
Hospital de campanha de Guarulhos 
registra mais de 81% de curados
Do total de pacientes que já ficaram internados no local, 81,2% tiveram alta por estarem considerados curados, 
enquanto outros 18,8% evoluíram a óbito; cidade registra 132 mortes por coronavírus e 925 casos confirmados
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DROGA - Com auxílio de cães, Receita Federal apreende cocaína em carga de exportação no Aeroporto de Guarulhos

Decreto inclui salões de beleza 
e academias de esporte como 
atividades essenciais

ACONTECE

O governo federal de-O governo federal de-
cidiu incluir os salões de cidiu incluir os salões de 
beleza e barbearias e aca-beleza e barbearias e aca-
demias de esporte de to-demias de esporte de to-
das as modalidades no rol das as modalidades no rol 
de atividades essenciais de atividades essenciais 
durante a pandemia da durante a pandemia da 
covid-19. Com isso, esses covid-19. Com isso, esses 
setores passam a ter res-setores passam a ter res-
guardado o exercício e o guardado o exercício e o 
funcionamento a despeito funcionamento a despeito 
das medidas de distancia-das medidas de distancia-
mento social.mento social.

Nesta segunda (11), ao Nesta segunda (11), ao 
chegar no Palácio da Al-chegar no Palácio da Al-
vorada, o presidente Jair vorada, o presidente Jair 
Bolsonaro tinha anuncia-Bolsonaro tinha anuncia-
do a inclusão dos salões do a inclusão dos salões 
de beleza e academias de beleza e academias 
de ginástica na lista de de ginástica na lista de 
atividades consideradas atividades consideradas 
essenciais. O Decreto que essenciais. O Decreto que 
confirma a decisão do go-confirma a decisão do go-
verno está publicado em verno está publicado em 
edição extra do Diário edição extra do Diário 
Oficial da União que cir-Oficial da União que cir-
cula nesta segunda-feira.cula nesta segunda-feira.

Com essa ampliação Com essa ampliação 
de hoje, a lista, que foi de hoje, a lista, que foi 
definida pelo Decreto definida pelo Decreto 
10.282, de 20 de março, 10.282, de 20 de março, 
já tem 57 atividades. No já tem 57 atividades. No 
último dia 7, o presidente último dia 7, o presidente 
já tinha incluído o setor já tinha incluído o setor 
da construção civil e ati-da construção civil e ati-
vidades industriais como vidades industriais como 
essenciais, após reunião essenciais, após reunião 
com empresários no Su-com empresários no Su-
premo Tribunal Federal premo Tribunal Federal 
(STF).(STF).

Neste domingo (10), Neste domingo (10), 
Bolsonaro tinha pro-Bolsonaro tinha pro-
metido ampliar o rol de metido ampliar o rol de 
atividades consideradas atividades consideradas 
essenciais durante a pan-essenciais durante a pan-
demia. “Amanhã devo demia. “Amanhã devo 
botar mais algumas pro-botar mais algumas pro-
fissões como essenciais. fissões como essenciais. 
Vou abrir, já que eles não Vou abrir, já que eles não 
querem abrir, a gente vai querem abrir, a gente vai 
abrindo aí”, afirmou Bol-abrindo aí”, afirmou Bol-
sonaro a apoiadores, em sonaro a apoiadores, em 
frente ao Alvorada no frente ao Alvorada no 
domingo.domingo.
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Nesta edição, André Okuma recebe o 
músico, jornalista, educador social e pro-
dutor João Perreka, idealizador do projeto 
Arrastão Cultural. Realizado desde 2012, o 
Arrastão acumula em sua história momen-
tos significativos de conexão entre pesso-
as e artistas de Guarulhos e outras regiões, 
encontros que ficaram marcados na me-
mória daqueles que tiveram a chance de 
participar. Para assistir ao seminário pela 
internet acesse https://www.facebook.
com/arquivohistoricogru/.

to social nos municípios.
“O Plano São Paulo será atualizado cons-

tantemente, com a ajuda de vocês, e todas as 
nossas decisões estarão amparadas nas ava-
liações e decisões da Saúde. O programa de 
quarentena do Estado de São Paulo recebeu 
elogios de cientistas, especialistas, professo-
res e estudiosos brasileiros e internacionais. 
Isso nos serve de indicativo de que estamos 
no bom caminho. Não há nada que não possa 
ser melhorado ou aperfeiçoado, mas estamos 
no caminho certo”, destacou o governador.

As expressões artísticas que ampliam 
os limites dos espaços circunscritos e ga-
nham as ruas da cidade são tema de de-
bate do próximo encontro do II Seminário 
História(s) da Arte e da Cultura em Gua-
rulhos, que acontece na quinta-feira (14), 
às 20h. Iniciativa da prefeitura por meio da 
Secretaria de Cultura e do Arquivo Históri-
co Municipal, os encontros semanais com 
artistas e pesquisadores guarulhenses são 
transmitidos online pela fanpage do Arqui-
vo Histórico, no Facebook.

A Necrópole do Campo Santo, conheci-
da como cemitério da Vila Rio, passou por 
uma higienização na tarde de sexta-feira 
(08). O trabalho, coordenado pela Admi-
nistração Regional Taboão da prefeitura, 
foi realizado por equipes da Proguaru. A 
ação sanitária promovida com o objetivo 
de combater o novo coronavírus foi reali-
zada nos pontos de maior movimentação 
de pessoas, como recepção, atendimento, 

O Governo de São Paulo realizou ontem a 
primeira reunião do Conselho Municipalista, 
criado com objetivo de pactuar as futuras de-
cisões de flexibilização da quarentena e reto-
mada da economia no Estado após a pande-
mia do coronavírus. O grupo é composto pelo 
Governador João Doria, secretários estaduais 
e prefeitos de cidades-sede das 15 regiões ad-
ministrativas do Estado. Os chefes dos execu-
tivos municipais receberam informações esta-
tísticas sobre a pandemia em todo Estado e a 
importância de manter as ações de isolamen-

Seminário online convida o criador do projeto Arrastão Cultural

Prefeitura faz higienização no cemitério da Vila Rio

Governo e municípios debatem retomada da economia

velório, sanitário e áreas externas do cemi-
tério, que é o maior da cidade.

Assim como os demais cemitérios públi-
cos e particulares de Guarulhos, o da Vila 
Rio permaneceu fechado para visitação 
neste final de semana. A medida também 
objetivou conter o avanço da covid-19, evi-
tando as aglomerações que costumam 
ocorrer nesses locais em virtude das ho-
menagens pelo Dia das Mães.
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Sesc Guarulhos completa um ano de 
funcionamento com 1,2 milhão de visitantes
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Há um ano o 
Sesc Guarulhos abria pela pri-
meira vez suas grandes portas 
envidraçadas ao público. Em 
um final de semana de muitas 
atividades, mais de 24 mil pes-
soas foram conhecer as insta-
lações da mais nova unidade 
do Sesc São Paulo. O público 
acompanhou diversas ativida-
des como acrobacias aéreas na 
fachada e na Praça de Convi-
vência, ritos indígenas com 
membros dos povos Matipu, 
Ywalapiti e Kalapalo, do Alto 
Xingu, vivências no Centro de 
Música, entre outras. Desde a 
inauguração, foram mais de 
86 mil credenciais emitidas 
pela unidade que ao longo do 
ano recebeu mais de 1,2 mi-
lhão de visitantes.

Promover o acesso à arte e 
cultura em suas diversas for-
mas é a missão do Sesc São 
Paulo. Na unidade Guarulhos, 

alguns espaços foram planeja-
dos com esse propósito como 
o expositivo de 350m², a bi-
blioteca, o Centro de Música, o 
Teatro, o Ginásio, entre outros.

Um dos destaques da uni-
dade são as instalações espor-
tivas que incluem, além do gi-
násio, quadra de tênis, quadra 
poliesportiva, transformada 
em pista de skate na modalida-
de Street durante o Sesc Verão, 
campo de grama sintética, sala 
de ginástica multifuncional e 
de práticas corporais. Ao todo, 
foram feitas 77 apresentações 
com profissionais do esporte, 
com mais de 12 mil espectado-
res, além dos cursos regulares, 
aulas abertas e vivências.

Outro é o conjunto aquáti-
co que é composto de piscinas 
recreativas de uso adulto e in-
fantil, descobertas, e piscina se-
miolímpica coberta e aquecida, 
onde são oferecidos os cursos 

de práticas aquáticas e condi-
cionamento físico aquático, 
tem capacidade para 730 pesso-
as. Durante o ano, foram mais 
de 192 mil acessos às piscinas.

Desde o dia 17 de março as 
unidades do Sesc São Paulo se 
encontram fechadas, como for-
ma de evitar a propagação do 
novo coronavírus. Enquanto 
não é possível a retomada das 
atividades, o Sesc disponibiliza 

conteúdo através da Plataforma 
Sesc Digital – o mais recente 
território virtual da instituição, 
que convida o público para no-
vas descobertas via internet. 
Ao acessar sescsp.org.br/sescdi-
gital, o visitante tem acesso a 
áudios, vídeos, imagens e pu-
blicações que compõem o acer-
vo audiovisual da instituição, 
construído ao longo de seus 74 
anos de história.
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Dança e música de 
concerto são tema 
do Papo de Plateia
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A relação entre 
dança e música de concerto 
é o tema do encontro desta 
quarta-feira (13), às 20h, do 
Papo de Plateia Live. Inicia-
tiva da Prefeitura de Guaru-
lhos por meio da Secretaria 
de Cultura, o Papo de Plateia 
Live é transmitido pelas re-
des sociais das orquestras de 
Guarulhos no YouTube, no 
endereço https://www.you-
tube.com/channel/UCS9r_
T3pJEr2wnZreRGSo1g, no 
Facebook (https://www.face-
book.com/ojmguarulhos/) e 
no Instagram (https://www.
instagram.com/orquestra.
em.casa/).

O encontro é mediado 
pelo maestro Emiliano Pa-
tarra, que nesta edição entre-
vista a dançarina e bailarina 
Aline Pascutti, violinista da 
ADDA Alicante, e o guaru-
lhense Hélio Lima, coreógra-
fo e professor de dança.
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Guti afirma que rodízio de veículos na cidade 
só ocorrerá se for determinado pelo estado 

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Ontem começou 
a vigorar na capital o rodízio 
instituído pelo prefeito Bru-
no Covas onde nos dias pares 
circulam veículos de placas 

de final par e nos ímpares 
as placas de final ímpar. Em 
Guarulhos o prefeito Guti 
afirmou ontem, durante live 
nas redes sociais, que não 

adotará a medida, exceto se 
for uma determinação do go-
verno estadual.

“Guarulhos não estudo 
isso, porém o governador si-
nalizou que estuda fazer o 
mesmo em todo o estado. Na 
nossa visão, reduzindo a frota 
de carros vamos aumentar o 
transporte público e com isso 
haverá superlotação. Já esta-
mos com frota menor, se co-
locarmos mais pessoas dentro 
do transporte público poderá 
ser um fator de contágio ain-
da maior e não queremos ir 
por esse caminho”, destacou.

Guarulhos registra 132 mortes por covid-19; casos confirmados são 925
O Boletim Epidemiológico divulgado nesta segunda-feira (11) pela Secretaria Municipal da Saúde 

registra que 132 mortes por coronavírus foram confirmadas em Guarulhos. São seis óbitos a mais 
que sábado, sendo quatro homens com idades entre 39 e 64 anos e duas mulheres com 66 e 75 anos. 
Há ainda 67 que seguem em investigação. Dos 5.050 casos notificados, 925 foram confirmados, 
2.340 descartados e 1.785 estão sob investigação. No Centro de Combate ao Coronavírus (3C-Gru) 21 
pessoas estão internadas, sendo sete delas na UTI. Além disso, outros nove pacientes receberam alta 
nesta segunda-feira e dez, que estão em observação, podem ser internados ainda hoje. 

A taxa de ocupação dos leitos de UTI dos hospitais municipais, incluindo os do 3C-Gru, passou 
de 69,23% para 76,92%, enquanto que os leitos dos hospitais estaduais continuam todos ocupados. 
A ocupação dos leitos de alta complexidade em Guarulhos está muito perto de esgotar, passando de 
87,88% para 90,91%.

Hospital de campanha tem mais de 81% de curados
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O primeiro Cen-
tro de Combate ao Coronaví-
rus de Guarulhos (3C-GRU) 
está completando um mês de 
funcionamento no Parque Ce-
cap com mais de 81% de pes-
soas curadas. Apesar de rece-
ber casos de intermediários a 
graves de covid-19, diferente-
mente dos demais hospitais 
de campanha, que costumam 
atender pessoas com sinto-
mas leves, o 3C-GRU tem óti-
mos resultados. Do total de 
pacientes que já ficaram inter-
nados no local, 81,2% tiveram 
alta por estarem considera-
dos curados, enquanto outros 
18,8% evoluíram a óbito.   

“É importante destacar que 
nossas internações são todas de 
casos graves da doença e temos 
conseguido salvar mais de 80% 
dos pacientes com sintomas 
mais agudos, o que ameniza 
em parte a dor das perdas e 

nos motiva a seguir em frente”, 
destaca o secretário-adjunto de 
Saúde, Luís Fernando Ribeiro 
de Castro. Somente ontem fo-
ram mais nove altas hospitala-
res, sendo duas de UTIs.  

O complexo funciona 24 
horas por dia, sete dias por 
semana, e possui 70 leitos, 14 
deles semelhantes aos de uma 
UTI, sala vermelha de estabi-
lização, leitos de isolamento e 

enfermaria, todos com terapia 
respiratória (oxigênio).  

Além disto, o 3C-GRU pos-
sui tomógrafo, ultrassonogra-
fia, raios-X, laboratório comple-
to, farmácia, refeitório, sala de 
treinamento, entre outros equi-
pamentos. Trabalham no local 
mais de 100 profissionais, in-
cluindo médicos, enfermeiros, 
equipe de limpeza, segurança, 
entre outros.

FOTO: MAYARA NASCIMENTO
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Prefeitura desmente nova fake news 
sobre distribuição de cestas básicas
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A prefeitura alerta 
que mais uma notícia falsa está 
sendo divulgada nas mídias 
sociais sobre a distribuição de 
cestas básicas neste momento 
da pandemia da covid-19. Des-
ta vez, as fake news indicam 
um link não oficial para que as 
pessoas possam encontrar um 
centro de distribuição próximo.

A Secretaria de Desenvol-
vimento e Assistência Social 
esclarece que os alimentos ar-
recadados pela Prefeitura, por 
meio de doações da população 
e de empresas, estão compondo 
cestas emergenciais elaboradas 
pelo Fundo Social de Solida-

riedade e que são entregues às 
famílias vulneráveis por meio 
das 11 unidades do Centro de 
Referência da Assistência So-
cial (Cras).

Os Cras são pontos de aten-
dimento às famílias em vul-
nerabilidade social, os quais 
desenvolvem várias atividades 
e têm condições de verificar a 
condição em que as famílias 
se encontram. Eles funcionam 
de segunda a sexta-feira, das 
8h às 17h, e seus endereços 
encontram-se no site https://
www.guarulhos.sp.gov.br/cen-
tro-de-referencia-da-assistencia-
-social-cras.

GCM de Guarulhos implanta operação 
especial para unidades de saúde
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A prefeitura, 
por meio da Secretaria para 
Assuntos de Segurança Pú-
blica, iniciou na última se-
mana a Operação Ronda 
Saúde para garantir a segu-
rança de funcionários e de 
usuários das unidades pú-
blicas de saúde, postos de 
vacinação e hospitais muni-
cipais em toda a cidade.

A ação conta com sete equi-
pes, seis viaturas e um total de 
20 guardas civis municipais. 
O patrulhamento acontece 
durante o horário de funciona-
mento das unidades de saúde. 
As rondas preventivas e com 
permanência temporária são 
divididas por inspetorias de 
patrulhamento das áreas Cen-
tro, Oeste, Leste, Norte e Sul.

Distribuição de máscaras beneficia 
comunidade no Sítio São Francisco
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O programa 
Máscaras pela Vida da pre-
feitura distribuiu ontem 
750 kits compostos de duas 
máscaras de pano, um sa-
bonete e um folheto com 
orientações sobre a preven-
ção à Covid-19 na comuni-
dade Jandaia, no Sítio São 
Francisco (região do Pimen-
tas). Guarulhos foi o pri-
meiro município brasileiro 
a estimular o uso de más-
caras caseiras por meio do 
programa, tendo já entrega-
do mais de dez mil kits para 
famílias carentes que vivem 
em comunidades.

Ao todo, a administra-
ção municipal já recebeu 
cerca de 45 mil máscaras 
de pano de empresas e 
costureiras voluntárias, in-

cluindo as dez mil doadas 
pelo Jornal Guarulhos Hoje 
nesta segunda-feira (11). A 
doação do veículo de comu-
nicação foi feita no Paço 
Municipal pelo diretor do 
jornal, Gil Campos, ao se-
cretário de Desenvolvimen-
to e Assistência Social, Alex 
Viterale, que representou o 
prefeito Guti.

O secretário agradeceu o 
gesto de solidariedade. “As 
máscaras serão entregues 
nas comunidades onde se 
concentra o maior núme-
ro de famílias em extre-
ma vulnerabilidade social. 
Com isso, faremos com que 
essa população possa se 
prevenir da contaminação 
do novo coronavírus”, disse 
Viterale.
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Prefeitura e Sabesp promovem 
recapeamento em avenidas do Bonsucesso

Luminárias são instaladas em 
sete vias do Jardim Tupinambá

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Uma ação 
conjunta envolvendo a 
prefeitura e a Sabesp está 
levando melhorias para di-
ferentes ruas do município. 
Essas vias, antes de serem 
recapeadas, recebem gran-
des intervenções da compa-
nhia estadual, como a troca 
ou a colocação de tubula-
ções de água, redes coleto-
ras de esgoto e ramais de 
água. O gerenciamento dos 
trabalhos está por conta da 
Secretaria de Obras.

Obras de duas impor-
tantes vias no Bonsuces-
so estão em andamento: a 
avenida Paschoal Thomeu, 
com aproximadamente 33 
mil m², no trecho entre o 
Trevo de Bonsucesso até a 
estrada Albino Martello, e 
a avenida Maria Catharina 
de Jesus, com 3,2 mil m², 
em frente ao cemitério do 
Bonsucesso.

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A prefeitura, 
por meio do Programa Ilu-
mina Guarulhos, vai bene-
ficiar sete vias do Jardim 
Tupinambá, na região do Pi-
mentas, com a instalação de 
40 pontos de iluminação. Os 
trabalhos devem ser concluí-
dos até esta quinta-feira (14).

As ruas Bujaru, dos Mé-
dicos e Rubens Coelho de 
Godói vão receber 20 lu-
minárias e as vielas Bahia, 
Lares e Particular serão 
beneficiadas com outros 17 

Outras intervenções já 
foram concluídas na ave-
nida Odair Santaneli, no 
Parque Cecap, onde já foi 
feito todo o recapeamen-
to da via em uma área de 
12.264 m²; toda a extensão 
da estrada da Água Chata 
também recebeu recapea-

mento, do Trevo de Bonsu-
cesso até a avenida Jusceli-
no Kubitschek de Oliveira, 
num total de 49.894 m²; e o 
mesmo foi feito na estrada 
Municipal, entre a estrada 
do Água Chata até a rua Su-
percor, com 9,6 mil m², am-
bas no bairro Água Chata.

pontos. Para finalizar, uma 
rua sem denominação re-
ceberá três. Todos os locais 
serão contemplados com 
luminárias convencionais 
com lâmpadas a vapor de 
sódio de 100 watts.

O programa, coordena-
do pelo Departamento de 
Iluminação Pública (DIP), 
conta com aproximadamen-
te 4,2 mil novos pontos ins-
talados desde 2017, benefi-
ciando moradores de todas 
as regiões da cidade.

FOTO: NÍCOLLAS ORNELAS

FOTO: FÁBIO NUNES TEIXEIRA
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O ministro da Educação, Abraham 
Weintraub, anunciou ontem no Twitter as 
datas de inscrição nos processos seletivos 
do segundo semestre de 2020 que utilizam 
o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 
como forma de ingresso no ensino superior. 
As inscrições para o Sistema de Seleção 
Unificada (Sisu) poderão ser feitas entre 16 
e 19 de junho. O Sisu seleciona estudantes 
para vagas em instituições públicas de 
ensino superior em todo o país. Já as 
inscrições para o Programa Universidade 
para Todos (ProUni) serão de 23 a 26 de 
junho. O programa seleciona estudantes 
para bolsas em instituições privadas de 
ensino superior. As bolsas variam de acordo 
com a renda dos candidatos e podem 
ser parciais, de 50% da mensalidade, ou 
integrais, de 100%. 

A Operação Verde Brasil 2 iniciada nesta 
segunda-feira (11) pelo governo federal para 
combater o desmatamento ilegal e focos de 
incêndio na Amazônia terá orçamento inicial 
de R$ 60 milhões. A operação é realizada após 
decretação de Garantia da Lei e da Ordem 
(GLO) na Amazônia Legal. A operação já está 
em curso e envolve um efetivo de 3,8 mil 
profissionais, 110 viaturas, 20 embarcações, 
12 aeronaves e terá bases em Belém, Porto 
Velho e Cuiabá. Segundo a Vice-Presidência 
da República, fiscais do Instituto Brasileiro 
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis (Ibama) e do Instituto Chico 
Mendes de Conservação da Biodiversidade 
(ICMBio) já estão fazendo buscas e autuações 
nos locais, protegidos por forças federais 
que atuam na região com poder de polícia 
conferido pelo decreto de GLO. 

ANOTE

Sua mente está focada em problemas, 
em tragédias e em diversas coisas 
negativas. Mude o foco

Em uma análise de ano a ano, 
deparei com muitas pessoas que 
reclamaram da vida em 2017, re-
petiram as reclamações em 2018 e 
possivelmente nos anos seguintes. 
Por quê? Por causa do HÁBITO!  
Essas pessoas já têm por HÁBITO 
reclamar de tudo. Não se esforçam 
nada para mudar e acreditam que 
o universo tem obrigação com elas. 
Se você é uma dessas pessoas, per-
doe-me, mas sua vida vai continuar 

assim para sempre.
O que fazer?
Tem 3 coisas que você precisa 

fazer. São 3 regrinhas que você 
precisa implantar e seguir para que 
haja mudança na sua vida.

1 – Mude seu gatilho mental
Sua mente está focada em pro-

blemas, em tragédias e em diversas 
coisas negativas. Mude o foco. As-
sista programas que alimente a sua 
cabeça de coisas positivas. Leia ma-
terial que fortifique a sua mente. 
Artigos motivacionais. A internet 

tem milhões de conteúdo. E se afas-
te de pessoas negativas, você está 
cansado de saber que essas pessoas 
não somam.

2 – Adicione esse gatinho no seu 
comportamento

Exercite esses gatilhos, busque 
fazer coisas positivas (praticar com 
ações). Agora é hora de pôr em exer-
cício o seu positivismo. Não tente 
mudar tudo de uma vez só. Mude 
pontualmente, uma coisa de cada 
vez. Trabalhe um setor da sua vida 
por vez. Assim você com o tempo 
vai transformá-lo em hábito. Não 
se apegue em mudar suas crenças, 
mude os seus comportamentos. As-
sim seu universo será mudado.

Copie as pessoas que te inspira, 
veja o que elas têm de positivo e 
use da melhor forma. Assim você 
poderá transformar a sua vida gra-
dualmente.

3 – Mude até virar habito
Gaste energia nessa mudança, 

repita diversas vezes até ficar es-
pontâneo. Enquanto você gastar 
energia ainda não é hábito. Mas 
quando começar a fluir esse esfor-
ço sem a sua total atenção, natural-
mente, você começou a habituar 
com esse novo modelo mental e 
assim você colherá os resultados 
positivos.

Todas suas crenças e hábitos 
negativos são implantados desde 
pequeno e normalmente é oculto 
a sua percepção, por isso requer 
grandes esforços e inúmeros exer-
cícios para que possamos adquirir 
hábitos positivos e de pessoas de 
sucesso. Sua mente é poderosa, faça 
a trabalhar pra você e os resultados 
são os mais incríveis. Exercite-se.

De o primeiro passo agora!
Boa sorte!

Três regras para ter 
hábitos transformadores

PONTO
DE VISTA

empresário, palestrante, 
máster em PNL e hipnólogo. 
Canal no YouTube 
“Ressignificando sua vida”. 
WhatsApp - 96323-2362

VITINHO KAMGURU

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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PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

ÁRIES: Será um dia um pouco diferente, com bem mais 
entusiasmo que o normal. A cardinalidade estará bem 
exaltada neste momento. 

TOURO: Deve tomar a iniciativa sem ficar apático perante 
os problemas. Se agir primeiro tende a solucionar boa parte 
deles. 

GÊMEOS: Aja de forma mais versátil hoje, receberá muita 
ajuda de Marte. O ar também será um forte aliado para 
destacar a sua capacidade de se comunicar. 

CÂNCER: Seus sentimentos estarão voltados para o relacio-
namento familiar. Marte irá gerar um bem estar em você. 

LEÃO: Irá se sentir revigorado e reconhecido por boa parte 
das pessoas que convivem com você. Sua determinação 
deixará claro quais são seus objetivos. 

VIRGEM: Estará cosmicamente esplendoroso, se sentirá 
vigoroso durante este dia. Haverá uma grande influência de 
Mercúrio. 

LIBRA: Não estará tão tranquilo quanto está acostumado. 
Algumas indisposições sociais irão te chatear e lhe incomodar 
durante o dia. 

ESCORPIÃO: Andará um pouco em baixa o seu sentido de 
percepção. A lua causará uma influência negativa. Estará um 
pouco mais vingativo.

SAGITÁRIO: A constelação de sagitário está no fim de uma 
transição com Marte. É importante que você procure praticar 
mais o otimismo. 

CAPRICÓRNIO: Se apresentará mais dedicado ao seu trabalho. 
Continue se empenhando para colher bons frutos. Aproveite o 
bom momento que se passa em Marte. 

AQUÁRIO: Sair para fazer um passeio será algo bem importan-
te para você alterar algumas situações mais complicadas. 

PEIXES: Algumas situações mudaram no percurso deste dia. 
Tente avaliar o que de fato você realmente precisa. Poderá agir 
de forma depreciativa com quem ama.

HORÓSCOPO

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 50

Cama
para trans-

portar
doentes

Bebida que
minimiza
os efeitos 
da altitude

O urso co-
mo o Knut,
do zoo de

Berlim

Alexandre
(?), ator

curitibano

Preparado
(para uma

tarefa)

"Mamma
(?)!", 

interjeição
italiana

Inovado-
ras (em

seu estilo)

Dotar de
membros

de voo

Caminho
entre 

montanhas

Artefato
no qual se
pendura
roupa

(?) da
Noite, per-
sonagem
de "GoT"

(?)
Chapéu,
jogador

de sinuca
Peça que
protege 
a roda 

de carros

Inimigos
do

Predador
(Cinema)

União Democrática
(?), entidade que

defende o direito à
propriedade agrícola

Antecipar
um fato

Reação
frequente
do "es-

tourado"

Catalão
(abrev.)
Aposta
coletiva

Louco, em
espanhol

Sem
validade
Sacudir

com força

Via pública
Produto
da com-

postagem

Descen-
dência

Sucesso de
Caetano

Deusa do 
amanhecer
Mastro de
bandeiras

Arbusto andino da
família da pinha

Ofício de Régis Tadeu
e Tárik de Souza

Veículo autônomo
em testes do Google

(?) FC, jogo 
virtual de futebol

Conserto;
remendo
Planta

trepadeira

O do só-
dio é Na
(Quím.)

Substância
aderente
usada em
trabalhos
escolares

Andy
Murray,
tenista
Poucos

CMRC
CHADECOCA

PRECIPITAR
IRAAPRR
TIPRONTO

SIMBOLOEOS
COLAPROLE
ALRUAAM
MIANULO

OUSADASCAT
IUGBOLO
CABIDEGR

CALOTARUI
LAALIENS

RURALISTA

MO

3/eos — mia. 4/dala — loco. 6/aliens. 9/chá de coca. 10/cherimolia.

ANUNCIE AQUI 
97380-7685

Oportunidade

NEGÓCIOS

Vende-se

Sítios e ChácarasIMÓVEIS

CASA & TERRENO 
CONTINENTAL III 
Condomínio planejado, com 
toda infraestrutura concluída, 
ótima localização. Terreno 
125Mts² R$ 150.000,00 e 
Sobrados 5 cômodos de R$ 
350.000,00. F 4969-4226/ 
4969-0884/ Zap 95422-8439/ 
94489-3132

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

CHÁCARA TAPERA 
GRANDE. 1.000Mts². Com 
casa toda murada. Água. 
Luz. R$ 110 mil. Aceito. 
Auto. F.: 96314-2035

CLASSIFICADOS

SIGA-NOS NO

/jornalfolhametro

www.fmetropolitana.com.br

dos leitores de 
jornal impresso 

da cidade leem a

EMPREGO

Contrata-se

Empresa admite auxiliar de 
escritório residente próximo 
Vila Galvão – Guarulhos 
SP. Enviar curriculum 
para e-mail rhpaulista@
lajespaulista.com.br.

or nt omsa iaG

Toda

Feira
6ª

Alfândega da Receita Federal em Guarulhos liberou a 
entrada no país de mais de 59 milhões de equipamentos 
de proteção individual contra coronavírus no último mês
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - No mês de abril, a 
Alfândega da Receita Federal no 
aeroporto de Guarulhos liberou 
a entrada no país de 57 milhões 
de máscaras e dois milhões de 
aventais que serão utilizados 
no combate à pandemia da co-
vid-19. Também foi liberada a 
entrada de 2,6 milhões de testes 
para detecção da doença e 155 
respiradores.

Esses números incluem so-
mente as cargas que são entre-
gues diretamente aos importa-
dores. Outra grande quantidade 
de material sai do aeroporto no 
chamado trânsito aduaneiro, que 
ocorre quando a carga chega a 
uma Unidade Aduaneira mas o 
despacho para consumo aconte-
ce em outra Unidade. No último 
mês, chegaram por Guarulhos 

para desembaraço em outros pon-
tos do País 100 milhões de más-
caras, 800 mil testes e 150 respi-
radores. A principal preocupação 
da Alfândega da Receita Federal 
de Guarulhos tem sido a agilida-
de. Os servidores se revezam em 
plantões e juntos cobrem a recep-
ção e a liberação das cargas rela-
cionadas ao combate à covid-19 
de forma ininterrupta.
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RECEBA NOSSA EDIÇÃO ONLINE NO SEU CELULAR.
SALVE NOSSO NÚMERO E MANDE UMA MENSAGEM 

VIA WHATSAPP PARA (11) 99643-2765

Divulgue sua 
empresa em 
nossas redes 
sociais!

www.fmetropolitana.com.br

(11) 94805-7644
comercial@fmetropolitana.com


