas da Prefeitura de Guarulhos e instituições 
parceiras. A formação oferecida pela Secretaria 
de Educação em parceria com a Impare Educação 
é destinada a coordenadores pedagógicos, 
diretores, vice-diretores, professores da educação 
infantil e da educação básica interessados 
nesta etapa de ensino. As inscrições podem ser 
feitas pelo site http://gru-impare.contato.site/
inscricao-guarulhos. A formação terá início em 
fevereiro de 2020 com os encontros presenciais. 
Ao todo serão quatro encontros ao longo do ano, 
totalizando 16 horas de formação presencial, e o 
restante da carga horária será a distância através 
de uma plataforma online.

ANOTE

Então escreva o ponto de partida 
(onde você está) e onde você 
quer chegar

Antes de falar como ter suces-
so. Precisamos entender o que é 
sucesso, para alguns parece uma 
coisa tão longínqua, quase divi-
na. Mas sucesso podem ser coisas 
simples. Desde comprar uma casa 
e trabalhar na sua profissão, sendo 
mecânico, pipoqueiro, professor 
ou motorista. O sucesso de cada 
um, mora dentro de si. E tem um 
significado singular, onde cada 
um conhece o seu.

Ter sucesso é conseguir reali-

zar o que a alma almeja. Isso é um 
percentual da felicidade de cada 
um. Uma casa, um negócio dos 
sonhos, viajar para lugares alme-
jados. Tudo isso é sucesso. Mas fa-
larei do sucesso profissional, onde 
pessoas fazem o que parece im-
possível acontecer e normalmente 
a maioria apenas assiste como es-
pectadores.

E o segredo do sucesso é a PER-
SISTÊNCIA.

A máquina que nos faz agir to-
dos os dias, quase sobrenatural. É 
o estudar enquanto os outros estão 

dormindo, planejar enquanto os 
outros estão se divertindo e san-
grar e ter a resiliência para conti-
nuar até chegar ao desejado.

É um trabalho árduo, sem pular 
etapas, um tijolo por vez. Não se 
colhe sem plantar. E para ter um 
resultado mais palpável e com me-
nos surpresas durante sua jorna-
da, tenho uma dica para criar um 
pequeno planejamento e trilhar o 
caminho para seu objetivo.

Então escreva o ponto de par-
tida (onde você está) e onde você 
quer chegar, o seu objetivo. Então 
divida-o por módulos, que serão 
etapas que levarão ao encontro 
do seu objetivo. Depois de você 
saber cada passo desses módulos, 
divida-os por micro-módulos, tare-
fas pequenas e fáceis de alcançar. 
Você terá planejado os passos para 
o seu sucesso.

Agora coloque datas para fina-
lizar cada etapa, para saber o que 
fazer e quando fazer. Depois des-
se esforço você vai ter o caminho 
muito mais visível e planejado 
para o sucesso.

Esse caminho será árduo, mui-
tas vezes você terá vontade de de-
sistir e as pessoas vão te desani-
mar. Abrace seu sonho e deseje-o 
mais forte que tudo. E com muito 
esforço você o verá se concretizar 
a cada passo dado.

Não acredite em sorte, predes-
tinação ou acaso. Somente o esfor-
ço vai levá-lo a seguir e aprender 
no momento em que erra, por que 
erro será parte do seu caminho. 
Por que dele vai vir sua experiên-
cia e visão. Aceite-o e não desani-
me.

Saia da sua zona de conforto, 
por que o sucesso mora na casa ao 
lado.

Boa Sorte! 

Como formatar o 
seu sucesso

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

CASA TERRREA (TRAV. 
TIMÓTEO PENTEADO) – 

R$ 290.000 (VAGA) 
– REF 02 - 2 - DORMTS, 

SALA 2 AMBS, COZ, 
QUINTAL, 2 VAGAS.AC/ 

FINANC/FGTS

LOCAÇÃO
APTO – BOSQUE 

VENTURA – R$ 370.000 
(VAGO) – REF 01

2 – DORMTS 1 SUITE, 
SALA 2 AMBS, COZ, 
SACADA GURMET, 1 

VAGA.AC/FINANC/FGTS

APTO – VILA MILTON – 

R$ 185.000 - (VAGO) – 

REF 02

2 - DORMTS, SALA 2 

AMBS, COZ, MOBILIADO

AC/ FINANC/FGTS

APTO – PROX CARREFU-
OR – R$ 175.000 (VAGO) 

– REF 01
2 DORMTS, SALA 2 AMBS, 

COZ, 1 VAGA, COM 
ELEVADOR

AC/ FINAC/FGTS

APTO – COND FLEX – 
(R$320.000) – REF 01

2 DORMTS, SALA 2 AMBS 
COM SACADA, 1 VAGA - 

RICO EM ARAMRIOS 
PLANEJADOS

AC/FINANC/FGTS

APTO – GOPOUVA 
– R$ 275.000 – REF 12
3 – DORMTS, SALA 2 
AMBS, COZ, 2 WC, 

ELEVADOR AREA DE 
LAZER

AC/ FINANC/FGTS

APTO – JARDIM 
ADRIANA – R$ 195.000 
(MOBILIADO) – REF 12
2 – DORMTS, SALA 2 
AMBS, COZ, 1 VAGA, 

AREA DE LAZER
AC/ FINANC/FGTS

APTO – TRAV. TIMOTEO 
PENTEADO – ( PICANÇO) 

– R$ 175.000 – REF 04
1 DORM, SLA 2 AMBS, 

COZ, 1 VAG.
ARMARIOS PALNEJADOS

AC/FINS/FGTS

APTO – TRAV AL YAYA – 
R$ 215.000 –REF 04

2 DORMTS, SALA 2 AMBS, 
COM SACADA, COZ, 1 

VAGA
COM PLANEJADOS.

AC/FINANC/FGTS

CASA CONTINENTAL III 

– R$ 600.00

1 DORM, SALA, COZ

APTO – PICANÇO – 

R$ 1.100

2 DORMTS, SALA, COZ, 1 

VAGA, COM PLANEJADOS

SALÃO COMERCIAL – 
RUA NOSSA SENHORA 
MÃE DOS HOMENS –  

COM 260.MTS
COM MEZANINO, 6 

VAGAS, 
VALOR R$ 5.000.00

Av. Suplicy, 606 - Jd. Santa Mena- 
Guarulhos/SP

95001-1129 2451-8188

Corretor de Imóveis
CRECI F 31454 marco@dimarcoimoveis.com.br

www.dimarcoimoveis.com.br
@marcofaria_corretor@marcofariaci

Locação Locação Locação

APARTAMENTO – DOM 

MACEDO (PRÓX SHOPPING 

MAIA)

2 DORM. + SALA + COZ + 1 

VAGA P/AUTO

R$ 940,00 + COND +IPTU – 

REF 16.801      

APARTAMENTO – VILA 

RIO DE JANEIRO

2 DORM. C/ ARMÁRIOS + 

SALA +COZ C/ ARMÁRIOS 

+WC + 1 VAGA COBERTA – 

ALUGUEL R$1.000,00 + 

COND. + IPTU – REF 18.901

APARTAMENTO 
- VILA GALVÃO 

02 DORMITÓRIOS, SALA, 
COZINHA, BANHEIRO, 

LAVANDERIA,
PISO FRIO, 01 VAGA DE 

GARAGEM, ÁREA DE LAZER
ALUGUEL INCLUSO CONDO-
MÍNIO R$ 1.290,00 – REF 15.201

CASA – JARDIM CITY
CASA SOBREPOSTA, C/ 2 

DORMITÓRIOS SENDO 1 C/ 
VARANDA, SALA C/ 

VARANDA, COZINHA C/ PIA 
E GABINETE NOVOS, WC , 
ÁGUA E LUZ SEPARADOS - 

ALUGUEL R$ 1.100,00 
– REF 21.401

GALPÃO COMERCIAL  - 

TIMÓTEO PENTEADO

300MS2 DE ÁREA CONSTRU-

ÍDA + ESCRITÓRIO, ÓTIMO 

PARA OFICINA/AGENCIA DE 

AUTOS/LOJAS –

 ALUGUEL R$ 5.000,00 + 

IPTU - REF 40.100

CASA – VILA BARROS 

CASA NOS FUNDOS C/ 

ENTRADA LATERAL, C/ 1 

DORMITÓRIO, SALA, 

COZINHA, WC, LAVANDERIA.

ALUGUEL R$ 700,00 – 

REF 801

SALÃO – OCTACILIO 
MALHEIROS

PRÉDIO COMERCIAL - 
EXCELENTE PARA RESTAU-

RANTE - BARZINHO – IGREJA 
– ACADEMIA –C/ FACHADA 
DE VIDRO, PARTE TERREA – 

C/150MS2.  (PODENDO 
ALUGAR SEPARADO) – R$ 

4.500,00 - REF 5.103

SOBRADO – GREEN 

VILLAGE (JDM CELIA)

3 DORM. SENDO 1 SUÍTE, 

SALA 2 AMBIENTES, COZ., 

LAVABO, WC, ÁREA DE 

SERVIÇO, 2 VAGAS ( VALOR 

SOB CONSULTA) 

REF – 23.701

CASA – JD BETEL  

1 DORMITÓRIO PEQUENO, 

SALA, COZINHA, WC, 

LAVANDERIA.

ÁGUA E LUZ SEPARADAS, 

ALUGUEL R$ 600,00 – 

REF 801
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Bolsonaro assina MP que extingue o DPVAT
DA REDAÇÃO - O presidente 
Jair Bolsonaro assinou ontem 
medida provisória (MP) extin-
guindo, a partir de 1º de janeiro 
de 2020, o Seguro Obrigatório 
de Danos Pessoais causados 
por veículos automotores de via 
terrestre, o chamado DPVAT. 
De acordo com o governo, a 
medida tem por objetivo evitar 
fraudes e amenizar os custos 
de supervisão e de regulação 
do seguro por parte do setor 
público, atendendo a uma reco-
mendação do Tribunal de Con-
tas da União (TCU).

Pela proposta, os aciden-
tes ocorridos até 31 de de-
zembro de 2019 continuam 
cobertos pelo DPVAT. A atu-
al gestora do seguro, a Segu-
radora Líder, permanecerá 
até 31 de dezembro de 2025 
como responsável pelos pro-
cedimentos de cobertura dos 
sinistros ocorridos até a da 
de 31 de dezembro deste ano.

“O valor total contabiliza-
do no Consórcio do DPVATé 

de cerca de R$ 8,9 bilhões, sen-
do que o valor estimado para 
cobrir as obrigações efetivas 
do DPVAT até 31/12/2025, 
quanto aos acidentes ocor-
ridos até 31/12/2019, é de 
aproximadamente R$ 4.2 bi-
lhões”, informou o Ministé-
rio da Economia.

De acordo coma pasta, o 
valor restante, cerca de R$ 
4.7 bilhões, será destinado, 
em um primeiro momento, 
à Conta Única do Tesouro 
Nacional, em três parcelas 
anuais de R$ 1.2 bilhões, em 
2020, 2021 e 2022.

“A medida provisória não 
desampara os cidadãos no 
caso de acidentes, já que, 
quanto às despesas médicas, 
há atendimento gratuito e 
universal na rede pública, 
por meio do SUS [Sistema 
Único de Saúde]. Para os se-
gurados do INSS [Instituto 
Nacional do Seguro Social], 
também há a cobertura do 
auxílio-doença, aposentado-

FOTO: FÁTIMA MEIRA/ESTADÃO

ria por invalidez, auxílio-aci-
dente e de pensão por mor-
te”, acrescentou o ministério.

A MP extingue também 
o Seguro de Danos Pessoais 
Causados por Embarcações, 
ou por sua carga, a pesso-
as transportadas ou não 
(DPEM). Segundo o ministé-
rio, esse seguro está sem se-
guradora que o oferte e ino-
perante desde 2016.

DA REDAÇÃO - Desde ontem 
os bancos e as demais ins-
tituições financeiras co-
meçam a enviar automati-
camente informações dos 
clientes para as gestoras de 
bancos de dados financei-
ros que vão operar o cadas-
tro positivo, uma lista de 
bons pagadores. A expecta-
tiva é que até a próxima se-
mana, todos os brasileiros 
que não optaram por estar 
fora da lista estejam inclu-
ídos no cadastro positivo. 

Há um mês, o Banco 
Central (BC) autorizou qua-
tro gestoras de bancos de 
dados a operar. Os regis-
tros foram dados à Serasa, 
à Gestora de Inteligência de 
Crédito (Quod), à Boa Vista 
Serviços e à Confederação 
Nacional de Dirigentes Lo-
jistas (CNDL – SPC Brasil). 

Até 30 dias depois da 

Bancos começam a enviar dados 
de clientes para cadastro positivo

inclusão dos dados, a ges-
tora responsável deverá 
informar ao cliente de que 
seus dados estão no cadas-
tro positivo. A notifica-
ção pode ser enviada por 
correio, por e-mail ou por 
SMS. O procedimento é 
semelhante ao usado para 
notificar clientes na lista 
de maus pagadores.

Na primeira etapa, os 
bancos e as casas de cré-
dito vão abastecer o cadas-
tro positivo. Nos próximos 
meses, prestadoras de ser-
viço com conta fixa, como 
companhias de água, luz, 
gás e telefone, passarão a 
enviar as informações. O 
cadastro será estendido 
posteriormente às redes 
de varejo, que comparti-
lharão o histórico de pa-
gamento dos clientes ao 
banco de dados.
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ÁRIES: O seu grande desejo de ganhar as coisas poderá 
gerar uma grande melhora nos problemas que você tem 
neste momento. 

TOURO: Ocorrerão nas coisas que estão próximas de 
você algumas modificações interessantes para que você 
consiga fazer o necessário. 

GÊMEOS: Não dificulte as coisas e tente manter tudo 
dentro de um escopo interessante neste momento. 
Cuidado com as ações de Júpiter neste momento.

CÂNCER: É possível que venha a sofrer alguns problemas 
durante este período para se desenvolver em suas emo-
ções. Pode ter dificuldade para realizar algumas coisas.

LEÃO: O que você vier a falar para as pessoas ao seu 
lado precisa ter um pouco mais de cuidado para evitar 
problemas e estranheza.
 
VIRGEM: O satélite lunar se mostrará com bastante vigor 
neste momento, o que irá oportunizar para o Urano fazer 
uma interferência negativa em sua constelação.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETASPALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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TEE
SANCIONAR

MARFIMRIA
MOERCEROL
BZONADAMATA

MAIAATOMR
EDASAPATO
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AUSTAET
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TORBOGOV
ALCHEFIAI

AÇUCARESTD
ÃMIAATOA

DOEANAAND
SALARIOBASE

Baralho 
divinató-
rio com

78 cartas

Substância
proibida

em linhas
de pipas

Memória 
temporária
de compu-

tadores 

Animal
como

Donald
(HQ)

"(?) do Ser-
tão", suces-
so de Luiz
Gonzaga

Ferramen-
ta de ma-
deireiras

Guarda-(?),
serviço de 
academias

(?) Khan,
líder dos

ismaelitas

Pintor sur-
realista de
"Girafa em
Chamas"

(?)-Qaeda,
organi-
zação

terrorista

Maneira
informal

de chamar
o garçom

"50 (?) de
Cinza",

best-seller
erótico

Conjunto de
habitações
da aldeia
indígena 

Glicose,
frutose e
galactose

Objeto co-
mo os que
enfeitam

geladeiras

(?) Furtado,
apresenta-
dora da TV

"(?) I Love
Her", su-
cesso dos

Beatles
"(?)

sangue",
pedido do
Hemorio

Remune-
ração fixa
de vende-

dores

Governo
(abrev.)

Apelido de
"Isabela"

Apodrecer,
em inglês 

Bebida
quente

Evento
como o
tsunami
Em + as

Região de
Minas

Início da
viagem 

Apêndice
de xícaras
Modalidade
de ensino

Divisão 
da peça
teatral 

Sem rumo
na vida 

(?) Peixoto,
repórter

(?) Gomes, 
político do PDT

O calen-
dário que
"previu"
o fim do
mundo

em 2012

Classe mais
abastada

Acessório
que envol-
ve o colo
feminino

Segundo
maior rio 

da China e sexto 
maior do mundo

Problema relativo a em-
pregados do varejo e

da constru- 
ção civil,
prejudica
produtivi-
dade das
empresas

Provoca
raiva

Sequência de acon-
tecimentos, previsí-

vel em
novelas

Que reina
absoluta

Santa
(abrev.)

Material
das presas
do elefante

Preparar a
carne para
a almôn-

dega

Aprovar
(uma lei)

Canção 
entoada

na concen-
tração do
desfile de
Carnaval

3/and — ram — rot. 8/açúcares. 16/alta rotatividade.

LIBRA: As coisas ficarão menos obtusas para você conse-
guir realizar aquilo que precisa e é necessário para você 
no momento em que estiver passando. 

ESCORPIÃO: Tudo tende a mudar na sua vida agora para 
com as questões profissionais envolvendo superiores na 
sua vida. 

SAGITÁRIO: Não se mostrará apta para conversar sobre 
coisas que precisem de uma análise a longo prazo para 
com pessoas do signo de Gêmeos. 

CAPRICÓRNIO: Vá com uma vontade maior naquilo que 
acredita e precisa neste momento para concretizar seus 
ideais neste momento. 

AQUÁRIO: Você irá necessitar fazer as coisas que deseja 
porém sem deixar de atentar-se naquilo que fundamen-
talmente precisa para crescer.

PEIXES: As elementares funções do que significa amor 
estarão bem determinadas neste momento de grandes 
ganhos. 

HORÓSCOPO

MAYARA NASCIMENTO - Sexta-
-feira (15) é feriado de Procla-
mação da República e o Sesc 
Guarulhos preparou uma 
programação diversa para 
agradar todos os públicos 
que vão ficar pela cidade.

O grupo The Pambazos 
Bros se apresenta com a peça 
circense La Mutante Varie-
té às 16h30. O espetáculo 
é gratuito e não precisa re-
tirar ingressos. Um pouco 
mais tarde, às 18h, é a vez 
dos Parlapatões entrarem em 
cena com o espetáculo Total-
mente Pastelão. Os ingressos 
custam a partir de R$ 6 para 
quem possui credencial.  

Sesc prepara programação 
cultural para o feriado

SIGA-NOS NO

/jornalfolhametro

www.fmetropolitana.com.br

dos leitores de 
jornal impresso 

da cidade leem a

No mesmo dia, às 15h30, a 
música fica por conta do trio 
Cannibal Mosquitos, banda 
do sudeste da França.  A can-
tora mineira Bia Ferreira se 
apresenta às 17h30, trazendo 
músicas de protesto e crítica 
contra os preconceitos e luta 
pela igualdade. Os valores 
das entradas custam a partir 
em R$ 6 para cada uma das 
apresentações.

Para as crianças, a Cia. 
Pia Fraus traz o espetáculo 
Círculo das Baleias, às 12h. 
A apresentação gratuita faz 
uma viagem ao fundo do mar 
para conhecer parte do ciclo 
de vida das baleias jubarte. 

Às 18h, Carol Panesi traz sons 
do seu repertório autoral e 
mistura diversos estilos musi-
cais. Às 20h, o Camaleão Gru-
po de Dança – BH realiza o 
espetáculo de dança “Retina” 
ao som de Janis Joplin, Jimi 
Hendrix, Kurt Cobain e Amy 
Winehouse. Os ingressos cus-
tam a partir de R$ 9.

Já no domingo, a progra-
mação começa às 12h com 
o espetáculo de dança Gi-
rassóis, da Cia. Druw, inspi-
rado no pintor Van Gogh. A 
Cia. Suno assume o palco às 
16h30, com A Bailarina e o 
Palhaço. Em ambos os espe-
táculos, a apresentação é grá-
tis para crianças até 12 anos, 
e a entrada inteira custa R$ 
20, a meia R$ 10 e para cre-
denciado R$ 6.

KL Jay irá se apresentar 
às 19h, com o show do ál-
bum “KL Jay na Batida Volu-
me II - No quarto sozinho”. 
A atração recebe participa-
ções especiais de Edi Rock, 
Mc Guimê, Kamau, Marce-
lo Xis, Flow Mc e outros 16 
MCs. Os ingressos custam a 
partir de R$ 9.

FOTO: LUIZ DORO NETO



SERVIÇOS

SAÚDE

PUBLICIDADE LEGAL

VEÍCULOS

NEGÓCIOS

Oportunidade

IMÓVEIS

Vende-se

Sítio e Chácaras

Aluga-se

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

MASSAGEM TERAPÊUTICA

Relax

Autos

CLASSIFICADOS

EMPREGO

Contrata-se ServiçosCHÁCARA CAMBUI  MG 
3.000Mts² ou mais , casa 
simples 5 comodos , 
lugar p/ fazer lago 95 mil, 
1.000Mts² 30 Mil.ac. auto. 
Rod. F.Dias 150km. SP. F. 
96215-6802
TAPERA GRANDE 
1.000Mts². c/ agua e luz, 
Ótimo Local. F.: 96314-
2035

APTO. COCAIA LINDO ! 
1 dorm,+ deps. R$ 900,00  
Incluso cond., (Fotos) F.:  
94786-3131

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.. F.: (11) 
98411-7766
DUSTER 2015 
flex, automática, único 
dono, 37.500,00.F.:  99968-
7303,ou 97959-4649.

ANUNCIE AQUI 
97380-7685

ANUNCIE AQUI 
97380-7685

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

REGULARIZE SEU 
IMÓVEL 

e obtenha uma 
valorização de até 35%

11 98857-5336

ADMITE 
Cozinheira/ Aux. de Coz., 
Caixa. Rua Da Fortuna, 524 
- Macedo Fs.: 4966-0904/ 
94972-0927 Zap.
MOTORISTA 
PROFISSIONAL 
Que more em Guarulhos  
Contato  F.: (11) 93001-
6474
REPRESENTANTE 
COMERCIAL 
C/ Exp.em Vendas.  Que 
more em Guarulhos  
Contato  F.: (11) 93001-
6474
MECÂNICO E ½ OFICIAL 
Vendedor de ar 
condicionado c/ exp. enviar 
cv.  rfoparticular@gmail.
com F.:  2822-0693

CHEERS & QUALITY 
Planos de Saúde e 
Odontológico PME e 
Pessoa Física e Atend. 
Terapêuticos, terapia 
holistica , massoterapia, 
reflexologia podal, Florais 
de bach. Fone: 98516-2206 
/ 99494-9370 c/Eduarda

ALPES  GUARAREMA 
1050MTS² 
Cond. Fechado Alto 
Padrão, Quitado , Doc. Ok., 
R$ 295 Mil. Urgente. est. 
prop. F.: 2382-8300

LIMPE SEU 
NOME

 (11) 96410-1851

BELLA 18A. INICIANTE 
Rua Cuevas , Nº 18. F.: 
2087-2091.
ESPAÇO MASTER 
A +s bela equipe de 
massagistas a sua espera.
local discreto F.: 2485-
6374/ 93358-0823

REGULARIZE 
seu imóvel e obtenha uma 
valorização de até 35% 
98857-5336
ADVOGADO 
Procura sala pra dividir 
despesas. F.: 99861-9365.

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
STA. MENA MOLEZA !!! 
10x25 Casa Terrea c/ 4 
dorms. ste. + deps., Acabto. 
em madeira, salão festa + 4 
vagas Resid. ou Coml. R$ 
470 Mil.est. prop. F.: 2382-
8300 Dir. p.p.
SOBRADOS NOVOS 
Próx. Extra. Faria Lima 3 
dorms., ste., copa coz., 
fino acabto. sac., quintal + 
3 vagas R$ 465 Mil, Est. 
Imóvel (-), FGTS. Banco, 
auto.  F.: 2382-8300
LINDO APTO. VAGO !!! 
Bom Clima 62Mts², 2 
dorms.+ deps., wc., box., 
elevs ., gar., sac., acabto. 
de 1º. Ótimo Local R$ 
198 Mil Facilito Pgto. F.: 
2382-8300
IMOVEIS P/RENDA 
V. Florida  5 casas + Salão 
Coml., R$ 400mil,  Jd 
Adriana c/3 casas  280mil - 
doc ok.  94786-3131
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DECLARAÇÃO DE EXTRAVIO DE DOCUMENTOS FISCAIS
LUCIANO NAGY DE OLIVEIRA, com sede a Rua Capitão 
Gabriel, nº 47, Centro, Guarulhos/SP., CEP 07011-010, 
inscrita no CNPJ/MF nº 09.155.190/0001-90, com sua 
Inscrição estadual sob o nº 336.823.125.115, 
DECLARA, para os devidos fins, o extravio das leituras 
“X” e “Z” das Cessação de Uso, expedido em: 
16/09/2015 de nº 18930; em 14/10/2015 de nº 19232; 
em 14/10/2015 de nº 19236; em 13/10/2015 de nº 
19237; em 14/10/2015 de nº 19265; e em 14/10/2015 
de nº 19384;  fornecido pela empresa R. J. Automação 
Comercial Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
09.627.640/0001-09; e expedida em 31/05/2017 de nº 
26091; e em 14/12/2017 de nº 26093, fornecido pela 
empresa GUARUCOM Comércio de Equipamentos para 
Informática Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
08.979.599/0001-69. 

INAUGURAÇÃO 
dia 19/11/19 a 

partir das 22hrs. 
Você é nosso 
Convidado. 

Rua Mazagão, 
262 Cid. Jardim 
Cumbica. 
F.: (11) 2536-4051 
/ Gerente Bola 
(11) 98398-4900

AGRADECEMOS 
A PREFERÊNCIA

OPORTUNIDADE 
Vdo. Padaria Gopouva  
excel. instalação Ótima 
copa, aceito 50% 
entrada,saldo à combinar 
total R$360 mil. F.: 99700-
3040 c/ claudio.
SOBRADO 
Ao lado Shopping Maia. 2 
dorms.,+ dps 2 wc 1 vga 
obs. Mobiliado  ac. Financ. 
e apto (-) vr ate 60% do 
valor R$368 mil  F.:99700-
3040 c/ Claudio.Creci. 
60.910
VENDE-SE 
Terreno c/ 2 Casas  Vila 
Mazzei. SP.  Dir. c/ própr. 
F.: 98825-4500
APTO. VILA RIO DE 
JANEIRO 
2 Dorms., Quitado c/ 
escritura 135 Mil, particular. 
F.: 97959-4649
TERRENO JD. PRES. 
DUTRA 
Ot. Local c cômodo 
fundos.,110.mil a 
vista,escritura ok. F.: 4804-
6663 ou 98204-3992

VENDO ESCOLA 
De Cursos 
Profissionalizantes em 
pleno Funcionamento, 
Excel. Oportunidade.(11) 9 
3204-9726.

CASA DE MASSAGEM 
Relaxe c/prazer  R. Diogo 
Farias 230  Centro Gru.  
2408-8532/  94133-9823

Terça-feira, 12 de novembro de 2019

Prefeitura conclui 
pavimentação nas vias 
na Vila Nova Bonsucesso

DA REDAÇÃO - A prefeitura con-
tinua trabalhando na melho-
ria da infraestrutura do bairro 
Vila Nova Bonsucesso. No lo-
cal, através do Departamento 
de Obras, Administração Di-
reta e Manutenção (DOADM), 
sete vias estão sendo pavi-
mentadas e recebendo guias e 
sarjetas. No sábado (09) acon-

teceu a colocação de parte do 
piso num trecho da rua Cruzí-
lia, onde cerca de 60% do tra-
balho já foi finalizado.

Agora, os serviços estão con-
centrados num segundo trecho 
da via, que já recebeu guias e 
sarjetas e o solo já foi preparado 
para recebimento do piso inter-
travado. Parte da colocação do 

FOTO: SIDNEI BARROS

piso se com a colaboração dos 
moradores que se reuniram, 
inclusive, para um almoço es-
pecial entre os vizinhos.

No mesmo bairro, a pavi-
mentação já foi realizada nos 
300 metros da rua São Vicen-
te Ferrer. Outras vias como 
Baependi e Salgadinho, com 
500 e 350 metros de extensão, 
respectivamente, estão em an-
damento. As ruas Santa Maria 
(320m), Andrelândia (200m) 
e Da Posse (100m) também 
constam na programação. Nos 
locais, além da preparação do 
solo e da colocação do piso, 
será realizado nivelamento 
dos poços de visita, que são 
instalações por onde se tem 
acesso às redes de serviços 
subterrâneos (esgoto, telefone, 
energia elétrica). 

Revitalização viária beneficia ruas do Centro
DA REDAÇÃO - O trabalho de 
revitalização viária que está 
sendo executado pela Pre-
feitura de Guarulhos bene-
ficiou duas ruas da região 
central da cidade: a Nove 
de Julho e a José Maurício. 
A intervenção foi realizada 
na madrugada de sexta-feira 
(08) e consistiu na execução 
de sinalização horizontal, 
com a pintura do solo da fai-
xa de pedestres, sinalização 
contínua e tracejada, além 
dos zebrados amarelos.

Nesses endereços, as equi-
pes da Secretaria de Trans-

portes e Mobilidade Urbana 
(STMU) também revitaliza-
ram a sinalização vertical 
com colocação de novas pla-
cas indicativas e limpeza das 
que se encontravam em bom 
estado de conservação. 

O processo de revitaliza-
ção que está sendo realizado 
por todas as regiões da cida-
de vai entrar em uma fase 
mais difícil, pois o período 
de chuvas chegou. Contudo, 
as equipes da STMU vão ace-
lerar os trabalhos no sentido 
de aproveitar os períodos de 
estiagem entre as chuvas. 

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG
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Toda quarta tem lanches
a preços especiais!

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.
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Pepperoni
Fire

Pork
Fire

Sausage
Fire

Fire Burger

Combo 29,90
Lanche + fritas +

refrigerante ou chopp Brahma

Lanches

,9019


