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Disque-Denúncia É muito fácil dar graças a Deus quando tudo está caminhando bem. 

O desafi o, porém, reside em continuar agradecido quando os 
desafi os surgem a nossa frente”, José Augusto Pinheiro, jornalistaEuroBovespa Dólar
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Mais de 700 mil veículos 
na cidade poderão 
utilizar a placa Mercosul 
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Prefeitura instalou 
quase 2 mil novos 
pontos de iluminação 
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na volta às aulasna volta às aulasSecretaria da Saúde recebe 10 mil 
doses da vacina pentavalente
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ESTAÇÕES - As cores e belezas da natureza estão presentes nas singularidades das fl ores em todas as épocas do ano

Regina Duarte, a namora-
dinha do Brasil, vai dizer sim 
ao presidente Bolsonaro e ser 
investida no cargo de Secretá-
ria da Cultura. Ou até mesmo 
Ministra da Cultura, no caso de 
se devolver à pasta o status 
de ministério. O anúncio com 
a aceitação defi nitiva da atriz 
será feito hoje, quarta-feira, 
conforme combinado.

Acho uma boa e estou 
torcendo por ela, acreditan-
do que torcer para o sucesso 
dessa senhora é torcer pela 
Cultura.

E acreditar que, longe de 
tipos como o ex-secretário 
Roberto Alvim, Regina Duarte, 
independentemente das posi-
ções assumidas com aquela 
história de “medo de Lula e 
do PT”, terá uma missão im-
portante no órgão: pacifi car o 
setor.

Percebi que, mesmo entre 
os críticos do governo na área 
da arte e da cultura, foi difícil 
encontrar quem estivesse dis-
posto a bater com força nesta 
escolha do presidente. E olha 
que eles são muitos. Quase a 
totalidade.

Talvez não tenha procura-
do o sufi ciente, mas lembro 
que Gilberto Gil, ex-ministro 
da Cultura de Lula, festejou a 
indicação. Achei ótima a sa-
ída de Lima Duarte quando 
saudou a Viúva Porcina e seu 
“novo Sinhozinho Malta”.

A Cultura precisa disso. 
Agora, é ir atrás do prejuízo.

Regina Duarte vai precisar 
se cercar de gente bem-inten-
cionada. Há que jogar uma tá-
bua de salvação para o setor 

do audiovisual, por exemplo. 
E a Lei Rouanet. O teto de um 
milhão de reais é sufi ciente? 
Ele pode ser revisto? E a cen-
sura às obras de arte?

Regina Duarte é artista 
desde adolescente. Estreou 
em 1965 na antiga TV Excel-
sior. Agora, em fevereiro, faz 
73. Chegou a ser vista como 
militante de esquerda durante 
a ditadura. Os órgãos de segu-
rança a tinham como “infi ltra-
da na televisão”. Na época do 
relatório do SNI, fi gurava no 
elenco da novela “Sétimo Sen-
tido”, de Janete Clair. Foi vista 
com desconfi ança também na 
época da série “Malu Mulher”.

Hoje, a namoradinha do 
Brasil se declara “conservado-
ra” e não se acanha em dizer 
que é “de direita”.

Ser “de direita”, para os 
jornalistas de minha geração 
sempre soou como algo ver-
gonhoso, um absurdo. Percorri 
todos os anos, de 1964 a 1985, 
exercendo essa profi ssão. Tive 
muitas laudas escritas para a 
revista Veja censuradas. Con-
vivi no exterior com amigos e 
companheiros exilados. Sofri 
a autocensura da Rede Globo 
quando correspondente na 
Europa e repórter no Brasil.

Algo difícil de deixar pra 
trás. Mas, acho que consigo 
entender que este país elegeu 
um governo de direita. E ago-
ra? Pode existir um governo 
assim, sem o uso da censu-
ra, por exemplo? Podem me 
chamar de ingênuo, mas acho 
que sim.

Regina Duarte está aí. Que 
bons fl uidos a cerquem.

crever entre os dias 27 e 31 de janeiro.
Autarquia Federal de Ensino, o IFSP se 

destaca no campo universitário acadêmico 
pela qualidade dos professores e desem-
penho dos alunos, especialmente em áreas 
como engenharia, ciências, matemática, 
formação técnica e industrial. No estado 
de São Paulo são mais de 40 mil alunos 
em 36 unidades. Para mais informações, 
a orientação é entrar em contato com a 
coordenadoria de Registro Acadêmicos 
(CRA), do campus Guarulhos, na avenida 
Salgado Filho, 3501, Centro, das 09h às 19h 
- ou pelo site http://gru.ifsp.edu.br/.

dão em algo moderno.
A maré de azar da dupla começou após 

o último episódio da saga de gelo e fogo 
criada por George R. R. Martin, bastan-
te criticado pelo público. Mais tarde, eles 
iriam dirigir uma nova trilogia Star Wars, 
mas deixaram o projeto por conta de di-
vergências com a Lucasfi lm.

O Instituto Federal de Educação, Ci-
ência e Tecnologia de São Paulo, Campus 
Guarulhos, está com edital de transferên-
cia de vagas aberto. Os cursos disponíveis 
são Tecnologia em Automação Industrial, 
Licenciatura em Matemática, Análise e De-
senvolvimento de Sistemas, Engenharia de 
Controle e Automação, Técnico em Auto-
mação Industrial. Alunos que cursem essas 
disciplinas em outras instituições, públicas 
ou particulares, podem pleitear a transfe-
rência para o IFE Guarulhos, onde não há 
cobrança de mensalidade para os cursos 
ofertados. Os interessados podem se ins-

No último sábado (18), representando 
Guarulhos, Johnatas Cruz conquistou o 
vice-campeonato da Copa Brasil de Cross 
Country, na cidade de Serra, no Espírito 
Santo. Com este resultado, o atleta foi se-
lecionado para o Pan-Americano de Cross 
Country, que acontecerá no Canadá.

A competição abriu o calendário de pro-
vas de 2020 da Confederação Brasileira 

A HBO anunciou cancelamento do novo 
projeto dos produtores de Game Of Thro-
nes David Benio®  e D.B. Weiss. A série 
chamada Confederate foi revelada há três 
anos e seria um drama pós-Guerra Civil 
dos EUA, em um mundo alternativo, em 
que os estados do sul teriam se separado 
da União, mantendo o regime de escravi-

Instituto Federal Campus Guarulhos abre vagas para transferências

Atleta de Guarulhos é vice-campeão da Copa do Brasil de Cross Country

HBO cancela novo projeto dos criadores de ‘Game of Thrones’

ACONTECE

de Atletismo (CBAt) e reuniu mais de 280 
atletas de 41 clubes, representando 13 Es-
tados e o Distrito Federal, no Condomínio 
Alphaville Jacuhy. Johnatas Cruz concluiu o 
percurso de 10 km em 32min17seg pela ca-
tegoria adulto, uma diferença de 10 segun-
dos do primeiro colocado. Com a conquista, 
o atleta repete o resultado de 2019, quando 
também garantiu vaga no Pan-Americano.
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Bolsonaro atende reivindicação de Guti e garante que 
não permitirá pedágio na rodovia Dutra em Guarulhos 

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O presidente Jair 
Bolsonaro atendeu à reivindi-
cação feita pelo prefeito Guti e 
garantiu que não permitirá a 
implantação de qualquer tipo 
de pedágio no trecho de Gua-
rulhos da rodovia Presidente 
Dutra, como foi cogitado pela 
ANTT (Agência Nacional de 
Transportes Terrestres) na 
sexta-feira passada, durante 
audiência pública que discu-

tiu a nova concessão da via 
Dutra. Quem intermediou a 
reivindicação de Guti a Bol-
sonaro, no início da noite de 
ontem, foi o presidente da 
Fiesp, Paulo Skaf, que assim 
como o prefeito guarulhense 
é contra a ideia de implantar 
a cobrança.

O prefeito de Guarulhos 
também conversou com o mi-
nistro da Infraestrutura, Tar-

FOTO: ANTONIO CRUZ/AGÊNCIA BRASIL

císio Gomes de Freitas, que se 
demonstrou bastante solícito 
à reivindicação. “Acabei de 
solicitar e fui prontamente 
atendido pelo presidente Jair 
Bolsonaro, que me garantiu: 
enquanto ele for presidente, 
não permitirá qualquer pedá-
gio na rodovia Presidente Du-
tra, no trecho de Guarulhos”, 
disse o prefeito. 

Guti lembrou ainda que 
a nova concessão, que será 
definida no segundo semes-
tre já que o contrato com a 
CCR NovaDutra termina no 
início de 2021, ainda prevê 
uma série de melhorias no 
trecho de Guarulhos, como 
novas vias marginas, pistas 
auxiliares, passarelas e du-
tos mais amplos nos córre-
gos que passam sob as pistas 
e hoje estão represados pela 
Dutra, causando enchentes 
por toda a cidade.

A ANTT pretende promover, nas próximas semanas, pelo 
menos outras três sessões públicas para apresentar o proje-
to de concessão da BR 116/101/RJ/SP do Sistema Rodoviário 
Rio de Janeiro - São Paulo, trecho que engloba a Nova Dutra. 
Na última sexta-feira (17), a agência realizou em São Paulo a 
que seria a terceira e última sessão para tratar do tema.

Na ocasião, o gerente de Regulação e Outorgas de Rodo-
vias da ANTT, Marcelo Fonseca, apontou que dois novos 
encontros ocorrerão em São Paulo, contemplando a área do 
Vale do Paraíba, e um terceiro será na região BR 101, no Rio 
de Janeiro. Os locais e datas ainda não foram definidos, mas 
respeitarão o cronograma atual do projeto.

A estimativa dada pela ANTT no evento é de que as con-
tribuições se encerrem no dia 3 de fevereiro. Segundo Fon-
seca, em julho eles já devem ter o plano de outorga aprova-
do pelo Ministério de Infraestrutura e Tribunal de Contas 
da União (TCU). O edital deve ser publicado em meados de 
agosto, com o certame projetado para dezembro.

A atual concessão da BR-116/RJ/SP, que se encerra no dia 
28 de fevereiro de 2021, é administrada pela Concessionária 
Rodovia Presidente Dutra S/A - Nova Dutra. 

NA VOLTA AS AULAS, 
SEU BILHETE ESCOLAR 

TAMBÉM TEM QUE 
ESTAR PRESENTE.

Estudante, as vendas de créditos escolares 
retornam a partir das seguintes datas:

Terminais, Pontos de Recarga e de 
Autoatendimento, CittaMobi e Guarupag

Dia 1º de Fevereiro

Loja Guarupass
Dia 3 de Fevereiro

ANTT realizará 3 novas sessões 
públicas para debater leilão 
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Pagamento do IPTU 2020 pode ser efetuado em 
lotéricas, agências bancárias ou pela internet
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A prefeitura 
possui convênios com os 
bancos Bradesco, Santander, 
Original, Itaú, Banco do Bra-
sil, Caixa Econômica, Banco 
Cooperativo do Brasil (Ban-
coob) e Banco Mercantil do 
Brasil para o pagamento do 
Imposto Predial e Territorial 
Urbano (IPTU) referente a 
2020, por meio de autoaten-
dimento e internet. Além dis-
so, também é possível pagar 
a cobrança em corresponden-
tes bancários (lotéricas). 

Outra opção para quem 
não possui conta bancárias 
nas instituições conveniadas é 
recorrer ao banco Original, no 
qual é necessário apenas um 
cadastro para abrir a conta e 
poder realizar a transação. 

Os carnês já começaram 
a ser entregues aos contri-
buintes e devem chegar a 
todas as residências até o 
fim desta semana. No en-

tanto, já é possível conferi-
-los e pagar por meio da 
versão on-line (ou 2ª via) no 
portal oficial da Prefeitura 
de Guarulhos (http://fazen-
da.guarulhos.sp.gov.br/). 
O imposto pode ser pago à 
vista ou em até 12 parcelas. 

Neste ano foram geradas 
365 mil cobranças, com os 
primeiros vencimentos pre-

FOTO: MAYARA NASCIMENTO
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vistos para os dias 28, 29, 30 
e 31 de janeiro. Desde 2018 o 
valor do IPTU segue conge-
lado para contribuintes que 
quitarem o imposto dentro 
do prazo, seja por cota única 
ou parcelado. Além disso, o 
pagamento integral pode ser 
realizado com 10% de des-
conto até a data de vencimen-
to da primeira parcela.

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Representantes 
da Uniblocos e da Guarda Ci-
vil Municipal (GCM) de Gua-
rulhos se reuniram ontem na 
sede da Secretaria de Cultura 
para alinhar a segurança dos 
foliões que participarão dos 
desfiles dos blocos de rua de 
Guarulhos. Nesse primeiro 
encontro, que contou com 
a presença do secretário de 
Cultura, Vitor Souza, ambas 
as entidades trataram de 
demandas pertinentes à se-
gurança durante os eventos, 
que têm início no próximo 
dia 8, sábado, com o desfile 
do Bloco do Delega a partir 
das 12h, no Gopoúva.

No último domingo (19), a 
Uniblocos e a Prefeitura pro-
moveram o primeiro Grito de 
Carnaval de 2020 no Bosque 
Maia, evento que reuniu tanto 
os blocos de rua quanto os fo-
liões numa festa cheia de co-
res e marchinhas de carnaval.

O próximo encontro inter-
setorial com as pastas envol-
vidas no carnaval 2020 deve 
acontecer na próxima quinta-
-feira e, além da equipe de 
eventos da Secretaria de Cul-
tura, deve contar com a par-
ticipação de representantes 
das secretarias de Desenvol-
vimento Urbano e Transpor-
tes e Trânsito.

O calendário dos blocos 
de rua, que começa com o 
desfile do Bloco do Delega, 
conta também com a ani-
mação do Bloco Peskaki-
nada (9/2, 12h, Lago dos 
Patos), Piores do Ano (16/2, 
12h, Cidade Seródio), Uni-
dos dos Meus Ovos (29/2, 
12h, Jardim Bela Vista), 
Fanfarrões (1/3, 12h, Vila 
Camargo), Jacaré de Teta 
(7/3, 12h, Parque Cecap), 
Bloco do Bem Dito (8/3, 
12h, Vila Barros) e Mindu-
ca (14/3, 12h, Gopoúva).

GCM e Uniblocos discutem 
segurança dos foliões durante 
desfiles dos blocos de rua

Nos últimos dois anos, prefeitura instalou quase 2 mil pontos novos de iluminação

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O Centro Universitário Eniac, referência em inovação e tecnologia, oferece bolsa de até 100% em matrículas para os cursos de graduação aos 
candidatos que utilizarem a pontuação do Enem para ingressar na universidade. São mais de 300 vagas ofertadas, distribuídas entre os cursos da insti-
tuição. O desconto é com base no desempenho individual obtido pelos candidatos no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) a partir do ano de 2013.

As inscrições podem ser feitas por meio do site https://vestibular.eniac.edu.br/enem onde o candidato terá acesso ao regulamento, e o encerramento do 
prazo varia de acordo com a quantidade de bolsas. O benefício é válido apenas para estudantes que ingressarem no primeiro semestre de 2020 e que não 
efetuaram a matrícula até o dia 16/01/2020.

Para participar, o candidato deverá fornecer a seguinte documentação: extrato do resultado do ENEM (documento oficial do INEP/MEC que comprove 
a classificação no exame); CPF e RG; CPF e RG dos pais e responsáveis, no caso de menores de idade; Comprovante de residência atual com CEP; Histórico 
Escolar e Certificado de conclusão do Ensino Médio.

O resultado da concessão de bolsas será divulgado após o candidato entregar os documentos exigidos para inscrição. Mais informações pelos telefones 
2472-5500/99312-5080.

LUCY TAMBORINO - LUCY TAMBORINO - A prefeitu-
ra entregou nos últimos dois 
anos 1.965 novos pontos 
de iluminação. De um ano 
para o outro a instalação 
cresceu 77%. Isso porque se 
em 2018 foram 708 novos 
pontos de iluminação, já no 
ano passado significaram 
1.257. A medida é coorde-
nada pelo Departamento de 
Iluminação Pública (DIP), 
da Secretaria de Obras. 

Milhares de pessoas já fo-

Centro Universitário Eniac oferece mais de 300 vagas com até 100% de bolsa pela nota do Enem

ram atendidas pelo progra-
ma que beneficiou inúmeros 
bairros de regiões como Ta-
boão, Bonsucesso, Pimentas, 
Invernada, Cabuçu, Jardim 
Cumbica, Itaim e Bananal. 
Os novos pontos foram ins-
talados, por exemplo, em 
ruas, vielas e praças. 

O DIP também é res-
ponsável pelos reparos nos 
pontos já existentes, sendo 
que foram cerca de 45.746 
unidades consertadas neste 

período: um total 22.746 no 
ano passado e aproxima-da-
mente 23 mil em 2018. 

De acordo com a prefei-
tura, a iluminação pública 
é essencial por permitir que 
as pessoas pos-sam desfrutar 
do espaço público no período 
noturno, tendo em vista que 
uma rua iluminada é mais 
segura, auxilia na circulação 
de carros e pedestres e asse-
gura o melhor aproveitamen-
-to das áreas de lazer.
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Guarulhos recebe mais um lote da vacina pentavalente

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A prefeitura re-
cebeu ontem mais 10 mil do-
ses da vacina pentavalente, 
que é administrada em crian-
ças aos dois, quatro e seis 
meses de idade, prevenindo 
contra difteria, tétano, coque-
luche, hepatite B e a bactéria 
Haemophilus infl uenza tipo 
b, que pode causar meningi-
te e outros tipos de infecções. 
No último dia 8, o Ministério 
da Saúde já havia destinado 
ao município um lote com 

seis mil vacinas.
Em falta em todo o país 

desde agosto passado, o imu-
nobiológico segue sem pre-
visão de normalização pelo 
Ministério da Saúde. A Secre-
taria de Saúde de Guarulhos 
administra em média seis 
mil doses de pentavalente 
por mês em situação de re-
gularidade e, desde que teve 
início o problema de desabas-
tecimento nacional, o muni-
cípio recebeu apenas 25.350 

FOTO: DIVULGAÇÃO
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vacinas, sendo os dois repas-
ses anteriores efetuados em 
14/10/2019 (3.350 doses) e em 
31/10/2019 (seis mil doses).

Sendo assim, desde agos-
to passado, Guarulhos não 
tem recebido a vacina penta-
valente regularmente todos 
os meses. Além disso, o mon-
tante repassado no período 
equivale a quase duas mil do-
ses a menos mensais do que 
o município precisaria para 
atender sua demanda.

As 10 mil vacinas que 
chegaram nesta terça-feira ao 
município serão distribuídas 
às Unidades Básicas de Saúde 
(UBS), as quais foram orien-
tadas a anotar o nome das 
crianças que compareceram 
aos postos no período de de-
sabastecimento. Com isso, a 
partir desta quarta-feira (22), 
as UBS devem começar a con-
vocar as crianças para se va-
cinar de acordo com a dispo-
nibilidade de doses enviadas 
pelo Ministério da Saúde.

LUCY TAMBORINO - LUCY TAMBORINO - O Ministério 
da Saúde reservou R$ 250 mi-
lhões a mais para aumentar o 
número de cirurgias eletivas 
a serem realizadas pelo Siste-
ma Único de Saúde (SUS). Os 
repasses começam a ser feitos 
já em janeiro para diminuir as 
fi las para 53 tipos de procedi-
mentos. Segundo a pasta, a ex-
pectativa é zerar a fi la de espera 
de pacientes que aguardam por 
esses procedimentos, que não 
têm caráter de urgência e são 
de média complexidade.

Em Guarulhos, um total de 
30.108 pessoas pode precisar 
realizar um dos 53 tipos de 
cirurgias eletivas. Só para con-
sulta de oftalmologia em adul-
tos são 17.738, seguido cirurgia 
vascular e proctologia, com 
2.231 e 3.272 pessoas, respec-
tivamente. Outras especialida-
des também estão contempla-
das na lista de procedimentos.   

De acordo com a Secretaria 
de Saúde, como se trata de fi la 
de espera, esses pacientes ain-
da serão avaliados. Portanto, o 
procedimento a ser executado, 
dependerá de conduta médica. 
Por exemplo, no caso da oftal-
mologia, os pacientes passarão 
por consulta e, se houver neces-
sidade do procedimento cirúr-
gico específi co, o mesmo será 
realizado pela unidade de refe-
rência. A pasta ainda destacou 
que a fi la de espera pode con-
templar outros procedimentos.

Ministério da Saúde quer zerar fila de 
espera por cirurgias eletivas; na cidade 
há mais de 30 mil pessoas aguardando

Rua Silvestre Vasconcelos Calmon, 517 Vila Pedro Moreira - 
CEP 07020-001 - Guarulhos - SP

(11) 97386-9260ATENDIMENTO DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA
DAS 8H ÀS 16H (11) 2087-7789

VENHA NOS CONHECER!
TEMOS CERTEZA QUE SE SURPREENDERÁ 

COM O QUE ESTAMOS OFERECENDO A 
VOCÊ: QUALIDADE DE ATENDIMENTO, 
SERVIÇOS MÉDICOS E CUIDADOS A UM 

CUSTO QUE CABE NO SEU BOLSO!

ESPECIALIDADES

ACUPUNTURA
ANDROLOGIA
CARDIOLOGIA

CIRURGIA VASCULAR
CLÍNICA GERAL
DERMATOLOGIA

ENDOCRINOLOGIA
FISIOTERAPIA
GASTROLOGIA

GERIATRIA
GINECOLOGIA

MASSOTERAPIA
ODONTOLOGIA
OFTALMOLOGIA

OTORRINO
PROCTOLOGIA

PSICOLOGIA

CENTRO DE COLETA
EXAMES LABARATORIAIS
EXAMES DA IMAGEM

NOSSO CENTRO MÉDICO ESTÁ 
VOLTADO PARA O BEM-ESTAR DA 

MELHOR IDADE, PROPORCIONANDO 
QUE SUA QUALIDADE DE VIDA 

AUMENTE SUA QUANTIDADE DE VIDA

AGENDE JÁ 
SUA CONSULTA

PROMOÇÃO 
DE INAUGURAÇÃO

CONSULTA EM QUALQUER 
ESPECIALIDADE
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Prefeitura realiza reconstrução de galeria 
de água pluvial na CIS Cumbica

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A prefeitura, 
por meio da Secretaria de 
Serviços Públicos, trabalha 
na reconstrução de uma gale-
ria de águas pluviais na Rua 

Colônia Leopoldina, Cidade 
Industrial Satélite de Cum-
bica.  A equipe da Adminis-
tração Regional Cumbica In-
dustrial executa a troca de 25 

FOTOS: DIVULGAÇÃO/PMG

FOTO: SIDNEI BARROS

metros de tubos de concreto 
e a implantação de quatro bo-
cas de leão, espécie de grelha 
que capta as águas de chuvas 
direcionando-as para as gale-
rias. A ação é realizada com 
apoio da Proguaru e a previ-
são de término dos serviços é 
o final desta semana.  

O trabalho teve início 
em dezembro após técnicos 
constatarem que a galeria es-
tava com entupimento severo 
e após tentativas sem sucesso 
de desobstrução com cami-
nhão hidrojato, um veículo 
equipado com uma bomba 
de alta pressão e vazão para 
lavagens e desobstruções.

DA REDAÇÃO  - DA REDAÇÃO  - Durante a ma-
drugada desta terça-feira 
(21) o trabalho de revitali-
zação viária executado pela 
Prefeitura de Guarulhos 
prosseguiu. As equipes da 
Secretaria de Transportes e 
Mobilidade Urbana (STMU) 
beneficiaram mais sete bair-
ros da cidade com sinaliza-
ção viária vertical, troca e 
limpeza de placas.

O trabalho se concentrou 
nas ruas Zeferino Alves de 
Oliveira, no Jardim Ponte 
Alta, Maria de Quitéria Jesus 
Medeiros, em Bonsucesso, 
Manoel Reis da Silva, na Vila 
Carmela, Salvador Gaeta, na 

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A prefeitura, 
por meio da Secretaria de 
Obras, deu início em janeiro 
ao recapeamento da avenida 
Jurema, no Pimentas. A obra, 
realizada entre a estrada Pre-
sidente Juscelino Kubitschek 
de Oliveira e a rua Jacutinga, 
consiste no recapeamento 
asfáltico e recomposição de 
sarjetas e sarjetão. A duração 
é de aproximadamente cinco 
meses, com término previsto 
para o mês de junho.

O comprimento apro-
ximado da obra é de 1.150 

Vila Augusta, além das ave-
nidas Dona Eugênia Macha-
do da Silva, na Vila Galvão, 
Tomé de Souza, no Jardim 
Vila Galvão, e Torres Tibagy, 
no bairro de mesmo nome, 
onde foi realizado todo o 
processo de revitalização do 
solo. Além disso, foi dado 
apoio para a troca do semáfo-
ro no cruzamento da avenida 
Salgado Filho com a rua Ser-
ra, no Jardim Santa Mena.

O processo de revitaliza-
ção vai prosseguir por todas 
as regiões da cidade, dando 
prioridade às áreas de esco-
las e hospitais, além de vias 
com trânsito intenso.

metros, sendo 14.703,50 m² 
de área pavimentada. Além 
disso, a intervenção contem-
pla serviços de correção da 
drenagem superficial em sar-
jetas e sarjetões nos trechos 
com danos mais significati-
vos e recapeamento em duas 
camadas, sendo a primeira 
com base asfáltica e a segun-
da com revestimento asfál-
tico (acabamento asfáltico/
capa), sendo finalizada com o 
nivelamento das tampas dos 
poços de visita (águas plu-
viais e esgoto).

Mais 7 ruas e avenidas da cidade são 
beneficiadas pela revitalização viária

Começa o recapeamento da avenida Jurema

Cidade realiza serviços de zeladoria para 
evitar enchentes na avenida Guinle

Região de Cumbica vai ganhar parque e Centro Dia do Idoso

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Desde o último 
dia 13, funcionários da Re-
gional Cumbica Industrial da 
Secretaria de Serviços Públi-
cos de Guarulhos e agentes 
da Secretaria de Meio Am-
biente (Sema) trabalham na 
limpeza de travessias e roça-
gem do mato da vala de dre-
nagem localizada na avenida 
Guinle, no Jardim Cumbica. 
O serviço tem por objetivo fa-
cilitar o escoamento de água 
e evitar que o local transbor-
de nos períodos chuvosos. Os 

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Com 95% das 
obras concluídas, em breve 
os moradores da região de 
Cumbica serão contempla-
dos com o primeiro Centro 
Dia do Idoso (CDI), localiza-
do na rua Guataporanga, 385 

(Cidade Jardim Cumbica). No 
local, está sendo implantado 
também um parque de nove 
mil metros quadrados, com 
pista de caminhada, quadra 
poliesportiva, playground e 
academia popular. Na última 

quinta-feira (16), os secretá-
rios de Desenvolvimento e 
Assistência Social, Alex Vite-
rale, e o de Meio Ambiente, 
Abdo Mazloum, realizaram 
uma vistoria para verificar o 
andamento dos trabalhos.

Todo o projeto e o acom-
panhamento da obra foram 
realizados pela Secretaria de 
Meio Ambiente, através da 
Divisão de Projetos, Contra-
tos e Fiscalização. Ele foi exe-
cutado com recursos federais 
do Ministério do Desenvolvi-
mento Regional, no valor de 
R$ 4 milhões.

trabalhos continuarão pelas 
próximas semanas à medida 
que os serviços se iniciam 
nas valas de ruas adjacentes.

Os servidores que execu-
tam esse trabalho encontram 
diversos materiais como 
garrafas pet, sacolas, entre 
outros. A Sema alerta que é 
importante que cada cidadão 
colabore e não jogue lixo ou 
resíduos em praças, ruas e 
rios, ajudando a manter a 
cidade limpa e reduzindo as 
causas de enchentes.
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OPINIÃO

O Produto Interno Bruto (PIB, soma 
de todos os bens e serviços produzidos 
no país) cresceu 0,8% no trimestre 
encerrado em novembro de 2019 na 
comparação com o trimestre findo 
em agosto daquele ano. O dado é do 
Monitor do PIB, divulgado hoje (21) 
pela Fundação Getulio Vargas (FGV). 
Segundo a FGV, o PIB cresceu 1,9% na 
comparação com o trimestre encerrado 
em novembro de 2018 e 1% na taxa 
acumulada em 12 meses. Considerando-
se apenas o mês de novembro, o PIB 
teve altas de 0,3% na comparação com 
outubro de 2019 e de 1,6% em relação 
a novembro de 2018. Na comparação do 
trimestre encerrado em novembro com 
o trimestre findo em agosto de 2019, 
a alta de 0,8% foi influenciada por um 
crescimento no mesmo patamar, de 
0,8%, do setor de serviços. A indústria 
cresceu 0,5% e a agropecuária, 0,3%.

A exposição interativa “Matemática: 
um outro olhar” abre a programação 
de 2020 do Centro Universitário Maria 
Antonia, da Universidade de São Paulo 
(USP), com objetos feitos para encantar, 
desafiar, instigar e surpreender os 
visitantes de todas as idades, mesmo 
aqueles que não costumam ter uma 
relação tão amigável com essa ciência, 
por relacioná-la apenas a conteúdos 
escolares. A mostra, que será aberta 
em 5 de março, reúne peças do acervo 
do Centro de Difusão e Ensino de 
Matemática do Instituto de Matemática 
e Estatística (IME) da USP, que há 17 
anos produz materiais que despertam o 
interesse das pessoas por matemática. 
Entre as atrações estão as “árvores 
de steiner”, que mostram como as 
películas de sabão nos dão a resposta 
para saber a menor distância entre dois 
pontos.

ANOTE

Como a data é móvel, no Brasil pode 
coincidir com o Dia Nacional de 
Combate à Intolerância Religiosa

Em tempos de consumismo 
desenfreado, intolerância, precon-
ceitos, desrespeito e agressões, 
hipocrisia e “customização da fé”, 
a celebração do Dia Mundial da 
Religião é uma oportunidade de 
reflexão. A data comemorativa foi 
proposta pela primeira vez pela 

Assembleia Espiritual Nacional 
da fé bahá’í, uma religião fundada 
por Bahá’u’lláh (1817-1892), na re-
gião da Pérsia.

Esse encontro, realizado pe-
los bahá’í dos Estados Unidos da 
América (EUA) em 1949, delibe-
rou que o terceiro domingo do 
mês de janeiro seria dedicado a 
celebrar a harmonia entre os prin-
cípios espirituais das religiões do 

mundo. Como a data é móvel, no 
Brasil pode coincidir com o Dia 
Nacional de Combate à Intolerân-
cia Religiosa, no dia 21 de janeiro.

Comemorado inicialmente em 
algumas cidades e estados ameri-
canos, o Dia Mundial da Religião 
se estendeu para outros países ao 
longo dos anos. Contudo, a pro-
posta dos bahá’í não é isenta de 
críticas, pois tem como base um 
universalismo religioso. Seu ob-
jetivo é promover a paz e a har-
monia entre as religiões ao con-
siderar seus elementos comuns, 
suas regras de ouro, visando a 
superação de todo tipo de pre-
conceito e intolerância. Assim, 
a humanidade poderia trilhar os 
caminhos da paz.

As ideias que cunharam essa 
data comemorativa vão ao encon-
tro da necessidade contemporânea 
de promover uma educação para a 
paz. Entre os desafios de nossa so-
ciedade, está superar a miséria e a 
fome, diminuir as desigualdades, 
cuidar do planeta, superar precon-
ceitos e respeitar a diversidade. 
Em suma, valorizar e promover o 
ser humano e a humanidade.

O enfrentamento desses desa-
fios demanda conscientização e a 
promoção de uma educação que 
cuide do ser humano consideran-
do todas as suas dimensões. Dian-
te do individualismo e da egolatria 
que marcam o cenário contempo-
râneo, promover uma educação 
para paz de valorização e respeito 
pelo outro, independente de sua 
religião e outras singularidades, 
tornam-se ações imprescindíveis.

No Dia Mundial 
da Religião, 
precisamos educar 
para a paz

PONTO
DE VISTA

fi lósofo, teólogo e professor 
de Área de Humanidades 
do Centro Universitário 
Internacional Uninter

LUÍS FERNANDO LOPES

FECHE UM CONTRATO DE LOCAÇÃO COM TUDO INCLUSO

SEM CUSTO INICIAL

Rua João Zacharias, 295, Macedo - Guarulhos /SP

SOLICITE JÁ UMA VISITA

Soluções de impressão sob medida para sua empresa

(11) 2442-7023 | (11) 976291905

Sua empresa aceita economizar?

DE VISTA

fi lósofo, teólogo e professor 

LUÍS FERNANDO LOPES
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Volta às aulas terá mais de 1,7 mil 
alunos nos três novos CEUs

LUCY TAMBORINO - LUCY TAMBORINO - Um total 
de 1.714 alunos deve ini-
ciar as aulas no próximo 
dia 5 (quarta-feira) em uma 
estrutura totalmente nova 
nos três Centros Educa-
cionais Unificados (CEU): 
Bonsucesso, Continental e 

Itapegica/São Rafael. Os lo-
cais foram inaugurados em 
dezembro do ano passado.

No CEU Bonsucesso 
já estão matriculadas 96 
crianças na modalidade 
creche e na pré-escola 491. 
Já no Continental até agora 

FOTO: LUCY TAMBORINO

124 alunos na primeira mo-
dalidade e 250 na segunda, 
além de 315 para o Ensino 
Fundamental. Ainda Itape-
gica/São Rafael já estão ins-
critas 167 na creche, 134 na 
pré-escola e 137 no Ensino 
Fundamental. 

Os três locais ainda con-
tam com vagas em aberto, 
no Bonsucesso e no Conti-
nental, até a segunda-feira 
(20), havia vagas para cre-
che e pré-escola. Já no Ita-
pegica/São Rafael, além 
dessas duas modalidades, 
ainda era possível fazer 
matrículas para o Ensino 
Fundamental. Já para popu-
lação em geral, conforme o 
calendário dos CEUs, o pe-
ríodo de matrículas para os 
cursos oferecidos será entre 
27 de fevereiro e 5 de mar-
ço. O início dos cursos está 
previsto para 9 de março.

LUCY TAMBORINO - LUCY TAMBORINO - O Depar-
tamento Estadual de Trân-
sito de São Paulo (Detran-
-SP) iniciou nesta semana o 
credenciamento de estam-
padores para operação das 
placas do padrão Mercosul 
no Estado de São Paulo. 
Com isso, o emplacamento 
só estará disponível no dia 
1º de fevereiro, para a frota 
de 703.960 mil em Guaru-
lhos (últimos dados, conta-
bilizados em novembro). 

A medida obedece ao 
que foi determinado em 
uma resolução do Conselho 
Nacional de Trânsito (Con-
tran), que se aplica a todos 
os estados brasileiros. A es-
tampagem, comercialização 
e instalação das placas se-
rão serviços prestados pelas 
empresas credenciadas pelo 
Detran e cabe a elas deter-
minar os valores. 

De acordo com o órgão, 
a resolução torna possível 
a livre concorrência. O de-
partamento deve somente 
acompanhar o provimento 
da infraestrutura de tecno-
logia de informação e con-
trole das operações de em-
placamento.

A nova placa não é obri-
gatória neste momento para 
todos os veículos, somen-
te para os que realizarão 
o primeiro emplacamento 
ou aqueles que precisarem 
substituir o item em decor-
rência de mudança de cate-
goria do veículo ou furto, 
extravio, roubo ou dano da 
referida placa. A exigência 
também atinge veículos 
que forem transferidos de 
município ou estado. Pes-
soas que desejam trocar vo-
luntariamente também po-
dem aderir o novo modelo. 

Mais de 700 mil veículos em Guarulhos poderão 
utilizar a placa Mercosul a partir do dia 1º

Folha Metropolitana

@fmetropolitana_

 11 99643-2765

@jornalfolhametro

@folhametropolitanagru

Já nos segue em todas 
as nossas redes sociais?

Receba a 
edição on-line
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ÁRIES: Com alegria poderá fazer as coisas que deseja 
com maestria muito maior no momento, tente apresen-
tar o brio necessário. 

TOURO: Muitas coisas fora de seu controle ocorrerão 
para que venha fazer algo bom. Júpiter obstruirá muito o 
caminho para você nesse alto nível de jogo nos negócios. 

GÊMEOS: Precisa manter as coisas no campo da simpli-
cidade para as-sim poder tirar proveito de cada situação. 
Sendo assim você poderá pensar como agir.

CÂNCER: Muitos sentimentos invadirão o seu coração 
com algumas coisas novas. Vênus fará você se sentir 
mais isolada do que em outros momentos mais críticos. 

LEÃO: Impor-se contra qualquer tipo de coisa que for 
dita contra você demonstrará o quanto é forte. Em 
Mercúrio essa força fi cará evidente.

VIRGEM: As atividades que ocorrem dentro do satélite 
natural da terra em relação ao planeta Urano tende a 
modifi car seu dia.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETASPALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 63

PS
EMANCIPAR

OCEANICO
DOUTORAL
ITRPIRO
NEOFITA
HCORNJA

SALINAGEM
ERODAB
LEUORCA

MURRORIR
NGUMEI
DIATON

ANUAUSTRO

EM

Operação
feita no
cérebro
(Med.)

Gato, em
inglês

Quitute da
culinária
baiana

Cilindro
para

esticar
massa

Feito de
certa
resina
fóssil

(?) Belt:
cinturão
do milho,
nos EUA

Almeida
(?),

escritor
português

Produção
da maior

riqueza do
RN

(?) da
fortuna,
carta do

tarô
"Escreveu,
não (?), o 

pau comeu"
(dito) 

Ataca fo-
cas, balei-
as e gran-
des peixes

Parte
cortante

das facas

Otis
Redding,

músico de
soul

Deus da
Mitologia
egípcia

O Sul
(Geog.)

Robô ex-
plorador
de Marte

Imprevisto

"Fogo", em 
"pirotécnico"

Parte do
fogão

"(?) é o me-
lhor remé-
dio" (dito) 
Todavia

Forma de venda de
viagens turísticas

Ritmos que formam a
base da MPB

Libertar 

Relativo
aos mares

Imposto
Territorial

Rural 

A pose do
indivíduo
que finge
ser muito

culto

A hora
decisiva

Aquela
que

acabou de
receber o
batismo

Pancada
com a
mão

Ave tida
como

agourenta

(?) Moore,
atriz 

Byte
(símbolo)
101, em
romanos

3/cat. 4/aton — corn. 6/spirit. 7/garrett.

LIBRA: As coisas que ocorrem em Saturno serão muito 
importantes e, criarão uma grande liberdade para você 
atingir um novo nível de determinação.

ESCORPIÃO: Mudar será algo constante dentro de você, 
mas precisará fi car fi rme em seus principais ideais. Have-
rá uma fonte de luz forte no planeta Plutão.

SAGITÁRIO: Vivenciará alguns momentos de discor-
dância com mem-bros da forte constelação de Gêmeos. 
Dentro do planeta Mercúrio muita confusão irá ocorrer.

CAPRICÓRNIO: Competir será uma boa iniciativa em que 
poderá apre-sentar, para que o seu signo ganhe ainda 
mais energias nesses momentos. 

AQUÁRIO: Não mostrará que depende tanto de alguém 
para conseguir fazer as coisas fundamentais deste seu 
dia. 

PEIXES: Terá bastante amor no decorrer do seu dia, 
cativará bastante gente. Aqueles lugares dos quais são 
muito sombrios devem ser evitados por você.

HORÓSCOPO

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - “Dia após Dia, 
Disciplina e Gratidão” é o 
título do livro do jornalista 
José Augusto Pinheiro, que 
será lançado no próximo dia 
5 de fevereiro. A obra é com-
posta de 31 capítulos, um 
para cada dia do mês. “Trata-
-se de livro diferente porque 
sugere a quem o ler que te-
nha a disciplina de assimilar, 
em cerca de três minutos, o 
conteúdo do texto do dia. A 
seguir, o leitor e a leitora vão 
praticar a refl exão sobre o 
seu cotidiano, contabilizando 

Jornalista guarulhense lança livro que 
valoriza o tempo e os bons hábitos
FOTO: DIVULGAÇÃO

SIGA-NOS NO

/jornalfolhametro
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dos leitores de 
jornal impresso 

da cidade leem a

dos leitores de 
jornal impresso 

da cidade leem a

as boas sementes plantadas 
e os frutos colhidos no fértil 
solo da Vida”, afi rma o autor.

Segundo ele a gratidão, 
mais do que um ato de quem 
é educado, é valor eterno a 
ser edifi cado no nosso ínti-
mo. “É muito fácil dar graças 
a Deus quando tudo está ca-
minhando bem. O desafi o, 
porém, reside em continuar 
agradecido quando os desa-
fi os surgem a nossa frente. 
É necessário perseverar, dia 
após dia”, disse.

Assim que souberam do 
lançamento do livro, os em-
presários Nélio Ongaratto e 
Ivonete Alves das Chagas, a 
‘Neguinha’, ofereceram o es-
paço físico para receber em 
altíssimo nível os convidados 
do autor. “Nós acreditamos 
no poder da gratidão como 
fator de prosperidade mate-
rial e espiritual. Os leitores 
do José Augusto serão mui-
to bem-recebidos em nossa 
Casa”, disse a chef Neguinha.

No livro, o autor mencio-
na a Oração de São Francis-
co, na qual este é um dos 
versos mais signifi cativos: 
“É dando que se recebe”. “A 

natureza é plenamente sábia 
e nos ensina que a troca de 
energias é a base para o al-
cance de qualquer objetivo. 
Para colher é preciso plantar 
antes, e saber cuidar”, afi rma 
o autor. Assim, parte dos re-
sultados das vendas do livro 
terá como destino a Materni-
dade Jesus, José e Maria. A 
obra social atende a popula-
ção carente, com a média de 
600 partos realizados men-
salmente, sem cobrança de 
qualquer ordem. Para tanto, 
os recursos do Sistema Único 
de Saúde e do Poder Público 
Municipal são fundamentais 
para o fechamento das contas 
mensais. No entanto, além de 
insufi cientes, os repasses têm 
ocorrido com atraso. “Todos 
nós devemos nos unir em 
torno dessa causa”, diz.

Serviço:
Data: 05/02, quarta-feira, 
das 17h às 21h
Local: Ponto Ka Costela-
ria, avenida Paulo Fac-
cini, 1.375 – Centro (em 
frente ao Bosque Maia)



CLASSIFICADOS

SERVIÇOS PUBL.LEGAL

NEGÓCIOS

Oportunidade

IMÓVEIS

Vende-se

Aluga-se

Relax

Serviço

EMPREGO

Contrata-se

VENDEDORA
Externa e Telemarketing. 
Que  more em Guarulhos.  
Contato  F.:(11) 93001-6474
LAVA RÁPIDO
em Guarulhos contrata c/ 
exp. comprovada. Salário 
a combinar. Contatos pelos 
fs.: 2468-2662/2229-1732.

DETETIVE PARTICULAR
Para Todas as causas!!. F.: 
2475-2173/ 97652-7297.

VENDE-SE  PAPELARIA
próx. Extra da Faria Lima, 
Toda Informat. c/ camaras 
de seg. F.: 4218-2244

CASA MONGAGUÁ
2 Dorms., sala, coz. e wc. 
, a 3 quadras da praia. F.: 
99931-1974/ 2949-2434

KAKAU  MASSAGEM
Morena fogosa. Local 
discreto. Atendo só. F: 
96414-1996 (Whats)
NOZOMI  JAPA 21A.
Fitness, legítima e linda. F.: 
93476-1358 what

ANUNCIE 
AQUI 

97380-7685

ANUNCIE 
AQUI 

97380-7685

ANUNCIE AQUI 
97380-7685
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MANUTENCISTA
Para ONG. Necessário morar 

na ONG em ITU. 
Conhecimentos serralheria, 

alvenaria, elétrica e 
hidráulica. Gostar muito de 

animais. Oferecemos: 
alojamento, refeições, sete 

folgas por escala. R$ 
1.200,00,  Wi-Fi, sala TV. 

Enviar currículo: 
vagaparaong@gmail.com 

VENDE-SE
GALPÃO TERRENO

SOMENTE TERRENO
1.000 M2 R$ 250 MIL
2.200 M2 R$ 500 MIL
4.500 M2 R$ 900 MIL 

ACEITO PARCELAMENTO 
E VEÍCULOS

F: 99621-0426

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

MASSAGEM TERAPÊUTICA

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

ROBERTA
MASSAGISTA

Pro�ssional 
R$100,00 1/2 hora 

ou R$150,00 1 hora
F.: 99230-6461

www.robertarelax.blogspot.com.br

A Centervane Materiais 
Para Construção LTDA  

inscrita sob o CNPJ 
72.017.155/0001-41 e 

Insc. Estadual n.º 
336.369.832.113, vem 

por meio deste 
comunicar o extravio da 

impressora �scal tipo 
ECF-IF, marca 

BEMATECH, modelo 
MP-4000 TH FI, nº de 

fabricação 
BE091110100011308751 
série 953646 na data de 

22/08/2019.

EXTRAVIO

CASA STA. LÍDIA
2 Dorms., 2 vaga churrasq. 
lavanderia 180 mil aceita 
carro. F.: 94249-5706 
whats.
APTO.
Condomínio Único 2 
dorms.,+ dep., lazer 
completo 1 vaga. 210 mil 
ac. carro. Ac. fi nanc. F.: 
94249-5706 whats.
APTO.EMÍLIO RIBAS
2 dorms., sala c/sacada 1 
vga salão de festa. 220 mil 
aceita fi nanc. F.: 94249-
5706 whats.

SALA
COMERCIAL

Ótima, 
reformada.
Em frente a 

Faculdade de 
Medicina. 

R$ 500,00 
direto com 
proprietário

F.: 99901-6804

APTO MORADA DO SOL
2 Dorms., 1 vga., R$ 150 
Mil ac. auto parte de pgto. 
F.: 96755-1166
TERRENOS GUARULHOS
Novas vagas, com 
entrada de  $ 2.000,00 
ATO + 8 parcelas de $ 
1.000,00.  Mensais de 
R$ 720,00 só após pagar 
entrada.  Infraestrutura 
Inclusa. Bairro planejado 
com acessos para Jardim 
Acácio e Sesi Cocaia, 
planos por tempo limitado.  
F:4969-4226/ 4969-
0884 Zap: 95422-8439 
/ 94489-3132 www.
cooperterrahabitacional.
com.br
APTO. PONTE GRANDE
180Mil , 2 dorms.,  Sala 
,  Coz.  Wc,   Área 53Mts², 
Condom. completo  Piscina,  
Play Grand  Salão de festas 
churras.  Quadra  Portaria 
24hrs . Acesso p/SP, 
próximo metrô Penha. F.: 
98121-5581 whats.
VENDO APTO.
no Cecap. Para investidor. 
Alugado. Ótimo preço. 
94013-7411

VENDO CASA
Mongaguá com piscina. 
Ocasião. F.:  94013-7411
APTO.
Cond Máximos. 2 dorms.,+ 
dependecia 1 vaga  240 
mil aceita fi nanc. F.: 94249-
5706 whats.
CASA NAS  MALVINA
próx do Aeroporto. 2 
dorms + dependência , 
churrasqueira, 2 vagas.180 
mil aceita carro. F.: 94249-
5706 whats.
APTO.
Cond único 2 dorms+ 
dependência 1 vaga.lazer 
completo. F.: 94249-5706 
whats.
CASA STA. EMILIA
Sobre Postosta Linda . 
Condomínio fechado 2 
dorms sala + dependência 
lazer completo 1 vaga 
portaria 24 horas  260 mil 
aceita fi nanc. F.: 94249-
5706 whats.

ANA 18A. INICIANTE
Atend. das 8 as 20hrs. Rua 
Cuevas, 18.  F: 2087-2091
CASA DE MASSAGEM
Relaxe c/prazer  R. Diogo 
Farias 230  Centro Gru.  
2408-8532/  94133-9823

Quarta-feira, 22 de janeiro de 2020

Lagoa Encantada, Oásis, glamping e chalés são novidades de Brotas

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Brotas é um desti-
no de natureza que se atualiza 
para que o turista tenha sem-
pre motivo para voltar. Entre o 
fi nal de 2019 e o início de 2020, 
ganhou duas novas atrações: a 
Lagoa Encantada no Brotas Eco 
Resort e o Oásis no Recanto das 
Cachoeiras. E, de quebra, dois 
estilosos meios de hospeda-
gem. Um é a Vila Poção, chalés 
que unem autonomia e confor-
to no conceito auto hospeda-
gem. E outro são as charmosas 
e confortáveis cabanas na mata 
do ecoparque Viva Brotas, o 
primeiro glamping de Brotas. 
Termo que surgiu da união das 
palavras glamour+camping, o 
glamping é um modelo de hos-
pedagem para quem quer a ex-

periência de acampar, mas não 
abre mão de conforto. 

A Lagoa Encantada é uma 
piscina com projeção mapea-
da, recurso que une tecnologia 
e fascínio em uma só técnica, 
uma tendência no universo de 
eventos. Ambientalizada em 
uma caverna cenográfi ca, leva 
os visitantes a uma viagem 
imersiva ao período jurássico e 
a um encontro mágico com os 
dinossauros. Isso é possível gra-
ças à iluminação cênica compu-
tadorizada, som digital e duas 
janelas de 500 polegadas onde 
os dinossauros “aparecem”. Co-
berta e aquecida, com 600 me-
tros quadrados, a Lagoa Encan-
tada tem também cachoeiras, 
cascatas, jatos de água, fontes 

FOTO: DIVULGAÇÃO

termais brotando do fundo e 
estruturas de pontos de Jacuzzi. 
“Trata-se de um virtuarium, 
união entre o virtual e o ima-
ginário. Agora estamos com a 
temática dinossauro, mas pode-
mos mudar as projeções mape-
adas, oferecendo sempre uma 
nova atração”, explica Antonio 
Rabello, gerente do Brotas Eco 
Resort. A atração, além de dis-
ponível aos hóspedes do resort, 
é aberta para day use.

Já o Oásis é uma grande pis-
cina de água corrente com toda 
a estrutura que o turista espera. 
Com aproximadamente 1,40 
metro de profundidade, é ideal 
para quem deseja um banho 
em água livre de cloro. Gran-
de, com cerca de 10 mil metros 
quadrados, a piscina tem área 
de areia formando uma prai-
nha, onde fi cam espreguiçadei-
ras e ombrelones, espaço para 
a prática de stand up e permite 
acesso de cachorros. Para quem 
está com criança pequena, tem 
piscina rasinha, de 20 centíme-
tros de profundidade. E tem 
duchas e área de alimentação 
com lanchonete. E isso tudo a 
apenas 50 metros da Cachoeira 
Santo Antônio.

Hospedagem
O Ecoparque Poção, que até recentemente funcionava 

somente para day use, agora também tem opção de hos-
pedagem com a inauguração de descolados chalés para 
locação, a Vila Poção. É opção para curtir o dia e dormir 
ao lado do rio Jacaré-Pepira e acordar com o som dos pás-
saros. “Os chalés foram concebidos para oferecer o máxi-
mo de conforto a um preço justo. Ampliamos o conceito 
“Simples e Mágico”, que já inspirava nosso parque e res-
taurante, para os chalés. É uma hospedagem que dá ao 
hóspede autonomia porque tem cozinha equipada, o que 
possibilita que ele se sinta em casa e prepare suas pró-
prias refeições. Os chalés oferecem a melhor vista da pai-
sagem, têm decoração supercuidadosa e equipamentos de 
qualidade. E preço justo graças ao conceito de auto hospe-
dagem, com senhas nas fechaduras e sem recepção”, deta-
lha Vivian Cunha, sócia-proprietária do ecoparque Poção.

Outro ecoparque que também tem hospedagem para 
quem quer uma imersão na natureza é o Viva Brotas. No 
fi nal do ano entraram em operação as cabanas constru-
ídas em sistema de palafi ta ao pé da serra, em área de 
mata preservada, o primeiro glamping de Brotas. “A expe-
riência que queremos proporcionar é dormir e acordar no 
mato, de preferência com o nascer e pôr do sol, com sim-
plicidade, mas muito conforto. O estilo palafi ta e o mate-
rial usado na construção – madeira de refl orestamento e 
tijolos de demolição de fazenda ao lado – foram escolhi-
dos para causar o menor impacto possível na natureza, 
assim como os móveis, que são de madeira reutilizada. 
O lixo é reciclado e a água utilizada é tratada e retorna 
para o lençol freático”, conta Cristiane Vieira, diretora do 
Ecoparque Viva Brotas.
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