
Hospital de campanha registra 106
pacientes curados de coronavírus
Desde o dia 7 de abril, quando o Centro de Combate ao Coronavírus (3C-Gru) passou a operar, até esta sexta-feira (15), 
foram 58 homens e 48 mulheres que receberam alta no local; cidade confirma 1.270 casos da doença Pág. 4
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QUARENTENA - Para conscientizar população, monumentos da cidade de São Paulo ganham máscaras de proteção

Veja como será o pagamento da 
2ª parcela do auxílio emergencial

ACONTECE
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sidência ou em trânsito e sem condições de 
autossustento.

A implantação da biblioteca foi feita com 
materiais reutilizáveis como pallets e pneus, 
que foram transformados em prateleiras e mó-
veis. A biblioteca possui mais de 200 títulos, a 
maioria doada pelo professor de culinária da 
Secretaria de Desenvolvimento e Assistência 
Social, David Novais, o qual desenvolve o pro-
jeto Semeando, de troca e doação de livros.

O primeiro encontro, “O que é o patri-
mônio cultural?”, trata da conceituação do 
termo, considerando sua transversalida-
de para reunir um conjunto de reflexões, 
ações, caminhos e valores que constituem 
o patrimônio cultural. “Por meio do diálo-
go e da fruição dos bens culturais, os en-
contros visam a despertar na população 
a curiosidade em saber mais sobre o pa-
trimônio cultural brasileiro”, explica Araci 
Borges. 

As usuárias do Serviço de Acolhimento 
Institucional Adulto Feminino Flor de Lis e da 
Casa de Passagem Dando um Tempo ganha-
ram, na última segunda-feira (11), um impor-
tante espaço cultural: a Biblioteca Ana Lúcia. 
Os dois serviços são oferecidos pela Prefeitu-
ra de Guarulhos por meio de execução indi-
reta, funcionando 24 horas por dia, todos os 
dias da semana, para acolher mulheres em 
situação de rua, abandono, ausência de re-

Na última terça-feira (12) os novos mem-
bros do Conselho Municipal de Turismo 
(Comtur) tomaram posse para o biênio 
2020/2022 em Guarulhos. Por causa da pan-
demia de coronavírus, não foi possível reali-
zar a cerimônia solene. Desta forma, os no-
vos conselheiros compareceram em horários 
alternativos na sede da Secretaria de Desen-
volvimento Científico, Econômico, Tecnológi-
co e de Inovação (SDCETI) para a assinatura 
da posse. Estiveram presentes no encontro o 
secretário William Paneque e o diretor de Tu-
rismo, Ricardo Balcone.

A Secretaria de Cultura de Guarulhos, 
por meio do Arquivo Histórico Municipal, 
deu início a uma série de encontros virtuais 
com o tema Patrimônio Cultural para Curio-
sos. Idealizados pela equipe do Arquivo His-
tórico, com imagens, edição e apresentação 
de Araci Borges, os encontros integram 
uma minissérie com dez vídeos, disponíveis 
sempre às sextas-feiras na fanpage https://
www.facebook.com/arquivohistoricogru/ 
para apreciação dos interessados.

Acolhimento Feminino e Casa de Passagem ganham biblioteca

Novos membros do Conselho Municipal de Turismo tomam posse

Arquivo Histórico apresenta curiosidades sobre o patrimônio cultural 

Na primeira assembleia do conselho, re-
alizada no dia seguinte pela internet, foram 
analisados assuntos relacionados à ativida-
de turística durante este período de isola-
mento, e o que poderá ser feito posterior-
mente para a retomada dessas atividades. 
Os conselheiros recém-empossados devem 
apresentar novos projetos, entre eles, um 
novo regimento interno. O Comtur é um 
órgão autônomo de caráter consultivo, deli-
berativo, propositivo e normativo, que atua 
em conjunto com o departamento de Turis-
mo de Guarulhos.

Nesta sexta-feira (15), o 
ministro da Cidadania, Onyx 
Lorenzoni; o presidente da 
Caixa Econômica, Pedro 
Guimarães; e o presidente 
da Dataprev, Gustavo Ca-
nuto; explicaram, no Palá-
cio do Planalto, detalhes de 
como será o pagamento da 
segunda parcela do auxílio 
emergencial. Também parti-
ciparam do evento, o secre-
tário-executivo do Ministério 
da Cidadania, Antônio José 
Barreto; a vice-presidente de 
Governo da Caixa, Tatiana 
Thomé; e o vice-presidente 
de Tecnologia e Digital da 
Caixa, Cláudio Salituro.

Ao todo, cerca de 50 
milhões de pessoas estão 
inscritas no programa. O 
benefício é pago para tra-
balhadores informais e pes-
soas de baixa renda, inscri-
tos do cadastro social do 
governo e no Bolsa Família.

A Caixa Econômica Fe-
deral começará a creditar a 
segunda parcela do auxílio 
emergencial de R$ 600 a 
partir da próxima segunda-
-feira (18), informou o presi-

dente do banco estatal, Pe-
dro Guimarães, durante a live 
semanal do presidente Jair 
Bolsonaro ontem (14). 

O Ministério da Cidadania 
divulgou na sexta (15), o ca-
lendário de pagamento e sa-
ques da segunda parcela de 
R$ 600 do auxílio emergen-
cial, pago em três parcelas, 
destinado aos trabalhadores 
informais, microempreende-
dores individuais (MEI), au-
tônomos e desempregados 
que perderam renda por cau-
sa da pandemia do novo co-
ronavírus (covid-19). A porta-
ria com as datas foi publicada 
no Diário Oficial da União.

O presidente Jair Bolso-
naro vetou a inclusão de ca-
tegorias profissionais para o 
recebimento do auxílio emer-
gencial de R$ 600, o socorro 
financeiro pago pelo governo 
aos trabalhadores informais 
afetados pelas medidas de 
combate à pandemia de 
covid-19 no país. A lei com 
mudanças no auxílio emer-
gencial foi sancionada com 11 
vetos e publicada hoje (15) no 
Diário Oficial da União.
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Centro de Combate ao Coronavírus dá alta a centésimo paciente de covid-19

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Desde o dia 7 
de abril, quando o Centro de 
Combate ao Coronavírus (3C-
-Gru) passou a operar, até esta 
sexta-feira (15), 106 pessoas 
com suspeita de covid-19 re-
ceberam alta no local, sendo 
58 homens, com idades entre 
26 e 77 anos, e 48 mulheres, 
com idades entre 27 e 97 anos. 
Antônio Batista do Nascimen-
to, de 56 anos, foi o centésimo 
paciente. Sua esposa, Apareci-
da Lopes do Nascimento, que 
acompanhou a situação de 
perto, repassou a mensagem 

Guarulhos registra 163 mortes por 
covid-19 e 1.270 casos confirmados

do esposo, que, curado da do-
ença, disse ter sido muito bem 
atendido nos dois dias em que 
ficou internado no local.

Nascimento saiu de uma 
gripe e entrou em outra. Depois 
começou a sentir muita dor nas 
costas e na barriga. “Não sabía-
mos se era dor na coluna. Mas 
aí ele perdeu o paladar, ficou 
com a boca seca e começou a fi-
car ofegante. Então fomos pro-
curar atendimento médico na 
UBS”, relatou a esposa. Com a 
saturação de oxigênio baixa, ele 
saiu da UBS Cidade Martins e 
foi encaminhado ao PA Para-
venti. O raio X e o exame de 
sangue constataram, além da 
pneumonia, diabetes. Foi então 
que, depois de alguns dias in-
ternado no Hospital Municipal 
de Urgências (HMU), foi trans-
ferido para o 3C-Gru, onde deu 
entrada na terça-feira e recebeu 
alta nesta quinta-feira.

A suspeita é de que Antô-
nio tenha contraído a doença 
no trabalho. “Ele provavel-
mente não usou a máscara de-
vidamente”, contou a esposa. 
“Só digo às pessoas que isso 
não é brincadeira. Não é uma 

Guarulhos teve a confirmação nesta sexta-feira (15) de mais 
nove óbitos por coronavírus (Covid-19), sendo sete ocorridos em 
maio e dois em abril. Com isso, o número de mortes na cidade 
em decorrência da doença subiu para 163. Outras 106 seguem 
sob investigação, de um total de 351 suspeitas e 82 descartadas. 
Nas últimas 24 horas o município registrou mais 80 casos con-
firmados de Covid-19, totalizando até o momento 1.270 pessoas 
infectadas.

Seis óbitos que estavam sob investigação e tiveram a con-
firmação para o novo coronavírus nesta sexta-feira são do sexo 
masculino, com idades entre 40 e 87 anos, e três são mulheres 
entre 56 e 89 anos. Das quatro mortes de pessoas abaixo de 60 
anos, três foram notificadas com comorbidades. Os números 
do Boletim Epidemiológico divulgado pela Secretaria da Saúde 
diariamente também apontam que, do total de 5.850 casos sus-
peitos notificados em Guarulhos até o momento, 2.490 foram 
descartados e 2.090 seguem sob investigação.

Nesta sexta-feira a taxa de ocupação dos leitos de UTI des-
tinados à Covid-19 nos hospitais municipais é de 57,69% e a de 
leitos clínicos para tratamento da doença é de 66,67%. Já os hos-
pitais estaduais permanecem sem vagas para receber pacientes 
de covid-19 no momento.

gripezinha como alguns di-
zem. As pessoas devem tomar 
cuidado, lavar as mãos e levar 
isso a sério. Eu nunca duvidei 
disso, mas quando você sente 
na pele, a coisa é feia”, afir-
mou Aparecida.

No emocionante vídeo da 
saída de Nascimento do hos-
pital, que está circulando nas 
redes sociais, Aparecida deixou 
um recado. “Muitas pessoas lá 
fora falam assim: ‘pra quê essa 
tenda que tá vazia?’. Eu falei: 
‘não, gente. Eu sou testemunha 
de que essa tenda não está va-
zia e muita gente lá está dando 
a própria vida pra salvar as 
nossas vidas, a dos nossos pa-
rentes aqui. Então, gente, muito 
obrigada, de coração. Só Deus 
mesmo pra recompensar, e 
com certezas vocês estarão nas 
minhas orações”, finalizou.

O 3C-Gru funciona 24 ho-
ras por dia, sete dias por sema-
na, e possui 70 leitos, 14 deles 
semelhantes aos de uma UTI 
(alta complexidade), sala ver-
melha de estabilização, leitos 
de isolamento e enfermaria, 
todos com terapia respiratória 
(oxigênio). Além disso, reali-

za a triagem de pessoas com 
suspeita de covid-19, tanto 
no sistema drive-thru, com 
capacidade para atender até 
seis carros simultaneamen-
te, quanto para pedestres, de 

segunda-feira a domingo, das 
7h às 19h. O complexo está 
localizado na avenida Odair 
Santaneli, 101, Parque Cecap 
(próximo ao Hospital Geral de 
Guarulhos).

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG

Procon fiscaliza plano de saúde por negar 
adesão de beneficiária com síndrome de Down
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO -  Agentes do 
Procon Guarulhos estive-
ram na quarta-feira (13) 
na sede do Santaris He-
alth Sistema de Saúde, 
Jardim Santa Mena, para 
apurar denúncia de uma 
mãe que teve a contrata-
ção do plano de saúde ne-
gada para sua filha de 11 
meses em virtude da sín-
drome de Down, atestada 
na declaração de saúde 
médica.

Na oportunidade, o ge-
rente da empresa Santaris 
Health Sistema de Saúde 
explicou que a venda do 
plano era terceirizada a 
corretores e a informa-
ção de negativa do caso 
da consumidora não che-
gou ao seu conhecimento. 

Todavia, reconheceu que a 
prática é ilegal, razão pela 
qual se comprometeu a in-
cluir a criança como bene-
ficiária do plano de saúde, 
bem como apurar eventual 
prática reprovável.

O Procon esclarece que 
a síndrome de Down é uma 
alteração genética que não 
pode ser considerada do-
ença ou lesão preexistente, 
bem como ser causa impe-
ditiva de adesão ao plano de 
saúde, sob pena de prática 
abusiva e discriminação, 
conforme o art. 39 do Códi-
go de Proteção e Defesa do 
Consumidor e o art. 14 da 
lei 9.656/1998, que trata dos 
planos de saúde.

No local, os agentes tam-
bém observaram a qualida-

de do álcool em gel utili-
zado para higienizar as 
mãos dos beneficiários do 
plano e constatou que o 
produto utilizado era abai-
xo de 70º INPM, portanto 
inapropriado para a pro-
teção contra a covid-19. 
O produto foi apreendido 
pelos agentes para análise 
técnica e posterior notifi-
cação do fabricante para 
que responda nos termos 
da lei 8.078/1990.

Para tirar dúvidas e 
fazer denúncias, basta 
entrar em contato com o 
Procon pelo Disque-De-
núncia (151), através do 
Procon Digital em procon.
guarulhos.sp.gov.br ou  
por meio do WhatsApp 
(99656-9677). 

Proguaru e Stap assinam acordo coletivo 
de redução de salários de comissionados
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A Proguaru (Pro-
gresso e Desenvolvimento de 
Guarulhos S/A) e o Sindicato 
dos Trabalhadores da Admi-
nistração Pública de Guarulhos 
(Stap) assinaram um acordo co-
letivo que prevê a redução sala-
rial dos ocupantes de cargos de 
livre provimento na empresa.

O acordo ficará em vigor 
até o final do estado de cala-
midade pública em Guarulhos 
previsto no Decreto 36.757 de 
23 de março de 2020. As de-
duções previstas seguem os 
seguintes critérios: 12% para os 
salários de R$ 12.228, 50; 10% 
para os salários de R$ 5.712,33 
a R$ 10.350,01; e 7,5% para os 
salários de R$ 3,477,48 a R$ 
5.712,32; serão isentos os fun-
cionários que possuem salários 
inferiores a R$ 3,477,48.

“A Proguaru, em conso-
nância com a Prefeitura de 

Guarulhos, faz sua parte neste 
momento tão difícil, em que os 
esforços do município devem 
ser focados ao combate à Co-
vid 19”, disse Francisco Carone, 
diretor-presidente da Proguaru.

O desconto no salário dos 
funcionários de livre nomeação 
será feito diretamente na folha 
de pagamento, já a partir do 
mês de maio. 

FOTO: RAFAEL DOS ANJOS/PROGUARU
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Ministro Nelson Teich pede demissão
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O ministério da 
Saúde, Nelson Teich, pediu 
exoneração na manhã des-
ta sexta-feira (15). Em seu 
lugar assume o secretário 
executivo, general Eduar-
do Pazuello, interinamente. 
O médico havia assumido 
o ministério no dia 17 de 
abril, após a saída de Nelson 
Mandetta.

Teich afirmou que deu o 
melhor de si durante a gestão 
e que “não é simples estar no 
ministério neste período”. “A 
vida é feita de escolhas e hoje 
eu escolhi sair”, disse.

Teich, no entanto, não ex-
plicou os motivos pelos quais 
decidiu pedir demissão. Ele 
disse que havia aceitado ser 
ministro da Saúde porque 
“queria ajudar o Brasil e as 
pessoas”. “Não aceitei o con-
vite pelo cargo.”

“Não é uma coisa sim-
ples estar à frente de um 
ministério como este num 
período tão difícil”, disse, 

em referência à pandemia de 
covid-19. Ele fez apenas uma 
declaração e não respondeu 
a perguntas de jornalistas. O 
pronunciamento durou seis 
minutos.

Teich agradeceu ao presi-
dente Jair Bolsonaro por “fa-
zer parte” do Ministério da 

Saúde. “Seria muito ruim na 
minha carreira não ter tido 
a oportunidade de atuar no 
ministério, pelo SUS (Siste-
ma Único de Saúde). Sempre 
estudei em escola pública, 
minha faculdade foi pública, 
fui criado pelo sistema públi-
co”, declarou.

FOTO: WALLACE MARTINS/ESTADÃO

Coronavírus alcança 70% do território do estado 
de São Paulo e provoca mais de 4,5 mil mortes
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O novo corona-
vírus já está em 70,5% das ci-
dades do estado de São Paulo 
e provocou 4.501 mortes até o 
momento, conforme balanço 
desta sexta-feira (15). Em de-
corrência da expansão da do-
ença no território, hoje, mais 
de 40% dos casos e óbitos por 
covid-19 referem-se a pessoas 
que residiam no interior, lito-
ral e Grande São Paulo. 

Essas regiões totalizam, 
nesta sexta (15), 1.827 mortes 
e 24.386 pessoas infectadas, 
entre um total de 58.378 ca-
sos confirmados em todo o 
estado. Houve um ou mais 
infectados em 455 municí-
pios, dos 645 que integram o 
estado, e 209 deles têm regis-
tro de pelo menos uma víti-
ma fatal da doença.

Nesta sexta, há 10,1 mil 
pacientes internados em São 
Paulo, sendo 3.904 em UTI e 
6.205 em enfermaria. A taxa 
de ocupação dos leitos de UTI 

reservados para atendimento 
a COVID-19 é de 68,8% no 
estado de São Paulo e 84,4% 
na Grande São Paulo. “Nós 
já totalizamos 70 mil testes 
que foram liberados em rela-
ção à COVID-19”, afirmou o 
Secretário de Estado da Saú-
de, José Henrique Germann, 
durante coletiva de imprensa 
desta sexta (15).

Entre as vítimas fatais, es-
tão 2.673 homens e 1.828 mu-
lheres. Os óbitos continuam 
concentrados em pacientes 
com 60 anos ou mais, totali-
zando 73% das mortes. Ob-
servando faixas etárias subdi-
vidas a cada dez anos, nota-se 
que a mortalidade é maior 
entre 70 e 79 anos (1.089 do 
total), seguida por 60-69 anos 
(1.029) e 80-89 (873).

Também faleceram 293 
pessoas com mais de 90 anos. 
Fora desse grupo de idosos, há 
também alta mortalidade en-
tre pessoas de 50 a 59 anos.



6 Sábado e domingo, 16 e 17 de maio de 2020

OPINIÃO www.fmetropolitana.com.br

ANOTE

É possível destacar positivamente 
a opção de trabalho 
em home office

Como modo de enfrentar a atual cri-
se decorrente da covid-19, causada pelo 
novo coronavírus, mudanças legais fo-
ram estabelecidas em contratos de diver-
sas espécies. Alteração do regime de tra-
balho presencial para o teletrabalho, sem 
registro prévio e negociação, é um exem-
plo do contexto atual. Além disso, anteci-
pação de férias, antecipação de feriados, 
férias coletivas sem prévia comunicação 

ao órgão ministerial e flexibilização da 
jornada compõem o rol de alterações le-
gais estabelecidas desde março até o pre-
sente momento.

As medidas podem permanecer após 
a pandemia, destacando-se como ten-
dências nas relações contratuais frente 
aos vindouros impactos econômicos. As 
mudanças nas relações de trabalho pro-
postas por diversas Medidas Provisórias 
abrem caminho para o retrocesso social 
e fortalecimento da temida flexibilização 
da legislação trabalhista. Dessa forma, a 
participação das entidades sindicais nas 
negociações coletivas é necessária para 
evitar abusos e proteger a classe traba-

lhadora, com observância dos princípios 
constitucionais.

É possível destacar positivamente a 
opção de trabalho em home office, ado-
tada pelas empresas nesse período emer-
gencial, cujo resultado tem superado as 
expectativas. Vale ressaltar a conhecida 
previsão do teletrabalho no artigo 75-A 
da CLT e a utilização da modalidade em 
diversos segmentos antes da pandemia. 

Sem adentrar nas características que 
diferem o teletrabalho do trabalho em 
home office tratado na MP 927/2020, a 
tendência, pós-pandemia, é aumentar a 
frequência dessa modalidade de traba-
lho remoto. Além de proteger o traba-
lhador, se mostrou produtiva, satisfató-
ria e eficaz na redução de custos - como 
exemplo, é possível citar a ausência de 
necessidade do fornecimento de vale-
-transporte.

Indiscutivelmente, o trabalho em 
home office, que vinha sendo explora-
do timidamente, vem se tornando um 
grande aliado para driblar a inevitável 
crise econômica. As videoconferências 
foram ferramentas que contribuíram 
para a modalidade nesse período, evi-
tando deslocamentos desnecessários, 
riscos e gastos com viagens, aspectos 
que tendem modificar o cenário do 
mercado de trabalho.

Outro tema a ser explorado com 
maior frequência pós-pandemia é a mo-
dalidade de contratação intermitente, 
inserida no nosso ordenamento jurídico 
com a reforma trabalhista.

A pandemia gerada pelo novo coro-
navírus, que não pode ser visto a olho 
nu, coloca diante dos nossos olhos os 
resultados nefastos das suas ações, dizi-
mando vidas, abalando emoções com o 
isolamento social e economia mundial. 
Não diferente, já alterou substancialmen-
te a dinâmica das relações contratuais no 
âmbito trabalhista, com demissões, sus-
pensão ou interrupção do contrato de tra-
balho, redução salarial e outras medidas.

Saiba quais são as 
tendências nas relações 
contratuais pós-pandemia

PONTO
DE VISTA

advogada pertencente ao grupo 
de profissionais do escritório
Aparecido Inácio e Pereira 
Advogados Associados

LUCIMARA DA SILVA BRITO

A taxa de informalidade recuou em todas as 
grandes regiões do País no primeiro trimestre 
do ano, em relação ao quarto trimestre de 2019. 
No entanto, o resultado não foi consequência 
de uma melhora na qualidade do emprego, mas 
sim da perda de ocupação dos trabalhadores 
que atuavam na informalidade, afirmou Adriana 
Beringuy, analista da Coordenação de Trabalho e 
Rendimento do Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE). A taxa de informalidade 
para o Brasil ficou em 39,9%, abrangendo 36,8 
milhões de trabalhadores ocupados. Entre as 
unidades da federação, as maiores taxas de 
informalidade foram as do Pará (61,4%) e do 
Maranhão (61,2%). 

O presidente do Instituto Nacional de Estudos 
e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), 
Alexandre Lopes, não descarta a possibilidade 
de a data do Exame Nacional do Ensino Médio 
(Enem) ser adiada, mas acredita que ainda é cedo 
para discutir a questão. O Inep é responsável 
pela aplicação do Enem. “A data da prova pode 
ser modificada, mas discutir isso agora ainda é 
prematuro. Não há elementos suficientes para 
mudá-la. Precisa ser uma discussão mais serena 
e mais para o futuro. A data não pode ser mudada 
várias vezes. De todos os pedidos de adiamento 
que recebi, não tive nenhuma sugestão de data”, 
disse Lopes nesta sexta-feira (15), durante uma 
live promovida pela Evolucional.



ÁRIES: Faça com que tudo aconteça espontaneamente, o 
ânimo resplandecedor emanado pelo gigante Sol inclina-
-se a ser exuberante. 

TOURO: A gravidade daquilo que você deixou para 
última ora irá se chocar com as suas necessidades deste 
momento. 

GÊMEOS: Preserve-se do instinto indiscreto para não 
tocar nas feridas das pessoas que te amam. Provirá do 
componente Ar, um estímulo considerável. 

CÂNCER: Irá se deparar com a solidez sentimental. No 
planeta de Marte determinadas performances terão um 
grande prestígio.

LEÃO: Uma passagem efêmera do oitavo planeta lhe 
fará muito bem para o seu espírito magnético. Necessita 
examinar as suas capacidades para decidir.

VIRGEM: O componente terra atua em convergência 
favorável com a constelação de Virgem. Decorrerá um 
grande prestígio em relação a tudo isso.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

LIBRA: Determinados episódios que ocorrerão no 
planeta gigante de Saturno irão incentivar afazeres mais 
otimistas. 

ESCORPIÃO: No planeta anão Plutão suas inconstâncias 
estarão presentes, o qual conceberá com que você dete-
nha um brutal vigor para ir de encontro a conquista. 

SAGITÁRIO: Com íntegra força ondular do planeta 
jupteriano sua perspectiva de vitória tende a aumentar 
no dia de hoje. 

CAPRICÓRNIO: Boas e vultosas metamorfoses derivadas 
de Marte virá para esta constelação. Destacará uma 
postura mais ousada e antagonista. 

AQUÁRIO: Algo de fundamental importância irá brilhar 
para você durante a sua jornada em busca de respostas 
para o amor. 

PEIXES: Na passagem do satélite Lua sucederá muitos 
episódios adequados para os signos de Peixes. Isso 
provocará você um pouco mais.

HORÓSCOPO
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BT
DIAENOITE

NIPOFIM
AXONIOB
CAPOEIRA

ARIESDAL
EMIECO

S

DUAISI
INVIDAS
TIRACOLO
ADENNB

OVACIONAR
EDULEVI
LEONROA

Gênero
poético de

"Os
Lusíadas"

Turnos de
trabalho
do posto
24 horas

Não existe
no círculo

vicioso

Relativo a
grupos
étnicos

(?)
Ribeiro,
novelista
brasileira

Hans (?),
criador de
vinhetas
da Globo

Diz-se da
veste mui-
to formal

Correia
que

atravessa
o corpo

Orígenes
Lessa,
escritor

brasileiro

A de
Jesus era 
Santa Ana

(Catol.)

(?) Gue-
des, apre-
sentador

de TV

Claude (?)-
Strauss, 

antropólo-
go francês

Ponce de
(?), explo-

rador
espanhol

Triture
com os
dentes

"Os (?) de Sábado à
Noite", filme

protagonizado por
John Travolta

Febre (?): 
é provoca-

da por
bactéria

Ordinais 
correspon-
dentes a

nove

Decalitro
(símbolo)

Indica
citação
(latim)

Sinais
captados

pelo sonar

"(?) Secas",
romance
O andar
para trás

Extraordinário

Uma das consequên-
cias do estresse no
organismo humano

Aclamar 
publica-
mente 

Golfo de
(?): banha
o sul do
lêmen

"Japonês",
em "nipô-

nico"

Luta
brasileira

Terminação
nervosa do
neurônio

Duplos;
dobrados

Empresa
fonográ-

fica

Primeiro
signo

(Astrol.)

3/emi — sic. 4/áden — león — levi.
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

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

SERVIÇOS

Relax

LIZA 
Oral s/ capa, anal, bj grego, 
final. Na boca Completinha. 
F.: 98246-1580.

MIRAGENS BAR      
Admite moças c/ ou s/ exp.  
ót. amb. de trab. pagto. 
diário F.: 2407-8772

ANUNCIE 
AQUI 

97380-7685
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