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QUARENTENA - Para conscientizar população, monumentos da cidade de São Paulo ganham máscaras de proteção

Rodízio faz SP ter melhor 
dia útil em 2 semanas

ACONTECE

Nesta segunda-feira (11), Nesta segunda-feira (11), 
primeiro dia de operação primeiro dia de operação 
do novo esquema de rodí-do novo esquema de rodí-
zio na cidade de São Pau-zio na cidade de São Pau-
lo, a taxa de isolamento lo, a taxa de isolamento 
social na cidade ficou em social na cidade ficou em 
49%, índice abaixo da meta 49%, índice abaixo da meta 
mínima de 50% esperado mínima de 50% esperado 
pelo governo, mas o me-pelo governo, mas o me-
lhor resultado para um dia lhor resultado para um dia 
útil aferido nas duas últimas útil aferido nas duas últimas 
semanas. Os dados foram semanas. Os dados foram 
divulgados pela Secretaria divulgados pela Secretaria 
Estadual de Desenvolvi-Estadual de Desenvolvi-
mento Econômico.mento Econômico.

A gestão Bruno Covas ain-A gestão Bruno Covas ain-
da não comentou os dados. da não comentou os dados. 
Desde domingo (10), está em Desde domingo (10), está em 
vigor um esquema na cidade vigor um esquema na cidade 
que restringe a circulação de que restringe a circulação de 
metade da frota de automó-metade da frota de automó-
veis em todo o município, em veis em todo o município, em 
todas as horas do dia. Em dias todas as horas do dia. Em dias 
pares, circulam carros com pares, circulam carros com 
placa final par e, em dias ím-placa final par e, em dias ím-
pares, circulam carros com pares, circulam carros com 
placa final ímpar.placa final ímpar.

O melhor dia útil registrado O melhor dia útil registrado 
anteriormente havia sido em anteriormente havia sido em 
20 de abril, segunda-feira vés-20 de abril, segunda-feira vés-
pera do feriado de Tiradentes, pera do feriado de Tiradentes, 
quando a taxa ficou em 51%. O quando a taxa ficou em 51%. O 
dia fazia parte do feriado pro-dia fazia parte do feriado pro-
longado. Desde então, entre-longado. Desde então, entre-
tanto, a taxa variou entre 46% tanto, a taxa variou entre 46% 
e 48% nos dias úteis. Diante e 48% nos dias úteis. Diante 
da lotação nos leitos de UTI da da lotação nos leitos de UTI da 

cidade, a Prefeitura abriu um cidade, a Prefeitura abriu um 
chamamento nesta terça (12), chamamento nesta terça (12), 
para usar 100 leitos de rede para usar 100 leitos de rede 
privada e evitar o colapso na privada e evitar o colapso na 
rede pública de saúde.rede pública de saúde.

A medida foi adotada A medida foi adotada 
com tentativa de aumentar a com tentativa de aumentar a 
quantidade de pessoas que quantidade de pessoas que 
ficam em casa. A tentativa ficam em casa. A tentativa 
anterior, que consistia no blo-anterior, que consistia no blo-
queio total de algumas das queio total de algumas das 
principais artérias viárias da principais artérias viárias da 
cidade, foi abortada dian-cidade, foi abortada dian-
te dos transtornos causado te dos transtornos causado 
pelos congestionamentos e pelos congestionamentos e 
pela ineficiência da ação, pois pela ineficiência da ação, pois 
a taxa não se alterou.a taxa não se alterou.

O isolamento é aferido com O isolamento é aferido com 
base em informações passa-base em informações passa-
das pelas companhias de te-das pelas companhias de te-
lefonia ao governo do Estado, lefonia ao governo do Estado, 
que rastreiam a posição dos que rastreiam a posição dos 
celulares. Os dados, segundo celulares. Os dados, segundo 
governo e empresas, são re-governo e empresas, são re-
passados de forma agregada, passados de forma agregada, 
de modo que a privacidade de modo que a privacidade 
dos usuários não é violada.dos usuários não é violada.

Com redução dos índices Com redução dos índices 
de lentidão nesta segunda, o de lentidão nesta segunda, o 
governo do Estado afirmou governo do Estado afirmou 
que as linhas de trem e metrô que as linhas de trem e metrô 
tiveram aumento de 12% a 15% tiveram aumento de 12% a 15% 
no número de usuários, que no número de usuários, que 
seria decorrente de pessoas seria decorrente de pessoas 
que deixaram o carro em casa que deixaram o carro em casa 
e foram trabalhar usando o e foram trabalhar usando o 
transporte público.transporte público.

FOTO: PAULO GUERETA/ESTADÃO

Guarulhos, membro do grupo Literário Letra 
Viva, autora de poesias publicadas em jor-
nais da cidade e associada do Movimento 
Poético, em São Paulo, e do Núcleo Brasilei-
ro de Poesias. Em 1988 participou da antolo-
gia Poetas Graças a Deus. Para participar, os 
interessados devem enviar uma mensagem 
para a fanpage do evento, solicitando a in-
serção de seu nome em uma lista. Em cada 
edição é possível a participação máxima de 
12 pessoas; as demais inscritas podem assis-
tir ao sarau e participam na semana seguinte.

fermeiros”, o vídeo de 2 minutos e 25 se-
gundos de duração, traz fotos de equipes 
de enfermagem da cidade, além da carta 
autoral em texto e áudio. Produzido pela 
Subsecretaria de Comunicação, o vídeo 
está disponível nos perfis oficiais da Pre-
feitura no Facebook, Instagram e YouTube. 
Esta também foi a forma da Secretaria Mu-
nicipal da Saúde celebrar a data junto aos 
profissionais, já que não foi possível co-
memorá-la pessoalmente como nos anos 
anteriores.

O Sarau Amor e Esperança desta quarta-
-feira (13) homenageia a poetisa, escrito-
ra, compositora e cantora Maria Benedita 
Zucarelli. Iniciativa da Secretaria de Cultura 
de Guarulhos e da Casa de Cultura Popular 
São Rafael, ele é veiculado pela fanpage do 
evento no Facebook, disponível em https://
www.facebook.com/Sarau-amor-e-esperan
%C3%A7a-102829921406683/.

Maria Benedita Zucarelli nasceu em San-
ta Rita de Sapucaí, Minas Gerais. É formada 
em magistério pelo Colégio Progresso, em 

A primeira videoaula de culinária do 
projeto “Aprendendo pra gerar renda #em 
casa”, promovido pela prefeitura, foi dispo-
nibilizada nesta segunda-feira (11) no site 
www.guarulhos.sp.gov.br e no Facebook 
oficial da prefeitura. Com duração de 18 mi-
nutos, a aula ensina como fazer sonho, um 
dos doces mais procurados nas padarias. 
A receita é prática, básica e ideal para os 
que querem aprender e já iniciar a venda 

Nesta terça-feira (12), data em que é 
comemorado mundialmente o Dia da En-
fermagem e o Dia do Enfermeiro, a prefei-
tura lançou, no início da noite, um vídeo de 
agradecimento a todos os enfermeiros(as), 
auxiliares e técnicos(as) de enfermagem, 
principalmente os que atuam na cidade, 
por todo o trabalho realizado com cora-
gem e amor, em especial aos que traba-
lham na linha de frente no combate ao co-
ronavírus (covid-19). 

Intitulado “Carta às enfermeiras e en-

Sarau online homenageia a poetisa Maria Benedita Zucarelli

Videoaula de culinária da prefeitura está disponível na internet

Prefeitura homenageia profissionais no Dia Internacional da Enfermagem

do doce. Na quarta-feira (13) será liberada 
a videoaula sobre preparo de hamburgão.

As duas primeiras aulas são ministradas 
pelo nutricionista David Novais, professor de 
panificação artesanal de um dos cursos pre-
senciais de Capacitação Profissional e Ge-
ração de Renda da Secretaria de Desenvol-
vimento e Assistência Social, realizados em 
parceria com o Fundo Social de Solidarieda-
de. Ao todo serão dez videoaulas.
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Após decreto federal, academias e salões 
de beleza são liberados em Guarulhos

Câmara terá sessão extraordinária na 3ª

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O prefeito Guti 
afirmou ontem, durante live 
nas redes sociais, que seguirá 
o decreto federal que incluiu 
academias, salões de beleza e 
cabelereiros como serviços es-
senciais. Segundo o prefeito, 
esses estabelecimentos pode-
rão retomar as atividades na 
cidade desde que cumpram ri-
gorosamente as determinações 
da Organização Mundial da 
Saúde (OMS).

“A prefeitura só vai fiscali-
zar aqueles que não estiverem 
cumprindo as exigências da 
OMS, como usar máscaras e 
álcool em gel. Não podemos 
cercear já que há um decreto 
federal sobre isso, agora se des-
respeitarem as recomendações 
da OMS vamos tomar medidas 
drásticas”, destacou.

Há 15 dias Guarulhos re-
gistrava 64 óbitos ocasionados 
pelo coronavírus (Covid-19). 
Nesta terça-feira (12) a cidade 
contabiliza 147, com a confir-
mação de mais 16 mortes, sen-
do 10 homens e seis mulheres, 
com idades entre 51 e 90 anos, 
que ocorreram nos meses de 
maio (8 óbitos), abril (7) e mar-

ço (1). Outros 70 estão sendo 
investigados. Os dados são do 
Boletim Epidemiológico atua-
lizado diariamente pela Secre-
taria Municipal da Saúde, que 
informa ainda o número de ca-
sos confirmados (955), descar-
tados (2.390) e em investigação 
(1.760) no município.

No Centro de Combate ao 
Coronavírus (3C-Gru) 25 pes-
soas estão internadas, sendo 
oito em UTI. Outras dez, que 
estão em observação, podem 
ser internadas ainda hoje. Hou-
ve ainda uma alta e um óbito, 
de uma mulher de 45 anos. A 
taxa de ocupação dos leitos de 
UTI dos hospitais municipais 
e estaduais permanece a mes-
ma, 76,92% e 100%, respecti-

vamente. A ocupação dos leitos 
de alta complexidade também 
não teve alteração nas últimas 
24 horas e segue em 90,91% em 
Guarulhos, enquanto que a de 
leitos clínicos é de 62,86%.

A Secretaria de Estado da 
Saúde implantará mais leitos 
de UTI no Complexo Hospita-
lar Padre Bento. A informação 
foi confirmada ontem pelo 
secretário de Estado de Desen-
volvimento Regional, Marco 
Vinholi, em reunião virtual do 
Condemat (Consórcio dos Mu-
nicípios do Alto Tietê). A unida-
de, juntamente com o Hospital 
Geral de Guarulhos (HGG), 
ambos estaduais, entraram em 
colapso nos leitos de UTI na se-
mana passada.

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O presidente da 
Câmara, Professor Jesus (Re-
publicanos), convocou sessões 
extraordinárias para a próxi-
ma terça-feira (19), a partir das 
11h, com a finalidade de votar 
o Projeto de Lei 3.964/2019, que 
dispõe sobre cargos de assesso-
ramento em comissão.

Nesta terça-feira (12), o Le-
gislativo realizou por videocon-
ferência a 19ª sessão extraordi-
nária virtual, das 11h às 15h. Os 
vereadores debateram diversos 
problemas da cidade e falaram 
sobre a necessidade de o gover-
no tomar providências efetivas 
no combate à pandemia.

Na pauta, 67 Requerimen-
tos de vereadores foram deli-
berados, com pedidos de in-
formações à prefeitura sobre 

despesas e recursos de multas 
de trânsito; veículos à disposi-
ção da Secretaria de Segurança 
Pública; pavimentação asfáltica 
no Jardim das Nações; compras 
realizadas pela Secretaria de 
Saúde; licenças de táxis ativas; 
pavimentação incompleta e 
obras de saneamento básico no 
Sítio São Francisco; medidas 
preventivas para combater o 
uso de drogas nas escolas; pla-
no de contingência para possí-
vel epidemia de Coronavírus; 
camas hospitalares e cadeiras 
de rodas recebidas pelo Fundo 
Social de Solidariedade; dados 
sobre abusos sexuais sofridos 
por crianças e adolescentes no 
município; número de benefi-
ciários do Bolsa Família; entre 
outras demandas. 

Prefeitura inicia pavimentação da rua 
Tancredo Neves, no Recreio São Jorge
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Cumprindo mais 
uma etapa do compromisso de 
levar mais qualidade de vida 
a todos os bairros, a prefeitu-
ra iniciou a pavimentação de 
mais uma rua da cidade. Desta 
vez, quem vai deixar definitiva-
mente para trás o tempo de po-
eira e lama na porta de casa são 
os moradores da rua Tancredo 
Neves, no Recreio São Jorge.

Coordenado pela Secre-
taria de Serviços Públicos 
(SSP), o trabalho, que integra 
o programa Mãos à Obra, é 
realizado por servidores do 
Departamento de Manutenção 
e Conservação e, na Tancredo 
Neves, envolve o assentamen-
to de 720 metros de guias e 

sarjetas e de 1,8 mil m² de pa-
vimento intertravado.

Mesmo com equipes re-
duzidas devido às restrições 
impostas para contenção da 
pandemia de covid-19, como 
o afastamento temporário dos 
servidores que fazem parte 
dos grupos de risco, as pavi-
mentações seguem acontecen-
do. “Com todos os cuidados 
para preservar a saúde de ser-
vidores e da população, nossas 
equipes continuam trabalhan-
do para que cada vez mais pes-
soas sejam beneficiadas nos 
diversos bairros da cidade”, 
explica Ronaldo Antunes Oli-
veira, diretor de Manutenção e 
Conservação da SSP. 

FOTO: JACKSON ARGOLO

Núcleo de jovens da ACE-Guarulhos abre Instagram 
ao pequeno empreendedor e sua empresa
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A pandemia do 
novo coronavírus atinge a saú-
de pública no mundo todo. E 
os impactos dessa tragédia 
sanitária se refletem em ou-
tras áreas, como na economia. 
A necessidade do distancia-
mento social e da quarentena 
fechou as portas de diversas 
atividades empresariais. Em 
Guarulhos, não é diferente. Ti-
rando as atividades considera-
das essenciais, os demais seto-
res sentem a queda de receita 
com as portas fechadas, em 
especial os micro e pequenos 
empresários.

Neste cenário de incerte-
zas, o Núcleo de Jovens Em-
preendedores (NJE), da ACE-
-Guarulhos, procurou uma 

forma de ajudar o pequeno 
empreendedor. Por meio dos 
stories, na conta do Instagram 
do núcleo, os empresários terão 
a chance de divulgar a sua em-
presa e vender seus serviços, de 
forma gratuita.

“Nossa ideia é oferecer um 
espaço para que os empresá-
rios de pequeno porte, que 
não possuem fôlego financeiro 
para enfrentar uma crise des-
sas, façam propaganda de seus 
produtos e serviços sem pagar 
nada”, explicou o diretor do 
NJE – e de Marketing da ACE 
– Lucas Felipe.

Chamado “MPE STORIES”, 
o projeto contará com uma 
curadoria do NJE, que vai ava-
liar a idoneidade das empresas 

que quiserem participar. Não 
precisa ser associado para par-
ticipar. Basta preencher o for-
mulário no link (https://forms.
gle/ktmSHqzgDJdv1MKg8) e 
enviar um vídeo gravado na 
posição vertical de até 15 se-
gundos.

Para o presidente da ACE, 
Silvio Alves, a iniciativa é po-
sitiva pois atinge justamente 
aquele empresário que mais 
precisa. “A crise está impac-
tando todo empresário, do 
grande ao pequeno. Mas é ine-
gável que os empreendedores 
de pequeno porte têm ainda 
menos chance de sobreviver a 
tanto tempo de porta fechada. 
Por isso, o projeto do NJE é tão 
importante”, apontou.

FOTO: DIVULGAÇÃO
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Eniac participa do programa ‘#nãodemita’, pela manutenção 
de empregos durante a crise da pandemia do coronavírus

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O Grupo Eniac 
é um dos participantes do 
movimento #nãodemita, 
idealizado pelo presidente 
do conselho da Ânima Edu-
cação, Daniel Castanho, 
em conjunto com grandes 
empresas brasileiras e que 
tem o objetivo de manter 
o maior número possível 

de pessoas empregadas no 
País, durante a crise econô-
mica causada pela pande-
mia do novo coronavírus.

A ideia é que as empre-
sas inseridas no projeto 
mantenham seus quadros 
de funcionários por, pelo 
menos, dois meses. Ao as-
sumirem tal compromisso, 

os empresários colaboram 
para amenizar os proble-
mas provocados por essa 
crise sanitária, que já ma-
tou mais de 11 mil pessoas 
apenas no Brasil. O Eniac 
aderiu ao programa em 
abril. Mais informações 
sobre o manifesto podem 
ser obtidas no site https://
www.naodemita.com/.

Para o mantenedor do 
Eniac, professor Ruy Gué-
rios, entrar no movimento 
“nãodemita é uma maneira 
que a instituição encon-
trou para retribuir todo o 
esforço diário dos seus co-
laboradores. “Como os pró-
prios organizadores do ma-
nifesto dizem, a primeira 
responsabilidade social de 
uma companhia é devolver 
à sociedade tudo o que ela 
proporciona a você”, disse.

“Entregamos valor em 

forma de educação à co-
munidade e zelamos pelos 
nossos funcionários e pro-
fessores. Eles, que sempre 
me orgulharam, durante 
a pandemia estão se des-
dobrando ainda mais para 
manter as atividades edu-
cacionais mesmo a distân-
cia. Manter o compromisso 
do emprego é a maneira 
que temos para agradecer 
esse empenho”, afirmou. 

De acordo com as au-
toridades sanitárias, o 
distanciamento social é 
necessário para evitar a 
disseminação da doença. 
Apesar de essencial, a reco-
mendação afetou duramen-
te a atividade econômica 
em diversas áreas de atua-
ção. A Associação Nacional 
de Restaurantes (ANR), por 
exemplo, estimou 600 mil 
demissões no setor gastro-

nômico, em todo o País, até 
o último dia 2 de abril.

Para os organizadores 
do #nãodemita, além de 
manter os empregos, os 
grandes empresários tam-
bém devem colaborar com 
os empreendedores meno-
res, que não têm com quem 
contar. São pessoas que 
ajudam a levar o país para 
frente, mas que, neste mo-
mento, não podem sair de 
casa para lutar pela sobre-
vivência.

“Neste quesito, o Eniac 
também contribuiu, com a 
criação do Clube de Com-
pras para auxiliar os pais 
e alunos empreendedores. 
São nas horas difíceis que 
as boas ações fazem ainda 
mais diferença. O Eniac 
não poderia ficar de fora 
dessa corrente do bem”, 
completou. 

FOTO: DIVULGAÇÃO
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Reprovação ao governo Bolsonaro sobe 
12 pontos e chega à taxa recorde de 43%
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Em meio à pan-
demia do novo coronavírus, 
o governo Jair Bolsonaro 
perdeu apoio de parte da 
população e atingiu as pio-
res avaliações da sua gestão 
e pessoal desde que assu-
miu o cargo. É o que mos-
tra pesquisa da Confedera-
ção Nacional do Transporte 
(CNT) com o Instituto MDA 
divulgada ontem.

A fatia dos avaliam o go-
verno como ótimo ou bom 
passou de 34,5% para 32% 
entre janeiro e maio deste 
ano. A soma de ruim e pés-
simo cresceu de forma mais 
expressiva, registrando um 
aumento de 31% para 43,4% 
em quatro meses - o maior 
porcentual negativo nos 
quatro levantamentos feitos 
durante o governo Bolsona-
ro. Aqueles que avaliam o 
governo como regular eram 
32,1% e, agora, são 22,9%.

A aprovação do desem-

penho pessoal de Bolsonaro 
na gestão recuou de 47,8% 
para 39,2% no período. Ao 
mesmo tempo, a desapro-
vação subiu de 47% para 
55,4%, também o mais ne-
gativo nos levantamentos 
CNT/MDA. 

As piores avaliações do 
governo e pessoal do presi-
dente haviam sido registra-
das em agosto de 2019. À 
época, 53,7% dos entrevis-
tados desaprovavam o pre-
sidente e 39,5% reprovavam 
o governo. A pesquisa tam-
bém apontou que a maioria 
da população (67,3%) aprova 
o isolamento social amplo, 
independente de integrar 
grupos de risco.

Foram feitas 2.002 entre-
vistas por telefone entre 7 e 
10 de maio em 494 municí-
pios de 25 Unidades da Fe-
deração. A margem de erro 
é de 2,2 pontos percentuais 
para mais ou para menos.

Presidente vinculou troca na PF à proteção dos filhos, 
dizem investigadores sobre vídeo de reunião ministerial
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Fontes que 
acompanharam ontem a exi-
bição do vídeo da reunião 
ministerial ocorrida em 22 
de abril no Palácio do Planal-
to avaliam que o conteúdo da 
gravação “escancara a preo-
cupação do presidente com 
um eventual cerco da Polícia 
Federal a seus filhos” e que 
Jair Bolsonaro justificou a 
necessidade de trocar o su-
perintendente da corporação 
no Rio de Janeiro à defesa de 
seus próprios filhos alegando 
que sua família estaria sendo 
“perseguida”. O presidente 
aparece no vídeo chamando 
a superintendência flumi-
nense da PF de “segurança 
do Rio”, segundo relatos.

Os investigadores ava-
liam que o material é “de-
vastador” para o presidente. 
Entendem que a gravação 
confirma cabalmente as 
acusações do ex-ministro da 
Justiça e Segurança Pública, 

Sergio Moro, que atribui ao 
presidente tentativa de in-
terferência na corporação, 
o que levou à abertura de 
um inquérito no Supremo 
Tribunal Federal (STF). Con-
forme informou o jornal O 
Estado de S.Paulo, a reunião 
foi marcada por palavrões, 
briga de ministros, anúncio 
de distribuição de cargos 
para o Centrão e ameaça de 
Bolsonaro de demissão “ge-
neralizada” a quem não ado-
tasse a defesa das pautas do 

governo.
“O vídeo é ruim para Bol-

sonaro, muito ruim”, anotou 
uma das fontes que teve 
acesso ao conteúdo. O jornal 
Estado de S.Paulo não obte-
ve a íntegra do vídeo, que 
segue mantido sob sigilo.

O registro da reunião foi 
exibido ontem, a um restrito 
grupo de pessoa autorizadas 
pelo ministro Celso de Mello, 
relator do inquérito sobre su-
posta tentativa de interferên-
cia no presidente na PF. 

FOTO: DIDA SAMPAIO/ESTADÃO



ÁRIES: Confusões acontecerão dentro das relações inter-
pessoais. Os números decimais influenciarão juntamente 
com o elemento fogo para esta situação.

TOURO: Estará em alta a sua perseverança e determi-
nação. A terra irá lhe ajudar neste excelente processo. 
Decisão é o foco para grandes acontecimentos.

GÊMEOS: Será um dia em que se mostrará muito taga-
rela. Porém o elemento ar favorecerá a sua inteligência. 
Saiba escolher a direção para chegar no caminho certo.

CÂNCER: Alguns momentos te farão agir de forma mais 
cautelosa que o habitual. Deve se sentir um pouco mais 
tímido e dependente. 

LEÃO: Resplandecerá no seu coração uma vontade inex-
plicável de viver. Tudo indica que a passagem de Netuno 
em sol com ajuda de fogo serão os motivos.

VIRGEM: A explanação dos seus sentimentos será favo-
recida por Netuno. A coerência dos seus pensamentos 
tende a influenciar a opinião dos outros.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETASPALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 38

Época de
proibição
da pesca 
e da caça

Diz-se de
produtos
de alta

qualidade

É analisa-
do pelos
técnicos

da Anvisa

Repetir
(música)
em show

Berílio
(símbolo)

Proteger o
casco de
(cavalo)

Prêmio
ganho por 
Marie Curie
duas vezes

É respon-
sável pelo

Unicef
(sigla)

Princípio
do efeito
borboleta

(Fís.)

Acostu-
mado;

habituado

Posto mé-
dico de

emergência
(sigla)

Como posa
a modelo
na revista

erótica

O ponto do
globo onde
se situa
um polo

O efeito 
do botox, 
quando 

bem feito

"Privado",
no jargão
da internet

O Velho
Lobo do
futebol

brasileiro

Ana Néri, 
enfermeira
brasileira

Ter boa re-
percussão
(a notícia)

Fonte de
geração

de energia
das usinas

Xícara, 
em inglês

Antes de
Cristo

(abrev.)

Prova do
sertão

brasileiro
(autom.)

Pequena
ave que
voa até
98 km/h

(?) chip,
recurso 

de smart-
phones

Fórmula de tratamento
aplicada a deputados,

senadores e
presidente

Situação que gera inde-
nização para o cliente
Números (?): são repre-
sentados por "R" (Mat.)

(?) de galo, competi-
ção proibida no Brasil
"Partido",

em PT
Rapaz, 

em inglês

O espírito
do mochi-

leiro

Passe para
gol (fut.)

Antigo
material
de velas

Dente da
parte de 

trás da boca
Cenário de 
"Assassina-
to no Expres-
so do Ori-
ente" (Lit.)

Passeio,
em inglês
Indígena
brasileiro

 Atitude 
do esnobe
Proteção
cirúrgica

Pokémon
de pedra

Transação
bancária
Volta ao 
passado

Sonho de
consumo
brasileiro

Carlos
Lacerda,
político

DOLC
AVENTUREIRO

OFIMEBEB
SEBOMOLAR

ASSISTENCIA
CAOSRDSN

EAFEITOÇ
EXTREMONUA

CRTUPI
DESPREZOAN

LUVAAUGAD
DETREGRIDE
ONIXCARV

CLCOLIBRI
IDUALLAD

CASAPROPRIA

3/cup — lad — ted. 4/ônix — tour — tupi. 6/defeso.

LIBRA: Será um importante dia para a diplomacia. Tente 
mediar as ideias entre os seus amigos e familiares. 
Centralize sua emoções.

ESCORPIÃO: Os fatores da paixão irão mexer muito com 
seu coração. Urano favorecerá um relacionamento mais 
apaixonante. 

SAGITÁRIO: Estará com a mente aberta para novas 
ideias. Sua constelação juntamente com Júpiter, lhe dará 
o humor e a sabedoria para seguir em frente.

CAPRICÓRNIO: A lua pode influenciar um pouco as suas 
ideias. O que pode fazer com que você seja manipulado 
por outras pessoas. 

AQUÁRIO: Algumas perdas transformarão o seu dia 
muito por conta da atividade em mercúrio seguido de 
fogo. Mantenha a calma.

PEIXES: O seu sistema linfático irá influenciar positiva-
mente o seu dia. Sua constelação não irá interferir muito 
assim como seu planeta regente, Netuno.

HORÓSCOPO
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Oportunidade

NEGÓCIOS

Vende-se

Sítios e Chácaras

IMÓVEIS

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

EMPREGO

Contrata-se

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

VENDO 
Elevador automotivo trifásico 
capc 2000 kg , R$ 2.500,00. 
F.: 98361-9146

ANUNCIE 
AQUI 

97380-7685

FALE COM NOSSA REDAÇÃO

 11 4210-1371
FALE COM NOSSA REDAÇÃO

 11 4210-1371
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