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São Paulo terá Vale do 
Silício no CEAGESP
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AGENDE SEU HORÁRIO

A cidade de São Paulo terá 
uma sede da instituição americana 
Singularity University, do Vale do 
Silício - Califórnia.

Pg.13

Wikipédia

Pg.02

Política
A coluna Fato ou 
Fake traz o que rolou nos
bastidores da Política

Conheça a atriz
Cristiana Reali 
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Entretenimento
Estância Alto da Serra
traz Henrique & Juliano e
George Henrique & Rodrigo 

A NOTÍCIA QUE VOCÊ PRECISA
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Morando entrega obra 
viária e revitalização da 
Praça Ibrahim de Almeida
Nobre no Centro
Prefeito espera reinaugurar 
mais dois parques ainda neste ano
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Estância completa 20 anos 
Espaço se estabelece como maior casa de shows da região e uma das maiores de São Paulo
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Cristiana Reali (São Paulo, 
16 de março de 1965) é 
uma atriz brasileira radica-
da em Paris, onde vive 
desde a primeira infância, 
para onde seu pai, o jorna-
lista Reali Júnior, transfe-
riu-se no início da década 
de 1970, por força da 
prossão.Tem uma sólida 
carreira no teatro e cinema 
franceses, tendo sido 
também escolhida pela 
indústria de cosméticos 
Lancôme, como o Rosto 
Lancôme, para representar 
a marca em lmes publici-

 Reconhecida aonde quer 
que vá, na França, desde 
que estrelou, no verão 
europeu de 1996, a minis-
série de televisão Terre 
Indigo, produzida em Cuba 
ao lado do marido, Francis 
Huster, um dos atores mais 
conhec idos  do  tea t ro 
francês.

tários no mundo todo.

 Também interpretou na 
peça Cyrano de Bergerac, 
na qual fez Roxane, o 
principal papel feminino da 
centenária peça de Edmond 
Rostand, no palco do 

 A atriz é ainda casada 
com Francis, com tem duas 
lhas. No Brasil, a atriz é 
mais conhecida por ser lha 
do jornalista Reali Junior, 
que mudou-se para a 
França, fugindo da ditadura 
militar, e tornou-se símbolo 
da luta pela democracia. 
Sua casa tornou-se uma 
espécie de embaixada na 
França para exilados no país 
e, segundo a atriz, para suas 
imitações ainda na infância.

permanentemente lotado 
Teatro Nacional de Chaillot. 

O corpo do apresentador 
Gugu Liberato será velado 
nesta quinta-feira (28/11), 
na  A lesp  (Assemble ia 
Legislativa de São Paulo), 
em caixão aberto. A informa-
ção foi conrmada hoje em 
um novo comunicado divul-
gado por sua assessoria de 
imprensa.A nota também 
arma que batedores da 
polícia acompanharão o 
trajeto entre o aeroporto de 
Viracopos, em Campinas, e 
a Alesp, que ca no bairro do 
Paraíso, em frente ao Parque 
Ibirapuera, na capital pau-
lista. Não haverá cortejo 
pelo caminho.O velório será 
aberto ao público, que pode-
rá se despedir do apresenta-
dor. A entrada popular ao 
Salão Monumental da Alesp 
será feita pela Avenida 
Sargento Mario Kozel Filho. 
A abertura está prevista para 
às 12h (horário de Brasília).

Estou acompanhando os trâmites da 
mudança dos serviços de água de 
Mauá para a SABESP e, sei da 
importância da ARSEP – Agência 
Reguladora de Serviços Públicos, pois 
eu já necessitei e resolveu meu 
problema. A ARSEP tem um papel 
fundamental para auxiliar a população 
quanto a scalização dos serviços 
prestados, que são scalizar a BRK e 
SAMA. É lamentável saber que essa 
agência possivelmente, de acordo 
com o novo Decreto, não mais atuará 
na scalização do serviço de 
fornecimento de água, que é precário 
em nosso Município. É menos um 
órgão de defesa do consumidor na 
cidade.

Cristina Campos
Pq. São Vicente - Mauá | Por email

Tomei conhecimento, através da 
mídia, que a SABESP retomará o 
serviço de fornecimento água 
diretamente à população de Mauá, 
extinguindo a SAMA. A SABESP 
anuncia que fará investimentos para 
que não ocorra tanta falta e perda de 
água, como acontece atualmente. Isso 
acarretará no aumento do valor da 
tarifa cobrada, mas tenho certeza que 
não no ano que vem, pois é ano 
político; a população irá, em 2021, 
mais uma vez, pagar pela má gestão 
que durante anos imperou na 
Autarquia. Resta saber: quanto a 
população terá que desembolsar para 
custear isso? O que acontecerá com 
os servidores da SAMA?

José Antônio Fonseca
Vila Vitória - Mauá | Por email
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Velório de Gugu 
acontece nesta 
quintaARSEP

Sabesp 
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Cristiana cou em primeiro lugar entre as 10 atrizes mais bem pagas de 2019 segundo a People With Money, com $46 milhões| Foto: Divulgação  
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Quer falar com 
NOSSA CIDADE ?

 Olá caros leitores!
 Na última edição de nº 22 escrevi sobre 
as armadilhas do consumo. Nesta, 
abordarei pelo menos uma situação que 
pode levar a pessoa a car inadimplente: o 
cartão de crédito que é uma forma de 
pagamento eletrônico e que pode ser usado 
para comprar um bem ou contratar um 
serviço. Quando mal utilizado pode levar a 
pessoas a cair em alguma armadilha de 
consumo, já que muitas pessoas incorpo-
ram seu limite de crédito à renda mensal e 
é um meio de pagamento muito simples e 
fácil de usar, o chamado “dinheiro de 
plástico”. Além disto, as pessoas precisam 
lembrar que terão de pagar por essas 
compras e se não conseguirem, vão deixar 
de pagar ou pagar apenas o mínimo da 
fatura do cartão, um primeiro passo para o 
descontrole, já que os juros do “rotativo” 
são estratosféricos. Para efeito de compa-
ração, a taxa básica de juros está, atual-
mente, em 5% ao ano, enquanto que o 
rotativo do cartão de crédito está em 
290,2% ao ano (setembro/2019), 
segundo o Banco Central. Então o que 
fazer? 
 Primeiramente, quem não consegue 
controlar seus impulsos de consumo nem 
deveria ter cartão de crédito e apenas 
comprar e pagar à vista. Para aqueles que 
têm algum controle, pode-se ter apenas um 
cartão de crédito com limite compatível 

 Pagar sempre o valor integral e nunca o 
mínimo; pagar sempre no dia do vencimen-
to e nunca atrasar; aprender a não comprar 
por impulso; respeitar rigorosamente o seu 
limite de gastos pessoais e não o limite 
estabelecido pelo cartão evitar possuir 
grande quantidade de cartões; nunca 
emprestar seu cartão para ninguém, nem 
permitir que estranhos o examinem sob 
qualquer pretexto, pois pode haver troca 
sem que você perceba; se não conseguir 
memorizar a senha e precisar anotá-la, 
guardar a anotação em local diferente do 
lugar do cartão, reduzindo seus riscos em 
caso de roubo ou perda; caso seu cartão 
seja roubado, perdido ou extraviado, 
comunicar o fato imediatamente à Central 
de Atendimento do banco, pedindo o 
cancelamento. Em caso de assalto, 
também registrar a ocorrência na delegacia 
mais próxima; em caso de retenção do 
cartão no caixa automático, apertar as 

com sua renda, livre de anuidade e taxas, 
vencimento da fatura no dia do pagamento 
ou posterior e, de preferência, car 
guardado em casa para usar apenas 
quando necessário. 
 O Sindicato Estadual dos Trabalhadores 
em Educação do Ensino Super ior 
(SINTEST/RN) e a Federação Brasileira dos 
Bancos (FEBRABAN) recomendam alguns 
segredos para uma boa convivência com o 
cartão de crédito e dicas de segurança: 

Estas são algumas recomendações básicas, 
mas que vão lhe ajudar a evitar descontro-
les e prejuízos nanceiros.

teclas ANULA ou CANCELA e comunicar-se 
imediatamente com o banco. Tente utilizar 
o telefone da cabine para comunicar o fato. 
Se ele não estiver funcionando, pode tratar-
se de tentativa de golpe. Nesses casos, 
nunca aceite ajuda de desconhecidos, 
mesmo que digam trabalhar no banco, nem 
digite senha alguma na máquina; tomar 
especial cuidado com esbarrões ou 
encontros acidentais que possam levá-lo a 
perder de vista, temporariamente, o seu 
cartão magnético. Se isso ocorrer, verique 
se o cartão que está em seu poder é 
realmente o seu. Em caso negativo, 
comunique o fato imediatamente ao banco; 
ao efetuar pagamentos com o seu cartão, 
não deixe que ele que longe do seu 
controle e tome cuidado para que ninguém 
observe a digitação da sua senha. Ao 
recebê-lo de volta, verique se é efetiva-
mente o seu cartão; sempre solicitar a via 
do comprovante de venda e conferir o valor 
declarado da compra; ao sair, só levar o 
cartão se for utilizá-lo, assim você evita 
riscos desnecessários; se efetuar compras 
com seu cartão pela internet, procure saber 
se o site é conável e se tem sistema de 
segurança para a garantia das transações. 

Sucesso e prosperidade a todos! 

Finanças pessoais: uma das situações 
de risco que pode levar à inadimplênciaAdministrador e Analista Técnico 

Administrativo da ARSEP

Hélio Omura

www.jnconline.com.br
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PAULA CABRERA

 Sinônimo de sucesso, a 
Estância Alto da Serra com-
pleta neste ano 20 anos de 
atividades com muito a 
comemorar. A maior casa 
de shows da região - e uma 
das maiores de São Paulo - 
tem em seu DNA a cons-
tância de agradar diferen-
tes públicos e receber bem 
diferentes eventos.
 Muito disso deve-se ao 
seu diretor-geral, Eloy 
Carlone, que tornou-se 
hoje uma referência no 
mercado de entretenimen-
to. Aos 38 anos, o empre-
sário trabalha desde os 17 
no Estância, onde percor-
reu todo o caminho - e dife-
rentes cargos - até assumir 
a diretoria de programação 
dos shows, no lugar de seu 
tio, Névio Carlone, desde 
então a Casa tem se desta-
cado cada vez mais.
 Eloy consegue se engajar 
e tem feeling para saber o 
que o público procura. A 
agenda do Estância, aliás, 
é para causar inveja: entre 
os nomes hoje com maior 
número de execuções nas 
rádios, todos passaram 
pela casa de shows neste 
ano. 
 Hoje, já no posto de dire-
tor geral,  Eloy não se aco-
modou no fato de ser o 
herdeiro natural de seu 
pai, Eloi João Carlone. O 
empresário segue empre-
endendo e, além de geren-
c ia r  e  admin is t ra r  a 
Estância Alta da Serra, 
Eloy também produz gran-
des eventos fora do seu 

espaço geográco como, 
por exemplo, as Festas 
Juninas de Mauá (tradicio-
nal evento do município 
com mais de 30 edições) e 
a primeira Festa Julina de 
Cajamar. Além disso, ele é 
um dos sócios da empresa 
Base 4 Music, escritório de 
gerenciamento de carreiras 
artísticas, que tem no seu 
casting artistas como a 
dupla sertaneja Maria 

Cecília & Rodolfo e a Banda 
Maneva.
 F o r m a d o  e m 
A d m i n i s t r a ç ã o  d e 
Empresas pela Faculdade 
Metodista e fazendo Pós-
graduação em Eventos na 
Fa c u l d a d e  A n h e m b i 
Morumbi, ele aproveita o 
know-how e a inquietude 
da juventude para cada vez 
mais colocar a Estância em 
destaque. 

Casa de shows recebe grandes nomes, mas entende como
 ninguém o que o público busca em um evento

#MatériaCapa

 Para o ano que vem, o 
empresário promete ainda 
mais destaques e novida-
des, com ainda mais novos 
eventos. 
 A casa, que é capaz de 
comportar até 12 mil pes-
soas, tem recebido cada 
vez mais eventos fechados. 
Nos shows, além do piso 
arena, há também o Piso 
Boi, que pode receber 
cerca de 3.400 pessoas, 
além do Piso Villa, onde 
podem circular até 2 mil 
visitantes. Outro entreteni-
mento que é muito conhe-
cido na Estância é o Boi no 
Rolete, que ocorre em dois 
domingos  ao  mês .  A 
Estância conta ainda com 
um grande lago, com direi-
to à casa que pode receber 
até festas de casamento. 
Salas para eventos de 
empresas também estão na 
lista do lugar.

Estância Alto da Serra completa 
20 anos com DNA inovador 

Um lugar ideal para o contato com a natureza e com diversos ambientes que agrada a qualquer gosto 

’’
Eloy Carlone

Diretor Geral da Estância

 Sou apaixonado 
pelo  trabalho e isso 

transparece nos 
nossos eventos.

Fotos: Divulgação #Estância

de 28/Novembro a 05/Dezembro de 2019#jornalQuinzenal





 A norma passou por au-
diência pública nesta quar-
ta-feira (27/11) e ainda 
deverá passar por votação 
na Câmara de Mauá. A minu-
ta também conrma que a 
Arsep (Agência Reguladora 
de Serviços Públicos de 
Mauá) perderá os direitos 
sobre a regulação dos servi-
ços de água e esgoto na 
cidade. A decisão colocou 
em cheque a existência da 
autarquia na cidade. A deci-
são foi vista, nos bastidores, 
como perseguição política 
por parte de Atila.

 A Prefeitura de Mauá 
disponibilizou nesta terça-
feira (26/11) a minuta do 
Projeto de Lei que entrega os 
serviços de água para a 
Sabesp (companhia de 
saneamento básico). Na 
minuta, a administração do 
prefeito Atila Jacomussi 
(PSB) prevê investimentos 
de R$ 300 mil em obras 
pela empresa durante os 
próximos 40 anos. O projeto 
de lei, que ainda pode pas-
sar por modicações, esta-
belece ainda que os funcio-
nários da Sama terão estabi-
lidade de dois anos na pres-
tação de serviços para a 
Sabesp. 

 O atual superintendente 
da Arsep, Fabrício Tavares, 
armou que a decisão pegou 
o órgão de surpresa, uma 
vez que o prefeito respondeu 
em ofício, nesta semana, 

5 MAUÁ 

Casos de Política

#Fato FakeOu
O prefeito de São Bernardo do 
Campo, Orlando Morando, 
gravou um vídeo nesta semana 
em suas midias sociais para 
combater fake news. Ele 
armou que foi surpreendido 
por um "jornalzinho do PT com 
os dizeres 'Honra a quem tem 
honra'. Obras do Luiz Marinho 
sendo entregues”. O chefe do 
Executivo são bernardense 
arma que as obras entregues 
por ele foram todas 
conquistadas em sua gestão,  
que inclusive conseguiu liberar 
verbas para diferentes obras - 
como o piscinão do Paço, além 
do Museu do Trabalhador que 
vai virar Fábrica de Cultura. 

#Fa
ke

Paula Cabrera

             disponibiliza 
contrato com Sabesp 
Projeto foi discutido em audiência pública e passará pelo crivo da Câmara 

 O secretário de Governo, 
Paulo Sérgio Pereira armou 
que o projeto ainda não é o 
denitivo e argumentou que 
a exclusividade de regulação 
pela Arsesp (Agência esta-
dual) é regra no contrato da 
Sabesp, mas que a agência 
de Mauá seguirá em funcio-
namento,  sca l i zando 
outros serviços públicos.

que a agência permaneceria 
a frente do processo de en-
trega da Sabesp e da redu-
ção do esgoto, conrmada 
pelo prefeito na última sema-
na. “Para nós isso foi uma 
surpresa. Foi nos colocado 
nesta semana que faríamos 
o estudo sobre a redução do 
esgoto. Não participamos 
dessa discussão”, armou.

Audiência Pública foi realizada na noite de quarta-feira (27), no Teatro Municipal de Mauá  | Foto: JNC

de 28/Novembro a 05/Dezembro de 2019#jornalQuinzenal
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Pronto para morar

A partir de R$ 235.000,00

Av. Queirós Pedroso, 410 - Jd. Pedroso - Mauá/SP

Dentro do Posto Ipiranga
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 A Unique ca na Rua Santos 
Dummon t ,  629 ,  na  V i l a 
Bocaina. Telefone de contato: 
3410-4668.

 A maioria dos clientes são 
e m p r e s a s ,  h o s p i t a i s  e 
c o n d o m í n i o s ,  e x p l i c a  o 
empresário. "Porteiros e gente 
para  manutenção são os 
prossionais mais buscados,  
b e m  c o m o  s e g u r a n ç a s . 
Atendemos também órgãos 
públicos por meio de licitação. 
Temos várias contratos com 
serviço público", conclui. 

 O empresário Thales Aramis 
consolida cada vez mais o 
sucesso da sua empresa na 
cidade. Dono da Unique, 
responsável por contratar 
funcionár ios para prestar 
serviços em outras empresas, 
Thales tem surfado na onda das 
terceirizações de m de ano para 
aumentar ainda mais o portfólio 
de serviços na cidade.
 Com 15 anos de funciona-
mento em Mauá, a Unique foi 
uma das beneciadas com a 
alteração da CLT (código das leis 
trabalhistas), que exibilizou 
algumas prossões. "É possível 
contratar com a gente porteiro, 
funcionários de limpeza e 
m a n u t e n ç ã o ,  a l é m  d e 
seguranças", explica ele.A 
empresa faz toda a parte 
burocrática de documentação, 
entrevistas e seleção de pessoal. 
Quem contratar só precisa 
comunicar à Unique o que 
precisa, assinar o contrato e 
receber o funcionário na data 
combinada. "No m de ano há 
maior procura. Assim como em 
épocas de eventos, quando os 
p e d i d o s  p o r  s e g u r a n ç a 
aumentam mais", diz Thales.

DESTAQUE DA CIDADE

Unique tem ampliado atendimentos com mudanças na CLT
Por Paula Cabrera

Foto: Divulgação

Empresa especializada em terceirização 
consolida sucesso em Mauá

de 28/Novembro a 05/Dezembro de 2019#jornalQuinzenal



Morando entrega obra 
viária e revitalização da 
Praça Ibrahim de Almeida
Nobre no Centro

 A obra dá início a um pacote 
de obras voltadas à promoção 
de lazer na região central da 
cidade, que serão entregues 
ainda em 2019. Para dezem-
bro, está marcada a entrega do 
novo Parque da Juventude, na 
Avenida Armando ítalo Setti. 
Referência nacional para 
atletas de Esportes Radicais, o 
espaço conta com 22.500 m² 
e será reinaugurado com nova 
pista de skate do Street Park, 
que atende ao padrão olímpico. 
O local também passa por 
tratamento da pista, com 
polimento e resina, inclusão de 
novos obstáculos e equipamen-
tos, bem como reparo do gradil, 

 O prefeito de São Bernardo, 
Orlando Morando está investin-
do para ampliar as opções de 
lazer na cidade. No último 
domingo (24/11) o chefe do 
Executivo entregou a revitaliza-
ção da Praça Ibrahim de 
Almeida Nobre, no Centro, 
integrando o local num Parque 
Linear com mais de 2 km de 
pista de caminhada. 

revisão da iluminação e reforma 
do sistema de drenagem. 
 No próximo mês, também 
acontece a inauguração do 
futuro Parque das Bicicletas, 
entre as Avenidas Aldino Pinotti 
e Pereira Barreto, que ocupará 
área de mais de 12 mil metros 
quadrados, com ciclovia, pista 
de caminhada, academia ao ar 
livre, playground, área pet, área 
de convívio, banheiros e amplo 
jardim. "Estamos investindo 
para garantir mais opções de 
lazer e esporte para todos. 
Nossa expectativa é de inaugu-
rar os novos espaços ainda 
neste ano", armou o prefeito. 
As inaugurações estão previstas 
para a segunda e a terceira 
semana de dezembro.
 No Parque Linear, o destaque 
ca por conta das pistas de 
caminhada das avenidas Barão 
de Mauá e Kennedy, garantindo 
uma extensão ininterrupta de 
2,2 km - com início na praça 
Quinzio Julio Rossi até o Parque 
Raphael Lazzuri, além de trecho 
de ciclovia. A entrega vai 
beneciar diretamente os 
moradores dos bairros Chácara 
Inglesa, Vila Euclides, Jardim 
Maria Adelaide e Jardim do Mar.
 Loca l i zada  emba ixo  do 
viaduto Kenzo Uemura, a praça 
também ganhou equipamentos 
de lazer, como playground, 
academia ao ar livre e novo 
sistema de iluminação, trazendo 
uma opção segura, voltada à 
prática de atividades físicas. As 
i n t e r v e n ç õ e s  r e c e b e r am 
investimento de R$ 3 milhões, 
por meio de parceria com o 
Shopping Golden Square, 
localizado na Avenida Kennedy, 
que aportou a maior parte dos 
recursos.

Prefeito espera reinaugurar 
mais dois parques ainda neste ano

Por Paula Cabrera_____
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São Paulo terá Vale do 
Silício no CEAGESP
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 O campus terá sede no 
Centro Internacional de 
Tecnologia e Inovação, o 
Vale do Silício brasileiro, 
que deve estar em ativida-
de já em junho de 2020. 
“Esta universidade, que 
ajudou a revolucionar o 
conceito do ensino, da 
ciência e da tecnologia nos 
Estados Unidos e depois 
no mundo, agora vai para o 
Brasil, para São Paulo”, 
declarou João Doria. 
 A região que hoje é ocu-
pada pela Ceagesp dará 
lugar ao Citi, que deverá 
ser o mais avançado ambi-
ente de criatividade e 
desenvolvimento de star-
tups do Brasil. O foco é o 

 A cidade de São Paulo 
terá uma sede da institui-
ção americana Singularity 
University, do Vale do 
Silício - Califórnia. A infor-
mação foi conrmada pelo 
governador João Doria 
(PSDB) durante viagem 
aos Estados Unidos.

 “Já temos uma grande e 
incrível parceria com São 
Paulo e estamos ansiosos 
para continuar crescendo 
nosso relacionamento, 
além de inspirar novas 
maneiras de criar um novo 
futuro em que todos quere-
mos viver”, destacou Rob 
Nail, CEO da Singularity 
University.

desenvolvimento e aplica-
ção de hardtech (serviços 
de alta intensidade tecno-
lógica).

Por Paula Cabrera____________

NOVAS ENTREGAS

’’
Orlando Morando

Prefeito de São Bernardo do Campo

Estamos 
investindo 

para garantir 
mais opções 

de lazer e 
esporte para 

todos.

 Em parceria rmada 
com o  Gove rno  do 
Estado, a deputada 
estadual, Carla Morando 
(PSDB),  garant iu  a 
implantação de uma 
nova área de esporte e 
l a z e r  p a r a  3 0  m i l 
moradores dos bairros 
Silvina, Montanhão e 
Óleo Duto,  em São 
Bernardo. Um campo de 
futebol será construído 
em terreno doado pela 
Dersa (Desenvolvimento 
Rodoviário S/A), após 
r e i v i n d i c a ç ã o  d a 
parlamentar.
 A  con rmação  da 
c o n q u i s t a  o c o r r e u 
durante a vistoria no 
espaço. A visita contou 
com a participação do 
secretário executivo da 
Secretaria de Logística e 
Transpor tes,  Mi l ton 
Persoli, do coordenador 
da Divisão de Meio 
Ambiente e Segurança 
do Trabalho da Dersa, 
Luiz Fernando do Rego, 
do secretário de Esporte 
e Lazer de São Bernardo, 

Carla Morando garante área para 
Campo de Futebol no Montanhão

Deputado Paulinho da Força esteve no gabinete do Presidente da Câmara NeyCar | Foto: Divulgação 
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 “Essa é mais uma 
conquista para a nossa 
cidade. Estamos levando 
esporte e lazer para os 
30 mil moradores da 
região. Iremos construir 
uma quadra de futebol, 

A l e x  M o g n o n ,  e  o 
Secretário de Habitação, 
João Abukater.

com vestiários, banhei-
ros e toda estrutura 
n e c e s s á r i a .  E s t o u 
trabalhando em parceria 
com o meu marido e 
p r e f e i t o ,  O r l a n d o 
Morando, para garantir o 
melhor para a popula-
ção”, explicou Carla.



Lulu Santos
Lulu Santos lança agora um álbum e 
um concerto todo dedicado ao amor. 
Este, aliás, um dos temas de maior 
destaque em sua vasta obra. Nos 
últimos meses, Lulu se dedicou à 
produção das músicas que fazem 
parte do álbum PRA SEMPRE e que 
também serão apresentadas ao 
público na nova turnê. Mas o artista já 
adianta que os grandes hits de seu 
cancioneiro continuam sendo parte 
fundamental do show.

Serviço

06 de Dezembro

Informações:

Local: 

Av. Dom Pedro II 2055 - 
Campestre, 09080-001 Santo 
André

Show: Jantar Show -  Lulu Santos

Sexta-feira às 20h30

Espaço Win

(11) 4436-7869  
(11) 94081-6109

11

JANTAR SHOW

E mais a dupla George Henrique e Rodrigo

        vai ferver com            
Henrique e Juliano no sábado 

 Fim de ano chegando, mas 
os grandes shows da progra-
mação de 20 Anos da 
Estância não param... os 
irmãos Henrique & Juliano 
estão de volta ao palco da 
Arena da Estância Alto da 
Serra. E ainda tem show com 
a dupla George Henrique & 
Rodrigo agitando a noite! 
Serão dois shows inesquecí-
veis!
  Os ingressos já estão a 
venda! Corra para não perder 
essa super festa!
 

PROGRAMAÇÃO RECHEADA NA ESTÂNCIA

Sábado, 30 de Novembro-  Abertura: 21:00 

Estância Alto da Serra 

Classicação: 18 anos

Show: Henrique & Juliano e George 
Henrique e Rodrigo

Estrada Névio Carlone, 03 - Riacho Grande - 
S. B. do Campo - SP

Serviço:

         30
         Dia

        NOV

Estância
de 28/Novembro a 05/Dezembro de 2019#jornalQuinzenal

Estância está completando 20 anos e tem programa  recheada de atra ões ção çwww.ticket360.com.br



Área de lazer com Churrasqueira


