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Auditoria aponta 1,2 mil falhas na 
construção do Rodoanel Norte
Relatório revelou que 59 delas podem impactar no funcionamento da rodovia como colunas de pontes tortas, rupturas e erosão de 
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Atualmente, o valor total para ir de São Paulo para o Rio de Janeiro está em cerca de R$ 60 e deve fi car, segundo a estimativa do governo, abaixo de R$ 50
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Sob coordenação da dupla Ge Gonçalves & 
Reinaldo e apresentação de Eduardo Amaral, 
o encontro conta com o apoio da Prefeitura de 
Guarulhos, que por meio da Secretaria de Cul-
tura tem o intuito de disseminar a música ser-
taneja entre os jovens e pessoas de todas as 
idades, que vêm dos quatros cantos da cidade 
para prestigiar os grupos e duplas guarulhenses.

trabalhar como garçonete. Certo dia encon-
tra uma caixa escondida no banheiro de sua 
casa e, pensando que era do antigo mora-
dor, decide procurá-lo. É assim que encontra 
Dominique (Maurice Bénichou). Ao ver que 
ele chora de alegria ao reaver seus objetos, 
a moça fi ca impressionada e adquire uma 
nova visão do mundo. Então, a partir de pe-
quenos gestos, ela passa a ajudar as pessoas 
que a rodeiam, vendo nisso um novo sentido 
para sua existência. 

Quem gosta de música sertaneja raiz tem 
uma ótima opção de entretenimento para 
fortalecer a presença caipira em Guarulhos. 
No próximo dia 15 de fevereiro, sábado, a par-
tir das 18h, o CEU Jardim Cumbica recebe o 
encontro Sertanejo Bom Demais, com uma 
programação mensal, gratuita e com classifi -
cação livre.

O Shopping Bonsucesso promove no 
próximo domingo, 16 de fevereiro, uma 
nova edição da Feira de Adoção de Ani-
mais. A iniciativa oferece aos visitantes 
a oportunidade de adotar um novo pe-
ludinho de maneira consciente, além de 
promover um encontro especial entre 
humanos e pets. Criada em parceria com 
o Departamento de Proteção Animal de 
Guarulhos, a feira apresenta para adoção 
cães e gatos, adultos e fi lhotes! Para incen-
tivar a adoção responsável, os interessados 

Um dos grandes sucessos do cinema eu-
ropeu, O Fabuloso Destino de Amélie Poulain, 
drama de 2001 do diretor Jean-Pierre Jeunet, 
será exibido na edição do Cine Cultura desta-
-quarta-feira (18). A exibição acontece às 19h 
no Auditório Pedro Dias Gonçalves, no Cine-
clube do Adamastor Centro. A entrada é gra-
tuita e a classifi cação, 14 anos. 

Após deixar a vida de subúrbio que levava 
com a família, Amélie muda-se para o bairro 
parisiense de Montmartre, onde começa a 

Sertanejo Bom Demais é atração no CEU Jardim Cumbica

Shopping Bonsucesso realiza feira de adoção de animais

Cine Cultura exibe ‘O Fabuloso Destino de Amélie Poulain’

ACONTECE

em levar um animal para casa precisam se-
guir critérios básicos, como ter mais de 18 
anos e apresentar RG, CPF e comprovante 
de residência. 

Todos os pets que participam da feira são 
previamente vacinados, vermifugados, mi-
crochipados e castrados e a adoção é total-
mente gratuita. Durante a edição, o evento 
receberá doações de ração para os animais 
do Departamento de Proteção Animal de 
Guarulhos. A feira acontece ao lado da en-
trada principal do shopping, das 12h às 16h. 

Embora seja muito cedo 
para qualquer prognóstico, 
a eleição deste ano em Gua-
rulhos parece se encaminhar 
para uma disputa entre o 
atual prefeito Guti e um can-
didato do Partido dos Traba-
lhadores, o PT, personifi cado 
pelo ex-deputado Elói Pietá, 
que já governou a cidade por 
dois mandatos seguidos. Não 
acredito em surpresas.

Têm-se como favas conta-
das a presença do atual pre-
feito num esperado segundo 
turno. E do outro lado, com to-
dos os problemas da legenda 
com as denúncias e processos 
já julgados de corrupção e en-
volvimento com empreiteiras, 
o lulismo continua forte no 
Município. Na verdade, dizem, 
o petrolão não chegou aqui. 
O funcionalismo público e os 
sindicatos de trabalhadores 
exercem papel importante e 
mais uma vez estarão com o 
PT de Elói e Lula. Espera-se.

Em São Paulo, o buraco é 
mais embaixo. Lula quer por-
que quer Fernando Haddad. 
O Ex-presidente acha que, 
para se ter algum sucesso na 
capital, o partido não pode 
prescindir da fi gura do ex-
-prefeito. O nome ainda está 
na lembrança de todos em 
função da última eleição pre-
sidencial. Só tem um proble-
ma: há resistência.

Pelo que se sentiu até 
agora, o próprio Haddad não 
estaria disposto a enfrentar o 
desafi o. O medo de uma der-
rota como a que aconteceu 
quando tentou permanecer 
na prefeitura e perdeu no pri-

meiro turno para João Doria 
permanece intransponível na 
cabeça do professor da USP. 
E tem o desejo de novamente 
tentar a presidência em 2022 
caso o próprio Lula não possa 
se candidatar, o que é muito 
provável.

É isso aí. A solução aqui de 
Guarulhos está difícil em São 
Paulo. Uma prévia já está ris-
cada do mapa. Lula não quer. 
E a palavra dele é lei no parti-
do. Como sempre foi.

Ouvi estes dias até o nome 
de Marta Suplicy. Embora 
queimada por sua adesão ao 
impeachment da presiden-
ta Dilma, Lula não deixou de 
se lembrar dela para com-
por uma chapa para o pleito 
do próximo mês de outubro. 
Como se sabe, o ex-presiden-
te não guarda mágoas. É, se-
gundo ele próprio, uma “me-
tamorfose ambulante”.

Marta pode compor, quem 
sabe, uma chapa com o pró-
prio Haddad, se o ex-prefeito 
e candidato derrotado à pre-
sidência por fi m concordar. 
Como vice, Marta poderia 
chegar onde ela sempre quis, 
sem esconder de ninguém. 
Mas como?

A solução é simples. Acei-
ta ser vice de Haddad e, caso 
o sucesso aconteça - apesar 
de ser uma aposta difícil - o 
salto pode acontecer. Haddad 
se afasta para ser candidato 
ao governo do Estado e abre 
caminho para Marta assumir a 
Prefeitura. Tudo com o aval do 
ex-presidente. Simples, não?

Só falta combinar com os 
eleitores.

CORES - E o colorido e perfume das fl ores seguem com destaque em meio ao cinza das cidades
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Ex-presidente Lula se encontra 
com Papa Francisco no Vaticano
MAYARA NASCIMENTO - MAYARA NASCIMENTO - O ex-
-presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva esteve ontem no 
Vaticano em reunião com o 
Papa Francisco para abordar 
temas como fome, desigual-
dade social e intolerância no 
Brasil e no mundo. 

Lula postou duas fotos da 
reunião em seu perfi l no Twit-
ter. Em uma delas, ele recebe 
uma bênção do pontífi ce. “En-
contro com o Papa Francis-
co para conversar sobre um 
mundo mais justo e fraterno”, 

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O presidente 
Jair Bolsonaro chamou de 
“lixo” a organização ambien-
tal Greenpeace ontem. Ele 
reagiu às críticas da ONG, 
fundada em 1971, sobre a 
reformulação do Conselho 
Nacional da Amazônia Le-
gal. “Quem é Greenpeace? 
Quem é essa porcaria cha-
mada Greenpeace? Isso é 
um lixo. Outra pergunta”, 
disse Bolsonaro ao deixar 
o Palácio da Alvorada. Em 
nota, o Greenpeace destacou 
que a o conselho será for-
mado exclusivamente pelo 
governo federal, sem partici-
pação dos governadores dos 
estados da Amazônia.

“Se você quiser que eu 
bote governadores, secretá-
rios de grandes cidades, vai 
ter 200 caras. Sabe o que vai 
resolver? Nada. Nada”, disse 

escreveu o ex-presidente.
A viagem já estava previs-

ta desde a semana passada, 
quando o petista conseguiu 
adiar na Justiça o depoimento 
que deveria prestar na opera-
ção Zelotes, previsto para a 
última terça-feira. O encontro 
foi intermediado pelo presi-
dente argentino Alberto Fer-
nández anunciou que o pontí-
fi ce receberia o ex-presidente.

A previsão de retorno do 
petista para o Brasil é sába-
do (15), e a Justiça adiou o 

FOTO: CLÁUDIO REIS/ESTADÃO
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Bolsonaro diz que Greenpeace 
é ‘lixo’ e ‘não vale nada’

Bolsonaro, que acrescentou: 
“tem bastante ministros. 
Nós não vamos tomar deci-
sões sobre Estados da Ama-
zônia sem conversar com 
governador, com a bancada 
do Estado. Se botar mui-
ta gente é passagem aérea, 
hospedagem, uma despesa 
enorme, não resolve nada”, 
reagiu Bolsonaro.

A entidade afi rmou que a 
postura de Bolsonaro não é 
condizente com o cargo que 
ocupa. Em nota, a organiza-
ção internacional afi rmou 
que “o incômodo de quem 
destrói o meio ambiente soa 
como elogio”. E que continu-
ará atuando em defesa do 
meio ambiente e dos direitos 
dos povos indígenas “irrite a 
quem irritar”. “O Greenpeace 
Brasil lamenta que um presi-
dente da República apresen-
te postura tão incondizente 
com o cargo que ocupa”, diz 
o início do texto.

O Greenpeace alega que 
tem “criticado e combati-
do as políticas do governo 
que levaram ao aumento 
do desmatamento e ao des-
mantelamento dos órgãos 
de fi scalização”, além de se 
posicionar contra “os absur-
dos ataques aos direitos dos 
povos indígenas”.

interrogatório, ligado à Ope-
ração Zelotes, para quarta-
-feira (19). Esta é a primeira 
viagem internacional de Lula 
após ele deixar a prisão, em 
novembro.

Lula aguarda em liberdade 
o julgamento de todos os re-
cursos do processo do tríplex 
no Guarujá, no qual condena-
do em segunda instância.

*Ingresso Infantil de 1 a 6 anos: R$ 35,00. Crianças abaixo de 1 ano: Entrada Gratuita. Oferta válida até 29/02/2020.

(11) 4496.8000wetnwild.com.br



4 Sexta-feira, 14 de fevereiro de 2020
www.fmetropolitana.com.brCIDADE

Operação Volta às Aulas é retomada

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A Operação Vol-
ta às Aulas foi retomada, após 
o intenso período de chuvas, 
nesta quarta-feira (12), com 
visita a mais quatro escolas 
do município: colégios Eniac, 
no Centro, e Maia, no Parque 
Renato Maia, além da Escola 
Estadual Conselheiro Crispi-
niano, na Vila Progresso, e 
Professor João Cavalheiro Sa-
lém, no Jardim Cumbica.

A intenção é orientar os 
pais de alunos e os motoristas 
das chamadas vans escolares 

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O estágio é um 
instrumento de integração do 
estudante ao mundo do tra-
balho, em termos de aprendi-
zado prático, aperfeiçoamento 
técnico-cultural, científico e 
de relacionamento humano. 
É uma atividade desenvolvida 
por estudantes que estejam fre-
quentando cursos na educação 
superior, profissionalizante de 
ensino médio ou supletivo em 
empresas que tenham condi-
ções de propiciar oportunida-
des de experiência prática na li-
nha de formação, em situações 
reais de trabalho. 

O início do ano é sinônimo 
de oportunidades para jovens 
de todo país que pretendem 
adquirir prática na sua área de 
formação. E o mercado de tra-
balho eleva muito a oferta de 
oportunidades. Além disso, é a 
época em que as empresas con-
cluem ou colocam em execução 
seus planos e estratégias para 

2020, já iniciando os processos 
de recrutamento e seleção dos 
candidatos aos programas de 
formação profissional. 

Com o mercado em recu-
peração, a Belottis Estágios 
estima que serão abertas mais 
de 20 mil vagas de estágio na 
cidade de Guarulhos, só no pri-
meiro trimestre de 2020. Para 
ampliar as chances de sucesso 
nos processos seletivos, é im-
portantíssimo que os estudan-
tes se cadastrem no site www.
belottis.com.br  ou, envie seu 
currículo atualizado contendo 

Belottis Estágios estima que mais de 20 mil 
vagas serão abertas em Guarulhos no 1º trimestre

escolaridade, conhecimentos 
teóricos e práticos sobre a área 
de atuação, atividades comple-
mentares (voluntariado, par-
ticipação em ações de equipe, 
cursos extras), escolhida pelo 
jovem, para o e-mail contato@
belottis.com.br . Neste período, 
as empresas estão elaborando 
seus planos e estratégias para 
2020, o que torna o momento 
ideal para que o estudante siga 
em busca uma inserção no 
mundo do trabalho. “É chega-
da a hora, não fique de fora! A 
hora é agora”.

a fim de coibir as infrações 
de trânsito. Mesmo assim, no 
primeiro dia de retorno, 14 
multas foram lavradas.

Ainda que tenha como 
principal objetivo a orienta-
ção, a operação já autuou 98 
veículos pelo fato de o condu-
tor, mesmo após ser orienta-
do, insistir na infração, sen-
do que a mais comum é a de 
estacionar em fila dupla, sem 
a retirada do veículo mesmo 
após receber a orientação por 
parte do agente de trânsito.

FOTO: DIVULGAÇÃO
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Auditoria aponta 1,2 mil falhas na construção 
do trecho Norte do Rodoanel sendo 59 graves

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O relatório elabo-
rado pelo Instituto de Pesqui-
sas Tecnológicas (IPT) identifi-
cou 1.291 falhas na construção 
do trecho Norte do Rodoanel, 
sendo 59 delas consideradas 
grandes. O documento, contra-
tado pela gestão do atual gover-
nador João Doria, tem como ob-
jetivo avaliar as reais condições 
da construção que deveria ter 
sido entregue em 2016.

Segundo o documento, 
divulgado ontem pelo portal 
de notícias G1, 84% das falhas 
construtivas observadas na 

LUCY TAMBORINO - LUCY TAMBORINO - O presi-
dente da Câmara, Professor 
Jesus, determinou ontem 
o cancelamento da sessão, 
em virtude do comprometi-
mento do teto do plenário, 
que acumulou a água das 
chuvas desta semana. Em 
uma das partes, é possível 
ver uma grande quantidade 
de água caindo. 

Jesus, admite que o pré-
dio do plenário seja antigo, 
mas defende que esta situa-
ção tem um motivo especí-

Com acúmulo de água no teto do 
plenário, sessão da Câmara é cancelada

Pedágio da via Dutra vai ficar 20% 
mais barato com nova concessão
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O ministro da In-
fraestrutura, Tarcísio Gomes 
de Freitas, disse ontem que o 
modelo para a nova conces-
são da rodovia Presidente Du-
tra, que liga São Paulo ao Rio 
de Janeiro, vai permitir uma 
redução de pelo menos 20% 
da tarifa de pedágio.

Atualmente, o valor total 
para ir de uma capital a outra 
está em cerca de R$ 60 e deve 
ficar, segundo a estimativa, 
abaixo de R$ 50. “Vai pagar me-
nos tarifa do que paga hoje, ten-
do muito mais investimentos”, 
ressaltou o ministro ao fazer 
uma apresentação do projeto 
na Federação das Indústrias do 
Estado de São Paulo (Fiesp).

De acordo com o ministro, 
a disputa pela administração 
da via será feita a partir de uma 
combinação entre a oferta de 
menor tarifa e o pagamento de 
outorga pela concessão. A ideia 
é que as empresas não redu-
zam demais o preço do pedá-

gio e depois fiquem sem caixa 
para a administração da estra-
da. “No leilão, vamos estabele-
cer um patamar de desconto. 
Na competição, a tarifa vai bai-
xar ainda mais [do que 20%]. E 
a partir do momento em que 
atingimos um teto, mudamos 
para outorga, porque é uma 
maneira de preservar o caixa 
e garantir que, de fato, o inves-
timento vai ser feito”, explicou. 
Freitas acredita que o leilão pos-
sa ser realizado ainda este ano.

Estão previstos R$ 32 bi-
lhões de investimentos para 
manutenção e melhorias na ro-
dovia. Devem ser construídos 
ainda 40 quilômetros de vias 
marginais. Além disso, haverá 
um forte projeto de monitora-
mento por câmeras e de ilumi-
nação por lâmpadas de LED. 
“Nós vamos ter iluminação de 
LED na rodovia inteira, câme-
ras a cada 500 metros e inter-
ligação com órgãos de seguran-
ça”, enfatizou Freitas.

Guarulhos
Entre os pontos controversos da proposta está a cobrança de 

pedágio no trecho entre São Paulo e Guarulhos. Com a implanta-
ção do chamado sistema free flow, que cobra pela distância per-
corrida, a estimativa é que a tarifa para trafegar entre as duas ci-
dades fique em torno de R$ 1,90. O tráfego pelas vias marginais, 
no entanto, poderá ser feito de forma gratuita. Durante a reunião 
com o ministro, o prefeito Guti, questionou sobre a possibilidade 
de ao menos os moradores da cidade serem isentados da cobran-
ça. De acordo com ele, a rodovia é usada como uma avenida pelos 
motoristas do município.

fico. “Em cima do plenário 
tem uma árvore gigante, as 
folhas dela caem e acabam 
entupindo a calha. Isso acon-
tece sempre e não dá para 
ficar contratando empresa 
para limpar toda hora. Com 
essas chuvas que pararam 
São Paulo e o Brasil, é nor-
mal que a Câmara também 
seja impactada”, explicou. 

Para a sessão que foi cance-
lada, no Grande Expediente es-
tavam pautados 75 itens. Já na 
Ordem do Dia eram 14 itens.

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Imagine uma 
montanha formada por 52 
mil fusquinhas. Esta foi a 
quantidade de materiais re-
cicláveis, como entulho, plás-
tico, eletroeletrônicos, vidro, 
madeira, gesso, metais, papel, 
pneus, móveis velhos, isopor, 
entre outros, entregues pela 
população nos 22 Pontos de 
Entrega Voluntária (PEVs) 
mantidos pela Prefeitura em 
diferentes bairros da cidade. 
O balanço foi divulgado nesta 
quarta-feira (12) pela Secreta-
ria de Serviços Públicos.

obra foram consideradas de 
gravidade baixa ou insignifi-
cante – elas são decorrentes do 
abandono da construção. Ou-
tras 12% foram consideradas 
médias, que podem interferir a 
médio e a longo prazo na ope-
ração da rodovia. Apenas 5% 
são graves que podem impac-
tar o funcionamento do Rodoa-
nel Norte como um todo e, por 
isso, devem ser analisadas mais 
profundamente, inclusive com 
o consórcio projetista, antes da 
abertura da rodovia para veícu-
los, diz a análise do IPT.

Entre as grandes falhas es-
tão colunas de pontes tortas, 
rupturas e erosão de encostas, 
além da condição dos túneis. 
Segundo o documento, em um 
deles, com histórico de ruptu-
ras, foi identificado o acúmulo 
de água que deveria estar dre-
nado e falhas em seu revesti-
mento interno.

A construção já custou 
pelo menos 50% a mais do 
que o valor orçado inicial-
mente de R$ 4,3 bilhões em 
2013 quando a obra teve iní-
cio. O gasto estimado atua-
lizado é da ordem de R$ 10 
bilhões. O prazo de entrega 
também foi alterado diver-
sas vezes até o final de 2018 
quando os contratos com as 
construtoras Mendes Júnior, 
Isolux, Corsan, OAS, Accio-
na, Construcap e Copasa fo-
ram encerrados.

No ano passado, a Folha Folha 
MetropolitanaMetropolitana já havia denun-
ciado o abandono das obras no 
trecho de Guarulhos.

Estado
Em nota a Secretaria de Logística e Transportes informou que o IPT foi contratado em junho 

de 2019 para a realização de um estudo sobre as obras do Rodoanel Trecho Norte. A atual gestão 
assumiu com os contratos dos lotes 1, 2 e 3 encerrados em dezembro de 2018. Após estudos, foi 
verificada que a continuidade dos outros três lotes era inviável. Os apontamentos do laudo serão 
anexados em sua totalidade no novo edital de licitação da obra, garantindo que todos os trabalhos 
necessários sejam feitos para que o Rodoanel seja entregue com toda a segurança aos usuários e 
dentro dos novos prazos que serão estabelecidos na futura licitação. A conclusão deste laudo é mais 
um passo para que o Estado possa retomar este empreendimento, dentro da forma da lei, com 
segurança para assim concluir o Rodoanel Mário Covas e entregá-lo o quanto antes à população.

FOTO: LUCY TAMBORINO

Prefeitura recebeu 52 mil toneladas de materiais recicláveis

Todo o material entregue 
nos PEVs é separado para 

destinação ambientalmente 
adequada.

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG



6 Sexta-feira, 14 de fevereiro de 2020

OPINIÃO www.fmetropolitana.com.br

Cristal Imóveis
Guarulhos

CRECI J-31524

AV. DR. RENATO DE ANDRADE MAIA, 
501 - CIDADE MAIA - GUARULHOS

(11) 2441-1035 / 2441-1053 94136-6713

CRISTALIMOVEIS@OUTLOOK.COM.BR

WWW.CRISTALIMOVEISGUARULHOS.COM.BR

LocaçãoLocaçãoLocação
CASA – JD. PINHAL

02 Dorms. – Sala – Coz
Banheiro – área de serv

R$ 1.300,00
 A/C DEPÓSITO

CASA COMERCIAL– 
CIDADE MAIA

Terreno 10x25 -5 Salas –
 3 Banheiros – Edicula

Garagem P/ Vários Carros
R$ 6.000,00

CASA TERREA – 
BOSQUE MAIA

Terreno 10x30 - 2 Suítes – 
Sala – Coz Planejada - Lavabo 

– Edicula -  4 Vagas de 
Garagem Cob. R$ 2.500,00

CASA- JD. PARAVENTI
01 Dorm. – Cozinha – 

Banheiro - Área Serv – 1 
Vaga - R$ 800,00 

AC/ DEPÓSITO

SOBRADO - MARAVITTI
3 Dorms- 1 Suíte – Sala  - 
Cozinha - 4 Banheiros – 
Churrasqueira  - Área de 

Serv.- 2 Vagas
R$ 2.000,00 

SOBRADO – 
CIDADE MAIA

3 Dorm. – Sendo 1 suíte - 
Sala – Coz – 3 Banheiros – 

Área Serv – 4 vagas
R$ 6.000,00

GALPÃO – VILA 
GALVÃO

250m2 - 2 Banheiro
1 Vestiário – 1 refeitório

R$ 3.500,00

SALÃO – CIDADE 
MAIA

180 m2 - C/2 Banheiros
Mezanino – 2 Vagas

R$ 4.000,00

APARTAMENTOS - 
CONTINENTAL

01 Dorm. – Sala – Cozinha
Banheiro – Área de Serv.
Á PARTIR DE R$ 600,00

APTº- COCAIA
2 Dorm – Sala – Cozinha 
Banheiro - Área Serv. – 

1 Vaga
R$ 1.200,00

SALA – CENTRO

40m2 - C/ Banheiro

R$ 750,00

SALA – 
RENATO MAIA

C/ 60 m2 - 1 Banheiro
1 Cozinha C/ Piso 

Laminado R$ 1.300,00 

 APTº-  VL. GALVÃO
2 Dorm – Sala – Cozinha 
Banheiro - Área Serv. – 1 

Vaga SEM COND. –
 AC/ DEPÓSITO 

R$ 1.000,00

SOBRADO – JD. 
IPORANGA - COND. 

FECHADO
3 Dorm.- 1 Suíte - Sala – 

Cozinha -  2 Banheiros – Área 
de Serv -1 Vaga R$ 1.800,00

SALA – CIDADE MAIA

40 m2 - C/ Banheiro

R$ 1.200,00

PADARIA – JD. 
PINHAL

COMPLETA COM TODAS 
AS INSTALAÇÕES

R$ 4.000,00

APTº - GOPOUVA 
MOBILIADO

02 Dorms. – Sala – Cozinha
Banheiro – Área de Serv.

1 Vaga  R$1.000,00 + 
condomínio

SOBRADO - PICANÇO
02 Dorm. – Sala - Cozinha
02 Banheiros – Área Serv.-  

2 vagas - R$ 1.200,00   
AC/ DEPÓSITO

O Centro de Convivência do Idoso (CCI) 
Santa Mena promoveu nesta quarta-feira 
(12) ginástica para o cérebro com a equipe 
da Escola Supera Guarulhos. Ao todo, 55 
usuários do equipamento participaram 
da atividade denominada “O que não te 
desafia, não te transforma”, cujo objetivo 
foi trabalhar competências cognitivas e 
socioemocionais. Num clima de muita alegria 
e descontração, os participantes puderam 
desenvolver concentração, raciocínio lógico, 
perseverança, disciplina, liderança, trabalho 
em equipe e comunicação, além de ativarem 
o cérebro com a neuróbica (treinamento 
cognitivo), saindo da zona de conforto e 
construindo conexões neurais. 

A lista com os nomes dos alunos 
selecionados para participar do programa 
Jovem Trabalhador será divulgada na próxima 
sexta-feira (14). A Prefeitura de Guarulhos 
recebeu nos últimos dias as inscrições 
de mais de 2 mil jovens em cinco locais 
diferentes. Agora, a Secretaria do Trabalho, 
responsável pelo programa, irá realizar a 
seleção dos alunos que atendem aos critérios 
socioeconômicos preestabelecidos, como 
aqueles com renda mais baixa, famílias com 
o maior número de moradores em casa, entre 
outros. As matrículas começam no dia 17 e 
o calendário completo, indicando os locais, 
datas e horários, será divulgado com a lista de 
selecionados. 

ANOTE

Uma das minhas práticas diárias, 
com disciplina,  é a gratidão. 
Quem agradece, a graça desce

“Amigo é coisa pra se guardar 
debaixo de sete chaves, dentro do 
coração”. Estes são os primeiros ver-
sos da emocionante composição de 
Fernando Brant e Milton Nascimen-
to “Canção da América”, interpretada 
magistralmente por ‘Bituca’ em 1979. 
É um verdadeiro hino. Ter amiza-
des verdadeiras é conquistar um dos 
maiores tesouros da Terra. Amiga(o) 

é a(o) irmã(o) que se escolhe por laços 
de alma, não de sangue.

Em 5 de fevereiro, eu tive a felici-
dade de completar mais uma prima-
vera no Jardim da Vida. E desta vez 
foi uma data duplamente especial. 
Além de lançar o livro “Dia após Dia, 
Disciplina e Gratidão”, eu ainda pude  
homenagear a minha mãe, Anna, 
contando com a sua inestimável pre-
sença no evento realizado no Ponto 
Ka Costelaria.

Centenas de pessoas atenderam 
ao meu convite e foram adquirir o 
seu exemplar da obra, bem como 
aguardaram por muito tempo (mais 
de uma hora, em alguns casos) para 

a obtenção da dedicatória deste autor. 
A emoção de observar tantas pessoas 
de bem, de pé, esperando o momento 
de receber o abraço fraterno do es-
critor, e com ele tirar uma foto... Isso 
não tem preço, mas inestimável valor. 
Eu gostaria de eternizar a doce sensa-
ção que tive naquelas horas, atenden-
do ao respeitável público leitor. Re-
almente eu me senti muito querido. 
Que presente maravilhoso!

Se não bastante tudo isso, eu 
ainda experimentei o incondicional 
apoio da família e de bons amigos, 
que organizaram a fi la, tiraram re-
tratos e cuidaram do ‘caixa’. Aliás, 
representantes da Maternidade Jesus, 
José e Maria – entidade benefi ciária 
de parte da renda obtida – estiveram 
presentes também. Foi possível ler no 
olhar de Luis Roberto Mesquita e de 
Rosa Helena Pellegrino o reconheci-
mento e a convicção de que os obrei-
ros daquela causa social não estão re-
mando sozinhos.

Uma das minhas práticas diárias, 
com disciplina,  é a gratidão. Quem 
agradece, a graça desce. Muito obri-
gado, Rosana, Matheus, Ribamar, 
Nélio, Neguinha e David. Com a sua 
visão fraterna, vocês valorizaram vi-
gorosamente a minha Vida, de forma 
Vibrante. Destaque, também, para 
os colegas da imprensa guarulhense, 
que não pouparam esforços para, ge-
nerosamente, divulgar o livro.

Em tempo – As fortes e persisten-
tes chuvas que caíram no início desta 
semana sobre as cidades da Grande 
São Paulo - Guarulhos inclusa - deixa-
ram bem claro quem está no coman-
do. Como os rios, a Natureza segue o 
seu curso. Afi nal, ela já estava aqui 
bem antes de nós nos ‘apropriarmos’ 
do espaço. Este é o momento ideal 
para nós nos harmonizarmos com as 
águas, as árvores, os animais e o ar – 
com respeito, disciplina e gratidão. 
Viva a Vida!

Viva a Vida com 
Vitalidade Vibrante, 
Visão e Vigor

jornalista guarulhense, apresentador 
de eventos sociais e corporativos, 
palestrante e orador da Academia 
Guarulhense de Letras

JOSÉ AUGUSTO PINHEIRO
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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?
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A medalha de ouro dos Jogos 
Olímpicos de Tóquio já está garantida
SERGINHO FREITAS - SERGINHO FREITAS - A partir do dia 24 de 
julho todas as atenções estarão voltadas 
para a cidade de Tóquio, no Japão, para 
os Jogos Olímpicos 2020. E o Brasil, que 
terá um grande número de atletas parti-
cipando em quase todas as modalidades, 
já recebeu um reforço especial na cozi-
nha. Trata-se do chef Allan Credendio 
Sales, que deixou o Rio de Janeiro com 
sua família para coordenar toda parte de 
alimentação dos atletas brasileiros.

Sales, que é formado em gastrono-
mia pelo Senac, já está por lá há quase 
dois anos trabalhando na pré preparação 
de tudo, mostrando que nestes jogos nos-
so país não está para brincadeira.

A história dele é muito bacana, e ser-
ve de exemplo para todos que têm algum 
tesão na gastronomia. “Eu comecei como 
ajudante de cozinha. Estudei muito e 
virei cozinheiro. Com as experiências 
adquiridas ao lado de grandes cozinhei-
ros me transformei em chef. E vou ser 
bem sincero, quando comecei a cozinhar 
nunca pensei em ser cozinheiro o resto 
da vida, acho que quando lavei minha 
primeira alface na cozinha ou limpei o 
primeiro camarão a minha cabeça já es-
tava focada em meu objetivo. Tanto que 
tenho essa responsabilidade hoje porque 
me esforcei e me dediquei. Com certeza 
este é o meu maior desafi o profi ssional 
de minha vida, mas estou muito bem 
preparado para cuidar de toda a nossa 
delegação”, contou Sales.

Ele coordenará sete cozinhas duran-
te a aclimatação e treinamentos, já que 
muitos atletas chegarão bem antes para, 
principalmente, se adaptarem ao fuso 
horário e cotidiano. Após este período 
de adaptação será montada uma cozinha 
ofi cial brasileira, em frente a vila olímpi-
ca, onde os atletas terão o melhor da gas-
tronomia brasileira.

“Estamos nos preparando para servir 
35 mil refeições entre café da manhã, al-
moço, café da tarde e jantar. Serão quatro 
toneladas de arroz, quase três toneladas 
de feijão, 2.800kg de carne vermelha de 
boi, 3.000kg de peixe, 2.500kg de porco e 
2.800kg de frango e frios. Teremos apoio 

FOTO: ARQUIVO PESSOAL

Na BrasaNa Brasa

Colunista gastronômico da Folha Metropolitana 
e assina os cardápios da Lancheteria Guarulhos 

e do Karnivoro’s Churrasco Raiz

eerrggiinnhhoo rreeii aascom

www.fmetropolitana.com.br

ss

de 18 alunos do último ano de gastrono-
mia de uma faculdade do Brasil que atu-
arão como estagiários e também vamos 
contar com a parceria de um fornecedor 
da província de Aichi”, explicou.

Além deste trabalho, na organização 
dos jogos olímpicos, ele aproveita seu 
tempo livre para conhecer mais a cul-
tura gastronômica japonesa, e de outras 
regiões, sempre postando em suas redes 
sociais (instagram.com/allancredendio) 
as descobertas que faz. 

Confi ra um trecho da entrevista que 
fi z com ele. Ah! Em nossas redes sociais, 
Instagram e Facebook, e no site da FO-FO-
LHA METROPOLITANALHA METROPOLITANA (fmetropoli-
tana.com.br) tem a continuação do meu 
bate papo com ele.

Folha Metropolitana – Hoje o chef 
Alan Sales está do outro lado do pla-
neta cozinhando. Qual a principal 
dica que você deixaria para a galera 
que está começando no mundo da 
gastronomia?

Allan Credendio Sales – Allan Credendio Sales – Não se iludir 
e sempre ter humildade em dizer “não 
sei”. Hoje em dia muita gente sabe tudo e 
quem sabe tudo não aprende nada.
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ÁRIES: Irá receber uma grande energia daquilo que lhe 
é mais peculiar, os bons presságios serão seus aliados, 
como você tem o elemento fogo de representante.

TOURO: O fato de você afastar algumas opiniões sobre 
coisas mais estranhas, fará com que necessite se aproxi-
mar de algumas pessoas do signo de Capricórnio. 

GÊMEOS: Muitas difi culdades de compreensão podem vir 
a ocorrer, os seus projetos podem lhe dúvidas das quais 
você não havia imaginado ser possível.

CÂNCER: Agregar algumas pessoas ao seu quadro atual 
pode fazer com que você evolua muito mais como pes-
soa, só não se deixe levar por qualquer tipo de emoção.

LEÃO: Você poderá não suportar muitas modifi cações, 
pois será surpreendido durante este dia com algumas 
fortes mudanças na sua vida. 

VIRGEM: Agir com a sua disciplina será algo fundamen-
tal, necessitará engrandecer essa qualidade acima de 
tudo.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETASPALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 42

TS
AGRONOMIA

IANOMAMI
ASIEMIR
NBANAL
FAUNOEA

FRUSTRAÇ
ATAPUPO
NOALEAR
CRINARI
EMANACA

RASASEMEN
CIDTOLO
OANANAS

Veículo
para

transporte
escolar

Laço em
que o

escoteiro
é perito

(?) Fry,
tipo de

fritadeira
sem óleo

Fundaram
a cidade

gaúcha de
Pelotas

Um dos ter- 
mos da con- 
ta de somar

(Mat.)
Anísio

Teixeira,
educador

baiano
A hora

canônica
do Ofício
Divino

Pelagem 
do pesco-

ço do
cavalo

O deus
solar dos
egípcios

(Mit.)
Pior

conceito
de uma
prova

Líquido da 
insemina-

ção
artificial

A piscina
infantil,

pela pro-
fundidade

(?)
Moreira,
locutor

brasileiro

Variedade 
de abacaxi

mais 
ácido

A parte posterior
(?) Guarnieri,

dramaturgo de "Eles
Não Usam Black-tie"

Ciência da 
agricultura

Comum;
trivial

Criador;
fundador

O mesmo
que "vaia"
Alvo, em

inglês

Divindade 
campestre

Reverte
as expec-

tativas
positivas

de 

(?) Marino,
país

Simplório;
ingênuo

Rei de
tragédia 
shakes-
peariana

Mercúrio
(Astron.)

Assim, em
espanhol

Grupo
indígena
brasileiro

Análogo; semelhante
Lugar frequente de

câncer na
mulher

Título mu-
çulmano

Tapir
(bras.)

Arbusto 
ornamental

Ditongo
de "caixa"

Vogais de
"seta"

Confusão
(gíria)

3/aim — air — así — san. 4/emir.

LIBRA: Quando você estiver em um bom diálogo preci-
sará ser bastante franca e abrir o seu coração, as metas 
virão com naturalidade. 

ESCORPIÃO: Sua forte energia será incandescida pela 
aproximação vital entre as pessoas de sua família, então 
valorize isso. 

SAGITÁRIO: Mesmo que venha a ter boas propostas 
neste dia, não pode conduzir-se apenas por apenas isso, 
então procure agir de uma forma um pouco mais criativa.

CAPRICÓRNIO: O patrimônio que você vem desenvol-
vendo pode vir a sofrer algum tipo de queda, porém 
nada que mereça muito da sua atenção. 

AQUÁRIO: Você notará com mais clareza toda a 
difi culdade que venha pairar na sua vida agora, algumas 
modifi cações podem ser bem-vindas. 

PEIXES: Deixe algumas ideias mais tristes para trás, 
foque apenas naquilo que pode vir e lhe gerar bons 
resultados.

HORÓSCOPO

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Obras-primas 
consagradas com solistas de 
destaque. No próximo sábado 
(15) o público que acompanha 
de perto os eventos de música 
clássica em Guarulhos presti-
gia a abertura da Temporada 
2020 das orquestras da cidade, 
às 20h, no Teatro do Adamas-
tor Centro. Na ocasião, a Gru 
Sinfônica, a nova orquestra da 
cidade, apresenta espetáculo 
em homenagem aos 250 anos 
de Ludwig van Beethoven. A 
entrada é gratuita e os ingres-
sos devem ser retirados na 

Orquestra GRU Sinfônica abre Temporada 
2020 com homenagem a Beethoven

FOTO: FABIO NUNES TEIXEIRA

SIGA-NOS NO

@folhametropolitanagru

www.fmetropolitana.com.br

dos leitores de 
jornal impresso 

da cidade leem a

@folhametropolitanagru dos leitores de 
jornal impresso 

da cidade leem a

bilheteria do teatro com uma 
hora de antecedência.

No espetáculo, que inte-
gra a Série Grandes Mestres 
da Temporada 2020, a Gru 
Sinfônica convida ao palco 
o destacado solista Christian 
Budu, que interpreta ao pia-
no o Concerto para Piano e 
Orquestra no. 5 em Mib op. 
73, “Imperador”. Também no 
programa está a conhecida 
Sinfonia nº 3 em Mib Maior 
op.55, “Heroica”.

De acordo com o maestro 
Emiliano Patarra, a progra-

mação da temporada 2020 
objetiva reproduzir em Gua-
rulhos um modelo tradicio-
nal de concertos que pode ser 
encontrado em qualquer ou-
tra grande cidade do mundo. 
“Trata-se de uma oportunida-
de para que os espectadores 
entrem em contato ou reen-
contrem a produção deste 
criador que transformou não 
somente a escrita musical, 
mas a maneira com a qual a 
plateia entra em contato com 
o espetáculo musical em si”, 
explica.
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CLASSIFICADOS

Vende-se

Aluga-se

Sítio e Chácaras

Litoral

Relax

Autos

EMPREGO

IMÓVEIS

Contrata-se

ADMITE-SE
Conferente  Separação e 
conferência de pedidos, 
masculino, residir em 
Guarulhos, Salário 1.520,00 
+ VT + VR, próximo ao 
Taboão. F: 99605-0957 
(WhatsApp)
ADMITE-SE
Vendedor interno/externo, 
masculino,CNH,  residir 
em Guarulhos, Salário 
1.643,00 +bônus + VT + 
VR, próximo ao Taboão. F: 
99605-0957 (WhatsApp)
AUX. ADMINISTRATIVO
P/ trab. em Distribuidora 
Automotiva + 18 anos , 
exp. profi ssional min. 1 ano 
, curso Excell avançado, 
Dual core, Internet , Dpto. 
pessoal . Preferência p/ 
mulheres. Não trabalha aos 
fi ns de semana. Salário 
Inicial R$ 1.300,00 Enviar 
cv para : novokit01@gmail.
com
TÉCNICOS EM PNEUS
Técnico em frota/ técnico 
em Pneus / Analista de 
frota  Sexo masculino,  c/ 
CNH, idade entre 25  a 40 
anos  Salario  1800,00   +  
VT  +  VR  + Cesta Basica. 
Enviar  cv. p/  elaine@
renosul.com.br
ELETRICISTA
p/ veículos pesados c/
experiência. F.:  4970-7548 
- Robson

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

MASSAGEM TERAPÊUTICA

ACESSE O SITE
Daniela 21 anos

www.elasmassagens.com.br
Tel. 2382 2002 /     94474-1019

SERVIÇOS

VEÍCULOS

ANUNCIE 
AQUI 

97380-7685

ANUNCIE AQUI 
97380-7685

SALA COMERCIAL
a partir de R$ 950,00 
Centro de Guarulhos - sem 
fi ador, sem iptu, estrutura 
completa com agua , luz, 
internet e mobiliário incluso 
F.: (11 )2600-5843

Preço : R$ 200 mil á vista OU 40 mil de entrada mais 
prestações R$ 1.500/mês

ESCRITURA REGISTRADA, aceito carro como pagamento

Tratar com CRISTINA
(11) 99955-5282 obs.: não aceito corretores

Melhor local da cidade, próximo ao condomínio do alpes e 
centro da cidade, condomínio com portaria, água encanada, 

luz de mercúrio, lotes grandes e planos, CLIMA DE 
MONTANHA E PRONTOS PARA CONSTRUIR

Preço : R$ 200 mil á vista OU 40 mil de entrada mais 
prestações R$ 1.500/mês

ESCRITURA REGISTRADA, aceito carro como pagamento

Tratar com CRISTINA
(11) 99955-5828 obs.: não aceito corretores

Condomínio de excelente padrão na 
região central da cidade.

Apenas 30 minutos de São Paulo
VIVA NO CAMPO, VENHA PARA CÁ!

Clima de montanha

GUARAREMA - LANÇAMENTO
TERRENOS DE 1.000MTS

Oportunidade

NEGÓCIOS

CASA DE MASSAGEM
Relaxe c/prazer  R. Diogo 
Farias 230  Centro Gru.  
2408-8532/  94133-9823
KAMILA BAIANA
Um corpo Sensual, 
carinhosa, disponível p/
seu prazer c/ local discreto 
no centro ac. cartão. F.:  
96520-2615
THATY 19A.  SAFADA
Oral s/ capa, anal, bj grego, 
fi nal. Na boca Completinha. 
F.: 2407-8772/ 98246-1580.

REPRESA NAZARÉ PTA.
Terreno de 1.000Mts², entr. 
10. Mil  e 50x R$ 1.200, 
e terreno c casa,preço a 
combinar.F: 2231-0777/ 
99935-6619 Vivo

CARNAVAL EM 
CARAGUÁ
Alugo casa c/ piscina e 
churrasq, Gramado 13 
pessoas só R$ 4 Mil  wats 
(12)99726-6686

SPIN LTZ 2013
7 lugares, sensor de ré, 
comput. bordo,  Completa , 
top de linha   R$ 36.900,00 
- F.:  94805 -7644
FIESTA 1.0 14/14
Completo , ar., direção, 
vidros, cd c/ usb, revisado, 
único dono R$ 19.500,00. 
F.: 96025-3076

ROBERTA
MASSAGISTA

Pro�ssional 
R$100,00 1/2 hora 

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

www.robertarelax.blogspot.com.br

94745-7749
5583-2905

VENDEDORES
Segmento de reforma de 
pneus e pneus novos, c/ou 
s/ exp.,  ambos os sexos  
idade  entre 25 e 45  anos, 
c/ ou s/ veículo. Salario  
R$ 1.850,00, + VT + VR + 
Cesta basica  + Comissão. 
Enviar  cv.  p/ elaine@
renosul.com.br

APTO MORADA DO SOL
2 Dorms., 1 vga., R$ 150 
Mil ac. auto parte de pgto. 
F.: 96755-1166
CASA TÉRREA GOPOUVA
2 dorms, sala, coz, wc, 2 
vagas, 134 m². Nec. acab. 
280 mil. 99675-5655

TERRENO 1.400MTS²
pronto p/ construir Macedo 
doc ok - Tel.: 94805 7644
VENDE-SE
Terreno c/ 2 Casas  Vila 
Mazzei. SP.  Dir. c/ própr. 
F.: 98825-4500

GRANDE 
OPORTUNIDADE !!
Saia do aluguel. Terrenos 
em Guarulhos, ent. 
facilitada  e 1° parcela só 
em 2021. F. (11) 2451-9038 
/ 98536-1705.
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
CHACARA MAIRIPORÃ
2.000Mts² casa c/3 dorm, 
sala, coz, 2 wcs., salão, 
poço, bem cercada, lago 
nos fundos, R$ 120.000 
Aceita carro. F.:94758-6566
CASA TÉRREA
3 dorms,  1 suíte  3 vagas  
gar.  205 Mts² construídos  
250 Mts² de terreno  300 
mil.   Rua Urussanga, 60 - 
Vila Izabel. F.:  99965 5769
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Sem entrada
 Sem taxa de adesão 

Sem taxa de 
transferência

Ex. Motos: pcls 128,02 
Crédito: 6.848,00 

Autos: pcls 409,00 
Crédito: 24.000,00 

Imóveis pcls 1.286.00 
Crédito: 200.000,00

LIVECON/4574 0581/
99388-3886 

LIVECON 
CRÉDITOS.

PERFECT RACING
Precisa-se de Preparador 
e Pintor de Autos. F.: 
2600-7853

CASA JD. PARAÍSO
3 cômodos R$ 750,00 
Praça 08 4 cômodos  R$ 
900,00.  Wats 97272-7232.
CASA TÉRREA VL. 
FÁTIMA
3 dorms.,(1 suite) sala, 
cozinha, a. Serviço, 2 wcs., 
garagem, R$ 1.300 c/
depósito  F.;  94758-6566
SOBRADO BELA VISTA
2 dorms, sala, coz., 
3wcs.,  quintal, a,.serv,  
garagem, edícula c/suíte, 
reformado,R$ 1.500 c/
depósito  F.:  94758-6566
CASA BELA VISTA
2 dorms., sala, coz, wc, a. 
Serv  R$ 800,00 c/depósito,  
F.:  94758-6566
APTO. GOPOUVA
2 dorm, sala, coz. wc, 
garagem, totalmente 
planejados, R$ 1.300 c/ 
depósito. F.:  94758-6566

Filé Peças oferece variedade e preço acessível aos guarulhenses
DA REDAÇÃO -DA REDAÇÃO - A Filé Peças, 
com 21 anos de experiência 
no ramo, decidiu garantir por 
mais este ano a distribuição 
para o varejo. O local, instalado 
na rua Rio do Campo, 46, no 
Jardim Cocaia, manteve a me-
dida, que funciona, há cerca de 
um ano, por verifi car a carên-
cia deste mercado na cidade.

No local é possível encon-
trar uma vasta linha de pe-
ças para carro leves e cami-
nhonetes, como lanternas, 
faróis, retrovisores, para-
-choques, latarias e diversos 
acessórios em geral. Um dos 
diferenciais do estabeleci-
mento é que sempre man-
tém o atendimento integral 
do cliente como prioridade.

Atualmente há ainda pre-
ços especiais para as palhe-
tas de limpadores de para 

brisa, lâmpadas de LED e 
para-choques. É possível pa-
gar com cartão de crédito ou 
débito e parcelar o valor se 
ultrapassar R$ 100. 

O preço competitivo tam-
bém promete agradar os clien-
tes tanto no varejo quanto no 
atacado. A autopeças hoje é 
uma distribuidora para todo 
Brasil. Tal empreendimento só 
foi possível graças à experiên-
cia do proprietário, que já atua 
há 27 anos neste mercado, se 
atualizando constantemente. 

O nome do local também 
exemplifi ca outro ideal: a exce-
lência. O termo “fi lé” é usado 
como uma gíria para as melho-
res peças que são oferecidas. A 
palavra sempre foi utilizada 
para se referir a autopeças e 
acabou sendo incluída. 

A Filé Peças é uma empre-

FOTO: DIVULGAÇÃO

sa que incentiva o esporte na 
cidade. Patrocinador do Fla-
mengo de Guarulhos e copa 
Guima Quarentão.

Quem desejar a maior 
variedade de peças e preços 
acessíveis poderá ir até o lo-

cal que funciona de segunda-
-feira a sexta-feira das 8h às 
18h. Já aos sábados o horário 
de abertura é o mesmo, mas a 
autopeças fecha mais cedo: às 
14h. Aos domingos e feriados 
não há expediente. Mais in-

formações podem ser obtidas 
no Facebook e Instagram @
fi lepeças (Focus Web Store) e 
pelo telefone (11) 95156-0925. 
Recorte a matéria do jornal e 
ganhe 50% de desconto nas 
palhetas de para-brisa.
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RUA TAPAJÓS, 56 - GUARULHOS - SP  ·  WWW.THEFIRE.COM.BR
SEG E TER:12H-15H/18H-22H � QUA:12H-15H/18H-23H
QUI:12H-15H/18H-00H � SEX E SÁB:12H-00H � DOM:13H-22H

AOS DOMINGOS NOSSO VALET FICA LOCALIZADO NA ESQUINA, DEVIDO À FEIRA DE RUA.

Chopp
double

TODOS DOMINGOS
DE FEVEREIRO

R$5,90

R$104,90

500 g
PICANHA
NA BRASA

Acompanha arroz,
farofa fire
e vinagrete • Pintura facial • Escultura em balão

• Tatuagem artística temporária

Grátis


