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O município é a união de pessoas vindas de várias partes do mundo que contribuem 
para enriquecê-lo diariamente com sotaques, ritmos, sabores, culturas, conhecimentos 

e investimentos. E, mesmo aos 459 anos, Guarulhos continua se reinventando, inovando, 
crescendo e reafi rmando o seu papel de destaque no país

Nascidos ou por adoção, todos têm o seu espaço 
na segunda maior cidade do estado
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ROSANA IBANEZ - DIRETORA DE REDAÇÃO - Gua-
rulhos comemora 459 anos neste domingo 
(08) sendo a união de pessoas vindas de vá-
rias partes do mundo que contribuem para 
enriquecê-la diariamente com sotaques, rit-
mos, sabores, cultura e conhecimento.

Guarulhenses por adoção, que chegaram 
de várias partes para somar a população já 
existente e juntos continuarem escreven-
do os capítulos dessa História. Aqui estão 
italianos, japoneses, árabes, portugueses, 
espanhóis, africanos, sírios, venezuelanos, 
colombianos, bolivianos, haitianos, para-
guaios, entre outras nacionalidades.

Mas estão também os baianos, pernam-
bucanos, capixabas, cariocas, sem falar nas 
cidades próximas que também viram seus 
moradores escolherem Guarulhos como des-
tino para morar, estudar e investir. É o caso 
da capital que viu os paulistanos serem ado-
tados e se reconhecerem como guarulhenses, 
além de outros que foram acolhidos e abraça-
dos pelo segundo maior município do Esta-
do de São Paulo. Levantamento do Instituto 
Brasileiro de Geografi a e Estatística (IBGE), 
divulgado neste ano aponta, ainda, que a ci-
dade permanece como a 13ª mais populosa 
do Brasil, com 1.379.182 habitantes. 

O crescimento populacional agregado as 
diversas qualidades que Guarulhos possui 
transformou o município em destino certo 
também para investidores. A prefeitura divul-
gou recentemente que as empresas que che-
garão à cidade ou irão ampliar suas operações 
serão responsáveis por um investimento de 
R$ 5,7 bilhões nos próximos cinco anos. Jun-
tas, elas vão gerar 16 mil postos de trabalho 
no mesmo período.

Nos últimos anos o município viu novos 
bares, restaurantes, comércios, shoppings, 
escolas, universidades, empreendimentos 
imobiliários, entre outros segmentos que 
escolheram Guarulhos para ampliações e in-
vestimentos. Soma-se a isso a presença das 
rodovias Ayrton Senna, Fernão Dias e Presi-
dente Dutra, além do GRU Airport – Aeropor-
to Internacional de São Paulo, em Cumbica, 
que faz com que a logística e mobilidade se 
tornem atrativos.

Pensando nisso, a Folha Metropolitana 
apresenta os novos guarulhenses. Um levan-
tamento inédito que procurou destacar as 
novidades desta cidade que, mesmo aos 459 
anos, continua se reinventando, inovando, 
crescendo e reafi rmando o seu papel de des-
taque no país.

Os novos guarulhenses
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Parabéns pelos 459 anos de história
e conquistas. Para o Aché é motivo
de satisfação fazer parte desta cidade.
 
8 de dezembro • Aniversário de Guarulhos
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‘Guarulhos abraça todo mundo do jeito que pode abraçar’
FOTOS: MAYARA NASCIMENTO
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MAYARA NASCIMENTO - Em seu 
terceiro ano de mandato, o 
prefeito Gustavo Henric Cos-
ta, o Guti (PSB), comemora 
o aniversário de 459 anos da 
cidade com a notícia do fim 
do rodízio de água e o início 
do tratamento de esgoto. A 
infraestrutura desenvolvida é 
necessária para abrigar os no-
vos guarulhenses que chegam 
à cidade, sejam eles nascidos 
no município ou aqueles que 
escolheram Guarulhos para 
morar. O prefeito concedeu 
uma entrevista coletiva nes-
ta semana onde apresentou 
projetos e apontou as princi-
pais conquistas desse período. 
Confira os principais pontos.

Folha Metropolitana - Quais 
foram as principais ações 
desses três anos de governo?
Prefeito Guti – Equilíbrio de 
contas; acabar com o rodizio 
de água; avançar no sanea-
mento básico; iluminar muito 
a cidade, porque traz segu-
rança e concluir todas as obras 
paradas que a outra adminis-
tração deixou. A principal foi 
a do rodízio, pois água é vida. 
A pessoa que não tinha água 
precisava se programar, vigiar 
na madrugada, encher balde, 
mudava a rotina e a vida da 
pessoa. Acabar com o rodízio 
com certeza é o maior legado 
que eu deixarei.

Qual é a perspectiva para o 
ano que vem?
A retomada da economia já 
começa a ser aparente. Muito 
mais do que os próprios re-
sultados, o otimismo está pu-
xando a economia para cima. 
Não temos dúvida que 2020 
será um ano econômico mui-
to melhor do que 2017, 2018 e 
2019. Isso reflete diretamente 
na empregabilidade, que é 
uma das minhas maiores pre-
ocupações. A pessoa quando 
está bem empregada, precisa 
menos do poder público. Uma 
das melhores políticas públi-
cas do mundo é gerar empre-
go e gerar renda.

Muitas empresas e novos in-
vestidores estão chegando à 
Guarulhos. Como está a ci-
dade economicamente?
Conseguirmos um incremen-
to extraordinário e crescer 
muito. Uma chuva de univer-
sidades veio para cá. Além de 
capacitar melhor os estudan-
tes, não só de Guarulhos, pois 
vêm alunos de fora, isso mo-
vimenta a economia local e 
afeta a questão da emprega-
bilidade. Guarulhos está co-

meçando a virar um turismo 
de compras. Temos grandes 
shoppings, um outlet e outro 
está chegando ano que vem, 
até março será inaugurado e 
gerará dois mil empregos. A 
retomada econômica sempre 
vem através de dois fatores. 
O primeiro é a macroecono-
mia e o outro é a credibilidade 
do município. Os investido-
res começam a acreditar em 
Guarulhos e percebem uma 
segurança jurídica para inves-
tir. Hoje eles entendem como 
investir na cidade, pois cada 
vez mais apoiamos os novos 
negócios. Lançamos o cader-
no econômico, um mapa do 
que investir na cidade, temos 
o Via Rápida empresarial, e 
estamos facilitando o máximo 
possível. Temos duas leis para 
aprovar na Câmara Municipal 
ainda neste ano, que é a lei da 
micro e pequena empresa e a 
nova lei de incentivos fiscais. 

Também estamos observan-
do um crescimento popula-
cional, principalmente com 
a chegada de pessoas de 
outros locais que encontram 
em Guarulhos uma cidade 
para recomeçar. Quais são 
os planos para a habitação?
O guarulhense, como a maio-
ria dos brasileiros, é um povo 
muito hospitaleiro, que abra-
ça. Enquanto poder público, 
temos uma série de dificul-
dades e desafios. A partir do 
momento que uma região se 
adensa, temos que pensar o 
transporte público e a mo-
radia para poder acomodar 
de melhor maneira possível 
essas pessoas. Guarulhos 
abraça todo mundo do jei-
to que pode abraçar. Nosso 
plano hoje é mais audacioso 
para a habitação, levando em 
conta que temos problemas 
financeiros. Projetos habita-
cionais de construção seriam 
muito mais complicados por 
questões financeiras. Esta-
mos investindo muito e neste 
ano ainda iremos lançar apro-

ximadamente mil regulari-
zações fundiárias em quase 
toda a cidade. 

E os projetos para a mobili-
dade urbana?
Um projeto enviado para a Câ-
mara e, espero que seja apro-
vado neste ano, é o Passe Livre 
para o estudante. Ele terá algu-
mas regras. Primeiro a pessoa 
tem que estar matriculada e 
estudando; segundo é atrela-
do a algumas cláusulas sociais, 
ou seja, o Bolsa Família. Será 
uma viagem de ida e uma de 
volta, em dias de semana. Não 
adianta termos boas universi-
dades se a pessoa não conse-
gue se locomover. O Passe Li-
vre é justamente pra isso, para 
fomentar o ensino na cidade e 
será subsidiado pelo transpor-
te público municipal. Também 
queremos expandir as ciclo-
vias. Queremos uma ligando 
o CEU Bonsucesso e o Ponte 
Alta. Estamos estudando, ain-
da, algumas faixas exclusivas 
para ônibus. 

Nos últimos três anos a prio-
ridade foi entregar as obras 
que estavam paradas. Quais 

serão entregues até o final 
do ano?
Até o final do ano vamos en-
tregar três CEUS parados: 
Bonsucesso, Itapegica e Conti-
nental. Temos, ainda, cinco es-
colas para entregar: no Parque 
Primavera, Parque Santo Antô-
nio, Jardins Maria de Lourdes e 
Maria Dirce e Parque Uirapuru. 
Nesta semana entregamos 70 
pontos de iluminação no Jar-
dim Bananal, sendo 11 ruas. Va-
mos entregar até o final de se-
mana a pavimentação de duas 
ruas e duas vielas, nos bairros 
São Rafael, Pimentas, Ponte 
Grande e Vila Flórida.

O senhor herdou uma prefei-
tura com um alto índice de 
endividamento, ultrapassan-
do R$ 7 bilhões. Será possível 
encerrar o mandato com uma 
situação financeira melhor?
Vamos diminuir bem a dívida. 
Não posso falar de uma pre-
visão tão vertiginosa. Não dá 
para garantir. Precisamos pri-
meiro equacionar uma série 
de coisas. Conseguimos resol-
ver mais da metade da dívida, 
principalmente através da par-
ceria com a Sabesp. Consegui-
mos pagar R$ 1 bilhão. Acre-
ditamos que vamos diminuir 
esse débito ainda mais, porém 
zerar ainda não dá. Precisamos 
ainda de mais alguns anos para 
conseguir sanar o problema de 
endividamento de Guarulhos.

‘Acabar com o 
rodízio com certeza 

é o maior legado 
que eu deixarei’

Precisamos ainda 
de mais alguns 

anos para conseguir 
sanar o problema de 

endividamento de 
Guarulhos
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MAYARA NASCIMENTO - A cida-
de recebe e acolhe pessoas 
de diversas regiões do esta-
do, do Brasil e até mesmo de 
outros países. É o caso, por 
exemplo, dos refugiados ve-
nezuelanos, que, fugindo da 
crise econômica, começaram 
a chegar a Guarulhos na me-
tade do ano passado. O mu-
nicípio também já recebeu 
refugiados sírios, mulçuma-
nos e paquistaneses.

Domingo Lopez desem-
barcou em junho de 2018. 
O venezuelano era mágico 
em seu país natal. “Dormia 
na rua, sem banho, sem 
comida, sem nada. Ontem 
eu dormi em uma cama e 
tomei um bom banho. Fa-
zia meses que não sabia o 
que era isso”, contou Lopez 
a época. Lopez foi acolhido 
pelo abrigo Minha Pátria e 
hoje não está mais na casa, 
pois o abrigo é rotativo e 
busca emprego e moradia 

Cidade abre os braços e acolhe diversas nacionalidades
459

anos
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FOTO: MAYARA NASCIMENTO  

Números oficiais
De acordo com a Subsecretaria da Igualdade Racial, não há estatística dos refu-

giados residentes na cidade, porém desde o ano passado a pasta vem reunindo infor-
mações junto às diversas secretarias para subsidiar as ações municipais direcionadas 
a estas pessoas. Entretanto, 132 migrantes venezuelanos assistidos pelo Programa 
de Interiorização do Governo Federal foram acolhidos por intermédio das entidades 
CDDH e Minha Pátria, e têm recebido toda retaguarda da municipalidade.

Segundo informado pelo subsecretário de Igualdade Racial, Anderson Guimarães, 
a prefeitura faz parte da rede de apoio sócio assistencial e está realizando diálogos 
com todas as esferas de governo e instituições, visando ao fortalecimento das políti-
cas existentes, articulando e garantindo o pleno acesso aos serviços básicos de saúde, 
assistência social, educação e trabalho.

para os refugiados. O pro-
jeto Igreja Acolhedora, que 
mantém o abrigo Minha Pá-
tria, cadastra igrejas que se 
responsabilizam pela mora-
dia, educação e emprego.

Outro ponto de acolhi-
mento da cidade é a Mes-
quita de Guarulhos, da 
Sociedade Islâmica Brasi-
leira. O líder religioso tam-
bém é um guarulhense de 
coração. Nacional de Mo-
çambique, o Sheik Aboo 
Abudo Atibo, 33 anos, está 
no Brasil há nove anos, 
e mora em Guarulhos há 
apenas oito meses.

“Guarulhos está sendo 
muito bom para mim, é 
uma nova realidade, são 
novos desafios. Aqui é 
muito acolhedor para nós, 
tanto dentro da comunida-
de islâmica quanto fora. 
Procuramos ter afeto e 
carinho com as pessoas e 
estamos recebendo isso de 

volta”, contou Atibo.
Em 2015, a mesquita 

da cidade recebeu cerca de 
500 famílias refugiadas da 
Síria. Alguns ficaram abri-
gados na casa de amigos 
da comunidade e outros no 
próprio templo religioso. A 
sociedade forneceu curso de 
português para os recém-
-chegados que não falavam 
a língua, para que assim 
conseguissem emprego 
mais rapidamente.
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LUCY TAMBORINO - A Compa-
nhia de Saneamento Bási-
co do Estado de São Paulo 
(Sabesp) é a mais nova 
guarulhense que chegou 
para resolver um proble-
ma antigo dos moradores 
da cidade: a falta de água.

Tudo começou em de-
zembro de 2018 quando 
o Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto (Saae) foi 
concedido a companhia 
por 40 anos. O contrato, 
além de liquidar a dívida 
de R$ 3,2 bilhões deixados 
pela gestão anterior, tam-
bém estabeleceu um novo 
marco na cidade: o fim do 
rodízio de água. 

Para universalizar o 
abastecimento de água na 
cidade a Sabesp investiu 
R$ 70 milhões ao longo de 
2019. Entre outras benfei-
torias, foram implantados 
50 km de redes adutoras e 
construído o reservatório 
Bonsucesso, com capaci-
dade para 6,3 milhões de 
litros de água.

Um município como 
Guarulhos, com 1,3 milhão 
de habitantes e consolida-

Sabesp: o fim do rodízio de água em Guarulhos
459
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FOTO: LUCY TAMBORINO

Contrato também garante o tratamento de esgotos

da como a maior cidade 
não capital do Brasil, de 
acordo com o Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), não ti-
nha qualquer perspectiva 
de sair do rodízio de água 
que já se estendia por di-
versos anos. Um total de 
70% dos guarulhenses ti-
nha que lidar com a situ-
ação precária de não ter 
água todos os dias.

Em menos de um mês, 
a Sabesp garantiu que pelo 
menos 10 bairros em Gua-
rulhos já não passassem 
por revezamento de dias 
com água e outros sem. 
“Nós, em 15 dias, tiramos 
700 mil pessoas do rodízio 
e a expectativa é que até o 
fim do mês mais 100 mil 
pessoas também saiam 
desse sistema”, afirmou 
Benedito Braga, presidente 
da Sabesp na ocasião. 

O investimento da Sa-
besp em Guarulhos será 
de cerca de R$ 1,7 bilhão 
durante o período de con-
cessão, além do repasse de 
recursos complementares 
para que a prefeitura faça 

obras relacionadas ao sa-
neamento básico, como a 
construção de novas mo-
radias em bairros a serem 

regularizados e melhorias 
na drenagem.  A fiscaliza-
ção do cumprimento do 
contrato é realizada pela 

Agência Reguladora de 
Energia e Saneamento do 
Estado de São Paulo (Ar-
sesp).

Na última quarta-feira 
(04) a Prefeitura de Gua-
rulhos e a Sabesp assina-
ram o contrato para assu-
mir os serviços de coleta 
e tratamento de esgoto do 
município. Através dele, 
a companhia paulista se 
torna responsável por 
tratar o esgoto produzido 
em Guarulhos pelos pró-
ximos 40 anos.

Ao longo deste perío-
do, a Sabesp deverá inves-
tir aproximadamente R$ 
2 bilhões no tratamento, 
o que inclui R$ 1,2 bilhão 
em obras de infraestrutu-
ra exclusivas em Guaru-
lhos, R$ 492 milhões em 
ampliações de redes e li-
gações e R$ 250 milhões 

nas estações de tratamen-
to (ETEs). Além das ETEs 
existentes em Guarulhos 
(São João, Bonsucesso e 
Várzea do Palácio), as uni-
dades Parque Novo Mun-
do e São Miguel, em São 
Paulo, também tratarão o 
esgoto do município.

“Tratamento de esgo-
to reflete diretamente na 
qualidade da saúde públi-
ca”, afirmou Guti durante 
o evento, citando o estu-
do da Organização Mun-
dial da Saúde (OMS) que 
mostra que a cada R$ 1 
investido em esgotamen-
to sanitário, R$ 4 são eco-
nomizados em saúde.

O objetivo, já para o fi-
nal de 2020, é tratar 40% 

dos dejetos produzidos 
em Guarulhos, confor-
me termo de ajuste de 
conduta firmado pelo 
governo Guti com o Mi-
nistério Público do Es-
tado em maio de 2018. 
Atualmente 12% do 
esgoto de Guarulhos é 
tratado, contra 2,1% em 
janeiro de 2017.

O tratamento de esgo-
to em Guarulhos é parte 
de uma meta mais am-
pla da Sabesp, a de uni-
versalizar o tratamento 
de esgoto no estado até 
2035, o que inclui a des-
poluição dos rios Pinhei-
ros e Tietê, pra onde vão 
os dejetos produzidos no 
município atualmente.

FOTO: DIVULGAÇÃO
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Aqui os sonhos
ganham asas!

Homenagem

Av. Bartholomeu de Carlos,
no 230 - Guarulhos - SP



|     Sábado e domingo, 7 e 8 de dezembro de 2019     10 459
anos

GUARULHOS



     Sábado e domingo, 7 e 8 de dezembro de 2019     |     11459
anos

GUARULHOS



T
R

A
N

S
P

O
R

T
E

12
Sábado e domingo, 7 e 8 de dezembro de 2019 www.fmetropolitana.com.br

LUCY TAMBORINO - Julho de 
2012. Marco histórico para o 
maior aeroporto da América 
Latina, quando então o con-
trato de concessão à iniciativa 
privada do hoje GRU Airport 
– Aeroporto Internacional 
de São Paulo, em Cumbica, 
foi assinado. De lá para cá 
diversas obras foram reali-
zadas num dos lugares mais 
importantes da cidade, que é 
porta de entrada e saída de ci-
dadãos do mundo inteiro. 

Em maio de 2013, foi 
inaugurado o novo edifício-
-garagem, a primeira grande 
obra de infraestrutura após 
a concessão. O custo da in-
tervenção foi de aproxima-
damente R$ 60 milhões e, 
ao todo, foram oito andares 
e aproximadamente 90 mil 
metros quadrados. Resultan-
do num total de 2,6 mil va-
gas acrescentadas. 

Uma nova intervenção 
ainda seria inaugurada em 
2014: o Terminal 3, com 192 
mil metros quadrados, cons-
truído em um ano e nove me-
ses de obra e com capacidade 
de 12 milhões de passageiros.

No ano seguinte, em no-

Um novo Aeroporto de Cumbica surgiu com inovação e modernidade

Guarulhos passa a contar com linha de trem ligando a cidade à capital

FOTO: MAYARA NASCIMENTO  

FOTO: LUCY TAMBORINO  
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Aeroporto em números 

Novos trens 

No ano passado o aeroporto bateu recorde histórico 
desde a concessão, sendo responsável por 42 milhões de 
voos entre pousos e decolagens. Um aumento de mais de 
10 milhões desde 2011. No primeiro ano da concessão, em 
2012, o aeroporto recebeu quase três milhões a mais de 
passageiros em relação ao ano anterior, saindo de 30 mi-
lhões e alcançando 32,7 milhões. Atualmente o terminal 
realiza 830 pousos e decolagens por dia. Até agosto deste 
ano 190,2 mil voos foram recebidos no local, sendo 73% 
domésticos e 27% internacionais. Quantidade inferior ao 
ano passado, quando 192,1 mil voos foram realizados.

Fabricados pela CCR, a Linha 13-Jade deve contar no ano que vem com os novos trens da série 2500. Eles devem começar a circular depois 
de passar por testes de performance. Equipados com tecnologia de ponta, os trens terão iluminação interna com tecnologia de LED’s, sistema de 
detecção e imobilização do trem em caso de ocorrência de descarrilamento; de controle de tração e frenagem atuando em casos de patinagem 
e deslizamentos das rodas do trem; de identifi cação do condutor (biométrico e por senha), monitores multimídia e mapa de linha eletrônico, 
entre outras funcionalidades. As composições também terão monitoramento com câmeras no interior e parte externa frontal e um diferencial: 
bagageiros dispostos ao longo dos salões de passageiros. Atendendo ainda as exigências das Normas Brasileiras de acessibilidade devem contar 
com todos os dispositivos para orientar usuários com defi ciências auditiva (mapa dinâmico) e visual (áudio), tais como: sinalização visual para 
identifi cação de assentos preferenciais, painel eletrônico para orientar o lado de desembarque e local das estações concomitante com áudio. 

35,9

39,5

Pousos e decolagens
(em milhões)

GRU Airport: em números

38,9

36,6

37,7

42,2

35,9

39,5

38,9

30

32,7

vembro de 2015, os termi-
nais passaram por um pro-
cesso de retrofi t mudando 
as numerações e realizando 
uma série de melhorias, com 
objetivo de melhorar a lógica 
de organização dos terminais 
e facilitar o deslocamento dos 
usuários no GRU Airport.

Ainda no fi nal do ano pas-
sado, o terminal também ini-
ciou um novo procedimento 
que permite pousos e decola-
gens de maneira simultânea 
mediante condições visuais 
favoráveis. O projeto Agile 
GRU, chamado ofi cialmente 
de Operação Segregada sob 
Condições Meteorológicas 
Visuais (VMC), pretende au-

mentar o número de opera-
ções por hora, além de dimi-
nuir o tempo de espera dos 
passageiros. A medida teve 
como base as operações no 
aeroporto de São Francisco, 
nos Estados Unidos. 

A concessionária tam-
bém administrará a obra 
que pretende construir o 
monotrilho que vai ligar as 
estações da Linha 13-Jade 
da Companhia Paulista 
de Trens Metropolitanos 
(CPTM) aos terminais. O 
monotrilho terá 2,6 km de 
extensão, com paradas nos 
três terminais de passagei-
ros do aeroporto e na Esta-
ção Aeroporto Guarulhos 

da CPTM. Ele fará o trajeto 
total em cerca de seis minu-
tos, com capacidade de dois 
mil passageiros/hora para 
cada sentido.

O período de concessão 

LUCY TAMBORINO - Inaugu-
rada em 2018, a Linha 13-
Jade da Companhia Paulista 

vence em 2032, a Conces-
sionária do Aeroporto Inter-
nacional de Guarulhos S.A. 
responde por 51% da parti-
cipação acionária, e se soma 
aos 49% da estatal Infraero.

de Trens Metropolitanos 
(CPTM), foi responsável por 
transportar, nos primeiros 

sete meses deste ano, quase 
2,4 milhões de passageiros. 
O número é superior a toda 
a operação de março do ano 
passado até dezembro, quan-
do 1,8 milhão de pessoas 
usaram a linha.

Neste período, o serviço 
Connect, com paradas nas 
estações que servem o trecho 
entre Brás e Aeroporto-Gua-
rulhos, transportou mais de 
dois milhões de passageiros. 
Já o Airport Express, que faz 

viagens diretas entre as es-
tações Luz e Aeroporto-Gua-
rulhos, atendeu cerca de 50 
mil pessoas.  A companhia, 
porém, não informou dados 
sobre o serviço regular.

Diariamente, os trens da 
Linha 13-Jade circulam, nos 
dias úteis, com intervalo de 
20 minutos nos horários de 
maior movimento, entre 5h 
e 8h e entre 17h e 20h. Nos 
demais horários e dias da 
semana, em que há menor 

demanda de passageiros, o 
intervalo é de 30 minutos.

Desde abril, o serviço 
Connect foi ampliado. Nos 
dias úteis, agora o número 
de viagens entre as esta-
ções Aeroporto-Guarulhos 
e Brás, sem necessidade 
de transferência na linha 
12-Safi ra, é 21 partidas 
nos dois sentidos (antes 
eram 12). Aos sábados, as 
viagens subiram de seis 
para 11.
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LUCY TAMBORINO - Seguin-
do a tendência da capital, 
tramita na Câmara um 
projeto de lei que prevê 
o pagamento das tarifas 
de ônibus com cartões 
de crédito e débito. O 
texto é de autoria do ve-
reador Eduardo Barreto 
(PCdoB). O PL também 
prevê o sistema tecnoló-
gico de pagamento por 
aproximação do valida-
dor, seja por cartões plás-
ticos, dos smartphones, 
smartwatches, pulseiras 
de pagamento, entre outros.

Com linhas estratégi-
cas e espalhadas por toda 
cidade, Guarulhos conta 
hoje com 877 coletivos. A 
divisão é de 560 ônibus 
convencionais e 16 articu-
lados, além de 282 micro-
-ônibus, 10 noturnos e 
nove seletivos. Ao todo são 
109 linhas regulares, cinco 
noturnas e uma seletiva. 
Os dados são da Secretaria 

Cidade poderá contar com pagamento de tarifa de ônibus com cartões de débito e crédito
FOTO:  LUCY TAMBORINO

459
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de Transportes e Mobilida-
de Urbana (STMU).

Para propiciar maior 
comodidade aos passagei-
ros, a Prefeitura de Gua-
rulhos ainda ampliou o 
número de viagens nos 
serviços especiais em cir-
culação na cidade. O servi-
ço Seletivo realiza 71 via-
gens por dia, inclusive aos 
finais de semana, na linha 
S172, do Shopping Inter-
nacional, no Itapegica, até 

o Aeroporto Internacional 
de Cumbica, contemplan-
do 61.500 usuários por 
mês. A tarifa é de R$ 5,50.

Já no serviço Notur-
no, os ônibus operam 
entre meia-noite e 4h 
da madrugada, inclusive 
aos sábados e domingos, 
perfazendo um total de 
cinco linhas atendendo 
quase oito mil passagei-
ros por mês. A tarifa é de 
R$ 4,45.

Corredor de ônibus que ligará 
Guarulhos até São Paulo deve 
transportar 100 mil pessoas 

O Corredor Metropo-
litano Guarulhos – São 
Paulo hoje atende 27 li-
nhas metropolitanas que 
transportam diariamen-
te 63 mil passageiros. 
Se ele estivesse pronto 
completamente, 100 mil 
pessoas seriam bene-
ficiadas. A obra previa 
a ligação da região do 
Taboão (passando pelo 
Cecap, Centro e Vila Gal-
vão) ao Metrô Tucuruvi, 
com uma ligação para o 
bairro da Penha, na zona 
leste da capital, em um 
total de 20 km de exten-
são. No entanto, apenas 
12,3 km foram entregues 
e o restante sequer saiu 
do papel. 

O trecho que está entre 
as paradas IV Centenário 
e Vila Endres aguarda dis-
ponibilização de recurso 
financeiro para a contrata-
ção das obras. A interven-
ção, incompleta, já custou 
aos cofres públicos o mon-
tante de R$ 139,4 milhões. 
Atualmente o corredor 
possui mais de 12 km de 
extensão sendo 9,6 km de 
faixa exclusiva para ôni-
bus e mais os terminais de 
integração Cecap, Taboão 
e Vila Galvão. O Terminal 
Taboão foi inaugurado 
ainda em maio de 2012 e 
o Cecap em setembro do 
mesmo ano. O Terminal 
Vila Galvão, foi entregue 
em dezembro de 2014.
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DA REDAÇÃO - Guarulhos 
deverá receber R$ 5,7 
bilhões em investimen-
tos nos próximos cinco 
anos, o que engloba no-
vos empreendimentos 
e ampliações de alguns 
já existentes. O cenário 
econômico do município 
vem se mostrando positi-
vo nos últimos seis anos, 

Ambiente econômico positivo atrai novos investimentos e ampliações

459
anos

GUARULHOS

FOTO: SIDNEI BARROS

período em que ganhou 
54 mil empresas, o que 
significa um crescimen-
to de 54% segundo o IPC 
Maps, índice medidor do 
potencial de consumo de 
uma região.

Desta forma, Guaru-
lhos tem se tornado cada 
vez mais atrativa para 
marcas reconhecidas, 

como as que englobam 
os outlets Só Marcas (já 
em operação) e Smart, 
que deverá ser inaugu-
rado até o final do ano. 
Além disso, está prevista 
a ampliação do Interna-
cional Shopping.

O empresário Mario 
Valadares, do Só Mar-
cas Outlet, apostou em 
Guarulhos para poten-
cializar seu negócio pela 
visibilidade que o mu-
nicípio proporciona por 
sua localização – acesso 
às rodovias Presidente 
Dutra, Fernão Dias e ao 
aeroporto. Para ele, a ci-
dade representa a vitrine 
ideal para marcas como 
Adidas, Nike, Polo Wear, 
Mizuno, Levi’s e Fila. Na 
mesma linha, o Smart 
Outlet está em constru-
ção no bairro Cumbica, 
com previsão de gerar 
aproximadamente dois 
mil postos de trabalho.

“Fiquei impressio-
nado em como a pre-
feitura abriu as portas 
para nós, um contato de 
muita proximidade e li-
berdade para debates. 
Este é um bom momento 
para investir aqui, tive-
mos facilidade em todos 
os nossos processos de 
abertura do empreendi-
mento. As grandes mar-
cas que estão se instalan-
do no Só Marcas também 
percebem isso”, afirmou 
Valadares, que preten-
de trabalhar para que 
a franquia da Nike no 
novo outlet seja número 
um em vendas no Brasil.

O executivo da Polo 
Wear, Roberto Restum, 
contou que a quinta fran-
quia na cidade gerou uma 
boa surpresa e enfatizou 
o benefício na geração 
de empregos e na econo-
mia de um modo geral. 
“Procuramos contratar 

funcionários que estejam 
morando em Guarulhos. 
É um excelente encontro 
de oportunidades para 
empreendedores e mora-
dores”, afirma.  

A empresa israelense 
Gazit também colocou 
as fichas na cidade com 
o planejamento de ex-
pansão do Internacional 
Shopping. Segundo o 
superintendente do em-
preendimento, Eldecio 
Cazelato Jr., o objetivo 
é torná-lo um complexo 
multiuso, com serviços 
de hotelaria, saúde e edu-
cação. “A Gazit já fez um 
grande investimento no 
Brasil, com foco em São 
Paulo. Em Guarulhos, no 
entanto, fizemos a maior 
aquisição da história da 
empresa com o Interna-
cional, que já recebeu 
um investimento supe-
rior a 1 bilhão de reais”, 
conclui.
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GUARULHOS E METALÚRGICOS
União forjada com trabalho!

Os metalúrgicos estão ligados ao progresso 
de Guarulhos. Nosso trabalho ajuda a cidade 

a ser grande e pujante. Nossas conquistas
propiciam qualidade de vida.

ACORDO E 13º SALÁRIO - Neste fi nal de ano, o 
13º da categoria injeta R$ 140 milhões na economia 
local/regional. Nosso acordo coletivo eleva em 3% a 
massa salarial para R$ 50,6 milhões; o abono de 6% 
injetará cerca de R$ 7,6 milhões no mercado.  

José Pereira dos Santos
 Presidente

Gestão “União e Ação”

SINDICATO DOS METALÚRGICOS DE GUARULHOS E REGIÃO. TELEFONE 2463.5300. ACESSE WWW.METALURGICO.ORG.BR

PLR - Mais de 90% da categoria já 
recebe Participação nos Lucros e/ou 
Resultados. Fruto da ação sindical 
fi rme e constante.

LAZER - Nosso Clube de Campo é 
o mais completo da região. Agora, ele 
se abre também para utilização dos 
cidadãos, por meio do Certifi cado de 
Uso. Ligue: 2402.3811 e informe-se.

“Parabéns, 
Guarulhos, pelos 
seus 459 anos.

Um abraço a esse 
povo trabalhador

e acolhedor”. 

SOCIAL - Sindicato doa alimentos LAZER - Aproveite as piscinas, prainha, pesqueiro e churrasqueiras
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Guarulhos I São Paulo I São José dos Campos I Mogi das Cruzes
Americana I Suzano I Sorocaba I Bragança Paulista I Itaquaquecetuba
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LUCY TAMBORINO - Lançado 
no fi nal do ano passado, 
o Observatório de Segu-
rança de Guarulhos, pre-
tende atingir a meta de 20 
mil guarulhenses nos 44 
grupos de WhatsApp em 
2020. Eles são divididos 
por regiões, compostos por 
forças de segurança e mo-
radores do entorno. A me-
dida pretende estabelecer 
uma comunicação efetiva 
com informações dos cri-
mes cometidos na cidade. 

“É um presente para a 
cidade e um projeto que 
visa colocar Guarulhos 
num patamar de referên-
cia de segurança pública. 
Na verdade, a gente já está 
colhendo bons resultados, 
a população sabe que tem 

Observatório de Segurança de Guarulhos 
pretende ultrapassar 20 mil pessoas inscritas 

459
anos

GUARULHOS

FOTO: ARQUIVO PESSOAL

para onde correr e passar 
informações”, defendeu 
o presidente e, também, 
capitão da Polícia Militar, 
Fernando Fabião.

O observatório preten-
de somar a ações como os 
Conselhos Comunitários 
de Segurança (Consegs) e 
o projeto Vizinhança So-
lidária da PM. “Hoje nós 
temos cinco mil pessoas 
cadastradas e outras que 
ainda não estão cadastra-
das, mas estão participan-
do no processo nas redes 
sociais”, disse. 

De acordo com Fabião 
muitas vezes os roubos 
acontecem até perto das 
residências de policiais mi-
litares, que trabalham em 
outra cidade ou estado, por 

falta de informações inte-
gradas. Outro ponto pro-
movido pelo observatório 
é a homenagem a policiais 
militares e guardas civis 
municipais, como incenti-
vo à profi ssão. Para o pró-
ximo ano, pelo menos dois 
eventos deste tipo devem 
ser realizados. 

O observatório foi cria-
do baseado em modelos 
de outros já existentes, 
além de seguir práticas 
utilizadas internacional-
mente, como a política de 
tolerância zero, da cidade 
de Nova York. Pessoas 
que queiram participar 
dos grupos podem entrar 
em contato pelo WhatsA-
pp 99537-0431 e pelas re-
des sociais.
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VÁLIDO ATÉ 08/12/2019 OU ENQUANTO DURAREM OS ESTOQUES. IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS.  NÃO VENDEMOS NO ATACADO.VÁLIDO ATÉ 08/12/2019 OU ENQUANTO DURAREM OS ESTOQUES. IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS.  NÃO VENDEMOS NO ATACADO.

97166-6878

07  e  08
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Fralda Pompom Protek
P34/M30/G26/XG22/SXG16/GDD14

15.99
2ª unidade

17.99
1ª unidade

Milnutri*
800g

PremiumSoja Complete

29.99
cada

47.99
cada 53.99

cada

Des. Dove aerosol
89g

*exceto
Dermo

Aclarant

8.99
2ª unidade

11.99
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Des. Dove roll on
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cada

Linha Doveshampoo
400ml

condicionador
400ml

creme pentear
200ml

creme tratamento
350g
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cada

Repelente Off Family
loção 100ml
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cada

Papel hig. Fofopel
12un

54.99
cada

Desodalina
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O emagrecedor
do momento!

VENDA LIVRE.
SEM RECEITA

100%
NATURAL

utilizar sob a orientação
de um mérico ou nutricionista

O MS ADVERTE: *ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER USADO PARA CRIANÇAS MENORES DE 6 MESES, SALVO SOB INDICAÇÃO EXPRESSA DE 
MÉDICO OU NUTRICIONISTA. O ALEITAMENTO MATERNO EVITA INFECÇÕES E ALERGIAS E É RECOMENDADO ATÉ OS DOIS ANOS DE IDADE OU MAIS.
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MAYARA NASCIMENTO - Inau-
gurado em 11 de maio, 
o Sesc Guarulhos trouxe 
artistas para a cidade de 
diversos gêneros, com 
Rashid, Pitty, Marcelo D2, 
Guilherme Arantes, CPM 
22, Fundo de Quintal, Plan-
ta e Raiz, Sepultura, Zélia 
Duncan, entre outros.

Município ganha complexo cultural e artístico com o Sesc Guarulhos

459
anos
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FOTO: ALEXANDRE NUNIS

FOTO: RICARDO FERREIRA

“O Sesc é muito inclusi-
vo, além de diversos cursos, 
tem um ótimo ambiente 
para lazer. A atração da uni-
dade que mais me marcou 
foi o show do Criolo. Foi 
emocionante e o melhor 
de tudo é que o preço foi 
muito acessível”, comentou 
Leonardo Herthel, 22 anos, 

estudante de Letras, que 
antes buscava arte e cultura 
fora da cidade.

Com 34,2 mil m², a uni-
dade conta com ginásio 
poliesportivo, com capa-
cidade de 3.600 pessoas, 
um teatro, com 349 luga-
res, além de piscina, res-
taurante, campo de grama 
sintética, e sala de ginás-
tica. Uma biblioteca com 
cinco mil livros, além de 
jornais e revistas compõe 
a unidade, como incentivo 
à prática da leitura. 

Entre os destaques es-
tão o Centro de Música e 
o de Educação Ambien-
tal. O primeiro oferece 
cerca de 200 instrumen-
tos para cursos, oficinas, 
vivências e experiências 
lúdicas acerca do univer-
so sonoro. Já o segundo 
é um espaço de aprendi-
zado sobre questões so-
cioambientais de Guaru-
lhos e suas inter-relações 

com os aspectos regio-
nais e globais.

“O Sesc Guarulhos é 
muito importante para a 
população, pois antes mui-
ta gente não tinha acesso a 
equipamentos desse nível, 
e agora tem e nem preci-
sa sair da cidade. É uma 
oportunidade de termos 

mais cultura e incentivar 
os artistas locais”, comen-
tou Lucas Franco, 23 anos, 
publicitário.

A obra foi iniciada 
em 2015, contou com 
cerca de R$ 170 milhões 
em investimentos e o 
terreno foi cedido pela 
prefeitura.

A NOVA  ELETROFERRO  CHEGOU!
Um novo espaço, com maior variedade de marcas e produtos de iluminação,
elétrica e hidráulica para quem busca qualidade e preço baixo.
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DA REDAÇÃO - Inaugurado 
em abril de 2015, o Parque 
Shopping Maia, localizado 
na avenida Bartholomeu 
de Carlos, 230, no Jardim 
Flor da Montanha, foi pen-
sado para atender os gua-
rulhenses mais exigentes e 
criar um novo referencial 
de qualidade na cidade. 

Parque Shopping Maia traz novo conceito para Guarulhos
FOTOS: DIVULGAÇÃO 

459
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Inserido estrategica-
mente em um bairro de 
forte desenvolvimento e 
próximo ao Bosque Maia e 
a diversos empreendimen-
tos residenciais de alto pa-
drão, o shopping foi desen-
volvido para atender um 
público que busca um mix 
variado e democrático, in-

cluindo também marcas 
premium, em um ambien-
te tranquilo e confortável.

A sua fachada inovado-
ra e arrojada proporciona 
uma nova experiência vi-
sual, que torna o ambiente 
agradável para compras. O 
shopping tem quatro pa-
vimentos interligados por 
vãos iluminados por clara-
boias e reúne um completo 
mix de compras, alimenta-
ção e lazer com muita con-
veniência e segurança.

São quase 200 lojas 
instaladas no local, entre 
elas estão Brooksfield, Ca-
micado, C&A, Daiso, Es-
toque (Dudalina e Le Lis 
Blanc), Forever 21, Jorge 
Bischoff, Kalunga, Lojas 
Renner, entre outras. O 
empreendimento ainda 
trouxe a Livraria da Vila 
para cidade, que atua com 
uma curadoria diferencia-
da e oferece um espaço 

para eventos e café para 
os amantes da leitura. 

Além disso, há diver-
sas opções de entreteni-
mentos como cinema, 
com três salas VIP, uma 
4DX e uma MacroXE. 
Há ainda um parque e 

games disponíveis. Um 
total de 1,6 mil vagas de 
estacionamento também 
estão acessíveis. Mais 
informações podem ser 
conferidas no site www.
parqueshoppingmaia.
com.br.
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Neste terceiro aniversário de 
Guarulhos de nossa gestão, con-
firmamos algo que sempre pau-
tou minha vida pública: fazer 
mais com menos. Até aqui, nos-
sas escolhas têm sido desafiado-
ras, mas assertivas. Principal-
mente pelo fato de liderarmos a 
difícil tarefa de reconstruir uma 
cidade, que foi devastada, em 
sua economia e infraestrutura, 
aos longos das últimas adminis-
trações municipais. 

Desta forma, afirmamos que 
o 459º aniversário de Guarulhos 
é marcado por grandes avan-
ços. Há décadas, moradores da 
cidade enfrentam dificuldades 
em relação ao abastecimento de 
água, sendo obrigados a convi-
ver com rodízios de até três ou 
quatro dias de seca nas tornei-
ras. Com grande orgulho e feli-
cidade, anunciamos que, graças 
à parceria com a Sabesp, o pro-
blema chegou ao fim. A partir 
de agora, será água todos os dias 
nas casas dos guarulhenses.

A volta da água é uma das 
principais conquistas de Guaru-
lhos, que passa por uma ampla 
transformação em seu perfil. 
E isso passa diretamente pela 
redução de 50% da dívida que 
a Prefeitura herdou da gestão 
passada, graças ao comprometi-
mento com a transparência, um 
dos pilares mais defendidos em 
nossa trajetória política.

Cuidar das finanças de um 
município devastado em sua 
área econômica não é uma tare-
fa fácil, diante do peso da res-
ponsabilidade com o dinheiro 
público e a falta de recursos, 
que afeta diferentes setores da 
municipalidade. Mesmo com 
esse cenário, o valor do Impos-
to Predial e Territorial Urbano 
(IPTU) em Guarulhos segue 
congelado há três anos. 

Mesmo com a falta de recur-
sos, priorizamos o atendimen-

459
anos
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GUTI
Prefeito de Guarulhos

Fazer mais com menos, o 
caminho da reconstrução 
de Guarulhos

to médico. Investimos 32% do 
orçamento em saúde, o que re-
presenta mais que o dobro do 
exigido pela Constituição Fe-
deral, que é 15%. Além disso, 
inauguramos oito unidades de 
atendimento da saúde, além de 
promover a reforma do Hospital 
Municipal de Urgências (HMU), 
que hoje possui uma das UTIs 
(Unidade de Terapia Intensiva) 
mais modernas do país. E vale 
ressaltar que o número de con-
sultas médicas cresceu 15,28% 
nesta gestão.

Investimos também na con-
clusão de obras, que se encon-
travam paradas, voltadas à edu-
cação, como em três Centros de 
Educação Unificada (CEUs) e 
creches, a fim de prestar maior 
suporte à população em uma 
área de tanta importância para 
a formação do cidadão. 

Guarulhos é superlativa em 
história e potencial. Sabemos 
que ainda não alcançamos a ci-
dade ideal, mas seguimos tra-
balhando firmes em busca da 
Guarulhos que sonhamos, com 
mais qualidade de vida, oportu-
nidades e que ofereça serviços 
dignos.
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DA REDAÇÃO - A falta de es-
paço para armazenar obje-
tos pessoais, estoques ou 
documentos tem se torna-
do um problema cada vez 
mais comum nas grandes 
cidades. As residências 
estão ficando menores e 
os escritórios vão enco-
lhendo, e para os negócios 
que precisam de espaço 
para suas mercadorias, o 
problema é ainda maior. 
Nesse contexto, o self sto-
rage vem se consolidan-
do como solução tanto 
para indivíduos e famílias 
quanto para empresas. 

O aluguel de espaços 
para auto armazenamento 
em instalações modernas 
é muito popular em paí-
ses como Estados Unidos, 
e seu crescimento recente 

Self storage se consolida como solução 
de espaço para empresas e famílias

459
anos

GUARULHOS

FOTO: DIVULGAÇÃO

no Brasil é liderado pelo 
GuardeAqui, maior ope-
rador de self storage do 
país. Hoje, a empresa pos-
sui mais de 120 mil m² de 
espaço para locação distri-
buídos em 25 unidades.

No GuardeAqui são 
disponibilizados boxes 
de tamanhos variados, de 
2m² a 100 m². Nesses espa-
ços, empresas podem ar-
mazenar estoque, arquivo 
morto, equipamentos ele-
trônicos que estejam ocio-
sos ou ainda utilizar como 
ponto de distribuição. Já 
pessoas físicas buscam o 
self storage para guardar 
móveis, documentos, co-
leções, malas de viagem, 
roupas de inverno duran-
te o verão e outros objetos 
de uso esporádico.

As unidades do Guar-
deAqui estão localizadas 
em endereços privilegia-
dos e os clientes têm aces-
so direto a seus pertences. 
Os objetos armazenados 
ficam protegidos por sis-
temas de segurança que 
incluem senhas e cadeado 
individuais, câmeras de 
monitoramento 24 horas 
e alarmes. 

Outro diferencial é a 
flexibilidade. Os contratos 
são válidos por 30 dias, 
podendo ser renovados in-
definidamente, sem taxas 
extras e sem burocracia. 
Também é possível adap-
tar o tamanho do box de 
acordo com a necessidade 
do cliente, vantagem para 
empresas que precisam de 
agilidade para responder 

às mudanças do mercado.
O GuardeAqui está 

presente em cidades de 
São Paulo, Rio de Janeiro, 
Minas Gerais e em Brasí-

lia. A unidade Guarulhos 
está localizada na avenida 
Monteiro Lobato 1.320, a 
apenas cinco minutos de 
Cumbica.

Parabéns

Guarulhos
pelos 459 anos

de história.
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DA REDAÇÃO - O Monaco Con-
vention & Hotel acaba de 
completar 30 anos de exce-
lência em servir e hospedar. 
Para celebrar esta data, va-
mos contar um pouco sobre 
sua história e de como se 
tornou referência, principal-
mente, para convenções e 
eventos. 

O Monaco Convention & 
Hotel foi inaugurado em 29 
de novembro de 1989, qua-
tro anos após a inauguração 
do Aeroporto Internacional 

Monaco Convention & Hotel completa 30 anos
459
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Lazer
O Monaco Convention & Hotel oferece, ainda, infraestrutura completa para o seu lazer. O Salão de Jogos possui mesa de snooker oficial, mesas 

para carteado, e outros itens voltados para o entretenimento e um gostoso bate-papo. Conta também com ampla Academia com esteiras, bicicletas 
e aparelhos de musculação, tudo para manter os exercícios em dia e não sair da rotina. E tudo isso na cobertura, com vista panorâmica da cidade 
de Guarulhos!

São 30 anos atendendo com qualidade e dedicação, sempre pensando em oferecer o melhor para receber diversos tipos de público e eventos, 
para empresários que realizam reuniões e viagens de negócios até famílias que querem aproveitar as férias. Há espaços abertos ao público, em 
geral, sem a necessidade de hospedar-se ou é possível hospedar-se somente para curtir um final de semana familiar, por exemplo.

Seja para hospedar-se, descansar, comer, trabalhar ou participar de reuniões, todos os espaços e toda a equipe são totalmente voltados a oferecer 
o melhor aos seus clientes. Para celebrar este aniversário, o Monaco Convention & Hotel oferece diversas promoções. 

Se você está pensando em se hospedar na melhor região de Guarulhos, ou usufruir de uma infraestrutura requintada e moderna para seu even-
to, não há melhor opção! Vale a pena conhecer o Monaco Convention & Hotel!

de São Paulo/Guarulhos – 
Governador André Franco 
Montoro. Seu idealizador, 
Marco Oliveira Iannoni, fi-
lho caçula de um imigrante 
italiano, viu na cidade de 
Guarulhos um grande po-
tencial econômico e para o 
turismo. 

Após a construção do 
aeroporto, que é o maior 
da América Latina, a cida-
de passou a receber grande 
quantidade de viajantes e 
ainda não conseguia ofere-

cer a hospedagem adequada 
a todos eles, por isso, mui-
tos se deslocavam para São 
Paulo. Pensando nisso e em 
criar um ambiente diferen-
ciado e próprio para negó-
cios, surgiu o Monaco Con-
vention & Hotel. 

E o nome tem tudo a ver 
com o hotel, já que o Prin-
cipado de Mônaco, na Fran-
ça, é sinônimo de luxo e de 
glamour. Com arquitetura 
moderna, o Monaco Con-
vention & Hotel fica locali-

Restaurantes

Melhorias na infraestrutura
Da inauguração até agora, o Monaco Convention & 

Hotel passou por grandes mudanças, sempre pensando 
em melhor atender os seus hóspedes e oferecer a melhor 
infraestrutura para eventos e convenções.  Em 2014, o 
hotel foi totalmente retrofitado para a Copa do Mundo, 
passando a oferecer mais serviços, mais qualidade em 
sua hospedagem e ampliando os espaços para eventos 
corporativos. 

Hoje, o hotel possui 200 apartamentos equipados 
com ar-condicionado, TV LCD com canais por assinatu-
ra, piso laminado e antialérgico, mesa de trabalho, te-
lefone, Wi-Fi, cofre, economizador de energia, frigobar, 
room service, lavanderia, serviço de mensageiro, mano-
brista e recepção 24 horas por dia. Além disso, oferece o 
traslado Aeroporto/Hotel/Aeroporto.

Centro de convenções
Possui também a infraestrutura ideal para eventos 

corporativos e convenções. O Centro de Eventos conta 
com quatro opções de espaços moduláveis em seis sa-
las para treinamentos e palestras. E o auditório, perfeito 
para convenções empresariais, acomoda confortavel-
mente até 800 pessoas.

Complexo Praça Monaco e Monaco Business
Inaugurado em outubro do ano passado, o complexo Praça Monaco e Mo-

naco Business é um empreendimento único e sofisticado. Trata-se de um mo-
derno e completo prédio com salas e lajes corporativas trazendo a melhor 
infraestrutura para eventos corporativos ao Monaco Convention & Hotel.

Salão de festas
O Monaco Convention & Hotel sempre fez questão de fazer parte da história das 

pessoas e sabe que momentos especiais merecem ser comemorados com estilo. Para 
celebrar datas e ocasiões especiais, conta com um espaço ideal. O Salão de Festas aco-
lhe com conforto e elegância até 700 pessoas. Com sua decoração requintada, é o lugar 
perfeito para celebrações e comemorações de festas de casamento, de aniversário, entre 
outros tipos de festa.

Rooftop Solarium
Inaugurado há pouco tempo, o Rooftop Solarium é um espaço de convivência aberto 

ao público em geral. Possui um agradável ambiente para relaxar, divertir-se, reunir-se 
para petiscar, tomar um drinque, assistir aos jogos, ouvir música ambiente. É ideal para 
um happy hour e para aproveitar um maravilhoso pôr do sol com a vista panorâmica 
para a cidade de Guarulhos.

Seja para um almoço de negócios ou uma refeição 
em família, o Monaco Convention & Hotel oferece 
sempre uma solução ideal sete dias por semana. Para 
começar o dia com o pé direito, tem coisa melhor que 
café da manhã de hotel? Pensando nisso, o Restau-
rante San Remo conta com um buffet variado, nutri-
tivo e apetitoso no café da manhã. 

O Restaurante Monte Carlo oferece serviço à La 
carte no melhor estilo bistrô, e tem seu menu inspi-
rado na culinária mediterrânea e brasileira. É uma se-
leção completa de pratos locais e internacionais com 
a qualidade de uma gastronomia simples, moderna 
e equilibrada, além de uma delicada carta de vinhos 
nacionais e importados. Com todo este requinte e so-
fisticação, é um ambiente ideal para qualquer ocasião 
e é aberto ao público, em geral.

zado no centro comercial e 
corporativo de Guarulhos e 
a 9,5km de distância do Ae-
roporto Internacional.

Na época de sua inau-
guração, o hotel contava 
com 108 apartamentos bem 
equipados, com telefone, 
cozinha completa e área de 
lavanderia, divididos em 
diversas classificações para 
atender as necessidades de 
hóspedes variados. Oferecia 
ainda, serviço de mensagei-
ro e manobrista, central de 

reservas e recepção 24h por 
dia. Contava, também, com 
três salas de eventos, com 
capacidade de até 150 pesso-
as, e uma piscina para lazer. 

Neste mesmo ano, foi 
inaugurado o Restaurante 
Monte Carlo, com serviço 
terceirizado e aberto ao pú-
blico em geral. Com inspi-
ração no melhor da cozinha 
internacional e atendimen-
to 5 estrelas, desde então é 
referência gastronômica na 
cidade de Guarulhos.
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DA REDAÇÃO - O Monaco Con-
vention & Hotel acaba de 
completar 30 anos de exce-
lência em servir e hospedar. 
Para celebrar esta data, va-
mos contar um pouco sobre 
sua história e de como se 
tornou referência, principal-
mente, para convenções e 
eventos. 

O Monaco Convention & 
Hotel foi inaugurado em 29 
de novembro de 1989, qua-
tro anos após a inauguração 
do Aeroporto Internacional 

Monaco Convention & Hotel completa 30 anos
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Lazer
O Monaco Convention & Hotel oferece, ainda, infraestrutura completa para o seu lazer. O Salão de Jogos possui mesa de snooker oficial, mesas 

para carteado, e outros itens voltados para o entretenimento e um gostoso bate-papo. Conta também com ampla Academia com esteiras, bicicletas 
e aparelhos de musculação, tudo para manter os exercícios em dia e não sair da rotina. E tudo isso na cobertura, com vista panorâmica da cidade 
de Guarulhos!

São 30 anos atendendo com qualidade e dedicação, sempre pensando em oferecer o melhor para receber diversos tipos de público e eventos, 
para empresários que realizam reuniões e viagens de negócios até famílias que querem aproveitar as férias. Há espaços abertos ao público, em 
geral, sem a necessidade de hospedar-se ou é possível hospedar-se somente para curtir um final de semana familiar, por exemplo.

Seja para hospedar-se, descansar, comer, trabalhar ou participar de reuniões, todos os espaços e toda a equipe são totalmente voltados a oferecer 
o melhor aos seus clientes. Para celebrar este aniversário, o Monaco Convention & Hotel oferece diversas promoções. 

Se você está pensando em se hospedar na melhor região de Guarulhos, ou usufruir de uma infraestrutura requintada e moderna para seu even-
to, não há melhor opção! Vale a pena conhecer o Monaco Convention & Hotel!

de São Paulo/Guarulhos – 
Governador André Franco 
Montoro. Seu idealizador, 
Marco Oliveira Iannoni, fi-
lho caçula de um imigrante 
italiano, viu na cidade de 
Guarulhos um grande po-
tencial econômico e para o 
turismo. 

Após a construção do 
aeroporto, que é o maior 
da América Latina, a cida-
de passou a receber grande 
quantidade de viajantes e 
ainda não conseguia ofere-

cer a hospedagem adequada 
a todos eles, por isso, mui-
tos se deslocavam para São 
Paulo. Pensando nisso e em 
criar um ambiente diferen-
ciado e próprio para negó-
cios, surgiu o Monaco Con-
vention & Hotel. 

E o nome tem tudo a ver 
com o hotel, já que o Prin-
cipado de Mônaco, na Fran-
ça, é sinônimo de luxo e de 
glamour. Com arquitetura 
moderna, o Monaco Con-
vention & Hotel fica locali-

Restaurantes

Melhorias na infraestrutura
Da inauguração até agora, o Monaco Convention & 

Hotel passou por grandes mudanças, sempre pensando 
em melhor atender os seus hóspedes e oferecer a melhor 
infraestrutura para eventos e convenções.  Em 2014, o 
hotel foi totalmente retrofitado para a Copa do Mundo, 
passando a oferecer mais serviços, mais qualidade em 
sua hospedagem e ampliando os espaços para eventos 
corporativos. 

Hoje, o hotel possui 200 apartamentos equipados 
com ar-condicionado, TV LCD com canais por assinatu-
ra, piso laminado e antialérgico, mesa de trabalho, te-
lefone, Wi-Fi, cofre, economizador de energia, frigobar, 
room service, lavanderia, serviço de mensageiro, mano-
brista e recepção 24 horas por dia. Além disso, oferece o 
traslado Aeroporto/Hotel/Aeroporto.

Centro de convenções
Possui também a infraestrutura ideal para eventos 

corporativos e convenções. O Centro de Eventos conta 
com quatro opções de espaços moduláveis em seis sa-
las para treinamentos e palestras. E o auditório, perfeito 
para convenções empresariais, acomoda confortavel-
mente até 800 pessoas.

Complexo Praça Monaco e Monaco Business
Inaugurado em outubro do ano passado, o complexo Praça Monaco e Mo-

naco Business é um empreendimento único e sofisticado. Trata-se de um mo-
derno e completo prédio com salas e lajes corporativas trazendo a melhor 
infraestrutura para eventos corporativos ao Monaco Convention & Hotel.

Salão de festas
O Monaco Convention & Hotel sempre fez questão de fazer parte da história das 

pessoas e sabe que momentos especiais merecem ser comemorados com estilo. Para 
celebrar datas e ocasiões especiais, conta com um espaço ideal. O Salão de Festas aco-
lhe com conforto e elegância até 700 pessoas. Com sua decoração requintada, é o lugar 
perfeito para celebrações e comemorações de festas de casamento, de aniversário, entre 
outros tipos de festa.

Rooftop Solarium
Inaugurado há pouco tempo, o Rooftop Solarium é um espaço de convivência aberto 

ao público em geral. Possui um agradável ambiente para relaxar, divertir-se, reunir-se 
para petiscar, tomar um drinque, assistir aos jogos, ouvir música ambiente. É ideal para 
um happy hour e para aproveitar um maravilhoso pôr do sol com a vista panorâmica 
para a cidade de Guarulhos.

Seja para um almoço de negócios ou uma refeição 
em família, o Monaco Convention & Hotel oferece 
sempre uma solução ideal sete dias por semana. Para 
começar o dia com o pé direito, tem coisa melhor que 
café da manhã de hotel? Pensando nisso, o Restau-
rante San Remo conta com um buffet variado, nutri-
tivo e apetitoso no café da manhã. 

O Restaurante Monte Carlo oferece serviço à La 
carte no melhor estilo bistrô, e tem seu menu inspi-
rado na culinária mediterrânea e brasileira. É uma se-
leção completa de pratos locais e internacionais com 
a qualidade de uma gastronomia simples, moderna 
e equilibrada, além de uma delicada carta de vinhos 
nacionais e importados. Com todo este requinte e so-
fisticação, é um ambiente ideal para qualquer ocasião 
e é aberto ao público, em geral.

zado no centro comercial e 
corporativo de Guarulhos e 
a 9,5km de distância do Ae-
roporto Internacional.

Na época de sua inau-
guração, o hotel contava 
com 108 apartamentos bem 
equipados, com telefone, 
cozinha completa e área de 
lavanderia, divididos em 
diversas classificações para 
atender as necessidades de 
hóspedes variados. Oferecia 
ainda, serviço de mensagei-
ro e manobrista, central de 

reservas e recepção 24h por 
dia. Contava, também, com 
três salas de eventos, com 
capacidade de até 150 pesso-
as, e uma piscina para lazer. 

Neste mesmo ano, foi 
inaugurado o Restaurante 
Monte Carlo, com serviço 
terceirizado e aberto ao pú-
blico em geral. Com inspi-
ração no melhor da cozinha 
internacional e atendimen-
to 5 estrelas, desde então é 
referência gastronômica na 
cidade de Guarulhos.
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DA REDAÇÃO - Há dois anos, 
Guarulhos recebeu a pri-
meira agência do Sicredi 
Vanguarda PR/SP/RJ, Ins-
tituição financeira coope-
rativa. Na cidade são duas 
agências, uma na Vila Gal-
vão, de três meses, e outra 
no Centro, de dois anos. 
Além dos serviços finan-
ceiros, a instituição tem 
um papel humanizado e 
realiza diversos eventos 
para a comunidade. Todo 
ano, por exemplo, a Sicre-
di realiza um teatro com a 
temática educação finan-
ceira para crianças, bati-
zado de Teatro Poupedi. 
Neste ano a ação foi reali-
zada no CEU Ponte Alta e 
250 crianças assistiram ao 
espetáculo.

A Sicredi realizou tam-
bém uma doação ao Hos-
pital Stella Maris, para que 
fossem compradas roupas 
de cama. A cada ano uma 

Sicredi Guarulhos realiza trabalho social na comunidade

459
anos

GUARULHOS
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A cooperativa
Entre os serviços oferecidos, estão: conta corrente, carta de crédito, aplicações, investimento, seguros, 

consórcios, previdência privada, além de contar com o aplicativo, o internet bank e caixa eletrônico. O 
diferencial é que por ser uma cooperativa, o associado tem poder de voto e de decisão dentro da própria 
instituição. Com mais de 1.700 agências em todo o país, o Sicredi possui mais de quatro milhões de as-
sociados, R$ 96 bilhões de ativos e R$ 15 bilhões de patrimônio líquido em todos os seus 116 anos de 
existência. São 111 cooperativas, sendo que Guarulhos pertence à Sicredi Vanguarda junto ao Vale do 
Paraíba, Aparecida, Taubaté, Caraguatatuba e outras cidades.

instituição é escolhida e 
os associados podem su-
gerir e votar para definir 
a beneficiada. Há também 
o Dia da Cooperação, e em 
2019 o Asilo São Vicente 
de Paulo, em Cumbica, foi 
agraciado com a doação de 
meias, já que o material es-
tava em falta. “Focamos no 
atendimento e relaciona-
mento. Trabalhamos com 
preços e taxas justas. Aqui 
não temos cliente e sim só-
cios, que são os donos do 
negócio”, comentou José 
Tomé de Araújo, gerente 
da agência Centro.
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LUCY TAMBORINO - Um to-
tal de 1,2 mil estudantes 
estrangeiros estuda hoje 
nas escolas públicas de 
Guarulhos. Uma naciona-
lidade concentra mais da 
metade de todos os alu-
nos: a boliviana com 777 
alunos. Em sequência 
estão os haitianos, japo-
neses e paraguaios, com 
69; 65 e 59 pessoas neste 
perfil, respectivamente. 

Entre os estudantes 
estão o boliviano Maicon 
Ademar Lankue e o co-
lombiano Dawend Casta-
neda de Becerra, ambos 
de 14 anos. Eles estudam 
na Escola Estadual Dona 
Brasília Castanho de Oli-
veira, no Jardim Santa 
Mena. Lankue veio de La 
Paz para o Brasil ainda 
com dois anos, já Becer-
ra saiu de Pereira e está 
aqui há um ano. 

O motivo da vinda da 
família para o país dos 

Mais de mil alunos de outras nacionalidades estudam em Guarulhos
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Inclusão
Na rede estadual os alunos contam ao longo de todo o período letivo com apoio pedagógico de profes-

sores e diretores. A secretaria também mantém um Núcleo de Inclusão Educacional (NINC), criado para 
definir diretrizes de recepção e adaptação destes alunos. Além disso, algumas escolas já realizaram ativi-
dades para acolhimento, como feira das nações. Por meio delas os estudantes podem entrar em contato 
com diferentes tipos de culturas, inclusive a cultura do novo aluno que é estrangeiro, informou a pasta.

Além disso, nas escolas do município a Proposta Curricular “Quadro de Saberes Necessários” orienta 
os professores da rede municipal quanto à valorização da diversidade cultural. As Diretorias Regionais 
de Ensino também ofertam suporte técnico e pedagógico às unidades escolares, cursos, seminários, pa-
lestras, entre outras modalidades de formação continuada, por meio de seus Núcleos Pedagógicos. As 
atividades são voltadas à formação dos coordenadores e professores.

dois é o mesmo: a busca 
por um emprego, am-
bas trabalham venden-
do roupas hoje. “Meus 
amigos acharam que eu 
estava brincando, mas 
quando vim para cá não 
fiquei com medo. Meu 
pai viajou e agora me le-
vou”, disse Becerra. Ele 
conta que lá as roupas 
eram menos coloridas e 
que daqui gosta do fute-
bol. O estudante acredita 

que os brasileiros tam-
bém são mais acolhedo-
res. “O brasileiro é mais 
amigável, o colombiano 
nem tanto”, diz. 

O esporte também é 
algo compartilhado por 
Lankue. “O que gosto da-
qui é jogar bola e ir para 
praia ficar passeando”, 
destaca. O adolescente 
também diz que feijoa-
da e lasanha estão entre 
suas comidas preferidas.



E
D

U
C

A
Ç

Ã
O

29
Sábado e domingo, 7 e 8 de dezembro de 2019www.fmetropolitana.com.br

Unicesumar completa três anos em 
Guarulhos oferecendo mais de 100 cursos
FOTO: DIVULGAÇÃO
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LUCY TAMBORINO - Com um 
polo instalado há três anos 
em Guarulhos, a Unicesu-
mar oferece 130 cursos de 
educação à distância. Ao 
todo são 80 opções de gra-
duações e outras 50 de pós-
-graduações. “Nós preza-
mos muito pela qualidade 
de curso. O índice geral da 
universidade tem nota qua-
tro há oito anos seguidos”, 
destacou Humberto Tosi, 
gestor do polo na cidade. 

A instituição de ensino 
possui cursos nas três ciên-
cias: biológicas, humanas e 
exatas. Entre eles estão Ad-
ministração, Gastronomia, 
Pedagogia, Educação Físi-
ca, História, Ciências Con-
tábeis, Matemática e Ges-
tão Comercial, entre outros.  

Outro diferencial que o 
polo trouxe para cidade é 
estudar de diversos luga-
res do país. “A pessoa não 
precisa vir no polo diaria-
mente, ela só comparece 
para fazer a prova. A ava-
liação também pode ser 
feita em qualquer um dos 
660 polos existentes e até 
o final do ano serão 700”, 
comemorou Tosi.

O valor da mensalida-
de, além de ser acessível, 
também dá direito a um 
material em forma de 
apostila para cada matéria. 
O estudante pode optar 
por acompanhar as aulas 
ao vivo ou então assistir 
depois, mesmo na segun-
da opção ele ainda conta 
com um ambiente digital e 

professores acessíveis para 
sanarem todas as dúvidas. 

O vestibular também 
é diferenciado e acontece 
em diferentes épocas do 
ano. A próxima turma ini-
ciará as aulas em fevereiro, 
mas há previstas, ainda, 
outras duas turmas para 
maio e agosto, retirando a 
necessidade do início das 
aulas em um dos dois se-
mestres do ano. Além dis-
so, o vestibular é gratuito e 
pode ser agendado. A pré-
-inscrição pode ser reali-
zada no site da instituição 
www.unicesumar.edu.br 
ou nos polos presenciais. 
Em Guarulhos, a Unicesu-
mar está localizada na rua 
Coronel Raul Furquim, 
171, no Jardim Bebedouro.

459
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Comércios movimentam 
a economia de Guarulhos
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Neste aniversário de 459 anos da 
cidade, o Stap rea� rma o compromisso 
com o progresso do nosso povo e a va-
lorização crescente do funcionalismo 
municipal.

Parabenizamos os trabalhadores da 

cidade e enviamos abraço especial aos 
Servidores Públicos Municipais. 

Há mais de 30 anos, o Sindicato 
participa do desenvolvimento de Gua-
rulhos. E o crescimento da cidade está 
diretamente relacionado às políticas 

públicas e à dedicação dos Servidores 
aos nossos cidadãos. 

A diretoria do Sindicato se orgulha 
de representar uma categoria que 
tanto contribui para a qualidade de 
vida do povo guarulhense.

PARABÉNS, GUARULHOS!
Somos parte dessa história

 
SINDICATO DOS TRABALHADORES NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE GUARULHOS • TELEFONE 2468.2608 • WWW.STAPGUARULHOS.ORG.BR

Nosso secretário-geral, Rogério de Oliveira, comanda ato Pedro Zanotti Filho, presidente do Sindicato, conduz mobilização 

ESPECIAL ECONOMIA

Proauto - Associação de Veículos Automotores
Data de inauguração: fun-

dada em 2007
Definição do que é estabe-

lecimento: Proteção Veicular
O que fazemos diferente: 

Sim! Fazemos algumas coi-
sas diferentes, e é justamente 
para você, associado, ficar sa-
tisfeito! Temos todo capricho 
ao cuidar do seu veículo. Na 
compra de peças originais/
genuínas, no envio do seu 
carro batido para a concessio-
nária no período em que ele 
está na garantia de fábrica, 
pagando sua indenização à 
vista em casos de roubo, fur-
to ou PT, entre muitas outras 
coisas que nos diferenciam 
das demais.

Proteção Personalizada 
Experimente: Você escolhe 
os benefícios que quer, dei-
xando a proteção com a sua 
cara e do jeito que cabe no 
seu bolso.

A Proauto é referência 

FOTOS: DIVULGAÇÃO

no mercado de proteção vei-
cular e apoia o projeto de lei 
3139/2015, que visa fiscalizar 
as associações de Proteção 
veicular. Com diversos parcei-
ros qualificados e renomados, 
investe em tecnologia e inova-
ção, sempre em busca de al-
ternativas para facilitar e sim-
plificar o dia a dia. Também 
é considerada uma empresa 
omnichannel, com diversos 
canais de atendimento.

Somos focados em pes-
soas e por isso nosso aten-
dimento é totalmente per-

sonalizado. Zelamos pela 
transparência, lealdade, 
qualidade, competência e 
confiança na condução dos 
negócios.

Em 2019 revolucionou o 
mercado de proteção veicu-
lar com a proposta da Proau-
to Flex: um jeito totalmente 
personalizável de proteger 
o veículo. De acordo com as 
necessidades do associado é 
possível criar uma proteção 
veicular totalmente perso-
nalizada e que caiba em seu 
bolso.
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FAZEMOS A MAIS LINDA

CHURRASQUEIRA DE TIJOLO

À VISTA

MÃO DE OBRA
ESPECIALIZADA

ASSOALHO CUMARU
10CM

*R$ 15,00 ML
À VISTA NO DINHEIRO

BOLETO BANCÁRIO

COMPRE AGORA!
FORRO PVC

À VISTA NO DINHEIRO

JOÃO PAES

A São João Madeiras  
parabeniza 

Guarulhos pelos
 seus 459 anos!
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Grupo Rister
Com início em 2010 

por iniciativa da Família 
Fabião, o Grupo Rister é 
uma empresa de Seguran-
ça, Serviços Terceirizados 
e Gerenciamento de Risco 
que conta atualmente com 
aproximadamente 300 co-
laboradores, com sua sede 
em Guarulhos e fi liais em 
diversos lugares do Brasil.

Com a família toda 
envolvida no desenvolvi-
mento da empresa desde o 
início, o Diretor Fernando 
Henrique Fabião, mais co-
nhecido como Capitão Fer-
nando Fabião, pediu no ano 
passado uma Licença Sem 
Vencimentos (LSV) da Po-
lícia Militar, onde serve há 
aproximadamente 18 anos, 
para se dedicar à empresa. 
“Devido ao crescimento da 
empresa, resolvi tirar uma 
Licença da Polícia Militar e 

me dedicar ativamente ao 
Grupo Rister, onde posso 
colaborar com toda minha 
família”, afi rmou o Capitão. 

Fernando Henrique Fa-
bião é um jovem de visão, 
com apenas 35 anos (com-
pletando 36 anos no dia 08 
de dezembro, junto com o 
aniversário de Guarulhos), 
durante sua gestão a em-
presa teve um crescimento 
considerável de aproxima-
damente 100%. O Capitão 
conta com um currículo ex-
tenso, com cursos em gestão 
(MBA Executivo), segurança 
(Capitão da Polícia Militar 
há 18 anos e comandante 
de Pelotões de Força Tática 
e de ROTA), direito penal 
(Bacharel em Direito e Pós-
-Graduado em Direito Pro-
cessual Penal), e até mesmo 
experiência em trânsito e 
transporte por ter cursos de 

instrutor e examinador de 
trânsito. Mas, graças a toda 
sua experiência de comando 
na Polícia Militar, pode ser 
considerado um gestor e es-
pecialista em segurança.

FOTO: DIVULGAÇÃO

Para entrar em contato 
com o Grupo Rister, você 
pode acessar o site gru-
porister.com.br, procurar 
“Grupo Rister” no Facebook 
ou @gruporister2 no Insta-

ESPECIAL ECONOMIA

gram. O e-mail de contato é 
falecom@gruporister.com.
br, e o telefone para conta-
to com a Matriz, localizada 
em Guarulhos, é: (11) 2382-
5255.
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Clube da Carne Steakhouse
Já em seu quarto ano de 

existência o Clube da Car-
ne Steakhouse se tornou 
referência na cidade para 
quem aprecia carne de 
qualidade e busca o melhor 
para seu churrasco. A casa 
oferece uma variedade de 
cortes importados, como 
a Picanha Angus, Bife An-
cho (Entrecot), Chorizo, 
Carré e pernil de Cordeiro, 
Short Rib, Tomahawk, Flat 
Iron entre outros, e para 
quem busca praticidade, o 
clube conta com uma linha 
de espetinhos com mais de 
20 sabores.

No ano de 2019 através 
de indicação e votação po-
pular com quase três mil 
votos o Clube da Carne ga-
nhou o prêmio ACE - Desta-
que Empresarial 2019 – Pre-
ferência do Público. Sucesso 
este que se deu através do 

FOTO: DIVULGAÇÃO

trabalho diferenciado que 
vem oferecendo, neste ano 
lançou em parceria com 
PH Biavo a marca de cursos 
Meat Class – Churrasco por 
quem entende. Com a pro-
posta de trazer os melhores 
churrasqueiros do Brasil 
para ministrar os cursos, 
no mês de junho lançaram 
a primeira edição trazendo 
para cidade Netão Bombeef, 
e em outubro realizaram a 
segunda edição com Bruno 
Panhoca. Além de atingir 
o público local, estiveram 
aqui para realizar o curso 
diversas pessoas de vários 
estados do Brasil, dando vi-
sibilidade a nossa cidade e 
promovendo o turismo.

Outro grande diferencial 
é o Happy Hour que acon-
tece as sextas-feiras a partir 
das 18h, onde você escolhe o 
corte e eles assam na Parrilla 

na hora. Cardápio completo 
com porções e vários tipos 
de cervejas e chope, além 
dos deliciosos espetinhos. 

E para você que busca a 
realização de eventos parti-
culares ou corporativos, o 
Clube da Carne conta com 
uma equipe composta por 
churrasqueiros experien-
tes, disponibilizando toda 
estrutura necessária e o ser-
viço de buffet de churrasco 
completo. O seu trabalho 
será só se divertir.

“Estamos muito satisfei-
tos com os resultados alcan-
çados em 2019, é muito gra-
tificante o reconhecimento 
de nosso trabalho e saber 
que de alguma forma esta-
mos agregando e ajudando 
no crescimento da cidade. 
Em 2020 teremos muitas 
novidades, aguardem...’’, 
Bruna Plaça e Carlos Plaça.

ESPECIAL ECONOMIA

Avenida Dr. Renato de Andrade Maia, 564.

Tel: 2440-1564
Whatsapp: 99589-5616
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Empresa especialista em audição abre as portas em Guarulhos

MAYARA NASCIMENTO - Com 
mais de 140 pontos de aten-
dimento no Brasil, e presente 
em 100 países, a Audium, es-
pecialista em soluções audio-
lógicas, chegou a Guarulhos. 
Com o foco em conscienti-
zação, orientação e acompa-
nhamento de pessoas com 
perda auditiva, o empreen-
dimento garante a satisfação 
dos clientes.

“Nós entendemos a quei-

xa do paciente e buscamos a 
solução mais indicada. Aqui 
fazemos uma avaliação de 
audição, orientamos os cuida-
dos necessários para manter 
a audição saudável e temos 
assistência técnica própria, o 
que traz para o paciente uma 
segurança na manutenção”, 
contou Rackell Iris Sacharo, 
fonoaudióloga da Audium 
Guarulhos.

O paciente pode chegar 

até a unidade por meio de 
uma indicação médica ou en-
tão visitar o local para uma 
avaliação auditiva gratuita. 
As salas contam com equi-
pamentos modernos e isola-
mento acústico para garantir 
um resultado fiel da situação 
do paciente. 

Os aparelhos de audição 
da Audium são de última ge-
ração. Um dos exemplos é o 
aparelho Lyric, que permite 
o uso contínuo, 24 horas por 
dia e sete dias por semana, 
sem precisar retirar para dor-
mir ou então para praticar 
atividades físicas.

Outro diferencial é a co-
nectividade com aparelhos 
eletrônicos, como celular e 
televisão, no qual o usuário 
conecta seu aparelho por 
meio do Bluetooth e conse-
gue ouvir o som diretamen-
te, como um fone de ouvido. 
Além disso, um dos modelos 

FOTOS: MAYARA NASCIMENTO

Serviço:
Audium Guarulhos
Endereço: avenida Salgado 
Filho, 1.559 – Centro
Horário de funcionamento: 
de segunda-feira a sexta-
-feira das 09h às 18h; sába-
do das 9h às 
12h
Telefone: 4803-1301
Site: https://www.audium-
brasil.com.br/

ESPECIAL ECONOMIA

possui recarga automática.
As manutenções, consul-

tas de acompanhamento e 
orientações estão inclusas ao 
adquirir os aparelhos de au-
dição. 

A empresa também está 
no mundo virtual, e o site 
conta com mapa interativo 
para descobrir a unidade 
mais perto do paciente e até 
um teste online de audição: 
https://www.audiumbrasil.
com.br/

(11)9667-27531
+100 

APLICATIVOS GRÁTIS*

www.inouapp.com.br

Pagando apenas a taxa única de R$ 100,00 referente criação do design para a publicação 
nas nossas lojas, mais as taxas mensais de manutenção de à partir de R$ 59,90.

ACESSE
NOSSO
SITE E
SAIBA MAIS !



     Sábado e domingo, 7 e 8 de dezembro de 2019     |     7459
anos

GUARULHOS

DE SABORES
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Os vereadores de Guarulhos parabenizam a cidade pelo seus 459 anos
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Luis da Sede - 
PRTB

Wesley Casa Forte - 
PSB

João Dárcio -
PODEMOS

� iago Sur� sta - 
PRTB

Professor Jesus - 
Presidente da Câmara

Toninho da Farmácia - 
PSD

Eduardo Soltur - 
PSB

Paulo Roberto Cecchinato 
- PP
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Colégios e universidades garantem 
educação de qualidade em Guarulhos



Especial Educacao
Sábado e domingo, 7 e 8 de dezembro de 20192

DA REDAÇÃO - Em 1985, lan-
çamos o primeiro curso Téc-
nico em Processamento de 
Dados com microcomputa-
dores em sala de aula. Cres-
cemos e nos transformamos 
em Centro Universitário de 
Excelência, mantendo nosso 
DNA de Inovação, visão em-
preendedora e responsabili-
dade socioambiental.

A trajetória do Eniac é 
reconhecida por todos os 
segmentos da sociedade: so-
mos há 19 anos a primeira 
instituição de Guarulhos e 
região pelo ranking do MEC; 
com profi ssionais capacita-
dos a partir de nossos cursos 
práticos, tendo embasamen-
to teórico atualizado com o 
cotidiano das corporações 
e projetos que propõem so-
luções para problemas reais 
de empresas. Somos referên-
cia no mercado de trabalho. 
Nossa responsabilidade so-

cioambiental, compromisso 
com o desenvolvimento de 
nossos alunos como cida-
dãos conscientes e capacita-
dos, e nossa visão inovadora 
e tecnológica, não só tornam 
o Eniac conhecido, como 
também o diferenciam na ci-
dade, no Brasil e no mundo.

Apesar de tudo o que o 
grupo Eniac já alcançou e re-
presenta, ainda não estamos 
satisfeitos pois nossa missão 
é garantir, por meio de to-
dos nossos esforços e inves-
timentos em infraestrutura, 
metodologia e inovação, que 
todos possam ter sucesso na 
vida, hoje e sempre. Procu-
ramos aproveitar os desafi os 
de hoje como oportunidades 
para capacitarmos nossos 
alunos de forma inovadora, 
tecnológica e pessoal.

Assim, oferecemos cur-
sos para todo o ciclo de 
vida das pessoas, desde os 

primeiros passos (Educação 
Infantil, Ensino Fundamen-
tal I e II), o amadurecimen-
to (Ensino Médio, Ensino 
Médio Técnico e Ensino 
Técnico) à consolidação de 
sua formação (Graduação e 

FOTO: DIVULGAÇÃO

O Eniac é diferente porque nasceu inovando em Guarulhos

Pós-Graduação), ajudando 
o estudante a transformar 
suas difi culdades em opor-
tunidades, tanto em sua 
vida pessoal como em sua 
carreira, e também em sua 
comunidade. Tudo isso e 

muito mais tornam o Eniac 
diferente de outras institui-
ções e faz com que nossos 
alunos e colaboradores fa-
çam a diferença no merca-
do, na sociedade e na cida-
de de Guarulhos.

ESTÁGIOS REMUNERADOS
Ensino Médio

16 a 21 anos
Carteira Branca

Ensino Superior
A partir do 1º Semestre

Diversas Áreas

Recrutamento e seleção
Administração de estágio

Clima organizacional
Treinamento

contato@belottis.com.br

www.belottis.com.br
Rua Jamil João Zarif, 264 - Sala 6 - Jardim Santa Vicência - Guarulhos/SP

112600-1607 1194632-6003

Parabéns Guarulhos,
459 anos!
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O Colégio Integrado de 
Guarulhos é uma escola que 
equilibra, de forma susten-
tável, a formação educacio-
nal e a efi cácia pedagógica. 
Contamos com os melhores 
profi ssionais e a mais atua-
lizada proposta pedagógica, 

Sistema Bernoulli. Contribu-
ímos, de forma sustentável e 
através de uma abordagem 
educacional individualizada, 
integral, exigente e criativa, 
para a formação de alunos 
capazes de acessar excelen-
tes instituições de ensino su-
perior e virem a ser pessoas 
íntegras, de sucesso pessoal 
e profi ssional. Somos uma 
escola que pensa no indiví-
duo, desenvolve ao máximo 
o potencial de cada um, res-
peitando sua individualida-
de e instrumentalizando-o 
para a concretização do seu 
projeto de vida. Sabemos li-
dar com as pessoas em sua 
integralidade, equilibran-
do racionalidade e emoção. 
Atuamos de forma constru-
tiva e sustentável. Estamos 
em busca de resultados cada 
vez melhores, colocando em 
prática todo o potencial de 
cada um.

FOTOS: DIVULGAÇÃO

CIG FIG-Unimesp
O Centro Universitário 

Metropolitano de São Pau-
lo, FIG-Unimesp, parabe-
niza a cidade de Guarulhos 
por mais este aniversário. 
O desenvolvimento e a im-
portância da cidade, ao lon-
go de sua história, impres-
sionam. A sua economia, 
infraestrutura, transportes, 
rodovias, educação, cultu-
ra e esportes, dentre tantos 
outros itens, encontram-se 
em situação de destaque 
não somente no Estado de 
São Paulo, como também no 
Brasil. A FIG-Unimesp sente-
-se orgulhosa, em seus mais 
de cinquenta anos, de ter 
contribuído para o progres-
so de Guarulhos. O sucesso 
de seus ex-alunos é eviden-
te nas lideranças da cidade, 
sendo muito comum se ou-
vir a frase: “Eu sou formado 
pela FIG-Unimesp!” O início 
da Faculdade de Direito foi 

um marco para a referida 
cidade e, com o decorrer dos 
anos, em pouco tempo vie-
ram os cursos de Adminis-
tração, Ciências Contábeis, 
Educação Física, Pedagogia 
e outros. Através de muito 
trabalho e dedicação, tornou-
-se o Centro Universitário 
Metropolitano de São Paulo, 

FIG-Unimesp. Difícil seria 
imaginar o desenvolvimento 
de Guarulhos sem a partici-
pação de seus ex-alunos, por-
tanto devemos comemorar 
e continuar trabalhando a 
fi m de que a população que 
escolheu essa “cidade” tão 
especial possa desfrutar de 
excelente qualidade de vida.
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Em Guarulhos desde: 16/06/2005
Diferencial: A Escola Natasha 

atua com 2 focos prioritários: 
transforma a vida de seus alunos 
pela profissionalização e emprega-
bilidade; desenvolve soluções edu-
cacionais e projetos sociais para 

empresas.
Parabéns Guarulhos pelos 459 

anos! Somos parte desta cidade 
que acolhe pessoas do mundo todo. 
Nossa gratidão aos guarulhenses 
natos e os de coração, vocês fazem 
parte da nossa história!

FOTO: DIVULGAÇÃO

Escola Natasha
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O projeto surgiu em 
abril de 2018, a partir da 
pedagogia do Sistema 
Tempo de Ser, e conta 
com reforço escolar, músi-
ca, artes, esportes e apoio 
psicossocial.

A ideia era abrir um es-
paço onde fosse possível 
levar às crianças de sete 
a 11 anos, que ainda se 
encontram na fase de de-
senvolvimento, uma nova 
forma de desenvolvimen-
to cognitivo fundamenta-
do na valorização do Ser 
que é.

Terminamos o ano com 
10 crianças acolhidas e em 
2019 contamos com 50 
crianças inscritas nas uni-
dades Vila Galvão e Par-
que Cecap.                        

Também há um traba-
lho com os pais e fami-
liares, realizado mensal-
mente. O funcionamento 

dessa proposta educativa 
vai além do informativo, 
possibilitando às famílias 
uma convivência com base 
no respeito mútuo e no au-
toconhecimento, visando 
ver a sociedade prosperar 
com bases sólidas.

O projeto conta com 
ajuda financeira da Em-
presa Grupo Rister para 
manter o espaço, paga-
mento de duas educadoras 
efetivas e alimentação das 
crianças, alguns associa-
dos e poucos voluntários. 

O projeto não cobra 
nada das crianças no que 
se refere a dinheiro, mas 
sim a participação fre-
quente e o acompanha-
mento pelos pais. O tra-
balho é feito com muito 
amor e o acompanhamen-
to diário da Educadora 
e Psicanalista Aparecida 
Carli.

FOTO: DIVULGAÇÃO

Ires (Instituto Rister de Educação e Socialização)

Seja voluntário em nosso projeto e contribua  com a melhoria e o 
bem estar das crianças carentes de nossa cidade, faça contato para 
ajudar como puder doando um pouco do seu tempo e fortalecendo 
o belo trabalho do IRES.

UNIDADE 1 
VILA GALVÃO
RUA FLÔRES DE GOIÁS, 30

UNIDADE  2
PARQUE CECAP
RUA  MARIA DEL P M 
BONONATO,221 BONONATO,221 

/INSTITUTORISTER

(11) 99551-7721
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DA REDAÇÃO - Fundado em 
1969, a escola familiar 
Nahim Ahmad nasceu em 
Guarulhos e oferece ensino 
de Educação Infantil, Ensi-
no Fundamental e Médio.

Neste ano o colégio com-
pletou 50 anos em Guaru-
lhos e somos gratos por 
manter uma instituição de 
ensino e continuarmos cul-

tivando o sonho de trans-
formar o mundo através da 
educação.

Nascemos em Guarulhos, 
meu pai tinha chegado re-
centemente à cidade e viu 
em muita oportunidade de 
crescimento. Guarulhos é a 
cidade onde nasci, e somos 
a segunda geração (do lado 
paterno) e terceira geração 

(do lado materno, pois meus 
avós vieram para cidade no 
início do século passado).

Guarulhos, apesar de ser 
uma cidade grande, é muito 
promissora, e ainda guarda 
muitas características de 
uma cidade pequena e pro-
vinciana. Só quem é Gua-
rulhense sabe do que estou 
falando.

FOTOS: DIVULGAÇÃO
Colégio Nahim Ahmad Prefeitura encaminha à Câmara 

PL que institui o Passe Livre 
Estudantil em Guarulhos
DA REDAÇÃO - O prefeito 
Guti encaminhou nesta 
quinta-feira (05) à Câmara 
Municipal de Guarulhos 
o projeto de lei de autoria 
do Executivo que dispõe 
sobre a concessão de isen-
ção do pagamento de tarifa 
nos transportes públicos de 
passageiros aos estudantes, 
o chamado Passe Livre Es-
tudantil. “Este é um com-
promisso que firmamos 
para implantar em nosso 
primeiro mandato. Ne-
nhum aluno guarulhense, 
que realmente precisa, dei-
xará de estudar por falta de 
transporte”, afirmou Guti. 

Segundo o PL, para ter 
direito ao passe livre, o 
estudante deverá estar ca-
dastrado junto às secreta-

rias municipais de Educa-
ção e de Desenvolvimento 
e Assistência Social, re-
gularmente matriculado 
na rede pública de ensino 
do município, ser benefi-
ciário do programa Bolsa 
Família, com faixa etária 
de seis a 17 anos, obser-
vada a frequência mínima 
escolar, entre outras exi-
gências legais como com-
provar renda familiar per 
capita inferior a 1,5 salário 
mínimo nacional.

“Trata-se de um grande 
avanço para o acesso edu-
cacional no município”, 
concluiu o prefeito. O Passe 
Livre Estudantil entrará em 
vigor 30 dias após a aprova-
ção do PL pelos vereadores 
de Guarulhos.

VENHA FAZER UMA AULA CONOSCO
(ATLETAS DE 5 A 16 ANOS)

11 95571-1914
Rua Engenheiro Albert Leimer, 293 - (atrás do Atacadão da Otávio Braga) - Guarulhos - SP
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DA REDAÇÃO - A UniFAJ pos-
sui mais de 60 cursos ino-
vadores de graduação e 
pós-graduação com nota 
máxima de qualidade em 
plataformas modernas, di-
dáticas e intuitivas.  Em 
Guarulhos, o polo EAD está 
localizado na rua Domingo 
Magno, 168 – Vila Silveira.

O polo Guarulhos está 
instalado nas dependências 
da Unidade Timóteo, do Co-
légio Marconi. Esta é uma 
parceria de sucesso, pois 
a UniFAJ está em um dos 
mais tradicionais e impor-
tantes colégios da região, o 
qual além de se preocupar 
com a qualidade de seus pro-
gramas, também traz para 
os pais dos alunos a possibi-
lidade de se aperfeiçoarem 
com os cursos oferecidos 
pela universidade, que são 
oferecidos com descontos 
especiais para esse público.

O município foi selecio-
nado porque além de apre-
sentar um dos maiores PIBs 
do estado, traz uma popula-
ção pujante que precisa ter 
o melhor nível de formação 
para garantir empregabi-
lidade junto às diversas 
indústrias e empresas de 

serviços da região. Os cur-
sos na modalidade a distân-
cia da FAJ são constituídos 
com atributos de uma insti-
tuição nota 5 junto ao MEC 
e trazem o conteúdo neces-
sário para o atendimento 
das diversas demandas lo-
cais.

FOTO: DIVULGAÇÃO

UniFAJ oferece cursos EAD com polo em Guarulhos

ead.faj.br

5N

O  ME C

NOTA

Matricule-se!

professores
interagindo

materiais
e plataformas

didáticas e intuitivas

inovadora
metodologia ativa

de ensino e parceria
Google for Education

93,7%
de empregabilidade

com encaminhamento
de carreira

Polo UNIJÁ Guarulhos
Rua Domingos Magno, 168 - Vl. Silveira

Telefone: 11 5573-0190 ou WhatsApp 11 93243-4200
(instalado nas dependências do Colégio Marconi)

EAD
Toda história começa com um nascimento. E a nos-

sa tem uma dualidade entre inovação e tradição. Apesar 
de termos chegado com o ímpeto de inovar a educação, 
já nascemos com 20 anos de experiência em Educação 
Superior, uma herança vinda das outras instituições do 
grupo: UniFAJ, UniMAX e FAAGROH, que valorizam o 
seu futuro na prática e contam com uma estrutura de 8 
campus no interior de São Paulo e 63 instituições par-
ceiras no exterior. Pensando na inovação e conectividade 
que vem transformando o mundo, inclusive a forma de 
se relacionar e aprender, fomos além da excelência do en-
sino presencial e criamos um novo modelo de Ensino a 
Distância pensado para a nova Era, dando vida à Faj EAD.

A pergunta que nos fez nascer, é a mesma que nos 
guia até hoje: no que você, nossos alunos ou os profi ssio-
nais do futuro querem evoluir? Estamos em 12 estados e 
com Polos Educacionais em 56 cidades por todo o Brasil, 
para estar cada vez mais perto de você e de milhares de 
alunos. Mesmo nos cursos de modalidade 100% online 
ou semipresencial, tem sempre um tutor interagindo em 
tempo real, presencialmente no Polo Educacional ou on-
line na nossa plataforma de ensino. É assim que encurta-
mos distâncias e acompanhamos a evolução.
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Os vereadores de Guarulhos parabenizam a cidade pelo seus 459 anos
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Luis da Sede - 
PRTB

Wesley Casa Forte - 
PSB

João Dárcio -
PODEMOS

� iago Sur� sta - 
PRTB

Professor Jesus - 
Presidente da Câmara

Toninho da Farmácia - 
PSD

Eduardo Soltur - 
PSB

Paulo Roberto Cecchinato 
- PP
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Panificadora Nova Guarulhos

Estamos como donos des-
de 1993 no ramo de panifica-
ção, restaurante e confeitaria. 
Já estamos em Guarulhos des-
de 1979 no ramo de padaria, 
mas sempre moramos aqui.

Guarulhos é uma cidade 
que cresceu muito, hoje já 

FOTOS: DIVULGAÇÃO

existem comércios no mes-
mo nível que São Paulo, e até 
melhor. 

Somos uma padaria tradi-
cional, médio porte. Viemos 
pra cá em 1993, fizemos uma 
primeira reforma em 1995, e 
outra maior e mais atual em 

2012, onde praticamente re-
formamos 100 por cento, das 
instalações, e equipamentos 
de panificação, é uma outra 
reforma no setor de confei-
taria em 2016. Com equi-
pamentos e máquinas mais 
modernas.

Escolhi Guarulhos porque 
é a cidade progresso, está em 
constante crescimento,a cida-
de é maravilhosa tem muito 
potencial só falta ter um go-
verno que ame a cidade aci-
ma de tudo, minha história 
com Guarulhos começou em 
1992 quando vim para a cida-
de trabalhar de vendedor de 
remédios, em 1995 comprei 
minha 1ª farmácia no Jardim 
Paraventi, em 1996 comprei 
minha 2ª farmácia no centro 

de Guarulhos, em 1998 casei 
com minha querida esposa 
Adriana Nader e mudei de 
vez para Guarulhos,estou ca-
sado há 22 anos morando no 
mesmo lugar vila Galvão, em 
2015 resolvi mudar de ramo 
e entrei em um negócio que 
minha família já está à mui-
tos anos principalmente meu 
irmão (Bene), montei a são 
João madeiras no Jardim Pre-
sidente Dutra junto com meu 
irmão Sérgio.

São João Madeiras

ESPECIAL ECONOMIA

Vereador
Edmilson 
Souza

Continuamos na luta por uma cidade 
onde seja plena a justiça social. 

Parabéns a todos trabalhadores que 
constroem e transformam Guarulhos.

Parabé
ns Guarul

hos,

459 anos
!
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Ligue (11) 4803-1301 |      (11) 97069-7561
ou acesse www.audiumbrasil.com.br | contato@audiumbrasil.com.br

Consulte seu médico. 1 - Demonstração realizada após confirmação de que o cliente é candidato ao uso de 
aparelhos auditivos. 2 - Parcelamento em 12x sem juros somente no cartão de crédito. Válido até 31/01/2020. 

A Bruna está usando um aparelho auditivo.
Você acredita? Lyric, 100% invisível.

Bruna, cliente Audium e usuária do Lyric.

O Lyric pode ser usado 24 horas por dia, inclusive 
ao dormir, tomar banho e praticar esportes. Faça 
uma experiência sem custos por até 30 dias¹

Agende uma visita e conheça nossa nova loja

Pague em

12x
sem juros

no cartão

Avenida Salgado Filho, 1559 - Centro - Guarulhos - SP
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Para marcar o encerramento das 
atividades do ano, a EPG Jorge Amado, no 
Jardim Presidente Dutra, realizou o evento 
de celebração do projeto Brincando com 
pipas nesta quarta-feira (04). A fim de criar 
um ambiente mais acolhedor, a unidade 
escolar optou pela revitalização do espaço 
externo, transformado em um jardim para 
leitura por meio do plantio de árvores 
frutíferas e flores ornamentais. O evento 
foi aberto para a comunidade e reuniu 
pais e alunos. O projeto promovido pelo 
Instituto EDP, em conjunto com a Evoluir 
e a Prefeitura de Guarulhos, está no seu 
segundo ano e entrando na etapa final por 
meio do jogo Desafio Brincando com Pipas, 
no qual as crianças colocam a mão na 
massa e transformam a escola. 

A Prefeitura de Guarulhos, por 
intermédio da Secretaria de Obras,promove 
o recapeamento de trechos das ruas Dezoito 
de Fevereiro e Cristóvão Colombo, no Jardim 
Vila Galvão. Contratada por R$ 354,6 mil 
para a execução da obra, a empresa Gestor 
Engenharia Ltda. está trabalhando no 
recapeamento asfáltico de 3.669 m² das 
ruas Dezoito de Fevereiro, no trecho entre 
a rua Cristóvão Colombo e a rua Fernão de 
Magalhães, e da própria Cristóvão Colombo, 
entre a rua Pedro Álvares Cabral e a rua Lord 
Baden Powell. No momento, os funcionários 
estão trabalhando na recomposição da capa 
asfáltica na rua Dezoito de Fevereiro, sendo 
que já fizeram a frenagem com a remoção 
do antigo asfalto. Após a finalização dos 
trabalhos haverá a sinalização da via. 

ANOTE

E para mostrar que nada é por 
acaso, outra curiosidade é o número 
de treinadores

O Brasileirão 2019 está com qua-
se tudo defi nido e o clima de fi m de 
festa já tomou conta da maior parte 
dos clubes. Luan do Atlético-MG de-
clarou após a vitória sobre o Botafo-
go que não vai jogar contra o Inter-
nacional, o São Paulo deve escalar a 
molecada e Edu Dracena já se apo-
sentou sem esperar a última rodada.

Mas se para muitos o ano acabou, 
Cruzeiro e Ceará seguem fi rmes na 
luta para ver quem fi ca com a últi-
ma vaga para a Série B no ano que 
vem. Apesar de todo esforço dos ce-

arenses para conquistar o rebaixa-
mento, o Cruzeiro não deve deixar a 
vaga escapar na última rodada.

Para dois clubes que dizem que-
rer permanecer na elite em 2020, a 
campanha que apresentam até aqui é 
pífi a. Contando as cinco últimas roda-
das da dupla Ceará e Cruzeiro soma-
ram incríveis três pontos (2 do Ceará 
e 1 do Cruzeiro), ou seja, nos 10 jogos 
disputados eles conseguiram apenas 
três dos 30 pontos em jogo.

E para mostrar que nada é por aca-
so, outra curiosidade é o número de 
treinadores da dupla em 2019: quatro.

O Ceará começou o ano com Lis-
ca, depois contratou Enderson Mo-
reira para o início do Brasileirão, 
ainda teve Adílson Batista em boa 
parte do campeonato e agora termi-
na o ano com Argel Fucks. A rapo-
sa tinha o campeão Mano Menezes, 
apostou em Rogério Ceni, tentou 
Abel Braga e na reta fi nal trouxe 
Adílson Batista.

Precisando dos três pontos para 
fugir da degola, o Alviceleste rece-
be o Palmeiras e não vence uma 
partida desde a 29ª rodada, quando 
bateu o Botafogo por 2x0. O polê-
mico Thiago Neves está afastado, 
e a equipe não terá Ariel Cabral, 
Egídio e Edílson, suspensos, e Ro-
binho e Rodriguinho, machucados. 
Quem sabe sem os medalhões que 
Ceni tentou afastar a equipe não 
mostra algum futebol na última 
partida do ano.

O Ceará não ganha a seis roda-
das e precisa ao menos do empate 
contra o mesmo Botafogo para per-
manecer na primeira divisão. Para 
o último jogo não terá João Lucas e 
Fabinho, que foram suspensos pelo 
terceiro amarelo, e Lima, expulso 
contra o Corinthians.

De qualquer forma, mesmo não 
merecendo, uma das duas equipes 
vai se salvar. Como disse anterior-
mente, é difícil ser rebaixado no 
Brasileirão. 

P.S.: Além da dupla, talvez o 
único que ainda tenha algum mo-
tivo para jogar a última rodada é 
o atacante Gabigol, do Flamengo. 
Com 25 gols no torneio, o craque 
fl amenguista pode querer aumentar 
o seu recorde pessoal. Mas, como o 
confronto é na Vila Belmiro, talvez 
o atacante seja poupado das críticas 
dos torcedores.

... Continuando

PONTO
DE VISTA

OPINIÃO
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OPORTUNIDADE!!!
CASA ROSA DE FRANÇA

2 DORMS., SL., COZ., 
BANH., MAIS SOBRADO 

NOS FDOS COM 2 DORM., 
SL., COZ., BANH., GAR. 02 

AUTOS,  SÓ R$200.MIL NÃO 
AC. FINANC. BANCARIO 

(REF. RO)

APARTAMENTO PROX. 
AO CENTRO

2 DORMS. SENDO 1 
SUITE,  SL. 2 AMB. COM 

SACADA, COZ. PLANEJA-
DA, BANH., GAR. 01 
AUTO R$260.MIL AC. 

TROCA  (REF. RN)

CONDOMINIO 
ALEGRIA 83M²

3 DORMS SENDO 1 
SUÍTE ,3  BANH , SALA 2 
AMB.,COZ. , VARANDA 
GOURMET 2 VAGAS , 
TODO PLANEJADO 

VALOR R$ 450.000,00 AC. 
TROCA (REF. CA) 
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é jornalista e designer gráfi co. Foi 
assessor de imprensa de jogadores 
e técnicos de futebol e trabalhou no 
Lance! e Diário de S. Paulo. Atualmente 
trabalha no jornal Valor Econômico
luizgerardi@gmail.com

LUIZ FERNANDO MENDRONI GERARDI

Não por coincidência
somos do MESMO lugar.

Não ao acaso nascemo
no MESMO dia....

O nosso DNA é 
o MESMO

#GuarulhosFaz459
#GaloFaz5

Juntos por uma 
cidade melhor
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Professor “Jô” chega ao Guarulhense 
para comandar sub-15 no campo

Guarulhense e Liga Leste medem 
forças na final do União de Clubes

Sub-7 do Guarulhense enfrenta o Santos na final da Liga Paulista
LUCAS CANOSA - O sub-7 do 
Guarulhense conseguiu um 
feito histórico na tarde do últi-
mo domingo (1º) em Taubaté, 
quando venceu por 5 a 3 o RS 
Futsal, líder da Liga Paulista 
até então e se garantiu na fi-
nal da competição, que acon-
tece neste sábado (7), às 11h, 
no ginásio Idalina, em São 
Caetano.

O adversário do Galo será 
o Santos que, no mesmo dia 
venceu o Chute Inicial Corin-
thians por 6 a 3. Segundo o 

professor Wellington Severo, 
treinador do sub-7 do Guaru-
lhense, o Peixe deve ser res-
peitado, mas não temido. “O 
Santos é, sem dúvida, o maior 
clube que joga a Liga Paulista 
e é o favorito na decisão. No 
entanto, os times de Taubaté e 
São Caetano também eram e 
nós vencemos os dois nas fa-
ses eliminatórias. Temos um 
excelente time e vamos brigar 
pelo título”, afirma Severo.

O comandante também 
elogia a sua equipe e o com-

prometimento dos atletas 
no decorrer do campeonato. 
“Estou impressionado com a 
garra dos garotos e dos pais, 
que acreditaram no projeto 
do Guarulhense e da Escola 
Guarulhense, onde os meni-
nos treinam. Temos um pes-
soal muito unido e, sem dúvi-
da, essa união é o nosso maior 
mérito até aqui”, conclui.

Guarulhense e Santos due-
lam neste sábado, às 11h, no 
ginásio Idalina, em São Cae-
tano.

FOTO: DIVULGAÇÃO

FOTO: ROMULO MAGALHÃES

FOTO: ROMULO MAGALHÃES

ESPORTES

LUCAS CANOSA - Aos 49 anos, 
José Joscelânio Silvério Te-
nório, ou simplesmente “Jô” 
é o mais novo nome do fute-
bol de campo do Guarulhen-
se. Formado em educação 
física pela FIG e pós-gradu-
ado em futebol e futsal pela 
Universidade Gama Filho, o 
professor terá o desafio de 
comandar o sub-15 do Galo 
no ano de 2020.

Jô foi atleta profissio-
nal de futsal e passou por 
grandes clubes, como Corin-
thians, AABB e Palmeiras, se 
consagrando pentacampeão 
paulista. Ele pendurou as 
chuteiras em 2008, quando 
passou a se dedicar à carrei-
ra de treinador, conquistan-
do inúmeros títulos, dentre 
eles Campeonato Estadual, 
Jogos Regionais, Jogos Aber-
tos e Liga Sudeste, todos pela 
Wimpro. No campo, ainda 
teve passagens por Flamengo 
e A. D. Guarulhos.

O novo comandante do 
sub-15 do Tricolor conta 

LUCAS CANOSA - As categorias 
iniciantes do Guarulhense 
jogam neste sábado (7), no 
ginásio Presidente Ciro, a 
segunda decisão do torneio 
União de Clubes, considera-
do o Estadual por equipes da 
Federação Paulista de Futsal. 
Em quadra, o adversário será 
o Liga Leste/Bate Bola.

No primeiro confronto, 
disputado no último domin-
go (1º), o Galo venceu um 
duelo e perdeu outros dois. 
O sub-8 perdeu por 3 a 0 e o 
sub-10 por 3 a 2, enquanto o 
sub-9 venceu por 4 a 3. Para 
conquistar o título, o Trico-
lor precisa conquistar duas 
vitórias e um empate ou 
duas vitórias que superem o 

saldo de gols alcançado pela 
outra equipe somados todos 
os embates.

O professor Márcio Toni, 
comandante do sub-10, ana-
lisou a atuação da equipe na 
última partida e garantiu 
que ainda há chances de con-
quista. “Erramos em alguns 
momentos que não estamos 
acostumados. Ainda temos 
chances de reverter e temos 
obrigação de lutar até o últi-
mo instante pelo troféu. Te-
mos um grande time e não 
vamos desistir”, afirmou o 
professor.

Guarulhense e Liga Leste 
se enfrentam neste sábado, a 
partir das 14h, no ginásio da 
Federação Paulista de Futsal.

como chegou ao clube e se 
diz motivado com o desafio. 
“Havia um namoro antigo 
com o Guarulhense e, enfim, 
virou realidade. Conheço e 
estimo muito Carlinhos e 
Valtinho, que estão à frente 
do projeto. Recebi a proposta 
e aceitei com o maior orgu-
lho. Estou muito feliz em fa-
zer parte desta equipe gran-
diosa”, afirma Jô.

Apesar de novo, o grupo 
que treina nas tardes e noites 
de quarta-feira, no A. A. Ma-
cedo, anima o professor, que 
não esconde sua alegria com 
o trabalho. “Fomos bem com-

petitivos diante de equipes 
tradicionais e que treinam há 
mais tempo no campeonato 
realizado no Esportivo da Pe-
nha. Espero que no próximo 
ano a gente consiga disputar 
competições mais expressi-
vas, pois apesar de estarmos 
no início, os meninos estão 
gostando e assimilando bem 
a nossa proposta”, conclui.

O futebol de campo do 
Guarulhense atende atletas 
de 8 a 15 anos e continua 
recebendo interessados, às 
quartas-feiras, a partir das 
18h, no clube do Macedo (rua 
Claudino Barbosa, 145).
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Japastel

O Japastel foi inaugurado 
em maio de 2013 por achar-
mos que a culinária japone-
sa era muito cara e restrita a 
poucas pessoas.

Nossa intenção era po-
pularizar esse segmento 
dando a oportunidade para 
que todos pudessem ao me-
nos conhecer o que era a 
culinária oriental. Quando 

começamos tudo era muito 
caro, e para que pudéssemos 
atingir mais pessoas ainda 
fizemos um delivery com o 
menor preço do mercado, 
onde nos tornamos líderes 
até hoje.

Criamos um rodízio úni-
co onde, por diversas vezes, 
somos muito criticados. Po-
rém foi dessa forma que 

conseguimos levar a todos 
a oportunidade de conhecer 
um bom restaurante com 
um preço super popular. 

FOTOS: DIVULGAÇÃO

ESPECIAL ECONOMIA

Tivemos o cuidado de 
criar um espaço kids para 
que nos tornássemos um 
restaurante pra família in-

teira, diferentemente dos ou-
tros restaurantes japoneses 
que servem apenas esse tipo 
de culinária.
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acesse
www.rpprime.com.br
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envie um email
contato@rpprime.com.br

WIMPRO MENORES CRESCENDO JUNTO COM A CIDADE.

 PARABÉNS PELOS SEUS 459 ANOS. 
A Associação Atlética Wimpro Menores Guarulhos, representada pelo 
seu presidente o senhor Moisés Batista de Souza, e com uma administra-
çao séria e honesta, conquistou com muita competência e pelo segundo 
ano consecutivo o chamamento da Prefeitura, tendo assim direito de 
representar a cidade no principal campeonato de futsal do Estado, como 
também nos jogos regionais de Sao Sebastião e nos jogos abertos do 
interior em Marília.
Conforme o senhor Moisés expôs, o ano de 2019 começou muito dificil, 
com mais 04 novas categorias para administrar, com aproximadamente 
250 atletas em atividade na Wimpro Menores.  Também houve algumas 
mudanças na secretaria de esportes, com a chegada de um novo secre-
tário. 
Afirmou ainda o senhor Moisés: Com muito trabalho, conseguimos mos-
trar que estamos aqui para fazer o futsal da cidade evoluir e ser reconhe-
cido na elite do futsal estadual, conquistamos a confiança de todos, che-
gamos em 03 finais de menores e estamos na final na liga paulista da 
categoria sub20, isso tudo graças ao apoio da prefeitura de Guarulhos, 
da secretaria de esportes, do secretario Rogério, e o diretor Wilson, 
também enaltecemos a secretaria de educação, os administradores dos 
CEUs Rosa de França, Cumbica, Presidente Dutra, o grêmio  Proguaru, a 
Folha Metropolitana que nos apoia muito,  e principalmente a  todos os 
pais. Vocês  são  todos campeões. 
O senhor Moisés concluiu: O meu muito obrigado a todos que de alguma 
forma ajudaram e apoiaram a Wimpro Menores, espero ter feito jus a 
toda essa confiança.

PREÇO
IMPERDÍVEL
OXICORTE

Qualidade, precisão e
agilidade para seus projetos.

DICOS - ANÉIS- QUALQUER FORMATO

(11) 3428-3010 / 3428-1010
VENDAS@AMACOEMETAL.COM.BR
WWW.AMACOEMETAL.COM.BR

Peças
Oxicortadas

Peças
Oxicortadas
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Parabéns, Guarulhos, pelos

Há 
quase 50, o 

Primaveras tem 
muito orgulho de 
fazer parte dessa 

história.

É muita história de vida e conquista. Obrigado Guarulhos e guarulhenses! 
Estamos aqui para acolher e sempre fomos tão bem acolhidos por vocês!

É a cidade que 
escolhemos para acolher 
e cuidar das pessoas num 

momento delicado.

É a cidade que, em 
2019, nos deu o prêmio 

Destaque Empresarial da 
Associação Comercial.

É aqui que lançamos 
o primeiro crematório 
particular da Grande 

São Paulo.

FLORICULTURACREMATÓRIO COLUMBÁRIOFUNERÁRIA PLANO DE 
ASSISTÊNCIA 

FUNERAL

CEMITÉRIO

11 2404-8900

Grupo Primaveras
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MAYARA NASCIMENTO - Com 
mais de 15 lojas, entre mar-
cas nacionais e internacio-
nais, o “Só Marcas Outlet” 
chegou a Guarulhos neste 
ano, sendo o primeiro cen-
tro de compras do segmen-
to na cidade. O complexo 
reúne grandes marcas 
esportivas, como Adidas, 
Mizuno, Fila e Nike, com 
preços de fábrica e descon-

Só Marcas Outlet traz para Guarulhos 
as grandes marcas esportivas

459
anos

GUARULHOS

to durante todo o ano.
Com o investimento 

aproximado de R$ 50 mi-
lhões, o Só Marcas possui 
mais de seis mil metros 
quadrados, e tem o perfi l 
dos outlets de Miami urba-
nos, em estilo street mall.

“Escolhemos Guarulhos 
por ser uma cidade em ple-
na evolução. O outlet está 
localizado entre as duas 

principais pontes de entra-
da da cidade, próximo ao 
aeroporto e às principais 
rodovias do estado. Identi-
fi camos que é uma região 
que conseguimos gerar 
empregos”, comentou o 
superintendente do grupo, 
Francisco Monteiro.

Com experiência de 
10 anos no mercado, o Só 

Marcas Outlet possui uma 
unidade de sucesso na ci-
dade de Contagem (MG), 
e a de Guarulhos é a pri-
meira do tipo do grupo no 
Estado de São Paulo. Em 
agosto a unidade recebeu a 
maior loja da Nike do país, 
gerando mais de 700 em-
pregos diretos.

O outlet está localiza-

do na rodovia Presidente 
Dutra, km 222,3, Porto 
da Igreja. Ele funciona de 
segunda-feira a sábado das 
10h às 21h e domingo das 
11h às 19h. O local conta 
com estacionamento com 
400 vagas. Maiores infor-
mações: 2087-1241 ou con-
tato@somarcasguarulhos.
com.br.

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Parabéns Guarulhos,
lugar que carrega tantas 

histórias, tradições e 
encantos. 

Gessi Ap. da Silva
Diretora Presidente

Av. Avelino Alves Machado, 219 - Jd. Pinhal - Guarulhos/SP
Tel. 2408-0231

459 anos
Guarulhos
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MAYARA NASCIMENTO - Nos úl-
timos três anos, Guarulhos 
se tornou a cidade natal de 
mais de 50 mil pessoas. Isso 
porque em 2017 nasceram 
18.480 crianças na cidade, 
número que subiu para 
18.633 em 2018. No pri-
meiro semestre deste ano, 
o registro chegava a 13.221. 
Para atender toda a deman-
da da população, sete novos 
equipamentos de saúde pú-
blica foram inaugurados.

Os números se referem 
aos nascidos no municí-
pio, ainda que não sejam 
residentes de Guarulhos. 
O total de nascidos vivos 
residentes da cidade é em 
média 21 mil ao ano, nú-
mero este que vem se man-
tendo nos últimos anos.

Entre os serviços en-

Cidade recebeu sete novos serviços 
públicos de saúde nos últimos três anos

459
anos

GUARULHOS

FOTO: LUCY TAMBORINO

tregues na gestão do pre-
feito Guti, destacam-se os 
Centros de Especialidades 
Médicas de Guarulhos (Ce-
meg) Pimentas/Cumbica, 
em maio de 2017, que pos-
sui oito consultórios mé-
dicos, sala de ultrassono-
grafi a, sala de fi sioterapia, 
sala de enfermagem para 
atendimento de emergên-
cia e recepção. Além disso, 
a cidade também recebeu 
o Cemeg Cantareira, locali-
zado no Cocaia.

Nos últimos anos Gua-
rulhos também recebeu as 
Unidades de Pronto Aten-
dimento (UPAs) Paulista e 
Cumbica, a Unidade Bási-
ca da Saúde (UBS) Prima-
vera, Centro Especializado 
em Reabilitação (CER) e 
o Centro de Atendimento 

Multiprofi ssional à Pessoa 
com Defi ciência (CAMPD).

Em outubro deste ano, 
a prefeitura lançou o apli-
cativo Saúde Guarulhos, 
que permite o agendamen-
to de consultas médicas 

nas UBSs pelo celular, sem 
precisar ir presencialmen-
te até a unidade.

Os aparelhos antigos 
também receberam refor-
mas e foram reinaugurados, 
como por exemplo, o Hospi-

tal Municipal de Urgência 
(HMU), que ganhou novos 
leitos e equipamentos, além 
da construção da Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI), 
uma das mais modernas 
UTIs públicas do Brasil.

Barra de Access - Facelift- Massoterapia com pedras e pindas quentes-
Acupuntura - Estética Manual

Rua Ari Barroso, 166 - Sala 302
Jardim Pinhal Guarulhos

95960.6365

Cursos 
certificados

Oficinas - 
Vivências
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LUCY TAMBORINO - Instalada 
há oito meses na cidade, 
a Unidade de Serviços 
Avançados – USA Saú-
de tem como plano ofe-
recer em breve em suas 

Guarulhos poderá ganhar ‘Núcleo de Apoio ao Paciente Cirúrgico’

459
anos

GUARULHOS

FOTO: DIVULGAÇÃO

instalações o “Núcleo de 
Apoio ao Paciente Cirúr-
gico”. Com este equipa-
mento, os guarulhenses 
ganharão uma espécie 
de assessoria. Entre os 

serviços devem conter a 
busca por um procedi-
mento cirúrgico de baixo 
custo por meio de parce-
rias a serem firmadas.

Outro projeto é um 

pronto atendimento am-
bulatorial 24h. O local deve 
oferecer pequenos procedi-
mentos, sem a necessidade 
de agendamento. 

Hoje a USA Saúde está 
localizada na rua profes-
sora Anita Guastini Eiras, 
71, no Centro e oferece 
consultas em 13 especia-
lidades, como cardiologia, 
pediatria e cirurgia geral. 
Todas elas estão disponí-
veis no site da empresa. 
Exames também podem 
ser agendados e há outros 
como eletrocardiograma, 
raio-X e de sangue que 
são oferecidos na hora. 
Há duas ferramentas dis-
poníveis para agendamen-
to, por meio do site e pelo 
WhatsApp 97341-2705. 

“Nós atuamos com a 
prevenção, tendo como 
norte a qualidade, agi-
lidade e resolutividade. 
Queremos possibilitar e 

conscientizar as pessoas 
a realizarem um check-
-up pelo menos uma vez 
no ano”, comentou o di-
retor executivo, Ander-
son Freitas. 

Há apenas uma unida-
de do serviço, mas a pers-
pectiva é de crescimento. 
“Nós trouxemos justamen-
te para Guarulhos anali-
sando o perfil da cidade e 
observando as carências. 
A ideia, com isso, é se tor-
nar um case de sucesso 
para replicar na capital e 
na Região Metropolitana 
de São Paulo”, revelou.

O diretor conta que a 
equipe idealizadora con-
ta com vasta experiência. 
Só ele possui 19 anos 
na área hospitalar, com 
atuação em hospitais de 
grandes portes na cidade 
de São Paulo, consultoria 
e como docente em uni-
versidades.

R$ 300,00
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PARABÉNS GUARULHOS PELOS SEUS 459 ANOS!

A melhor maneira de dizer Parabéns Guarulhos, é atender bem o cliente
e oferecer qualidade e preço justo, com promoções e brindes.

4963-1751

Promoção válida até o final do estoque
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DA REDAÇÃO - A Nova Far-
ma possui uma proposta 
de trazer o conceito de 
rede, com lojas modernas, 
padronizada, mas com um 
atendimento característico 
das lojas de bairro, mais 
humano, individualizado 
e com preços mais baixos.

Por ser uma cidade eco-
nomicamente importante 
e com oportunidades no 
ramo farmacêutico, a Nova 
Farma escolheu Guarulhos 
para sediar sua rede.

Nova Farma une atendimento humanizado com preço baixo

459
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Hoje a Nova Farma 
possui três lojas na cidade, 
sendo uma na avenida Bri-
gadeiro Faria Lima, 1.631, 
que vai completar um ano; 
uma na avenida Salgado 
Filho, 2.544; e outra na 
avenida Doutor Timóteo 
Penteado, 1.680, ambas 
com cerca de dois anos. O 
plano de expansão prevê 
até 10 lojas no município.

Como a Nova Farma 
tem uma proposta de ser 
uma rede mais acessível, 

há diversas campanhas 
para levar preços baixos 
aos clientes. Há, por exem-
plo, a campanha “Super 
Semana”, que são ofertas 
de segunda-feira a sába-
do; a “Oferta Relâmpago”, 
que acontece todo sábado 
e domingo; a “Quarta da 
Mulher” em que todos os 

dermocosméticos e anti-
concepcionais são vendi-
dos a preço de fábrica; e a 
“Semana do Idoso”, entre 
os dias 01 e 07 de todos os 
meses, em que toda a li-
nha de uso contínuo tam-
bém é vendida a preço de 
fábrica.

As três unidades pos-

suem entrega e WhatsApp 
para facilitar a comunica-
ção com os clientes. É pos-
sível também acessar o site 
www.drogariasnovafarma.
com.br.

A Nova Farma faz parte 
de um grupo que tem mais 
de 50 lojas e quase 30 anos 
de existência.

FOTOS: DIVULGAÇÃO



CADASTRE SEU IMÓVEL PARA LOCAÇÃO OU VENDA EM NOSSO SITE:

TEMOS CLIENTES CADASTRADOS PARA LOCAÇÃO E VENDA

www.marcofariaimoveis.com.br ou no (11) 95001-1129

CRECI F 31454
Corretor de Imóveis dimarcodocumentos@gmail.com

Av. Suplicy, 606 - Picanço - Guarulhos - SP - CEP 07096-000

11 2451-8188
11 9 5001-1129

VENDA LOCAÇÃO LOCAÇÃO

CASA – COND. GRAMADO 
(JD ADRIANA)

Totalmente térrea, 2dorm, sala, 
coz, wc, churrasqueira, 1 vaga 

para auto., condomínio c/ lazer 
completo. R$ 350.000,00 - 

REF 36 

APARTAMENTO – PRO. 
SHOPPING MAIA 
(JD STA MENA)

2 DORM. + SALA + COZ + 
LAVANDERIA + 1 VAGA P/AUTO 

R$ 750,00 + CONDOMINIO  – 
REF 16.801    

SOBRADO - COND. GREEN 
VILLAGE (JD CELIA)

3 dorm, sendo 1 suíte, wc, sala, 
coz., lavabo, área de serviço, 

churrasqueira, 1 vaga para auto, 
Cond. c/ área de lazer completa 

R$ 400.000,00 – 331

SOBRADO - COND. GREEN 
VILLAGE (JD CELIA)

 3 dorm, sendo 1 suíte, sala 2 
ambientes, coz., lavabo, wc,  

área de serviço, 2 vagas para 
auto., área útil de 89m2. Cond. 
c/ área de lazer completa R$ 

420.000,00 – REF 351

TERRENO – NA RUA JACOBE 
(JD TRANQUILIDADE)
TERRENO C/ 3 CASAS 

ANTIGAS - ÁREA CONSTRUÍDA 
DE 188 ms2 e terreno c/ 10ms de 
frente e 40 metros da frente aos 
fundos = 400ms2. de área plana. 

R$ 600.000,00 – REF 341

APARTAMENTO – COND. 
VIDA PLENA

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 DORM, SALA, COZINHA, 
BANHEIRO, LAVANDERIA, PISO 
FRIO, 1 VAGA, ÁREA DE LAZER, 
ALUGUEL INCLUSO CONDOMÍ-

NIO R$ 1.290,00 – REF 15.201

CASA – JD BETEL 
(CONTINENTAL)

1 DORMITÓRIO PEQUENO, 

SALA, COZINHA, WC, 

LAVANDERIA, INDEPENDENTE 

R$ 600,00 – REF 801

CASA – PRÓX. AO SUPERMER-
CADO SONDA  (JD 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

SOBRADO – IMÓVEL NOVO 
(JD CITY)

3 DORM. SENDO 1 SÚITE C/ 
VARANDA, SALA AMPLA, 
COZINHA, 2 WC, LAVABO, 

CHURRASQUEIRA, ÁREA DE SERV. 
VAGA PARA 4 CARROS. ALUGUEL 

R$ 2.400,00 + IPTU – REF 17.701

GALPÃO COMERCIAL - 
TIMÓTEO PENTEADO

300MS2 DE ÁREA CONSTRUÍ-
DA + 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
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DA REDAÇÃO - É na avenida 
Rio de Janeiro, 805, em 
Guarulhos, que a BigTec, 
empresa do grupo MBi-
gucci, já iniciou as obras 
do Terra Nostra, um super-
condomínio clube que está 
movimentando a cidade. 

Com projeto diferen-
ciado, amplo lazer, acessi-
bilidade e abundante área 
verde, o Terra Nostra já 
desponta como uma das 
grandes novidades da re-
gião, com valores acessíveis 
que também podem ser fi-
nanciados pelas regras do 
Minha Casa Minha Vida.

“É uma superoportuni-
dade que trouxemos para 
Guarulhos. Além de moder-
no, o Terra Nostra tem um 
excelente padrão de quali-
dade nas áreas de lazer den-
tro dos valores do Minha 
Casa Minha Vida, a partir 
de R$ 189 mil com zero 
de entrada, algo raro de se 
encontrar em Guarulhos. 

Terra Nostra: Um supercondomínio clube desponta em Guarulhos
FOTO: DIVULGAÇÃO  
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Emprego
Com o início das obras do Terra Nostra, a cidade de 

Guarulhos também ganhará em desenvolvimento eco-
nômico e geração de emprego e renda. “Como é uma 
obra de grande porte, prevemos mais de 700 empregos 
indiretos gerados com empreiteiras e fornecedores que 
trabalharão no local quando a obra estiver avançada”, 
explicou o diretor Milton Bigucci Junior.

Teremos piscina e ampla 
área de lazer, totalmente 
equipada e decorada. Ou-
tro diferencial é que todas 
as vagas de garagem são li-
vres, isso é muito difícil em 
qualquer empreendimento 
deste porte”, destacou o en-
genheiro e diretor técnico 
Milton Bigucci Junior. 

O Terra Nostra abrigará 
três torres: Ravena e Par-
ma que já estão em cons-
trução e Modena, que será 
lançada em breve. Cada 
uma com 110 unidades, to-
talizando 330 apartamen-
tos em um grande terreno 
de 10.914m². As unidades 
terão dois dormitórios 
com áreas privativas de 
43,77m² e 44,36m². 

A administradora Mar-
ta Stavik, que atualmente 
mora na Zona Norte de São 
Paulo, e comprou um imó-
vel no Terra Nostra, conta 
porque escolheu Guaru-
lhos. “Sempre achei o lugar 

aconchegante e misterioso, 
me identifico com a cidade 
e tenho boas recordações 
da minha infância. Estou 
muito feliz com o imóvel 
que comprei no Terra Nos-
tra da MBigucci. Gostei 
muito da piscina, área de 
lazer e o preço também foi 
acessível”, destacou Marta.

Lazer, conforto e 
segurança

Privilegiando a qua-
lidade de vida, o Terra 
Nostra terá espaços de 
lazer com total conforto 
para você aproveitar os 
melhores momentos jun-
to à família. Piscina adul-
to e infantil, quadra es-
portiva, churrasqueiras, 
playground, forno para 
pizza, playground, salão 
de festas, amplo hall de-
corado e mobiliado, além 
de vagas para visitantes.

Visite
Apartamento modelo decorado e estande de vendas 

na avenida Rio de Janeiro, 805 – Vila Rio de Janeiro. 
Aberto diariamente, incluindo finais de semana e fe-
riados, das 9h às 19h. Maiores informações: 4010-6572 
/ (WhatsApp) 98823-4590 ou pelo site www.mbigucci.
com.br/terranostra
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CAMINHÃO DE MUDANÇAS E GUINCHO
A UTILIZAÇÃO DO CAMINHÃO BAÚ de propriedade desta Entidade

 de Classe tem a finalidade de transportar Mudanças 

“Exclusivamente e Sem Exceção” para os Trabalhadores (as)  

Filiados, desde que o referido Trabalhador (a) esteja no  

ENDEREÇO MENCIONADO, conforme ficha de filiação.

A UTILIZAÇÃO DO CAMINHÃO GUINCHO tem a finalidade de rebocar

o carro ou moto avariado pertecente ao Trabalhador (a) 

Filiado, desde que o veículo seja COMPROVADAMENTE DE 

PROPRIEDADE DO TRABALHADOR (A), mediante a apresentação 

do CRV (Certificado de Registro de Veículo). 

O Trabalhador Filiado deverá arcar com o fornecimento de

  

A utilização do Caminhão para Mudança ou Guincho está disponível 
de segunda a sexta-feira no horário das 08:00h às 18:00h. 
Aos sábados no horário das 09:00h às 18:00h, mediante agendamento 
prévio pelo filiado interessado.
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MAYARA NASCIMENTO - O edi-
fício Barcelona é o novo 
empreendimento da cida-
de. Localizado estrategica-
mente na rua Brás Cubas, 
312, Jardim Maia, a obra 
de estilo neoclássico, com 
referências do arquiteto 
Antoni Gaudí, possui selo 
verde de sustentabilidade. 
A construtora realiza fi -
nanciamento direto.

O edifício possui o selo 
verde e 13 ações sustentá-
veis, entre elas tratamento 
de esgoto, coleta seletiva, 
horta comunitária, com-
postagem, sistema de reu-
so de água, educação am-
biental dos moradores e 
IPTU verde, possibilitando 
a redução dos impostos.

Uma torre única com 

Edifício Barcelona oferece moradia 
com selo verde de sustentabilidade

459
anos
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FOTO: DIVULGAÇÃO

68 apartamentos, de 
145m², cobertura duplex 
232m² e possibilidade de 
junção 290m². Todas com 
vagas demarcadas e con-
tam ainda com infraes-
trutura para instalação de 
aparelhos de ar condicio-
nado em varanda técnica. 

São dois mil metros 
quadrados de terreno o 
espaço conta com brin-
quedoteca, playground, 
espaço fi tness, piscinas 
aquecidas, quadra polies-
portiva, churrasqueira 
verde, bicicletário coleti-
vo, praça dos pets, praça 

para as babás, praça para 
leituras, salão de festas e 
ampla área verde com pai-
sagismo diferenciado.

Além de proporcionar 
a melhor localização, pró-
ximo às avenidas Paulo 
Faccini e Tiradentes, im-
portantes vias da cidade, 

o Barcelona propaga o 
estilo de vida sustentável 
em respeito ao meio am-
biente e preocupação com 
o futuro.

Telefone do plantão de 
vendas: (11) 2408-4823. 
Site: http://www.barcelo-
naguarulhos.com.br/.

SEU PET É A RAZÃO DA 
NOSSA EXISTÊNCIA

PARABÉNS 
GUARULHOS

ESTAMOS FELIZES EM PARTICIPAR 
DAS COMEMORAÇÕES DOS SEUS 

459 ANOS.
QUE 2020 SEJA PRÓSPERO 

PARA NOSSOS 
CLIENTES, AMIGOS, 
FORNECEDORES E 
COLABORADORES.

AV.BARBER GREENE, 737 - JD.SANTA CLARA - GUARULHOS/SP

TEL.: 2468-2229

Consultas
Cirurgias
Internação
Vacinação
Banho e Tosa
Conveniência Animal
Anestesia Inalatória

Especialidades
Hotel e Creche
Farmácia Veterinária
Exames Laboratoriais
Oncologia
Ortopedia
Crio-Cirurgia

c o m e r c i a l @ v i g i s e g . c o m . b r  |  w w w . v i g i s e g . c o m . b r  
G U A R U L H O S / S P

( 1 1 )  2 4 5 3 - 2 6 0 0  /  ( 1 1 )  9 4 7 1 4 - 4 9 2 1
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Em até 15 x

Saia do aluguel!  a caixa abaixou a entrada

Guarulhos faz aniversário e 
quem ganha o presente é você.
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MAYARA NASCIMENTO - 

Lançado na segunda 
metade do ano e com 
obras adiantas, o Re-
sidencial Monte Sião é 
uma opção de moradia 
com ótima localização 
na Ponte Grande. O 
empreendimento tem 
atraído compradores 
de Guarulhos, da Pe-
nha e região, trazendo 
novos moradores para 
a cidade.

A previsão de entre-
ga é em novembro de 
2020. Com 32 unidades 
de 50,82m² (sem suí-
te) e 68 apartamentos 
com suíte, de 58,67m², 
o empreendimento 
conta ainda com pis-
cina aquecida, espaço 
gourmet, terraço grill, 
brinquedoteca, sauna, 
playground, salão de 
festas e quadra.

São 100 unidades 

459
anos
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FOTO: DIVULGAÇÃO

em uma única torre, 
com seis apartamentos 
por andar, com valores 
a partir de R$ 249 mil. 
Mais da metade das 
unidades já foi vendi-
da, mas ainda há opção 
de planta e metragem, 
com entrada a partir 
de R$ 25 mil. Todos os 
apartamentos são en-
tregues com padrão de 
acabamento, portas e 
batentes com amorte-
cedor e ralo linear.

As condições de pa-
gamento são facilita-
das para que o cliente 
saia do aluguel e ve-
nha morar em Guaru-
lhos. O financiamento 
é realizado pela Caixa 
Econômica Federal, 
dando toda garantia e 
suporte ao comprador.

O empreendimen-
to está localizado na 
rua José Damiani, 145, 

Ponte Grande, próxi-
mo ao Internacional 
Shopping e às princi-
pais rodovias que cor-
tam a cidade, como 
a rodovia Presidente 
Dutra, Ayrton Senna e 
Fernão Dias, além do 
fácil acesso à avenida 
Guarulhos. É possível 
visitar o decorado no 
local.

A obra é da Cons-
trutora Ideal, que, com 
mais de 10 anos de 
atuação, já realizou ou-
tros empreendimentos 
na cidade, como por 
exemplo, o Residencial 
Nova Canaã, no Par-
que Santo Antônio, e 
o Residencial Hebrom, 
na Vila Galvão. O dife-
rencial da construtora 
é que só começam as 
vendas das unidades 
quando a obra já está 
iniciada.

Residencial Monte Sião é opção de moradia na Ponte Grande

@cooperguarulhos

FAZEMOS PARTE DESTA HISTÓRIA.

TÁXI

(11) 2085-4110
(11) 97318-7886

WWW.COOPERGUARULHOS.COM.BR

CHAME SEU TÁXI
POR WHATSAPP

FAZEMOS PARTE DESTA HISTÓRIA.

BANDEIRA 1 NAS 
24 HORAS COM 
DESCONTOS DE 

20% NO APP E 10% 
NO CALL CENTERPROMOÇÃO

     INDETERMINADO

ACESSE A PLAY STORE E APPLE STORE
É RÁPIDO, FÁCIL E GRATUITO.

TEMPO

PARABÉNS GUARULHOS
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LUCY TAMBORINO - Há seis 
meses a Vella Sports ofe-
rece um serviço diferen-
ciado no Centro Esportivo 
FIG-Unimesp – Campus II. 
O equipamento instalado 
na avenida Júlio Prestes, 
89, na Vila Galvão, recebe 
uma série de atividades 
onde os guarulhenses po-
dem se inscrever em pla-
nos anuais, semestrais e 
mensais, com possibilida-
de de benefícios no plano 
família. No local, funciona 
também a escola de fute-
bol do Flamengo. 

Ainda entre as ativi-
dades oferecidas para a 
população estão muscu-
lação, fi sioterapia e cros-
sfut – um programa de 
condicionamento físico 
que mistura treinamento 
funcional com movimen-
tos do futebol. Diversos 
profi ssionais qualifi cados 
fazem parte da equipe, en-

Vella Sports completa seis meses em Guarulhos

459
anos
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FOTO: DIVULGAÇÃO  

tre eles Andrew Cassiano, 
professor de Educação Fí-
sica do Comitê Paraolím-
pico Brasileiro. Ele atua no 
treinamento adaptado e re-
presenta um dos ideais da 
empresa: a inclusão. 

A Vella Sports se defi ne 
como uma empresa de ges-
tão que traz como diferen-
cial o conceito de convivên-
cia através de atividades 
esportivas (participativas, 
educacionais e competiti-
vas), sociais e culturais e 
tem como público-alvo di-
versas faixas etárias, gêne-
ros e objetivos. Oferecen-
do ainda organização de 
eventos esportivos, cultu-
rais e sociais, entre outras 
atuações. 

“Nossa gestão é mais 
humanitária e nossos co-
laboradores são capaci-
tados constantemente. A 
maioria atua com sistema 
de parceira. Nós buscamos 

que todos possam partici-
par do nosso crescimento”, 
contou Eduardo Vela, um 
dos três sócios da empresa. 

Caio Cesar Costa e Evaristo 
Martins também integram 
o quadro societário. 

Mais informações po-

dem ser obtidas nos núme-
ros 97528-9196, 2086-7288 
ou pelo e-mail contato@
vellasports.com.br.

Avenida Júlio Prestes 89 Vila Galvão
Fone (11) 97528-9196

@vellasports��������������������������������������
�����������
����
���	������������
���	�ç������
�
���ú��������������������������������	�ó	���
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Praia do Lago chega para inovar unindo esportes e gastronomia
FOTOS: DIVULGAÇÃO

459
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DA REDAÇÃO - Há pouco mais 
de três meses, a cidade pode 
contar com uma praia. O 
local, na rua Francisco Con-
de, 700, na Vila Rosália, foi 
inaugurado em 24 de agosto 
e recebe cerca de mil pes-
soas aos fi nais de semana. 
Quem for até lá poderá en-
contrar um ambiente com 
areia, grama, bar e restau-
rante, com diversas práticas 
esportivas disponíveis. 

Do amor pelo futevôlei 
surgiu a ideia dos proprie-
tários de trazerem para ci-
dade a Praia do Lago para 
que toda a família pudesse 
aproveitar o clima quen-
te junto com os amigos e 
praticar esporte. O local é 
como um oásis no meio da 
agitada Guarulhos. Atual-
mente além do futevôlei, 
pilates e ioga também são 
oferecidos. É possível fa-
zer uma aula experimental 
e assinar planos mensais, 

trimestrais ou anuais. Os 
valores e disponibilidade 
podem ser consultados di-
retamente no local. 

Os proprietários da 
Praia no Lago também são 
guarulhenses e ainda pro-
metem trazer outros dois 
esportes para a cidade: pa-
rede de escalada e boulder 
– uma espécie de escalada 
sem cordas. 

No estabelecimento 
também é possível tomar 
chope artesanal, caipiri-

nhas, cervejas e drinks va-
riados, entre eles o “Pato 
na Lagoa”, criado especial-
mente para o local e que 
promete um sabor especial 
e diferenciado. Há tam-
bém pratos característi-
cos das regiões litorâneas, 
como o peixe na grelha, 
tendo a opção ainda de 
chapa mista, entre outras 
especialidades. Além dis-
so, em breve estará dispo-
nível opções especiais de 
hambúrguer gourmet.
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DA REDAÇÃO - Com o final de 
semana chegando, é hora 
de fugir um pouco da dieta 
e aproveitar para saborear 
uma deliciosa taça doce no 
The Fire Steak & Burger, 
restaurante que completou 
um ano de funcionamen-
to e que está localizado na 
rua mais badalada da cida-
de, Tapajós, 56, na região 
central. Com um ambien-
te moderno, climatizado e 
sofisticado, o restaurante 
inovou no cardápio e pre-
parou para você uma so-
bremesa de outro mundo, 
com diferentes combina-
ções de sabores chamadas 
de Wow Fire.

A primeira opção é a 
Wow Fire M&M’S, uma 
taça de sorvete e ganache, 
coberta com um delicio-
so brigadeiro e finalizado 
com chocolate M&M’S. Já 
a segunda taça é a Wow 
Fire Ferrero Rocher, uma 
taça de sorvete com peda-
ços de um dos melhores 
chocolates, que é o Ferre-
ro Rocher, além do gana-
che, coberto com brigadei-
ro tradicional, brigadeiro 
branco e finalizada com 
Raffaello. 

The Fire Steak & Burger: há um ano oferecendo 
o melhor da gastronomia em Guarulhos

459
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FOTOS: IVANILDO PORTO

The Fire Steak&Burger 
Endereço: rua Tapajós, 56 – Jardim Barbosa – Centro 
Telefone: (11) 2447-1582 / WhatsApp- 93219-8871
Horário: segunda-feira das 12h às 15h e das 18h às 22h; terça-feira das 12h 
às 23h; quarta-feira a sábado: 12h às 00h; e domingo: 13h às 22h
Site: https://thefire.com.br/

Para quem busca ou-
tros pratos no estabele-
cimento, o cardápio do 
The Fire tem uma va-
riedade de sabores, des-

A última nova sobre-
mesa no cardápio é a 
Wow Fire Kinder Bueno, 
uma taça de pavê com 
ganache de chocolate e 
sorvete, coberta com um 
delicioso brigadeiro de 
chocolate branco e finali-
zada com Kinder Bueno 
e leite em pó. Todas essas 
três novas opções no car-
dápio servem duas pesso-
as e custam R$ 45,90. 

Outras sobremesas do 
restaurante são o The Fire 

Ball, composto por uma 
esfera de chocolate com 
um delicioso cheesecake 
de morango e calda quen-

te. Para os amantes de tor-
tas, a opção é o Banoffe, 
uma torta de banana com 
doce de leite, e na parte de 

bolos, tem o Lava Cake, 
um bolo de chocolate com 
recheio cremoso, acompa-
nhado de sorvete.

Serviço:

Carnes nobres, acompanhamentos e deliciosos sandubas e burgers
de os acompanhamentos, 
como arroz de vegetais 
tostados, batata frita e ba-
tata doce recheada, até as 
deliciosas saladas, como 

a The Fire, composta por 
um mix de folhas roxas 
e verdes, maçã, rabanete, 
tiras de frango grelhado e 
queijo feta com molho à 
base de iogurte. 

Nos cortes nobres de 
carne está a picanha, assa-
do de tira, prime steak su-
íno, bife de chorizo, corte 
típico argentino, retirado 
do contrafilé, que tem uma 
gordura lateral que confere 
um sabor especial. Já o To-
mahawk é um dos cortes 
mais saborosos da costela, 
e outro prato da casa é o T-
-Bone, um corte de osso em 

forma de T, composto por 
dois cortes em um só, sen-
do de um lado o contrafilé e 
do outro, o filé mignon. 

O restaurante também 
é uma excelente opção 
para almoçar, contando 
com pratos como Fire 
Tri-Tip, que acompanha 
200g de maminha feita 
na brasa, com arroz, fei-
jão, batata frita e salada. 
O Fire Pork é composto 
por uma linguiça artesa-
nal de lombo feita na bra-
sa, além de arroz, feijão, 
batata frita e salada. 

Na parte de sandubas 

e burgers, as opções 
são o Double Burger, 
com duas carnes com 
pão artesanal, creme de 
queijo, queijo cheddar, 
bacon, cebola carameli-
zada, alface americano 
e tomate. Outros bur-
gers da casa são o Sal-
mon Fire, Veggie Bur-
ger, Fire Burger 200g, 
Sausage Fire e Smoked 
Fire, um pão negro com 
200g do blend da casa e 
bacon, além de aioli, rú-
cula, provolone, catupi-
ry e um surpreendente 
defumado de macieira.
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Toda quarta tem lanches a preços especiais!

CONTINUA!

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
FireSausage

Fire

Fire Burger

Combo 29,90
Lanche + fritas +

refrigerante ou chopp Brahma

Lanches

,9019
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SERGINHO FREITAS - Que a 
cidade vem a cada ano se 
destacando mais no cená-
rio gastronômico já se sabe, 
afinal de contas Guarulhos, 
que é a principal porta de 
entrada do Brasil graças ao 
aeroporto, recebe todos com 
muito carinho desde sua 
fundação, em 8 de dezem-
bro de 1560.

E vendo o entra e sai 
do aeroporto, o empresário 
Leandro Almeida Santos, 
que por um bom tempo foi 
agente de proteção do ter-
minal, teve a ideia de come-
çar seu “negócio próprio” e, 
em cima da laje da casa de 
sua mãe, surgiu o restauran-
te Shoyu Shoyu.

“Comecei o negócio 
em cima da laje da casa de 
minha mãe há seis anos 
na Cidade Seródio com o 
nome de Mister Shoyo. Fo-
ram sete meses de batalha 
entregando apenas yaki-

Shoyu Shoyu: de cima da laje surge um dos melhores restaurantes orientais
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FOTO: DIVULGAÇÃO

soba, tempurá, frango xa-
drez e yakimeshi. Depois 
do quarto mês de funcio-
namento a procura come-
çou a aumentar, e a marca 
crescia. Guarulhos é muito 
plural, e a comida oriental 
estava em alta. Muitas li-
gações perguntando se tra-
balhávamos com rodízio 
e por isso resolvi apertar 
o passo e abrir a primeira 
loja física no Jardim São 
João”, contou Santos.

Os restaurantes, que 
têm suas unidades nos 
bairros Jardim Bela Vista, 
Jardim Monte Carmela e 
Cidade Seródio, estão le-
vando para fora do eixo 
central a clientela que bus-
ca qualidade, bom atendi-
mento e praticidade.

“Minha ideia desde o 
princípio era de trazer a 
culinária oriental para os 
bairros mais afastados. Des-
centralizar e fugir da con-

corrência que é enorme no 
segmento. Guarulhos conta 
com mais de um milhão de 
habitantes e a grande maio-
ria, que mora nas regiões 
afastadas do centro, tinha 
que atravessar a cidade para 
comer comida japonesa. 
Depois que abri o Shoyu 
Shoyu isso diminuiu. Con-
segui montar espaços boni-
tos e com a qualidade que 
se encontra nos melhores 
restaurantes da cidade e até 
do estado” comentou.

Hoje em dia o restauran-
te tem um público cativo e 
famílias são encontradas dia-
riamente no principal espa-
ço da marca, no Jardim Seró-
dio, que conta até com uma 
área dedicada para os peque-
nos. “As famílias podem vir 
no Shoyu Shoyu com seus fi-
lhos sem nenhum problema. 
Além do espaço para eles, no 
cardápio tenho pratos kids 
para aqueles que ainda não 

encaram a comida japonesa” 
explicou.

Outra novidade da rede 
é o plano fidelidade. Nele, 
a cada R$ 50 em compras, 
o cliente ganha um ponto. 
Depois é só acumular e tro-
car pelos itens disponíveis 
com a marca da rede e até 
mesmo por combinados es-
peciais. “Foi uma forma que 

encontrei de dar um pouco 
mais de atenção aos nossos 
clientes que têm nos dado 
tanta coisa boa nos últimos 
anos”, comentou.

A rede conta ainda com 
um app próprio, que pode 
ser baixado nas principais 
lojas virtuais, e muitas no-
vidades para o próximo ano 
já estão sendo programadas.
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Pizza Hut abre nova unidade em Guarulhos
DA REDAÇÃO - A Pizza Hut 
irá abrir uma nova uni-
dade em Guarulhos, a se-
gunda de rua da cidade. O 
empreendimento estará 
localizado no Helbor Pat-
teo Bosque Maia, entre a 
avenida Paulo Faccini e a 
avenida Tiradentes.

O novo empreendi-
mento da HBR contará 
com serviço de delivery 
além de um salão com, 
aproximadamente, 60 lu-
gares para receber seus 
clientes em um ambien-
te confortável e agradá-
vel para comemorações 
e reuniões de amigos e 
família.

A loja ficará aberta 
desde o início do almo-
ço, oferecendo mais uma 
opção de escolha para o 
horário mais requisitado 
no assunto comida.

Com massa Pan, as 
pizzas são vendidas em 
combos, individuais e 
com diversos tamanhos, 
com oito e 16 pedaços. 
O cardápio se completa 
com breadsticks, sabo-
res tradicionais salgados 
e massas com recheio 
doce, como por exemplo, 
o de Ovomaltine.

A unidade será res-
ponsável por gerar mais 
de 30 empregos, gerando 

A marca
Por mais de 50 anos, 

a Pizza Hut reúne ami-
gos e familiares em seus 
restaurantes para apro-
veitar bons momentos e 
apreciar deliciosas espe-
cialidades. Tudo come-
çou pequeno, com dois 
irmãos que abriram uma 
discreta pizzaria com o 
dinheiro emprestado por 
sua mãe. Aos poucos a 
Pizza Hut foi crescendo 
para se tornar o que é 
hoje, e a cada passo nes-
te processo, se compro-
metem em entregar um 
serviço de qualidade.

economia e empregabi-
lidade para a cidade de 
Guarulhos. A previsão de 
inauguração é para o fi-
nal do segundo semestre 
do ano que vem.

A outra unidade está 
localizada no bairro Vila 
Galvão, e atualmente em-
prega 20 funcionários. 
A partir do dia 16 de 
dezembro o empreendi-
mento também irá abrir 
em horário de almoço, 
oferecendo combos es-
peciais e pizzas individu-
ais.

FOTO: DIVULGAÇÃO
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DA REDAÇÃO - O Grupo MGB 
inaugurou em agosto a 10ª 
unidade Giga Atacado, que 
oferece ainda mais facili-
dades para os moradores 
e comerciantes da região e 
amplia a oportunidade de 
ofertas para os consumido-

Giga Atacado completa quatro meses em Guarulhos
FOTO: DIVULGAÇÃO
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res economizarem na com-
pra do mês. A unidade já 
gerou mais de dois mil em-
pregos diretos e indiretos.

Localizada no bairro 
Macedo, a loja tem aproxi-
madamente 5.500 m², con-
ta com 16 checkouts e ofe-

rece mais de seis mil itens, 
entre hortifrúti, bebidas, 
cesta básica, congelados, 
carnes, limpeza e até ba-
zar, entre outros. “Vamos 
levar ainda mais praticida-
de para os moradores e co-
merciantes de Guarulhos e 

região, e os clientes pode-
rão contar com os melho-
res preços e muita qualida-
de”, afi rma André Nassar, 
CEO do Giga Atacado.

O Giga Atacado é uma 
rede completa que atende 
não só comerciantes, mas 
também o consumidor 
fi nal. A loja está localiza-
da na avenida Presiden-
te Tancredo de Almeida 
Neves, 568 – Macedo e 
funciona de segunda-feira 
a sábado das 6h às 22h; 
e aos domingos e feria-
dos, das 6h às 19h. Assim 
como as demais lojas, a 
unidade Guarulhos aceita 
todas as formas de paga-
mento (cartão de crédito, 
débito, cheque, dinheiro e 
vale-alimentação) e não é 
necessário ser sócio. Esta-
cionamento gratuito. Mais 
informações no site: www.
gigaatacado.com.br 

Em nossas lanchonetes 
oferecemos hot dog, pizza, 
sanduiche de carne louca 
e frango assado a preços 
simbólicos, mais uma van-
tagem para o cliente Giga.

Oferecemos aos nossos 
Clientes o Dia do Comer-
ciante, Sabadão do Giga, 
Quinta do pescado e o Fei-
rão Giga de terça a sábado, 
com oportunidades ainda 
mais especiais.

Contudo, ainda conta-
mos com nossa mascote o 
Rino Giga, que representa 
nossa garra e o espírito da 
nossa Marca.

O Giga é o único ata-
cado que possui delivery 
através do Rappi e recente-
mente fi rmou uma parce-
ria estratégica com o Gru-
po Martins para atender 
diversos pequenos e mé-
dios comerciantes da capi-
tal, Grande SP e Litoral.
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DA REDAÇÃO - O Comercial 
Esperança foi fundado 
em 1970 e de lá para cá 
se estabeleceu como refe-
rência no ramo doceiro. 
São sete lojas em Guaru-
lhos, com a recente inau-
guração de uma na ave-
nida Sete de Setembro, 

Comercial Esperança se consolida como referência no setor
459
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FOTOS: DIVULGAÇÃO  

1.994, na Vila Galvão. 
Esta foi inaugurada em 
setembro. O conceito que 
se buscou apresentar foi 
um local moderno, com-
pacto e com variedades 
de produtos, oferecendo 
ainda estacionamento 
amplo.

De acordo com o es-
tabelecimento, há muito 
orgulho de ter iniciado as 
operações em 1970, em 
Guarulhos, na avenida 
Esperança. Para o suces-
so, o grupo acredita que 
a história só foi possível 
graças ao compromisso 
com a qualidade, geração 
de empregos e com a sa-
tisfação dos clientes.

Além de Guarulhos, o 
Comercial Esperança está 
presente em São Paulo, 
São José dos Campos, 
Mogi das Cruzes, Ameri-
cana, Suzano, Sorocaba, 
Bragança Paulista e Ita-
quaquecetuba, totalizan-
do 18 lojas à disposição 
dos consumidores. 

O Comercial Esperan-
ça hoje atende cerca de 
20 mil clientes nas mais 
de 630 cidades no esta-
do de São Paulo, com a 
distribuição de seis mil 

itens de conceituadas 
marcas entre os segmen-
tos de: alimentos, be-
bidas, nutrição animal, 
higiene e beleza, artigos 
para limpeza, bazar, des-
cartáveis, papelaria e 
calçados. 

Já são 49 anos pela 
busca contínua do res-

peito aos fornecedores, 
colaboradores e consu-
midores. Outra atuação 
é fortalecer a cada dia os 
valores e a parceria com 
a cidade de Guarulhos. 
Levando sempre o lema 
de variedade de super-
mercado com economia 
de atacado.
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LUCY TAMBORINO - O X Su-
permercados inaugurou 
neste ano a 10ª loja da 
rede, no Bom Clima. O lo-
cal conta com 1,7 mil m² 
e cerca de 20 mil itens de 
sortimento, sendo pen-
sado para o público es-
pecífico da região. Além 
de ser amplo, há diversos 
caixas para atendimento 
rápido, caixas eletrôni-
cos e serviço de paga-
mento de contas. 

O estabelecimento, 

X Supermercados inaugurou 10ª loja este ano
FOTOS: DIVULGAÇÃO
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assim como as demais 
lojas da rede, segue o 
slogan “X é mais barato, 
todo mundo sabe”. Para 
isto diversas estratégias 
são elaboradas, sempre 
prezando por oferecer 
produtos de qualidade.  
Como norte que gere o 
negócio está também 
praticidade, confiança e 
parceria com os clientes 
das indústrias e consu-
midores. 

Esta loja conta ain-

da com uma diversifica-
da padaria com doces e 
pães, além de um açou-
gue com variedades de 
carnes. O horário de fun-
cionamento é de segun-
da-feira a sábado das 7h 
às 22h, aos domingos das 
8h às 20h e nos feriados 
das 8h às 21h. 

É oferecido ainda o 
serviço X-Delivery, pelo 
qual a compra é entregue 
na residência do cliente e 
o X-Card, o cartão de cré-
dito próprio, com até 40 
dias para pagar, várias 
opções de vencimento, 
sem taxa de adesão e pri-
meira compra no mesmo 
dia, além de prêmios. 

O grupo surgiu com 
três irmãos que vieram 
de Pernambuco para 
São Paulo. Representan-
do a família Alves, com 
um sonho e de origem 

humilde eles montaram 
um pequeno mercado 
em 1993 de apenas 140 
m², no Pimentas. Para o 
sucesso, eles atribuem 
à dedicação e apoio dos 
colaboradores em abra-

çaram a filosofia da em-
presa. De lá para cá, já há 
cinco lojas só em Guaru-
lhos, duas em Poá, uma 
em Itaquaquecetuba, 
uma em Mogi das Cruzes 
e outra em São Paulo.

SEU CARRO PROTEGIDO DE VERDADE

www.proauto.org.br/regionalguarulhos

Parabéns, Guarulhos!

ASSISTÊNCIA

24H

PROTEÇÃO

PERSONALIZADA

PROTEÇÃO

NACIONAL

ROUBO, FURTO

E COLISÃO

pelo 459º aniversário da cidade

Unidade 1: Av Tiradentes, nº 2319 - Macedo
Unidade 2: R Gabriel Machado, nº 57 - Centro

(11)4105-5727
Ligue
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DA REDAÇÃO - A Megamit 
Mitsubishi está em Gua-
rulhos há 15 anos, mas 
2019 foi o ano de refor-
mulações. Reinaugurada 

Reinaugurada há três meses, Megamit Mitsubishi 
oferece carros modernos com tecnologia
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FOTO: DIVULGAÇÃO

há três meses, a concessio-
nária se tornou a mais mo-
derna do Brasil segundo o 
modelo da marca. 

O prédio foi totalmente 

reformado e agora conta 
com área kids, sala de es-
pera climatizada, banhei-
ro acessível, sala de nego-
ciação e uma área especial 
para a entrega de veículos 
novos. Todo o espaço é de-
corado e com mobílias de 
ponta, para criar um am-
biente de conforto para os 
clientes. O local também 
conta com estacionamen-
to interno.

A mudança passou tam-
bém pela gestão de vendas. 
A equipe realizou diversos 
treinamentos para atender 
o consumidor e tirar todas 
as dúvidas durante a com-
pra. Há ainda uma equipe 
pós-venda e outra para 
realizar serviços de manu-
tenção. A unidade também 

Serviço:
Local: avenida Tiradentes, 1.941 -  Macedo
Horário: de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 19h. 
Sábado, domingos e feriados, conferir plantão pelo te-
lefone 2464-4000
Facebook: MegaMit Mistubishi
Site: http://www.megamit.com.br/

oferece revisão de veícu-
los, diagnóstico e funilaria 
para modelos da marca. 

Entre os carros de des-
taque, estão ASX, Eclipse 
Cross, L200, Outlander, 
entre outras caminhonetes 
e SUVs. Os carros são de 
alta qualidade, modernos 
e com tecnologia de ponta. 

Neste mês a concessio-
nária oferece uma oferta 
especial de Natal, e as uni-

dades Outlander e Eclipse 
Cross 2019 estão com pre-
ço de nota fiscal de fábrica. 
Os seminovos estão com 
garantia de um ano e pos-
suem transferência grátis.

A concessionária reali-
za a venda de seminovos 
de qualidade, e conta com 
estoque de mais de 100 ve-
ículos. É possível utilizar o 
veículo como uma moeda 
de troca, para revenda. 



Av.Brigadeiro Faria Lima, 1.960 (Esq.com Mercado Dia)

Exame de vista grátis
*Na compra do óculos completo*

Armações a partir de

oticafarialima@gmail.com

R$49,99

Desconto especial para 
aposentados 
e pensionistas

(11) 2401-0387

(11) 96127-2186

@mfofarialima

@mfofarialima

Aceitamos todos
os cartões
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CLASSIFICADOS

SERVIÇOS

VEÍCULOS NEGÓCIOS

Oportunidade

IMÓVEIS

Vende-se

Aluga-se

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

MASSAGEM TERAPÊUTICA

Relax

Recados

Autos

EMPREGO

PUBLICIDADE LEGAL

Contrata-se

ANUNCIE AQUI 
97380-7685ANUNCIE 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

INSTALADOR
De Alarme c/ experiência p/ 
trabalhar em Guarulhos. F. 
2453-2600

COROLLA 07/07 XEI 1.8
Automático, unico dono, 
preto, bco couro. F.:(11) 
99942-7877.

PROCURO NAMORADA
De 45 a 50anos., p/ 
relacionamento sério. F.: 
96824-4594 Oi.

APTO. MIKAIL
2 dorms.,coz.,wc. garagem 
vago.$110.mil. F.:  9.5892-
4365
COND. VALE DA CAPELA
Chale grande possui deck 
c/ churrasq.,  Entrada 
toda de vidro, 2 dorms., 
Sala, Coz. c/armários. 
Terreno 800m, pomar de 
frutas, Lago de pesca, 
pisc. diversos tamanhos, 
campo fut., Sauna, Trilha p/ 
automotores, Playground. 
Localizado na Estrada 
de Nazaré,  Valor 130 Mil 
(Aceito carro).2467-8132/ 
94755-3874
VENDO APTO. CECAP
Preço de Ocasião, direto 
c/ proprietário.  Fs.: 94013-
7411 / 99506-9537
TERRENOS GUARULHOS
Ótimo localização há 
apenas 2 km da praça 
8 de dezembro. peq. 
entr. e mensais de R$ 
720,00 Últimas unid. 
não percam. F:4969-
4226/ 4969-0884 www.
cooperterrahabitacional.
com.br
BLACK FRIDAY
CasaTerrea 10 x25 Jd. 
Sta. Mena 3 dorms., ste. + 
deps 4 vagas R$ 430 Mil, 
entrada + parcelas. dir., c/ 
p.p. doc ok. F.: 2382-8300
BLACK FRIDAY
Lindo Apto. Vago !!! Bom 
Clima 62Mts², 2 dorms.+ 
deps., Fino  Acabto., elevs 
., gar., sacada. Ótimo Local 
R$ 200 Mil. Facilito Pgto. 
F.: 2382-8300
BLACK FRIDAY
Casa Bela Vista 6x25. 
Ótimo Local, 2 dorms. + 
deps., wc., a. serv. 3 vagas. 
R$ 175 Mil est. proposta. 
F.: 2382-8300
APTO MORADA DO SOL
2 Dorms., 1 vga., R$ 150 
Mil ac. auto parte de pgto. 
F.: 96755-1166
SALÃO COMERCIAL
Vila Barros  200m²  c/ 
escritório e wc.,13 
metros de frente, Ótima 
Localização Valor 330 Mil 
2467-8132/ 94755-3874

CASA JD. MAMÃE
3 Dorms.,  Sala grande, 
Coz., lavanderia, 2 wcs. 
s/ gar.  SÓ R$ 900,00. F.: 
2467-8132/ 94755-3874.

Ponte Grande,  
oportunidade,  sendo 2 
dorm, arm planejado,  

cozinha,  cond completo.  
Lindo. Ac. Finan. Valor 

255mil/ 
contato zap (11) 981215581

VENDO APTO 
COND.PARK DO SOL

ALINE MASSAGENS
c/ fi nalização, loirinha 
carinhosa F: 95426-4047 
(Whats)

VENDE-SE
Apto. no 

Condomínio Ícaro
3 dorms., 1 suite + 
deps. de emprega-

da 86Mts2
2 vagas de gar., 
3 min p/Centro 

Guarulhos.
390 Mil 

Fs.: 97164-9190/ 
94730-2006

ABANDONO DE EMPREGO 
Sra. VERA LUCIA DE ARAUJO - CTPS 37590 - série 
629 - SP. Esgotados nossos recursos de localização 
e tendo em vista encontrar-se em local não sabido, 
convidamos o Sr. VERA LUCIA DE ARAUJO, 
portador da CTPS 37590 - série 629- SP, a 
comparecer ao seu local de trabalho, a �m de 
retornar ao emprego ou justi�car as faltas desde 
Novembro/2019, dentro do prazo de 24hs a partir 
desta publicação, isso não ocorrendo, estaremos 
considerando rescindido automaticamente o 
contrato de trabalho, nos termos do art. 482 da 
CLT. Informamos ainda que tentamos o envio de 
telegrama por três vezes sem sucesso. 
Orbital Serviços Auxiliares de Transporte Aéreo 
Ltda. – CNPJ 05.007.113/0001-32
Rod. Hélio Smidt, s/n – Mezanino ASA B – 
Guarulhos - SP

ABANDONO DE EMPREGO 
Sra. GABRIEL SANTOS DE JESUS - CTPS 080757 - 
série 00463 - SP. Esgotados nossos recursos de 
localização e tendo em vista encontrar-se em local 
não sabido, convidamos o Sr. GABRIEL SANTOS DE 
JESUS, portador da CTPS 080757 - série 00463 - SP, 
a comparecer ao seu local de trabalho, a �m de 
retornar ao emprego ou justi�car as faltas desde 
Outubro/2019, dentro do prazo de 24hs a partir 
desta publicação, isso não ocorrendo, estaremos 
considerando rescindido automaticamente o 
contrato de trabalho, nos termos do art. 482 da 
CLT. Informamos ainda que tentamos o envio de 
telegrama por três vezes sem sucesso. 
Orbital Serviços Auxiliares de Transporte Aéreo 
Ltda. – CNPJ 05.007.113/0001-32
Rod. Hélio Smidt, s/n – Mezanino ASA B – 
Guarulhos - SP

CONTRATA

Requisitos: Ensino Fundamental

Para atuar nas áreas
ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL

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

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

e-mail: equeiroz@tbl.com.br

VENDE-SE
GALPÃO TERRENO 
2.000Mts2Somente 

Terreno, Jd. 
Aracilia.  

R$ 200 mil sinal e 
20 parcela 
R$ 10.000

F.: 99621-0426

PRIVÊ URGENTE
Precisa-se  Moças (18 
a 25anos) p/ período 
Matutino, p/ Av. Paulista F.: 
94633-0895

SOBRADO JD. SILVIA
Jd. B. Vista  Escritura (Ac. 
Financ.) Terreno 5 x 25  2 
Quartos, Sacada, Sala com 
Sanca, Coz. c/ arm.  2 wcs.,  
c/ Box, 2 Vgas cobertas, 
Portão Automático  Ótima 
Localização, Valor R$ 270 
Mil. F.: 2467-8132/ 94755-
3874.
APTO CECAP
3 dorms, Reformado R$ 
213 Mil , aceito fi nanc. F.: 
98919-5686
APTO. VILA RIO DE 
JANEIRO
2 Dorms., Quitado c/ 
escritura 135 Mil, particular. 
F.: 97959-4649
MANOEL ARRUDA
Vende casas  150.Mil  
Pimentas e região + 1  casa 
de 230 Mil  F.:  96459-1316  
94372-7872
INOCOOP URGENTE
Sobr., lateral/ 2 DORMS., 
2 Vagas , Exc. Local  R$ 
152 mil  Só á vista . F.:  
98204- 3992
TERRENO PLAINO
Jd. Fortaleza e Pq. 
Primavera,a partir de 35 
Mil a vista ou Facilito F. 
96020-8559.

Parabéns Guarulhos
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MELHORES 
CONDIÇÕES
DIRETO COM

A CONSTRUTORA

Barcelona Guarulhos Empreendimento Imobiliário SPE Ltda. Rua Brás Cubas,312 - CEP: 07175-030 - Jardim Maia, Guarulhos, SP. Alvará de Construção PMG nº A-127/2016 R.I 150 724 . 
Imagens meramente ilustrativas. Realização - CEAMI Tecnologia e Construção, CRECISP 141 939.



     Sábado e domingo, 7 e 8 de dezembro de 2019     |     459
anos

GUARULHOS



|     Sábado e domingo, 7 e 8 de dezembro de 2019     459
anos

GUARULHOS


