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Flavio Ricco, do UOL, é 
considerado se não o melhor, 
um dos melhores colunistas 
de entretenimento do Brasil. É 
autor de uma enciclopédia da 
televisão brasileira. Sua obra, 
Biografi a da Televisão Brasilei-
ra, escrita a quatro mãos com 
Armando Vannucci, mostra a 
história da TV que começou 
com um sonho do comandante 
dos Diários Associados, Assis 
Chateaubriand, no comecinho 
dos anos 50.

O episódio da inauguração 
da TV entre nós é um dos pon-
tos altos da publicação em dois 
extensos volumes.

Está tudo lá. “É uma das 
maiores, mais extensas e signi-
fi cativas pesquisas sobre a his-
tória da televisão no Brasil”, diz 
a crítica do Google Books.

 
O começo em Guarulhos
Flávio Ricco começou sua 

carreira no rádio. Poucos sa-
bem, mas foi Osvaldo Tassi, 
então chefe do departamento 
de esportes da Rádio Difusora 
Hora Certa, a antiga Boa Nova, 
que deu a ele o primeiro em-
prego.

Muito jovem, recomendado 
pelo cunhado, o comentarista 
Orlando Duarte, foi repórter 
de campo ao lado de Edison 
Marcos e Eduardo Luiz, o Ligei-
rinho, que depois fi cou famoso 
na Rádio Bandeirantes.

Flavio Ricco deu a notí-
cia ontem que minha antiga 
companheira na bancada do 
SBT, Analice Nicolau, volta à 
atividade na semana que vem. 
Dispensada há poucos meses 
junto com duas outras apresen-

tadoras, Karin Bravo e Joice Ri-
beiro, ela foi chamada de volta 
pela emissora de Silvio Santos 
para apresentar o principal tele-
jornal da casa junto com Carlos 
Nascimento, o SBT Brasil.

Analice vai substituir Rachel 
Sheherazade que sai em licença 
para fazer uma cirurgia e deve 
voltar dentro de pouco mais de 
um mês.

Analice é catarinense de 
Blumenau e fez carreira de 
modelo antes de seguir o jor-
nalismo. Fez parte, em 2002, 
daquele programa famoso que 
deu muita audiência ao SBT 
e logo depois foi imitado pela 
Globo: a Casa dos Artistas. Na 
Globo, BBB (Big Brother Brasil).

Minha amiga teve participa-
ção discreta no programa, mas 
foi convidada depois para apre-
sentar um jornal de perfumarias 
junto com Cynthia Benini, outra 
remanescente da Casa dos Ar-
tistas.

O jornal apresentado pelas 
duas, atrás de uma mesa de 
vidro transparente, foi chama-
do de “jornal das pernas”. Teve 
também boa audiência, não 
exatamente pelas notícias apre-
sentadas... Eram, de fato, dois 
belos pares de pernas. Ideia de 
Silvio Santos.

Depois disso, minha com-
panheira de bancada levou a 
carreira a sério. Uma de suas 
primeiras providências foi cur-
sar a faculdade de Jornalismo. 
Permanecemos quase vinte 
anos trabalhando juntos.

Estou torcendo para que 
Analice Nicolau volte a ser apro-
veitada da forma que merece 
no SBT.

Para 2020, a USP oferece 11.147 vagas 
em 106 carreiras de graduação. Do to-
tal, 8.317 são destinadas exclusivamente 
à seleção pela Fuvest. O restante tem 
seleção com a nota do Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem). Nesta edição, 
a Fuvest teve 129.148 inscritos, sendo 
12.129 treineiros.

se devido a algum problema que pode 
ter causado a queda ou se em função do 
choque com o solo, ocorrido por volta das 
14h. Uma passageira morreu e outros nove 
fi caram feridos, alguns em estado grave. 
Levados para o posto de saúde de Barra 
Grande, as vítimas do acidente aguardam 
para ser transferidos para hospitais da re-
gião melhor equipados.

A Fundação Universitária para o Ves-
tibular (Fuvest) divulgou nesta quinta-
-feira (14), a relação candidato por vaga 
de cada curso. Medicina continua sendo 
o curso mais concorrido, com 129 inscri-
tos para cada vaga. O vestibular é uma 
das formas de acesso às vagas da Uni-
versidade de São Paulo.

O secretário dos Transportes Metro-
politanos, Alexandre Baldy, e a diretora 
geral da Uber no Brasil, Claudia Woo-
ds, anunciaram nesta quinta-feira (14), 
no Palácio dos Bandeirantes, um novo 
recurso do aplicativo que integra os 
transportes público e privado na região 
metropolitana de São Paulo. O serviço 
conta agora com informações sobre li-
nhas de ônibus, metrô e trens direto no 
aplicativo da Uber, permitindo que o 
usuário compare as opções disponíveis 
e planeje viagens completas ou parciais 
utilizando transporte público, com ins-

Um avião bimotor Cessna 550 perten-
cente ao banqueiro José João Abdalla Fi-
lho, o Juca Abdalla, sofreu um acidente na 
tarde desta quinta-feira (14), quando ten-
tava pousar na pista de um resort locali-
zado na praia de Barra Grande, em Maraú, 
no sul da Bahia.

Segundo a prefeitura de Maraú, a ae-
ronave pegou fogo – ainda não se sabe 

Medicina na USP tem disputa de 129 candidatos por vaga

SP e Uber anunciam integração do transporte público ao app

Uma pessoa morre e nove fi cam feridas em queda de avião na Bahia

ACONTECE

truções passo a passo e itinerários em 
tempo real fornecidos por empresa es-
pecializada.

“A população deseja se deslocar de 
forma cada vez mais prática e um ser-
viço como esse permite às pessoas pla-
nejar melhor suas viagens de ponta a 
ponta, podendo escolher o transporte 
público sempre que for mais conve-
niente e também complementar com 
viagens de transporte privado no co-
meço ou no final dos percursos, algo 
que já vemos acontecer hoje em dia”, 
afirmou Baldy.
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Operação ‘Guarulhos Mais Segura’ prendeu 
26 pessoas e apreendeu quatro menores
DA REDAÇÃO - A Operação 
Guarulhos Mais Segura, que 
mobilizou nesta quarta-feira 
(13) as forças de segurança 
pública numa ação integra-
da por todo o município, 
abordou quase mil pessoas, 
centenas de veículos, fisca-
lizou estabelecimentos irre-
gulares, entre tantas ações, 
que resultaram na prisão de 
26 pessoas e apreensão de 
quatro adolescentes, segun-
do dados divulgados nesta 

quinta-feira (14) pelo coman-
do da megaoperação.

A prefeitura, por meio 
da Guarda Civil Municipal 
(GCM) e as polícias Civil, Mili-
tar e da Polícia Rodoviária Fe-
deral desenvolveram diversas 
atividades. A estrutura opera-
cional envolveu cerca de 200 
veículos entre carros, motos, 
caminhão e ônibus da GCM, 
PM, Polícia Civil e Polícia Ro-
doviária Federal, além de dois 
helicópteros, um Águia e ou-

FOTO: DIEGO SANTOS

tro Pelicano; e policiamento 
preventivo da Cavalaria da 
PM, contabilizando um efeti-
vo de mais de 600 homens.

“A nossa intenção como 
governo é integrar cada vez 
mais as forças de segurança, 
pois todas unidas e integradas 
irão proporcionou, por conse-
quência, muito mais seguran-
ça na nossa cidade”, ressaltou 
o secretário de Assuntos para 
Segurança Pública de Guaru-
lhos (Sasp), Gilvan Passos.

Com a aproximação das chuvas e os altos números de dengue na cidade, morador teme contrair doença

Ações Ocorrência
O planejamento é um dos pontos fortes para obter o resultado alcançado. Forças 

policiais se deslocaram para diferentes pontos da cidade, a fim de desbaratar pontos 
de venda de drogas, autuar comércio irregular de peças de celulares e de veículos 
(carros e motos), execução de mandados de busca e apreensão, flagrantes, prisões, 
apreensão de menores e apuração de diferentes denúncias envolvendo crimes am-
bientais, crimes contra o patrimônio e contra a vida.

De acordo com o balanço apresentado, constam 957 pessoas abordadas, 16 estabe-
lecimentos vistoriados, execução de seis mandados de busca e apreensão, 13 ocorrên-
cias de crimes e outras 11 específicas por tráfico. Um total de 26 pessoas foi preso e 
quatro adolescentes apreendidos. Foram cumpridos 28 mandados prisão e uma pes-
soa foi conduzida ao hospital.

Foram apreendidas quatro armas de fogo, 800 litros de combustível armazenado 
de forma irregular, 50 quilos de entorpecentes entre cocaína, crack e maconha. 

Foram realizados 20 bloqueios fixos e mais 12 pontos de visibilidade. Um total de 
611 motoristas foi abordado, sendo 421 autuados e 93 pegos pelo bafômetro. A ação 
resultou na apreensão de 14 Certificados de Licenciamento Anual (CLA) e quatro Car-
teiras de Habilitação Nacional (CNH). Ainda foram vistoriados 278 automóveis, 252 
motos, sete coletivos, 74 veículos de carga e localizados oito automóveis que haviam 
sido roubados ou furtados.

Em meio a tantos proble-
mas, a Inspetoria de Patru-
lhamento Ambiental da GCM 
atendeu a uma ocorrência que 
valeu por toda a operação. A 
equipe estava em deslocamen-
to pelo Jardim Marilena, quan-
do avistou uma criança em 
convulsão dentro de um veícu-
lo. Os guardas de pronto a en-
caminharam à UBS Santa Lí-
dia, onde recebeu os primeiros 
atendimentos, posteriormente 
foi conduzida ao Hospital da 
Criança pelo Samu.

O atendente da UBS res-
saltou que o socorro rápido 
da equipe da GCM fez toda a 
diferença, salvou a vida dela. 

A criança já teve alta. A mãe 
do pequeno Leonardo, de três 
anos, Kátia Roberta Noguei-
ra agradeceu aos guardas. 
“Todos estão de parabéns, eu 
agradeço de coração. Se não 
fosse vocês, talvez não tivésse-
mos boas notícias. A médica 
me informou que o estado em 
que ele chegou era muito gra-
ve. Mas a agilidade contribuiu 
pra ter um bom resultado. 
Faço questão de levar o meu fi-
lho e agradecer pessoalmente 
a vocês pelo que fizeram”, fri-
sou. Além disso, houve aten-
dimento de quatro acidentes, 
dois deles com vítimas, sendo 
uma fatal.

MAYARA NASCIMENTO - Com 
6.393 casos de dengue con-
firmados na cidade até ago-
ra, Anderson Donato, 32, 
morador do Recreio São Jor-
ge, teme ser novamente ví-
tima do mosquito Aedes ae-
gypti. Isso porque o bairro 
em que mora está entre os 
locais com maior incidência 
da doença.

“Em março deste ano eu 
peguei dengue, e só desco-
bri porque desmaiei e fui 
até o hospital”, comentou 
o Donato, que também é 
fotógrafo. A dengue possui 
quatro tipos de vírus, e o 
Brasil teve a reentrada do 

vírus tipo 2 neste ano. Cada 
pessoa pode ficar doente 
quatro vezes por conta da 
dengue, pois quem pegou o 
tipo 1 do vírus, por exem-
plo, já está imunizada e 
não pegará novamente. “Eu 
tomo bastante cuidado em 
casa, mas a vizinhança joga 
muito lixo na rua, e com 
as chuvas, pode acumular 
água”, complementou.

Até o momento, houve 
apenas uma morte causada 
por dengue, em setembro. 
Os casos de chikungunya 
estabilizaram, contabilizan-
do apenas cinco. Já de zika, 
não há registros. O traba-

MAYARA NASCIMENTO - De ja-
neiro até o momento foram 
confirmados 762 casos de 
sarampo na cidade, sem 
nenhum óbito. A principal 
faixa etária é entre 20 e 29 
anos, que já soma 239 casos. 
Os bairros com maior núme-
ro de casos são os localizados 
nas regiões de Saúde Canta-
reira e Centro.

A segunda fase de vaci-
nação, que visa este públi-

lho de combate ao mosqui-
to transmissor prossegue 
com visitas domiciliares, 

bloqueio de criadouros, ins-
peção em imóveis estratégi-
cos, entre outras ações.

co, terá início na terça-feira 
(19). Assim como aconteceu 
com as crianças, a imuniza-
ção não será indiscriminada, 
mas mediante avaliação da 
situação vacinal da pessoa 
para atualização das doses 
conforme calendário vigente. 
A campanha de vacinação se 
estende até o dia 30, sábado, 
e as UBS abrirão das 8h às 
17h para atender o maior nú-
mero possível de pessoas.

Município já ultrapassa 760 casos de sarampo

FOTO: DIVULGAÇÃO
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Empresa chinesa da área automotiva 
negocia instalação em Guarulhos
DA REDAÇÃO - A prefeitura, re-
presentada pelo secretário de 
Governo, Edmilson America-
no, recebeu nesta quinta-fei-
ra (14), no Paço Municipal, a 
visita de executivos da em-
presa chinesa de produção 
de pneus SD International. A 
companhia, que tem matriz 
em Shangai e possuiu três 
marcas: Toledo, Zeta e Pace, 
negocia a instalação de uma 
base de produção no municí-
pio por conta da localização 
privilegiada da cidade para 
a logística de exportação aos 
Estados Unidos e à Europa.

De acordo com a SD Inter-
nacional, sua chegada a Gua-
rulhos geraria, inicialmente, 
200 empregos, podendo che-
gar a mil vagas de trabalho 
em três ou quatro anos.

Após a reunião, o secre-
tário de Governo, Edmilson 

Americano, reforçou a im-
portância da agenda adotada 
pela Prefeitura para facilitar 
a geração de renda e empre-
go. “Seguimos uma deter-
minação do prefeito Guti de 
estarmos sempre de portas 
abertas para novos investi-
mentos, principalmente por 
causa da fomentação de em-
prego, uma vez que o país 
enfrenta uma crise nessa 
área. Estamos prontos para 
proporcionar o necessário 
para que novas empresas 
cheguem à cidade, gerando 
mais emprego e renda”.

O diretor master da SD 
Internacional, Mike Zhang, 
mostrou-se empolgado pela 
possibilidade de sua empresa 
atuar no município. “Nós es-
tamos muito interessados em 
trazer uma instalação para a 
cidade de Guarulhos. Inicial-

FOTO: MÁRCIO LINO

mente pensamos em uma 
instalação com capacidade 
de produção média e, em 
dois ou três anos, planejar 
uma fábrica com alto poder 
de criação, o que geraria mui-
tas vagas de emprego”.

Uma nova reunião será 
agendada com a SD Interna-
cional. O objetivo é que o di-
álogo avance com o detalha-
mento do investimento pela 

Vereadores emendam 
feriado e sessão é cancelada
LUCY TAMBORINO  - A sessão da 
Câmara que deveria ter aconte-
cido nesta quinta-feira (14) foi 
encerrada em menos de cinco 
minutos. Isso porque, verifi-
cando visualmente, o presiden-
te da Casa de Leis, Professor Je-
sus, colocou fim aos trabalhos 
alegando falta de quórum.

No momento que a sessão 
foi encerrada estavam presen-
tes os vereadores Acácio Por-
tella (PP), Carol Ribeiro (MDB), 
Edmilson Lula Souza (PT), 
Eduardo Carneiro (PSB), Janete 
Lula Pietá (PT), João Barbosa 
(PRB), João Dárcio (Podemos), 
Laércio Sandes (DEM), Luis da 
Sede (PRTB), Marcelo Seminal-
do (PT),  Paulo Roberto Cecchi-
nato (PP), Professor Rômulo 
Lula (PT), Professor Jesus (sem 
partido), Wesley Casa Forte 
(PSB) e Dr. Alexandre Dentista 
(DC). Outros vereadores ainda 
chegaram aos trabalhos após 
as 14h, quando o presidente da 
Casa de Leis já havia encerrado.

empresa e o envolvimento 
das secretarias de Desen-
volvimento Urbano (SDU) e 
Desenvolvimento Científico, 
Econômico, Tecnológico e 
Inovação (SDCETI).

Também participaram da 
reunião desta quinta (14) o 
vice-diretor da empresa chi-
nesa Wilson Trilha Filho e o 
diretor de vendas da SD In-
ternacional, Liu Gu. 
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Proguaru fecha com grades acesso 
aos andares do Edifício Maísa
DA REDAÇÃO - Após solicita-
ção da prefeitura, a Proguaru 
(Progresso e Desenvolvimento 
de Guarulhos S/A) executou 
o fechamento com grades de 
ferro dos acessos às escadas do 
Edifício Maísa, localizado entre 
as ruas Conde Francisco Mata-
razzo e Doutor Miguel Vieira 
Ferreira, na região central. 

O serviço foi solicitado pela 
administração municipal por 
conta das constantes invasões 
feitas ao local por jovens, mora-
dores em situação de rua e usu-
ários de drogas, sobretudo com 
o objetivo de acessar o telhado 
do prédio.

De acordo com o presidente 
da Proguaru, Francisco Carone, 
a empresa já havia executado o 
fechamento dos acessos por 
meio de obras de alvenaria, que 
acabaram sendo destruídas pe-
los invasores.

O Edifício Maísa, que está 
abandonado, integra a lista de 

DA REDAÇÃO - A consulta pública à minuta do aditivo do contrato assinado entre a cidade de Guaru-
lhos e a Sabesp, para a prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário 
no município, está aberta até 25 de novembro. Os documentos estão disponíveis no link www.
guarulhos.sp.gov.br. As contribuições podem ser feitas pelo endereço eletrônico consultapubli-
ca@saaeguarulhos.sp.gov.br.

Neste endereço, os munícipes poderão encontrar informações sobre o plano de investimen-
to, proposta econômico-financeira, relatório de bens e direitos, plano municipal de saneamento 
básico de Guarulhos, termo de ciência de notificação, indicadores de desempenho, infrações e 
penalidades, plano de adequação tarifária, estratégia de compatibilização dos investimentos, carta 
de anuência de débito em conta, transferência de bens e serviços e o contrato de prestação de ser-
viços. A consulta pública atende as normas estabelecidas na lei federal 11.445/07, regulamentada 
pelo decreto federal 7.217/2010, que trata da política nacional de saneamento básico.

bens bloqueados pela Justiça 
do ex-prefeito Néfi Tales, que 
foi afastado do cargo em se-
tembro de 1998 por improbi-
dade administrativa e suposto 
enriquecimento ilícito. Desde 
então, o prédio está sob a res-
ponsabilidade da prefeitura. 
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Consulta pública sobre parceria Guarulhos/Sabesp vai até o dia 25

Zoológico é opção de passeio nos feriados
DA REDAÇÃO - O Zoológico de 
Guarulhos, no Jardim Rosa de 
França, é uma ótima opção de 
passeio para crianças e adultos 
nos feriados e também no final 
de semana. O parque estará 
aberto nesta sexta (15), Procla-
mação da República, e quarta-
-feira (20), Dia da Consciência 
Negra. Excepcionalmente, o 
zoo também receberá o público 
nesta segunda-feira (18). A en-
trada é gratuita.

Com ampla área verde equi-
pada com parquinho e mesas 
para lanche, o zoo de Guaru-
lhos conta com cerca de 500 
animais de cem espécies dife-
rentes e ainda com o Museu de 
Ciências Naturais. A maioria 
dos bichos do parque é oriun-
da de resgates ou nascidos no 
local. Entre os destaques está a 
fêmea de lobo-guará, Kiara, re-
cém-chegada ao local para fazer 
companhia ao macho Pequi. 

FOTO: FÁBIO  NUNES TEIXEIRA
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Dutra e Ayrton Senna registraram 40% de todas as mortes no trânsito este ano 

LUCY TAMBORINO - As rodo-
vias Presidente Dutra e a 
Ayrton Senna registraram 
sozinhas 40% das mortes 
após acidentes de trânsito 
em toda a cidade de Guaru-
lhos. A primeira registrou 
20 vítimas fatais, já a segun-
da 11. Os dados foram conta-
bilizados até setembro e são 
do Sistema de Informações 
Gerenciais de Acidentes de 

DA REDAÇÃO - Uma mostra não 
competitiva, que apresenta 
grande variedade de estilos de 
dança e coreografi as. No pró-
ximo domingo (17) o Adamas-
tor Centro recebe o 8° Festival 
Dança Brasil – Dançando a 
Música Brasileira, evento que 
conta com duas sessões de 
apresentações, às 15h e às 18h. 
A classifi cação do evento é livre 
e a entrada é 1 litro de leite. O 
volume arrecadado será doado 
para entidades benefi centes do 
município. 

Além de promover o resga-
te da música nacional e valori-

Trânsito do Estado de São 
Paulo (Infosiga-SP). 

A via Dutra ainda acu-
mula o título de local com 
maior número de óbitos em 
todo o estado, registrando 
141 deles. Já a Ayrton Sen-
na é 11ª do estado, com 37 
vítimas fatais.

Ao todo o trânsito e im-
prudências dos motoristas 
foram responsáveis por 77 

FOTO: MAYARA NASCIMENTO
mortes em Guarulhos até 
setembro. Outras seis vias 
registraram duas mortes 
cada em sua extensão: as 
avenidas Doutor Timóteo 
Penteado e Natália Zarif, 
estradas do Sacramento e 
Guarulhos-Nazaré, rua Se-
ridó Júnior e rodovia Hélio 
Smidt. Já o restante das mor-
tes acontecerem espalhadas 
por toda a cidade, com cada 
via registrando apenas um 
óbito. Há ainda sete mortes 
com o local não disponível 
no levantamento.

O número de vítimas no 
trânsito em Guarulhos, de 
janeiro até setembro, é o me-
nor registrado desde 2015 
para o período.  Já quem 
em 2017 ocorreu 86 mortes 
por acidente de trânsito, o 
segundo ano com menor nú-
mero de óbitos desde o iní-
cio da série histórica (2015). 
Já nos anos de 2018 e 2015 
o trânsito de Guarulhos se 
mostrou mais fatal, com a 

Festival Dança Brasil apresenta variedade de 
estilos de dança e coreografi a no Adamastor

zar a arte da dança, o Festival 
Dança Brasil oferece oportu-
nidade para que estudantes e 
artistas possam apresentar seu 
trabalho. Para tanto, o evento 
apresenta workshops gratuitos 
das 9h30 às 13h30. Na progra-
mação do festival, nomes como 
Daniella Pavarini (ballet clássi-
co), Rosalice Leite (dança minis-
terial), Selma Roth (jazz dance), 
Jeison Lopes (danças urbanas), 
Andressa Hidalgo (preparação 
física para bailarinos) e Khali-
na Aymelek(dança do ventre) 
abrilhantam o evento com ex-
periências e muita arte.

morte de 121 pessoas em 
cada ano.  Ainda em 2016 
ocorreram 110 vítimas fatais 
de janeiro a setembro.

Neste ano, 38% de todas 
as vítimas eram jovens de 
18 a 29 anos. De todas as 

77 vítimas, os motociclistas 
foram os que mais morre-
ram (27 óbitos), seguido dos 
pedestres (26) e pessoas em 
automóveis (19). As outras 
mortes foram de ciclistas ou 
não há informações.
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Se tem fumaça, tem fogo!

FOTOS: DIVULGAÇÃO

SERGINHO FREITAS - No próximo 
dia 01 de dezembro, domin-
gão, a equipe guarulhense da 
Rustiko’s BBQ vai fazer um 
evento que promete defumar 
a cidade! O local escolhido é o 
conhecido Comodoro Bar, que 
fi ca no bairro da Ponte Gran-
de, e a estrutura que estão pro-
gramando é de grande porte.

“Resolvemos trazer a última 
edição do ano do Rustiko’s para 
cá porque Guarulhos tem um 
público amante de churrasco 
de qualidade. E escolhemos o 
Comodoro, que vem se desta-

Serviço:
Data: 01/12
Horário: Das 13h às 18h
Endereço: Avenida Guarulhos, 3.813 – Ponte Grande

Na BrasaNa Brasa
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Colunista gastronômico da Folha Metropolitana 
e assina os cardápios da Lancheteria Guarulhos 

e do Karnivoro’s Churrasco Raiz

erginho rei ascom
cando entre os bares da cidade, 
por ser um dos maiores em es-
paço ao ar livre. Tenho certeza 
que quem for ao evento vai se 
surpreender”, disse Wendel 
Mendes Lima um dos proprie-
tários do evento.

O 1º BBQ Comodoro by 
Rustiko ś contará com chur-
rasco de primeira, música ao 
vivo, atrações para crianças, 
espaço de vendas de equipa-
mentos para os amantes do 
churrasco e muita cerveja ge-
lada. “Foi um prazer ser o bar 
escolhido e receber este even-

to. Sabemos da qualidade que 
a equipe da Rustiko’s BBQ 
prepara e cuida dos detalhes. 
Nossos clientes irão amar a 
festa. E toda equipe da casa 
está super ansiosa para rece-
ber todos com a cerveja mais 
gelada de Guarulhos”, expli-
cou Rodrigo Ikegawa que é 
um dos donos do bar.

A festa vai contar com 12 
estações, entre churrasco e 
sobremesas, com o melhor 
do fogo de chão, varal, ame-
rican BBQ, parrilla uruguaia 
e argentina, american bur-
gers, prancha de salmão e 
uma estação especial para os 
legumes “in fi re”, salteados e 
defumados.

E para os leitores da mi-
nha coluna, estou separando 

dois pares de convites. Para 
concorrer basta entrar em 
nosso Instagram (instagram.
com/folhametropolitanagru), 
marcar 3 amigos na postagem 
ofi cial e torcer. Os nomes dos 
ganhadores serão divulga-
dos no dia 27 de novembro, 
quarta-feira, nas redes sociais 
do jornal Folha Metropolitana, 
no meu Instagram pessoal, 
(instagram.com/serginho.frei-
tas) e no Instagram da equipe 
guarulhense, (instagram.com/
rustikosbbq). Você não pode 
fi car de fora!
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       Os afi cionados por música sertaneja raiz têm 
agora mais uma opção de entretenimento para 
fortalecer a presença caipira em Guarulhos. No 
próximo sábado, dia 16, a partir das 18h, o CEU 
Jardim Cumbica recebe o encontro Sertanejo Bom 
Demais, com uma programação mensal, gratuita 
e com classifi cação livre. Sob coordenação da 
dupla Ge Gonçalves & Reinaldo, e apresentação de 
Eduardo Amaral, o encontro conta com o apoio da 
Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de 
Cultura, com intuito de levar a música sertaneja a 
pessoas de todas as idades que vêm dos quatros 
cantos da cidade para prestigiar os grupos e duplas 
guarulhenses. Nesta edição, o evento conta com 
as participações de Beira mar e Valéria, Davi e 
Donizete, Presidente e Martinez, Roni e Ramon, 
Danieli, Bueno e Juarez Viola e Naldo e Adriano. 

       A transição dos cargos dos conselheiros 
tutelares eleitos deverá ocorrer nas respectivas 
sedes de cada Conselho Tutelar em dois 
períodos: de 2 a 13 de dezembro deste ano 
e de 6 a 9 de janeiro de 2020. A medida foi 
publicada pelo Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente (CMDCA) na edição 
da última sexta-feira (08) do Diário Ofi cial do 
município. Na mesma publicação há também o 
resultado defi nitivo dos candidatos eleitos no 
último dia 6 de outubro. A edição traz ainda três 
listas: a geral da classifi cação de candidatos 
pelo número de votos, a de classifi cação de 
candidatos por região e a lista de votos de cada 
candidato por escola. Guarulhos possui seis 
Conselhos Tutelares nas regiões Bonsucesso, 
Centro, Pimentas, São João, Cumbica e Taboão.

ANOTE

Eu não acredito em 
coincidências, mas em 
‘Deusincidências’

João Raposo é o meu avô mater-
no. Quer dizer, foi. Ele faleceu em 
1949, mais precisamente no dia 26 
de abril. Isso quer dizer que lá se vão 
70 anos que vovô concluiu a sua mis-
são em vila Galvão, Guarulhos (SP), 
mas a família tinha jazigo no cemité-
rio do Tremembé, na Capital. Assim 
o corpo foi conduzido em cortejo. A 
pé. O percurso é de 4,5 quilômetros.

No sábado, 2 de novembro, eu 
decidi homenagear os meus fi nados 

parentes. Saí de casa e caminhei até 
o cemitério, com ‘passagem’ de ida 
e volta. Foi excelente oportunidade 
de andar sem pressa nem celular; de 
refl etir sobre o empenho dos nossos 
antepassados, que demonstraram ex-
tremo amor por seus descendentes – 
e por eles tudo fi zeram, ainda que os 
recursos fossem escassos. Quantas 
caminhadas empreenderam; quan-
tos pães não comeram para oferecê-
-los aos fi lhos famintos. Do que ti-
veram que abrir mão para garantir 
alguns anos de estudo aos herdeiros? 
Eles nos concederam importante 

legado de uma vida simples, com 
valores eternos: a pontualidade, a 
gratidão, o respeito à palavra empe-
nhada, o elogio sincero, a gentileza, 
a verdade que liberta, a fraternidade 
e a ética.

Diante do túmulo, eu orei, agra-
deci e chorei. Ali estavam expostos 
nomes muito importantes na minha 
história familiar: vô João, vó Brasí-
lia, papai Paulo, padrinho Agosti-
nho, madrinha Alaíde e tio Miguel. 
Após meditar profundamente sobre 
o fato de que eu não estaria aqui se 
não fosse por eles, comecei a obser-
var as datas de nascimento e de re-
torno à Pátria Espiritual de cada um. 
Foi uma grata surpresa observar que 
meus avós e seu primogênito parti-
ram do plano físico em um dia 26. 
Estatisticamente, há uma chance em 
900 possibilidades de isso acontecer. 
Os meses também obedeceram à or-
dem cronológica: o primeiro faleceu 
em abril, a segunda em novembro e 
o último em dezembro. Se isso repre-
senta alguma lição, não sei. Eu não 
acredito que haja coincidências, mas 
em ‘Deusincidências’; ou seja, são si-
nais de que o Criador quer nos cha-
mar a atenção. Talvez para o fato de 
que nós aprendemos muito com os 
nossos ancestrais, ainda que não os 
tenhamos conhecido pessoalmente. 
Eles transmitiram aos seus fi lhos ri-
cas mensagens que chegaram de al-
guma forma até nós.

Minha mãe revela que seu pai 
garantiu que ela iria prosseguir os 
estudos, apesar das difi culdades da 
época. Infelizmente não foi possível, 
pois ele não fi cou por muito mais 
tempo na Terra. Foi um homem de 
bem – trabalhador, honesto e amoro-
so para com a prole. Sem ter podido 
abraçá-lo, vovô, eu o amo. E sou-lhe 
profunda e eternamente agradecido. 
Desfrute da Paz do Senhor!

A memória dos 
antepassados e a 
lembrança do futuro

PONTO
DE VISTA

JOSÉ AUGUSTO PINHEIRO
56 anos, é jornalista, coach 
e orador da Academia 
Guarulhense de Letras; 
jaugusto.pinheiro@uol.com.br

COMPRA · VENDE · ALUGA · ADMINISTRA

Av.Otávio Braga de Mesquita, 731 - Vila Fátima
CONSULTE O NOSSO SITE WWW.ATTUSIMOVEIS.COM.BR

VENDA E LOCAÇÃO WHATSAPP
FONE: 2279-3327 94783-1669

LOCAÇÃO VENDE

VENDE

VENDE VENDE

LOCAÇÃO

KITNETS TERRENOS

IMÓVEIS PARA TROCA
Tenho vários imóveis para 
trocas: Terrenos/Casas/So-
brados/Aptos/Chácaras e 
Imóveis na praia REF:02.

ALUGA-SE KITNETS 
De 22 à 44 m² novas no 

Jd São Paulo, Água, 
internet incluso no 

condomínio REF ATTUS

SOBRADO VILA UNIÃO
Com 3 moradias, 4 dorms, 3 
salas, 3 coz, 3 banheiros, A. 

serviço, quintal, garagem, água, 
luz, asfalto, ótima localização 

R$140.000 ref 02    

SOBRADO COND
ECO PARK ARUJA

6 dorms, A/C imóvel- valor R$ 
2.000.000,00 REF DANIEL

SOBRADO SANTA CLARA
3Dorms c/suíte máster, sala 2 

ambiente, 2 vagas, Doc.Ok 
R$550.000 Ref Daniel

SOBRADOS

CASAS

CASAS

CASA PRAIA CARAGUÁ
Porto novo 10x25 3 dorms 

(1suite), sala, coz, 2 banheiros, 
a. serviço, quintal, varanda, 

garagem, 4 vagas a 100 m² da 
praia R$250.000 aceita carro 
bom e terreno com parte em 

pagamento REF 02

2 CASAS PIMENTAS
Terreno 10x25, 3 Cômodos e 6 

Cômodos R$ 250.000 Aceita carro 
como parte de pagamento e imóvel 

de menor valor REF : DANIEL

APTO PRAIA GRANDE
83 M² 2 dorms, sala, coz, a. 
serviço, banheiro, garagem, 
boqueirão a uma quadra da 

praia R$161.000, R$100.000 de 
entrada + parcelas Ref 02

APTO AV GUARULHOS
47M² 2 quartos, sala, cozinha, 

banheiro e lavanderia OBS: 
cozinha e quarto do casal 

moveis planejados R$245.000 
REF 03

APTO BOM CLIMA
2 Dorms,sala,cozinha, wc, 1 
vaga de garagem R$ 185.000 

REF: 20.

APTO MACEDO
Próximo a Av Tiradentes, 2 

dorm sendo 1 suite, 2 banheiros 
R$300.000 ref 03

APTO VILA AUGUSTA
2 dorms, sala, coz, 68m² com 

uma vaga de garagem, escritura 
registrada, ac financiamento

R$230.000 REF 20 

APTO PONTE GRANDE
3 dorms (1suite), sala, coz, 

sacada, lazer completo 
R$330.000,00 REF 20

APARTAMENTOS

LOCAÇÕES RESIDENCIAIS 

TERRENOS

INDUSTRIAIS

APARTAMENTOS
GALPÃO BONSUCESSO

TERRENO 2.250M² A/C 1.200 
M²R$2.500.000,00 REF DANIEL

GALPÃO COM RENDA 
4.000 M² terreno, 4.300 M² de 
AC Consulte-nos REF: DANIEL

LOCAÇÕES INDUSTRIAIS

CHACARA MAIRIPORÃ OTIMA 
LOCALIZAÇÃO PROX A 

GUARULHOS
2000 m² Casa com 3 dorms, 
água, luz, tel, poço artesiano 
nascente, lago nos fundos 

R$120.000 REF 02

TERRENO PARA CHACARA
Morro grande, 25.000 m², 
cercada, limpa, luz, ótimo 
acesso a 300 m do asfalto 
R$300.000 aceita carros e 

imóvel de menor valor REF 02

SALÃO COMERCIAL 200m²
Em avenida centro comercial R$ 

3.500 REF 02

GALPÃO CUMBICA
700 M², 480 M² A/C R$5.000 

REF :DANIEL

CASA JD ADRIANA
7 casas no quintal tudo 

individual R$350.000,00 REF 20

CASA JD. NORMANDIA
Terreno 10x25 com 03 casas no 
quintal tudo separado, entrada 
individual R$230.000 REF 20.

IMÓVEIS PARA RENDA
APTO VILA FATIMA 

2 dorms, sala, coz, a. serviço, 
WC, garagem, lazer completo 

R$900+ cond REF 02

APTO PROX SONDA VILA RIO
2 dorms, sala, cozinha, WC, 

Lav. R$830,00 incluso 
condomínio REF 20

APTO BOM CLIMA
3 dorms (1 suite), sacada, coz, 

sala, WC, lazer completo 
R$1.350,0 REF 20

CASA VILA FLORIDA
3 Comodos. Otimo p/ casal 

R$700,00 REF 20

APTO COND ESSENCE
3 dorms, 2 vagas R$550.000,00 

A/C Prop REF DANIEL

APTO VILA FATIMA
2 dorms, R$195.000,00 A/C 
Financiamento REF DANIEL

APTO VILA RIO
5 minutos do shop maia 3 domrs 
( 1suite), sacada, 1 banheiro, 1 

vaga (aceita financiamento) 
R$295.000 REF 20

APTO A 300 METROS DO 
SHOPPING MAIA

2 dorms, sacada, 1 vaga 
R$195.000 ref 20

 
APTO BOM CLIMA

3 Dorms (Suite),sala,coz, 
wc,sacada,+VAGA R$240.000 

REF:20 

TERRENO RESIDENCIAL BAMBI
6,5x40 M² Com construção em 

andamento R$60.000 ref 02

TERRENO PROX SHOPPING 
MAIA

264 m²  R$350.000,00   
REF DANIEL

CASA VILA RIO
5x25 2 dorms, sala, coz, 2 
WCS, A. serviço, quintal, 

garagem R$130.000 ref 02

CASA PROX BASE AÉREA
Condominio, 2 dorms, 1 vaga 

R$160.000 A/C carro Ref Daniel

CASA TERREA VILA FATIMA
3 Dorm, sala, coz, A. Serviço, 2 

banheiros, garagem, Edicula 
R$280.000  REF 02
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Iniciantes do Guarulhense se garantem na decisão do Estadual por equipes
LUCAS CANOSA - As categorias 
iniciantes do Guarulhense 
estão garantidas na decisão 
do Torneio União de Clubes, 
considerado o campeonato 
estadual por equipes da Fe-
deração Paulista de Futsal. 
Na final, o Galo medirá for-
ças com o Liga Leste. O pri-
meiro confronto acontecerá 
no dia 1º, às 9h, com retor-
no agendado para o próxi-
mo dia 7, às 14h. Ambos no 
ginásio Presidente Ciro.

A vaga veio após as vitó-
rias diante de Hortolândia 
no último sábado (09). O 
professor Márcio Toni, trei-
nador do sub-10, avaliou a 
atuação do Guarulhense na 
competição e destacou a im-
portância de um possível 
título. “Será a quarta deci-

são das iniciantes do clube 
somente em 2019. Vence-
mos a Liga Paulista sub-11 e 
fomos vice-campeões esta-
duais sub-9 e sub-10. Estou 
muito contente com o traba-
lho que desenvolvemos e os 
frutos que estamos colhen-
do. Contra Hortolândia, por 
exemplo, realizamos gran-
des atuações e fomos me-
recedores dos resultados. 
Espero que a gente possa 
manter o nível na final, pois 
uma conquista agora crava-
ria o nome do clube entre 
os tradicionais nessas cate-
gorias”, ressaltou Toni.

O professor também 
não economizou elogios ao 
próximo adversário e re-
lembrou o duelo ocorrido 
na primeira fase do Cam-

FOTOS: LUCAS CANOSA

FOTO: PRISCILA NUNES

peonato Paulista. “Tivemos 
partidas duríssimas e ex-
tremamente equilibradas 
contra o Liga Leste. É um 
excelente time, que não deu 
chances ao Santo André nas 

Sub-18 sai na frente na briga pela 
vaga nas semifinais do Estadual

Estão abertas as avaliações 
de futsal sub-12
LUCAS CANOSA - Atletas nas-
cidos em 2008 e 2009 te-
rão a oportunidade de fa-
zer a avaliação de futebol 
de salão do Atlético Gua-
rulhense, que tem como 
objetivo a disputa do 
Campeonato da Federação 
Paulista de Futsal. Os inte-
ressados devem compare-
cer na Arena Guarulhense 

LUCAS CANOSA - Com gols de 
China e Rodriguinho, o sub-
18 do Galo venceu o Inter-
-Mogi por 2 a 1 na primeira 
partida das quartas de final 
do Campeonato Estadual. 
Para conquistar a vaga na 
próxima fase, a equipe co-
mandada por Tony Santana 
precisa de um empate no pró-
ximo confronto, que acontece 
neste sábado (16), às 11h30, 
no ginásio da Federação.

O treinador, aliás, come-
morou o resultado e pregou 
cautela para a segunda par-
tida. “A vitória foi muito di-
fícil. O time de Mogi é forte 
técnica e taticamente e exi-
giu o máximo de cada um de 
nossos atletas. Será necessá-
rio corrigir os erros que acon-
teceram no primeiro jogo e 
manter o foco para alcançar-

(rua Joana Borrego Moli-
na, 101) nas terças-feiras, 
3 e 10 e nas quintas-feiras, 
5 e 12 de dezembro, sem-
pre às 20h30.

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

mos o objetivo, que é jogar as 
semifinais”, avaliou.

O sub-16, também trei-
nado pelo professor Tony, 
empatou com o União Mauá 
em 3 a 3, nos gols anotados 

por Lucas Araújo e Vicen-
te (2x) e necessita da vitória 
para avançar na competição. 
O jogo da volta acontece no 
domingo (17), às 9h, também 
no ginásio da Federação.

semifinais. Precisaremos fi-
car atentos se quisermos o 
título”, conclui.

Guarulhense e Liga Les-
te/Bate Bola se enfrentam 
nos dias 1º, às 9h e 7, às 14h, 

no Presidente Ciro, também 
conhecido como ginásio da 
Federação. A equipe que 
somar mais pontos nos seis 
duelos será a campeã do 
União de Clubes.



12 De sexta-feira a domingo, 15 a 17 de novembro de 2019
www.fmetropolitana.com.brVARIEDADES

ÁRIES: Faça com que tudo aconteça espontaneamente, o 
ânimo resplandecedor emanado pelo gigante Sol inclina-
-se a ser exuberante. 

TOURO: A gravidade daquilo que você deixou para 
última ora irá se chocar com as suas necessidades deste 
momento. 

GÊMEOS: Preserve-se do instinto indiscreto para não 
tocar nas feridas das pessoas que te amam. Provirá do 
componente Ar, um estímulo considerável. 

CÂNCER: Irá se deparar com a solidez sentimental. No 
planeta de Marte determinadas performances terão um 
grande prestígio em relação a esta constelação.

LEÃO: Uma passagem efêmera do oitavo planeta lhe 
fará muito bem para o seu espírito magnético. Necessita 
examinar as suas capacidades.

VIRGEM: O componente terra atua em convergência 
favorável com a constelação de Virgem. Decorrerá um 
grande prestígio em relação a tudo isso.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETASPALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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VDUP
INFINITIVO
GOMOSIDOL
ISXV

ELAI
LSINAIT

EC
VALIDODANI

NOPARIA
TOLDODOSA

PERTENCESM
SNEAPC

RB
DAWNLUTEI

TORAXABADE
PORELR

ON
EOFIDIOT

ESPERMICIDA
OAEARAL

Programa
alimentar
de dieta

por pontos 
Uma das
formas

nominais
do verbo

Calçado
usado por
marato-
nistas

Península
monta-
nhosa 

do Egito

Ataviar;
enfeitar

Código da
Lituânia,

na internet

Membro
de baixa

casta
hindu

Mistura na
proporção

correta

Pessoa a
quem se

deve
(dinheiro)

Sérgio
Natureza,
poeta e 

compositor

Woody
Allen,

cineasta
dos EUA

Critério
para a

compra de
veículos

Time de
futebol de
Alagoas

Alvorecer,
em inglês

Órgão
estimula-
do pelo

diurético
Cavidade

que abriga
o coração

(Anat.)
"A fome

(?) o me-
lhor tem-
pero" (dito)

Animal
como a

coral e a
surucucu

Amigo de
Harry
Potter
(Cin.)

Substância
presente em
alguns pre-
servativos

Alex
Escobar,
jornalista
carioca

Sonho que se quer
realizar na vida

Mar de (?), lago sal-
gado na Ásia Central

Objetos 
de uso
pessoal

(?) retrátil,
cobertura
usual em
janelas

Organização para
defender os interes-
ses do continente
americano (sigla)

Conversa
(gíria)

Ouvir, em
espanhol

Combati
Superior
de ordem
religiosa

Técnica
(abrev.)

Pequenos
círculos

Gás tóxico emitido de
vulcões em erupção

(?) do Morro,
grupo teatral

Condição do serviço
de telefonia, para os

cidadãos (Dir.)
Consoantes de "nus"

Força que combate o
comércio ilegal de
animais silvestres
Etapa da viagem

Divisões da
tangerina
Ildi Silva,

atriz

O voto
efetivado

pelo
eleitor na
urna, des-
contados
brancos 
e nulos

10, em
romanos
A 7ª nota
musical

"American
(?)": reve-

lou Kris
Allen (TV)

Iluminação
rústica
Laço do
cadarço

(?)-maria,
oração 

Apelido de
"Daniela"

3/crb — oír. 4/aral — dawn — idol — vela. 5/abade. 16/dióxido de enxofre.

LIBRA: Determinados episódios que ocorrerão no 
planeta gigante de Saturno irão incentivar afazeres mais 
otimistas. 

ESCORPIÃO: No planeta anão Plutão suas inconstâncias 
estarão presentes, o qual conceberá com que você dete-
nha um brutal vigor para ir de encontro a conquista.

SAGITÁRIO: Com íntegra força ondular do planeta 
jupteriano sua perspectiva de vitória tende a aumentar 
no dia de hoje.

CAPRICÓRNIO: Boas e vultosas metamorfoses derivadas 
de Marte virá para esta constelação. Destacará uma 
postura mais ousada e antagonista. 

AQUÁRIO: Algo de fundamental importância irá brilhar 
para você durante a sua jornada em busca de respostas 
para o amor. 

PEIXES: Na passagem do satélite Lua sucederá muitos 
episódios adequados para os signos de Peixes. Isso 
provocará você um pouco mais de arrojo.

HORÓSCOPO

DA REDAÇÃO - A brincadeira dá o 
tom no Natal do Internacional 
Shopping. A “Vila do Brincar” 
chega com muita diversão para 
contagiar os visitantes e lançar 
o espírito das festas de fi m de 
ano. E tudo fi ca ainda mais es-
pecial com a chegada do Papai 
Noel! O bom velhinho chega 
no dia 23 de novembro repleto 
de surpresas. Todas as atrações 
são abertas ao público.

Para a recepção do Noel, 
uma superfesta o espera. A 
partir das 18h, no estaciona-
mento VIP, o espetáculo inicia 
com projeções mapeadas, balé 
aéreo, personagens lúdicos 
inspirados no famoso Cirque 
du Soleil e uma cantora, irão 
apresentar o bom velhinho 
ao público. E para completar a 
festa, uma surpresa: a Palavra 
Cantada, dupla que encanta 
as crianças com apresentações 
belas que unem música, brin-
cadeira e educação.

A temática tem como pila-
res três importantes pontos: 
tecnologia, inclusão e diversão. 
Entre as atrações, óculos de re-
alidade virtual, com jogo que 
irá levar os visitantes a uma 
aventura para entregar os pre-
sentes do Papai Noel. O Natal 

Natal chega ao Internacional Shopping com 
apresentação da Palavra Cantada e interatividade

SIGA-NOS NO

/jornalfolhametro

www.fmetropolitana.com.br

dos leitores de 
jornal impresso 

da cidade leem a

dos leitores de 
jornal impresso 

da cidade leem a

do empreendimento também 
será inclusivo, com brincadei-
ras elaboradas para atender 
portadores de necessidades es-
peciais. E, claro, a alegria está 
garantida com muitas ativida-
des por todos os corredores.

Todo o Shopping será de-
corado com muitas luzes, en-
feites e tudo o que há de mais 
marcante e belo sobre o Natal. 
Na parte interna, 12 lounges 
fi carão espalhados pelos cor-
redores, entre eles, o cenário 
especial montado para receber 
o Noel. Além disso, um escor-
regador gigante levará as crian-
ças de um piso ao outro em 
poucos segundos, com muita 
diversão e segurança.

Já a parte externa terá gran-
de destaque em toda a região. 

Mais de 85 mil pontos de LED 
darão luz e brilho à fachada, 
utilizando técnicas e efeitos in-
críveis. Em uma das entradas 
principais, o público encontra-
rá um túnel iluminado e pode-
rá interagir com elementos ins-
tagramáveis como um urso em 
3D, ideal para cliques perfeitos. 
Já em plena Rodovia Presiden-
te Dutra, será possível ver um 
gigante Papai Noel saindo da 
chaminé.

Todas as informações sobre 
as atrações e serviços disponí-
veis no Internacional Shop-
ping estão disponíveis no site 
http://www.internacionalshop-
ping.com. O empreendimento 
fi ca na Rodovia Presidente Du-
tra, Saída 225, s/n, em Itapegi-
ca, Guarulhos. 

FOTO: DIVULGAÇÃO



SERVIÇOS

PUBLICIDADE LEGALVEÍCULOS

NEGÓCIOS

Oportunidade

IMÓVEIS

Vende-se

Sítio e Chácaras

Aluga-se

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

MASSAGEM TERAPÊUTICA

Relax

Esoterismo

Autos

CLASSIFICADOS

EMPREGO

Contrata-se

Serviços

APTO. COCAIA LINDO !
1 dorm,+ deps. R$ 900,00  
Incluso cond., (Fotos) F.:  
94786-3131
CÔMODO COZINHA
Centro c/wc.,R$  500.00. 
p/1 pessoa só,   Já incluso 
água e  luz  99649-0595
LINDO APTO.
Jd.Presid. Dutra,  2  
cômodos. R$600,00. F.: 
4804-6663

ANUNCIE AQUI 
97380-7685

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

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
PROFº E ESTÁGIARIO 
ED. FÍSICA
p/ Academia, enviar CV. p/ 
wervesonbrito@bol.com.br
MOÇAS MAIORES
P/ Casa Privê  ou noite. F.: 
(11) 9090 940360809. Zona 
Sul SP.

SPIN LTZ 2013
7 lugares  Completa , top 
de linha  R$ 41.900,00 - F.:  
94805 -7644
DUSTER 2015
fl ex, automática, único 
dono, 37.500,00.F.:  99968-
7303,ou 97959-4649.

TAPERA GRANDE
1.000Mts². c/ agua e luz, 
Ótimo Local. F.: 96314-
2035

LIMPE SEU 
NOME

 (11) 96410-1851

FORTES RITUAIS
Seu Amor na palma da 
mão, Pg. após resultado, 
trab. honesto, gar.F.: (11) 
95969-0925 WHATS

APTO MORADA DO SOL
2 Dorms., 1 vga., R$ 150 
Mil ac. auto parte de pgto. 
F.: 96755-1166
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
IMOVEIS P/RENDAV. 
Florida  5 casas + Salão 
Coml., R$ 400mil,  Jd 
Adriana c/3 
casas  280mil - doc ok.  
94786-3131
TERRENO JD. PRES. 
DUTRA
Ot. Local c cômodo 
fundos.,110.mil a 
vista,escritura ok. F.: 4804-
6663 ou 98204-3992
 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
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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

PASSO PONTO
Jd.Presidente Dutra - 
Imobiliária há 10 anos 
no local c/ escritório 
montado.3 salas térreas ou 
para  outros segmentos.F.:  
94977-8730

REGULARIZE
seu imóvel e obtenha uma 
valorização de até 35% 
98857-5336
VENDO ESCOLA
De Cursos 
Profi ssionalizantes em 
pleno Funcionamento, 
Excel. Oportunidade.(11) 9 
3204-9726.
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ABANDONO DE EMPREGO 
Informamos que o Sra. LARISSA ALVES 448-SP, 
funcionário da empresa VILA DA MAMEL 
SORVETERIA E DELICATESSENS LTDA , CNPJ: 
25.193.968/0001-02 , na Rua Caetano D"Andrea 
, 321 -Jardim Maria Helena , não compareceu 
no prazo legal estabelecido, caracterizando 
ABANDONO DE EMPREGO , conforme artigo 
482 da CLT , o que acarretou em seu 
desligamento desta empresa. 

SÃO PAULO, 13 de NOVEMBRO de 2019.

BELLA 18A. INICIANTE
Rua Cuevas , Nº 18. F.: 
2087-2091.
CASA DE MASSAGEM
Relaxe c/prazer  R. Diogo 
Farias 230  Centro Gru.  
2408-8532/  94133-9823
TALITA SAFADA
Oral s/ capa, anal, bj grego, 
fi nal. Na boca Completinha. 
F.: 2407-8772
ALICE NAMORADINHA
alicenamoradinha.blogspot.
com  .  F.:(11) 96410-9067

FOX 1.0
4 portas - completo (-) ar. 
2014. Único dono...  abaixo 
tabela: 27.500,00. F.: 
97532-0967
CORSA CLASSIC LS 1.0 
2012
Completo ,Revisado, 
abaixo da tabela.  R$ 16 
mil . F.:  2088-4733/ 94772-
7460 c/ Bahia

AGENTE DE PRODUÇÃO
p/trabalhar em casa ambos 
os sexos,  s/experiência, 
acima 18 a, p/todas as 
idades, basta ter 2h livres 
p/dia ou fi nais de semana 
of. todo treinamento 
necessário,  + aj. de custos 
R$  2.750,00, prêmios por 
produtividade sem  sorteio. 
Vagas p/todo estado.F:(11) 
3230-1136 ligue sem 
compromisso.

Quarta geração do Honda Fit um 
dos destaques do Salão de Tóquio
DA REDAÇÃO - O Salão de Tó-
quio está repleto de protóti-
pos que antecipam o futuro 
das marcas japonesas. Entre 
os poucos modelos de série 
apresentados, o destaque é a 
nova geração do Honda Fit, 
que deverá ser feita em Iti-
rapina (SP) a partir de 2020.

Por enquanto, a marca 
divulgou poucas informa-
ções sobre o modelo, que 
em alguns mercados é cha-
mado de Jazz. Entre as prin-
cipais, está confi rmado que 
ele será o primeiro compac-
to da Honda a trazer con-
junto híbrido. O motor elé-
trico deverá ser combinado 
a um 1.5 - mesmo conjunto 
do Insight.

Para o Brasil, não é pe-
quena a possibilidade de a 
marca adotar uma versão 
híbrida para o novo Honda 
Fit. Isso porque as montado-
ras estão passando a inves-

DA REDAÇÃO - A Nissan pre-
tende levar ao Brasil, em 
dois a três anos, a primei-
ra geração de um sistema 
que permite ao motorista a 
condução sem as mãos ao 
volante quando o veículo 
está em uma única faixa 
de vias expressas. Como 
são necessárias adaptações, 
homologações e infraestru-
tura, ainda não há data ofi -
cial para o uso local dessa 
tecnologia semiautônoma.

No Japão, a empresa 
iniciou neste mês as ven-
das do sedã Skyline já com 
a segunda geração dessa 
tecnologia. Entre os avan-
ços, estão a capacidade do 
carro de trocar de faixas 
de rodagem e de realizar 
ultrapassagens.

O dispositivo renovado 
representa um dos mais al-
tos níveis de automação dis-
poníveis no mercado para 

tir nessa solução sustentável 
para o mercado nacional.

O primeiro híbrido bra-
sileiro, Toyota Corolla, che-
gou no mês passado. Em 
2020, será lançado o Nissan 
Kicks em versão que combi-
na propulsor a combustão a 
um elétrico.

Porém, no lançamento, a 
versão híbrida não deve vir 
em um primeiro momento. 

FOTO: DIVULGAÇÃO

Isso porque a Honda anun-
ciou que passará a oferecer 
a tecnologia em três mode-
los no Brasil até 2023. O pri-
meiro não será o Fit, e sim a 
próxima geração do Accord 
(leia detalhes na página 4).

No Japão, a versão de en-
trada do novo Fit recebeu 
um novo motor 1.0, que é 
combinado ao câmbio auto-
mático CVT.

Nissan pode trazer ao país 
carro ‘quase’ autônomo

carros de segmentos abaixo 
daqueles de alto luxo, como 
modelos da Volvo e da 
Porsche. “É mais um passo 
para a democratização das 
novas tecnologias”, afi rma 
Marco Silva, presidente da 
Nissan do Brasil.

Chamado de ProPILOT 
2, o sistema de assistência 
aos motoristas está disponí-
vel apenas no Skyline, mo-
delo premium vendido no 
Japão e em breve nos EUA. 
A primeira geração do sis-
tema, lançada em 2017, 
equipa vários modelos, in-
clusive o elétrico Leaf, mas 
a versão à venda no Brasil 
ainda não tem essa opção.

“Estamos tratando de le-
var a primeira geração para 
o Brasil, mas ela precisa de 
outra calibragem para ser 
adaptada ao País, o que de-
pende de investimentos em 
engenharia”, afi rma Silva.
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