
Guarulhos ultrapassa marca de mil 
casos confirmados de coronavírus
Nas últimas 24 horas, a cidade passou de 955 casos confirmados da doença para 1.040 além de 152 óbitos; de acordo com 
o boletim divulgado ontem pela Secretaria da Saúde há também 1.810 casos e 73 óbitos ainda sob investigação Pág. 4
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QUARENTENA - Para conscientizar população, monumentos da cidade de São Paulo ganham máscaras de proteção

Grupo de Segurança Viária se reúne e 
acidentes levam fiscalização aos bairros

ACONTECE
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momento de isolamento social.
Entre as recomendações estão o uso de 

lixeira exclusiva pela pessoa infectada ou 
com suspeita de covid-19 em cômodo re-
servado somente para ela, quando isso for 
possível, descarte de máscaras e luvas em 
um saco resistente e bem fechado antes de 
ir para o saco do lixo que será levado pela 
coleta e também o uso de, no máximo, 2/3 
da capacidade de cada saco destinado ao 
serviço de coleta. Para conferir todas as 
orientações acesse http://lixozero.guaru-
lhos.sp.gov.br/conteudo/covid19.

com problemas causados pelas enchentes.
A empresa Schunck Terraplenagem e 

Transporte Eireli foi contratada por R$ 5,2 
milhões para executar os trabalhos na ave-
nida Otávio Braga da Mesquita,  que incluem 
drenagem em uma extensão de 1,5 mil me-
tros e recapeamento asfáltico ao longo de 
18 mil metros quadrados. O valor conta com 
financiamento da Caixa Econômica Federal 
(CEF) e a previsão para execução da obra é 
de oito meses.

Descartar corretamente o lixo resi-
dencial é uma importante forma de co-
laborar com a contenção da dissemina-
ção da covid-19, principalmente quando 
no domicílio existem casos suspeitos 
ou confirmados da doença. Para ajudar 
a população a esclarecer dúvidas sobre 
os procedimentos adequados na hora de 
dispor os sacos para a coleta, o Departa-
mento de Limpeza Urbana de Guarulhos 
criou uma página na internet com orien-
tações sobre como tratar os resíduos, 
incluindo os materiais recicláveis, neste 

A prefeitura, por meio do programa 
Máscaras pela Vida, distribuiu ontem 600 
kits (contendo duas máscaras de pano, um 
sabonete e um folheto orientativo sobre a 
prevenção à Covid-19) a comunidades do 
Conjunto Marcos Freire e do Jardim Maria 
do Carmo. Na terça-feira (12) foi feita mais 
uma entrega, de 750 kits, na comunidade 
Jandaia (Sítio São Francisco).

O programa visa a estimular o uso de 

A prefeitura iniciará hoje a execução 
de obras de drenagem, recomposição de 
guias, sarjetas, passeio, acessibilidade e re-
capeamento na avenida Otávio Braga de 
Mesquita, no trecho compreendido entre a 
avenida Engenheiro Albert Leimer e a pra-
ça 8 de Dezembro, no Taboão. Coordenada 
pela Secretaria Municipal de Obras, a ação 
vem melhorar o cotidiano de moradores 
e comerciantes do local, que sofrem com 
o trânsito intenso e, em épocas de chuva, 

Prefeitura orienta sobre descarte de lixo residencial em casos de covid-19

Programa Máscaras pela Vida distribui kits em duas comunidades 

Obras de melhoria na avenida Otávio Braga de Mesquita começam hoje

máscaras caseiras no município e já entre-
gou mais de 10 mil kits para famílias em 
extrema vulnerabilidade social em dezenas 
de comunidades. Para isso, conta com equi-
pes das secretarias de Desenvolvimento e 
Assistência Social e de Habitação, além da 
Coordenadoria da Defesa Civil, na distribui-
ção dos itens. Já as máscaras de tecido são 
fruto de doações de empresas e de costu-
reiras voluntárias. 

Com as infecções por 
coronavírus crescendo em 
Guarulhos, o Grupo de Se-
gurança Viária, coordena-
do pelo Departamento de 
Trânsito de Guarulhos, re-
alizou ontem reunião por 
plataforma digital para dis-
cutir os óbitos e acidentes 
de trânsito que ocorreram 
no primeiro trimestre des-
te ano e quais ações devem 
ser realizadas neste período 
atípico de isolamento social. 
Os dados do Observatório 
Municipal de Segurança Viá-
ria mostraram que os bairros 
devem concentrar a atenção 
da fiscalização.

No comportamento geral 
do trânsito, o grupo pôde 
identificar que o excesso de 
velocidade, o desrespeito 
à sinalização de trânsito, o 
uso de bebidas alcoólicas 
e entorpecentes antes de 
conduzir o veículo têm sido 
os fatores que contribuíram 
para os óbitos por acidentes 
de trânsito no período. Sen-
do assim, o grupo entende a 
necessidade de intensificar 
as ações de fiscalização nos 
bairros do município a fim de 
coibir tais imprudências.   

Na reunião foram apre-
sentados pela STMU dados 
de óbitos por acidentes de 
trânsito compilados pelo 
Observatório Municipal de 
Segurança Viária referen-
tes ao primeiro trimestre de 
2020, quando se notou um 
aumento das mortes nos 
bairros e a redução nas prin-
cipais avenidas e rodovias.  

Números apresentados 
pelo laboratório Maxilabor 
demonstraram que, neste 
período de pandemia, houve 
um aumento nos resultados 
positivos de exames toxico-
lógicos, potencializando as-
sim a violência no trânsito.

Representantes da Po-
licia Rodoviária Federal e 
da Policia Militar Rodoviária 
demonstraram que nas ro-
dovias, do mês de abril para 
maio, houve um aumento 
gradativo no fluxo de veí-
culos, mas nada comparado 
ao período que antecedeu 
a pandemia. Nos finais de 
semana grupos de motoci-
clistas têm abusado da velo-
cidade, mas o policiamento 
foi intensificado para inibir 
aglomerações e também o 
excesso de velocidade. 
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Guarulhos passa de mil casos confirmados 
de covid-19; óbitos chegam a 152

Prefeitura inicia primeira fase 
da regularização fundiária do 
Parque da Seringueira

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Nas últimas 24 
horas, Guarulhos passou de 
955 casos confirmados de 
coronavírus (covid-19) para 
1.040. São 85 casos a mais 
registrados, além de mais 
cinco óbitos confirmados, 
sendo de três mulheres, com 
idades entre 62 e 89 anos, e 
dois homens, de 61 e 64 anos, 
totalizando 152. Há também 
1.810 casos e 73 óbitos ainda 
sob investigação.

Os dados, que são do 
Boletim Epidemiológico, 
atualizado pela Secretaria 
Municipal da Saúde nesta 
quarta-feira (13), revelam 
ainda que o total de casos 
notificados desde o início da 
pandemia na cidade, que em 
27 de março registrava os 
três primeiros óbitos, é de 
5.270, sendo que deste nú-
mero 2.420 casos foram des-
cartados para coronavírus. 

A taxa de ocupação dos 
leitos de UTI dos hospitais 
municipais caiu de 76,92% 
para 73,08%. Nos hospitais 
estaduais também houve 
uma pequena queda, de 
100% para 97,50%, o que 

significa que um leito ficou 
vago. Logo, a taxa de ocupa-
ção dos leitos de alta com-
plexidade baixou de 90,91% 
para 87,88% em Guarulhos, 
enquanto que a dos leitos 
clínicos subiu de 62,86% 
para 70%, reflexo também 
do aumento de pessoas 
internadas no Centro de 
Combate ao Coronavírus 
(3C-Gru), que passou de 25 
para 31, sendo oito em UTI. 
No entanto, no local, tam-
bém foram registradas três 
altas e dois óbitos, de mu-
lheres de 62 e 67 anos, nesta 
quarta-feira.

Preocupada em evitar o 
colapso do sistema de saú-
de, já que há risco iminen-
te de superlotar os leitos de 
UTI voltados para pacientes 
com Covid-19, a Prefeitu-
ra de Guarulhos, além de 
não incluir academias de 
ginásticas e salões de bele-
za entre os serviços essen-
ciais, mantendo assim as 
regras contidas no decreto 
n° 36.843/20, estuda ainda a 
possibilidade de alugar lei-
tos dos hospitais privados 
instalados na cidade, bem 
como a ampliação dos leitos 
dos hospitais municipais.

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A prefeitura 
protocolou nesta segunda-
-feira (11) o projeto de regu-
larização fundiária do Par-
que da Seringueira - fase 1 
para registro no 2º Cartório 
de Registro de Imóveis. O 
projeto já foi aprovado pela 
Secretaria Municipal de 
Habitação e irá beneficiar 
nesta primeira etapa 884 
famílias que vivem no nú-
cleo urbano irregular, cujo 
acesso é feito pela rua Se-
ringueira, no bairro Parque 
Seringueira (região central).

A primeira fase prevê a 
abertura e o registro de 221 
matrículas individualiza-
das, que irão garantir o tí-
tulo de propriedade aos mo-
radores. Já a regularização 
da fase 2, que está em an-
damento, possui 121 lotes e 
estima beneficiar as outras 
484 famílias restantes da 
localidade. Ao todo, 1.368 
famílias vivem no núcleo, 
cuja área total mede pouco 
mais de 30 mil m².

O secretário municipal 
de Habitação, Sílvio Figuei-
redo, destaca a importância 
da regularização fundiária. 
“A terra regularizada é um 

dos principais insumos 
para a construção do desen-
volvimento socioeconômi-
co, garantindo desde a mo-
radia do cidadão até a base 
para a instalação de novos 
investimentos no bairro. 
Os núcleos regularizados 
tornam-se aptos a receber 
investimentos públicos de 
forma ágil, viabilizando os 
processos de licenciamen-
to, financiamento e, como 
dizem, as residências pas-
sam a ter um CEP”, explica 
Figueiredo.

Por sua vez, para o pre-
feito Guti as administra-
ções anteriores não promo-
veram regularização com 
a abertura de matrículas 
individualizadas dos lotes. 
“Devemos ressaltar que nos 
últimos 20 anos nenhuma 
regularização com abertu-
ra de matrículas individua-
lizadas e titulação definiti-
va de seus moradores tinha 
sido feita. Após a abertura 
das matrículas lote a lote, 
estes serão transmitidos 
aos seus ocupantes/mora-
dores que passarão, de ver-
dade, a ser donos de suas 
casas”, explica o prefeito.Diante do risco de colapso na rede municipal de 

saúde, prefeitura mantém regras de isolamento
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O prefeito 
Guti decidiu na manhã de 
ontem que estão mantidas 
em Guarulhos as regras 
contidas no decreto pu-
blicado no último dia 10, 
sem incluir novas catego-
rias entre os serviços es-
senciais, como academias 
de ginásticas e salões de 
beleza. Na noite desta 
terça-feira ele anunciou 
que iria - em um primeiro 
momento - seguir o decre-
to federal, publicado na 
última segunda-feira, que 
tornou serviços essenciais 
as atividades de salões de 
beleza, manicures e aca-
demias de ginástica.

Após orientações da Se-
cretaria Municipal da Saúde, 
a prefeitura – junto ao corpo 
jurídico e à Procuradoria do 
município, buscou uma saí-
da jurídica para adotar me-
didas diferentes, já que há 
o risco iminente do colapso 
nos leitos de UTI voltados à 
covid-19 nos hospitais públi-
cos municipais.  

Segundo Guti, em um 
primeiro momento, por se-
guir a legalidade, houve o 
entendimento que o decreto 
federal se sobrepõe ao mu-
nicipal. Por isso, determinou 
que a Prefeitura deixasse de 
fiscalizar a abertura de aca-
demias de ginástica e salões 

de beleza, conforme deter-
minou a União no decreto 
de segunda-feira. Nesta 
quarta-feira, a Secretaria 
da Saúde apresentou pro-
jeções que indicam o ris-
co próximo de colapso na 
rede municipal. Por isso, 
solicitou que não se edi-
tasse, neste momento, ou-
tro decreto que indicasse 
qualquer flexibilização.  

Neste sentido, Guti 
reuniu seu corpo jurí-
dico e decidiu manter 
o decreto municipal de 
10 de maio último, que 
mantém as regras de 
isolamento até o próxi-
mo dia 29. 

FOTO: MARCIO LINO
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Exames de Bolsonaro entregues ao STF 
deram negativo para coronavírus
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Os laudos entre-
gues pelo governo ao Supre-
mo Tribunal Federal (STF) 
indicam que o presidente Jair 
Bolsonaro teve resultado ne-
gativo nos exames para coro-
navírus. Os resultados foram 
abertos ao público ontem.

Os documentos foram di-
vulgados após uma batalha 
judicia travada pelo jornal 
O Estado de S.Paulo que pe-
diu acesso, após o presidente 
anunciar diversas vezes que 
testou negativo mas se recusar 
a apresentar os laudos.

Os três exames usaram 
o método PCR, considerado 
mais eficaz porque rastreia o 
material genético do corona-
vírus. Ele identifica a covid-19 
a partir dos primeiros três 
dias de sintomas – diferen-
temente do teste rápido, que 
tem eficácia maior após o 10º 
dia de sintomas.

Foram utilizados nos lau-
dos nomes de terceiros para 
preservação da imagem e 
privacidade do presidente da 
República e por questões de 
segurança, no entanto o CPF 
e a data de nascimento nos 
papéis são de Bolsonaro.

Os resultados foram entre-
gues pela Advocacia Geral da 
União na terça-feira (12) ao mi-
nistro Ricardo Lewandowski 
que autorizou ontem a divul-
gação dos laudos. Na decisão, 
Lewandowski explicou que a 

ação deve ser arquivada após a 
AGU entregar os exames.

“A União, antes mesmo de 
ser intimada, entregou espon-
taneamente em meu gabinete 
os laudos dos exames que a 
reclamante buscava obter por 
meio da mencionada ação or-
dinária, para que estes, uma 
vez juntados aos autos, como 
consequência lógica e jurídica, 
fossem conhecidos não apenas 
por aquela, mas também por 
todos os que neles tivessem al-
gum interesse”, diz a decisão.

TCU determina devolução de auxílio 
emergencial recebido irregularmente
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O ministro 
Bruno Dantas, do Tribu-
nal de Contas de União 
(TCU), determinou ontem 
que os militares acusados 
de receber irregularmente 
o auxílio emergencial de 
R$ 600 devolvam os va-
lores aos cofres públicos. 
Pela decisão, novos paga-
mentos ao grupo também 
devem ser suspensos ime-
diatamente. 

As irregularidades fo-
ram detectadas após os 
ministérios da Defesa e 
da Cidadania realizarem 
um cruzamento de dados 
e identificarem que 73,2 
mil militares ativos, inati-
vos, temporários, pensio-
nistas e anistiados recebe-
ram a ajuda do governo. 

Bruno Dantas também 
determinou que o ressarci-
mento seja feito de forma 

urgente. A decisão foi mo-
tivada por um pedido de 
providências feito por uma 
secretaria interna do TCU. 

“Ademais, em que pese 
o ânimo do Ministério da 
Defesa em apurar indi-
vidualmente cada caso e 
a declarada intenção de 
restituir os montantes re-
cebidos indevidamente, é 
imprescindível que haja 
urgência nesse ressar-
cimento, inclusive com 
adoção de providências 
necessárias pelo Ministé-
rio, como a glosa na folha 
de pagamento”, decidiu. 

Em nota divulgada 
na terça-feira (12), o Mi-
nistério da Defesa infor-
mou que investiga a ir-
regularidade e garantiu 
que os valores recebidos 
indevidamente serão 
restituídos. 

FOTO: DIVULGAÇÃO
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Sempre que ficar em dúvida em que 
ativo escolher para compor sua carteira, 
fale com um assessor de investimentos

Na última semana, o Copom re-
duziu a Taxa Selic de 3,75% para 
3% ao ano, o menor patamar da 
história da taxa básica de juros da 
economia. Nesta hora, você deve se 
perguntar: onde e como investir o 
meu dinheiro com a Selic a 3%?

Antes de qualquer opção, é fun-
damental ter em mente qual é o 
objetivo do seu investimento. Nem 

sempre a melhor rentabilidade é a 
mais adequada devido ao prazo.

Mas, antes de avançarmos, é im-
portante contextualizar essa rela-
ção juros x inflação. Para entender 
bem como isso tudo influencia na 
nossa carteira de investimentos, é 
preciso saber o que significa o cha-
mado “ganho real”.

Essa é a definição para o ren-
dimento líquido do meu investi-
mento, ou seja: a taxa de juros que 
remunera minha aplicação descon-
tada a inflação. Não basta acompa-
nhar a rentabilidade da sua cartei-
ra. De forma bem didática: quanto 

maior é a inflação, mais dinheiro 
você precisa para comprar um mes-
mo item.

Portanto, a Selic baixa nesse 
momento de baixa inflação não 
pode ser motivo para pânico, es-
pecialmente para o investidor con-
servador. Mas serve de alerta para 
ele ter mais cautela no momento de 
escolher as ativos que irão compor 
sua carteira de investimentos.

A poupança continua sendo 
uma das opções menos rentáveis e 
menos apropriadas para o investi-
dor que necessita de muita liquidez 
(usar o dinheiro com maior frequ-
ência e a qualquer momento).

É bom ficar atento às taxas de 
administração de fundos de curto 
prazo e os de liquidez imediata. Al-
guns bancos possuem em sua car-
teira fundos dessas categorias com 
taxas de administração variando 
entre 2% e 4%. Evite tudo o que re-
munere menos de 100%CDI e ain-
da cobre imposto de renda.

E busque informações sobre tí-
tulos do tesouro e operações estru-
turadas. Alguns podem ser ótimas 
estratégias para proteger o capital 
e ainda buscar um ganho superior 
em sua carteira, desde que você te-
nha um prazo maior.

Sempre que ficar em dúvida em 
que ativo escolher para compor 
sua carteira, fale com um assessor 
de investimentos independente, 
fugindo assim do conflito de inte-
resse, uma vez que eles não repre-
sentam a bandeira de nenhuma 
instituição financeira. Certifique-se 
que esse especialista é realmente 
capacitado e autorizado pela CVM 
para te auxiliar. No meu Instagram 
(@dani_rolim) eu sempre lanço 
conteúdos que podem te auxiliar e 
orientar a traçar um plano financei-
ro. Dá uma conferida!

Saiba como investir 
o seu dinheiro com 
a Selic a 3%

PONTO
DE VISTA

CFP®, graduada em 
Administração de Empresas, 
pós-graduada em Banking e
tem MBA em Gestão de 
Negócios e Finanças

DANIELLA ROLIM

A Petrobras informou nesta quarta-feira 
(13), às distribuidoras que vai aumentar a 
gasolina nas suas refinarias em 10% a partir 
da quinta-feira, 14, após notícias sobre 
o fortalecimento do petróleo no mercado 
internacional, que operava em alta de 1,37% 
o tipo Brent nesta terça-feira, cotado a US$ 
30,39 o barril. O diesel permaneceu com o 
preço inalterado. De acordo com a Associação 
Brasileira dos Importadores de Combustíveis 
(Abicom), o aumento será de R$ 0,1024 por litro. 
O Brent, usado como parâmetro pela Petrobras, 
ganhou força após a divulgação do relatório dos 
estoques nos Estados Unidos, que recuaram 
ante uma expectativa de alta pelo mercado.

A Série A do Campeonato Italiano 
quer voltar a campo em 13 de junho. Um 
comunicado foi enviado, nesta quarta-feira, 
para o governo para que sejam disputadas 
as 12 rodadas restantes da competição 
nesta temporada. “Esta data vai de acordo 
com a retomada das atividades esportivas, 
em conformidade com as decisões do 
governo e com os protocolos médicos que 
protegem os jogadores”, diz o comunicado. 
A liga italiana foi interrompida em 9 de 
março, na rodada 26, com a Juventus na 
liderança, com um ponto de vantagem 
sobre a Lazio e nove sobre a Internazionale, 
terceira colocada.

LANÇAMENTO
EM GUARULHOS,

no Vila Barros
ao lado da 

Av. Tiradentes
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ÁRIES: Verá que nem sempre a sua opinião é tão impor-
tante quanto parece, por este motivo o filho nato do fogo 
deve jogar um pouco de água na sua intensa vontade. 

TOURO: Movimentações externas a sua vontade farão 
com que você deva ser menos materialista. Marte 
influenciará nesta movimentação negativa.

GÊMEOS: Tomar decisões podem parecer difíceis para 
este signo as vezes, porém hoje será essencial. É isso 
mesmo geminiano nada de confusões.

CÂNCER: Muita agitação em torno deste signo, devido as 
suas atribuladas tarefas durante o dia. É necessário que 
não confunda agitação com balada. 

LEÃO: As experiências do dia a dia que julga como 
únicas fontes necessárias se mostrarão falhas. Busque 
além da subjetividade experimental.

VIRGEM: Relações pachorrentas, ou seja, embaraçosas 
serão resolvidas, pela sua sagacidade ainda que intransi-
gente de manter o equilíbrio. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

LIBRA: Consistirá em um dia onde o meio ambiente 
favorecerá a tranquilidade e a amenidade necessária. 
Pode ficar zen que tudo passará bem.

ESCORPIÃO: Brigas parecerão lhe perseguir, bem como 
discussões infrutíferas nos lugares mais improváveis. Agir 
com parcimônia lhe parecerá difícil.

SAGITÁRIO: Boa vontade regirá os acontecimentos em 
torno dos membros desta constelação. Júpiter deixará 
suas melhores qualidades aparentes e resolutas.

CAPRICÓRNIO: Celeridade será palavra-chave essencial 
para não deixar o capricorniano chateado. A praticidade 
só lhe servirá quando bem analisada.

AQUÁRIO: Sair de férias com os seus familiares será algo 
muito importante para você poder seguir em frente com 
muita sabedoria. 

PEIXES: Lamentar não resolverá seus problemas, por isso 
irá se mostrar determinado a superar com hombridade e 
impavidez as intempéries que surgirão. 

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

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 40

Os times
Flamengo
e Botafogo,

no Rio

Seção do 
churras-
queiro no
mercado 

Apelido de
"Eduardo"

Expressa 
discordân-
cia, na gí-
ria policial

Saudação
informal

Sinal de 
fonte 

sonora 

Ou, em
inglês

(?) de
Saturno,
conceito 

astrológico

Acompanha
a assina-
tura de

contratos

Memória
somente
de leitura
(Inform.)

Área de
provas da
Fórmula 1

Enche de
lixo (o
bueiro)

Bruno 
de Luca, 

apresenta-
dor da TV

 Estado das
Seringuei-
ras (sigla)

Cada
janela do

navegador
(internet)

Fruto com
baga que
tem efeito 
antioxidante

Marcha 
do carro
usada na

baliza

Erro em
"fiamça"

Alteração
no texto da 
Constitui-
çao (sigla)

A letra 
com

som de "S"

Marisco que produz
as pérolas
Esporte de

Robert Scheidt

(?) social,
transtorno
psicológico
É "enxuga-
da" com a
demissão
de funcio-

nários

Ferro, 
em inglês
Material

reciclável

Lente de
detetives
Macaco-
narigudo

Atrações de
festivais

de inverno
Alçada (fig.)

Sem (?):
incomum
Função 

do quadro

Adereço
valioso

Conjunção 
explicativa

Termos de (?), espécie
de acordo de serviços

Agentes da zika 
e da dengue

(?)-mate: é usada 
no chimarrão
Terreno não
urbanizado

Conexão
Tecido 

das pregas
de saias

(?) falho: expressão 
do incons-

ciente
(Psican.)

Momento de maior
ligação entre
mãe e bebê

Compõem
o "card" 
do UFC
Marca

deixada pelo arado

A mim

"É melhor
ser (?) que
ser triste",
trecho de

"Samba da
Bênção"

QORAF
JURISDIÇÃO
NEGATIVOBF

ITRAUDIO
JOIAIGUAL

POISOSUH
SMORERVA

RETORNOID
VEALEGRE

PISTAMELUPA

ENTOPENESGA

HENABAM
COMBATESRE

SULCOIRON
NHRPECMT

AMAMENTAÇÃO

2/or. 3/pet — rom. 4/iron — romã. 5/gleba — nesga.
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