
Governo do estado vai mudar e prolongar 
quarentena em SP a partir de 1º de junho
Segundo o governador João Doria, as regras de flexibilização do isolamento social serão diferentes de 
acordo com o grau de contaminação das cidades e regiões; detalhes devem ser apresentados amanhã
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FRIO - Forte geada cobriu os automóveis, a vegetação no campo e até mesmo o telhado das casas na Serra Catarinense

Senado aprova MP que altera 
cargos e funções na Polícia Federal

ACONTECE

FOTO: JEFFERSON RUDY/AGÊNCIA SENADO

www.instagram.com/orquestra.em.casa/).
Um dos maiores violinistas do país, Cláu-

dio Cruz é maestro da Orquestra Jovem do 
Estado de São Paulo. O compositor Leonardo 
Martinelli é professor e um dos convidados 
para compor uma das quatro obras em ho-
menagem aos 460 anos da cidade de Gua-
rulhos, comemorados neste ano. O encontro, 
mediado pelo maestro Emiliano Patarra, lan-
ça um olhar didático sobre a interpretação 
instrumental nos dias de hoje, tanto do ponto 
de vista da composição quanto em relação às 
habilidades necessárias para sua execução.

Militar durante rondas e missões de campo.
Durante o primeiro mês, o aplicativo será 

usado por 201 policiais selecionados. A plata-
forma será usada em caráter de testes, e será 
disponibilizada para uso geral de agentes de se-
gurança a partir de junho. Apenas agentes ca-
dastrados poderão ter acesso à base de dados, 
que disponibilizará boletins de ocorrência, man-
dados em geral e as fichas de registro dos auto-
móveis (placa, chassi e nome do proprietário).

O Papo de Plateia Live desta quarta-feira 
(27), às 20h, promete um encontro rico de 
informações atuais sobre a formação e atu-
ação de instrumentistas de orquestra com 
convidados bastante especiais, os músicos 
Cláudio Cruz e Leonardo Martinelli. Iniciativa 
da Prefeitura de Guarulhos por meio da Se-
cretaria de Cultura, o Papo de Plateia Live é 
transmitido pelas redes sociais das orquestras 
de Guarulhos no YouTube (https://www.you-
tube.com/channel/UCS9r_T3pJEr2wnZreR-
GSo1g), no Facebook (https://www.facebook.
com/ojmguarulhos/) e no Instagram (https://

Proporcionar cultura aos participantes e de-
senvolvimento para artistas iniciantes são alguns 
dos objetivos do Sarau Amor e Esperança que 
acontece nesta quarta-feira (27), das 19h às 21h. 
Iniciativa da Prefeitura de Guarulhos por meio 
da Secretaria de Cultura e da Casa de Cultura 
Popular São Rafael, o evento online é veiculado 
na fanpage https://www.facebook.com/Sarau-
-amor-e-esperan%C3%A7a-102829921406683/, 
no Facebook. A participação é livre.

Esta edição do Sarau Amor e Esperança 

Criado para aumentar a eficácia e a segu-
rança de agentes policiais que fazem abor-
dagens e atendem a população, o aplicativo 
Agente de Campo, desenvolvido pelo Ministé-
rio da Justiça e Segurança Pública (MJSP), co-
meçou a ser utilizado ontem em três estados: 
Acre, Pará e Tocantins. A nova ferramenta é 
fruto de um projeto maior de uso de inteligên-
cia artificial e Big Data pelas forças policiais, e 
passará a auxiliar agentes das polícias Civil e 

Formação e atuação dos instrumentistas são tema do Papo de Plateia 

Sarau Amor e Esperança presta homenagem à Neide da Costa Cardoso

Aplicativo policial ajudará na identificação de carros roubados

presta homenagem à poeta Neide da Costa 
Cardoso, autora das obras Coração Nordestino 
(1985), Profecias e Poesias (1998), Utopia (2011) 
e  da coletânea A Força do Amor (2013), com 
os poemas Alimento da Alma e Odisseia. Para 
participar os interessados devem enviar uma 
mensagem para a fanpage do evento solicitan-
do a inserção 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.

O Senado aprovou on-
tem a Medida Provisória 
918/2020, que altera a es-
trutura de cargos da Polí-
cia Federal (PF). A MP cria 
Funções Comissionadas do 
Poder Executivo (FCPE) e 
Funções Gratificadas (FG) 
e extingue cargos em co-
missão do Grupo Direção e 
Assessoramento Superiores 
(DAS). Agora, o texto segue 
para a promulgação.

A proposta cria 45 FCPE 
e 471 FG para a Polícia Fe-
deral. Também transforma 
281 cargos DAS, alocados 
na Polícia Federal, em 338 
funções comissionadas do 
Poder Executivo e seis fun-
ções gratificadas. De acordo 
com a mensagem enviada ao 
Congresso Nacional, o gover-
no avalia que a medida vai 
fortalecer a instituição.

“A análise da atual es-
trutura da Polícia Federal 
evidencia a necessidade de 
reforçá-la, pois atualmente 
suas unidades descentraliza-
das carecem de estrutura for-
mal. Assim, o fortalecimento 
da estrutura da instituição é 

imperativo, por ser a Polícia 
Federal a principal frente do 
país na atuação policial nas 
fronteiras e no combate às 
organizações criminosas, ao 
tráfico de drogas, à corrup-
ção, à lavagem de dinheiro e 
ao terrorismo, dentre outras 
atividades exclusivamente 
por ela desempenhadas”, ar-
gumentou o governo na justi-
ficativa da MP.

O líder do PSL no Se-
nado, Major Olímpio (SP), 
teceu elogios à PF. “Essa 
medida é mais do que jus-
ta à Polícia Federal. Com a 
Polícia Federal, a lei é para 
todos”. Já o líder do MDB 
no Senado, Eduardo Braga 
(MDB-AM), disse que a me-
dida poderá ser importante 
para reforçar a segurança 
nas fronteiras.

“Essa reorganização da 
PF pode resolver alguns pro-
blemas, como a disponibili-
dade de funções gratificadas 
para realocar policiais e dele-
gados em regiões de frontei-
ras. Entendemos necessária 
essa reorganização”, disse o 
emedebista.
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Churrascaria
Self Service

AV. PAULO FACCINI, 1769 - BOSQUE MAIA

Marmitex Média
Arroz, feijão, macarrão, 

farofa e churrasco

R$ 15,00*

Marmitex Grande
Arroz, feijão, macarrão,

farofa, barata frita e salada

R$ 17,00*

FONE: 4574-7463

Peça

pelo

*Valores somente para retirada no local!

Caixa pagou R$ 65,5 bilhões 
em auxílio emergencial

Região Metropolitana tem 16,4 mil 
candidatos inscritos para o Enem 2020  

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A Caixa Econô-
mica Federal pagou R$ 65,5 
bilhões de auxílio emergen-
cial, somadas as primeiras e 
segunda parcelas, informou 
nesta segunda-feira (25) o pre-
sidente do banco, Pedro Gui-
marães. No total, 55,9 milhões 
de pessoas receberam alguma 
parcela do benefício desde 
que o programa foi criado em 
abril, para ajudar as pessoas a 
enrentar os impactos da crise 

causada pela covid-19.
Considerando apenas a se-

gunda parcela, que começou a 
ser paga há uma semana, 37,5 
milhões de brasileiros recebe-
ram R$ 26 bilhões. O auxílio 
emergencial é de R$ 600 (R$ 
1,2 mil para mães solteiras), 
por parcela.

Do total pago até agora, R$ 
24,3 bilhões foram para be-
neficiários do Bolsa Família, 
R$ 13,9 bilhões para aqueles 

FOTO: MARCELLO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - As inscrições 
para o Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem) 2020 
terminam na próxima quarta-
-feira (27), juntamente com a 
solicitação de atendimento es-
pecializado, escolhas de língua 
estrangeira e o município em 
que deseja realizar a prova. Na 
Região Metropolitana de São 
Paulo, são 16,4 mil candidatos 
inscritos até o momento. 

O pagamento da taxa de 
R$ 85 para candidatos que 
não têm isenção deverá ser 
feito até o dia 28 deste mês. 
As mais de 100 mil vagas 
para os candidatos que opta-
ram pela prova digital já fo-
ram preenchidas.  

De 1 a 5 de junho, caso 
deseje, o candidato poderá 
fazer a solicitação para trata-
mento pelo nome social. As 
provas impressas e digitais 
ainda não possuem novas 
datas para realização. 

Desde o dia 23 de maio o 

aplicativo de aulas a distância 
da Secretaria de Educação do 
Estado de São Paulo (Seduc-
-SP), o Centro de Mídias SP 
passou a transmitir, online e 
pela TV Educação aulas dedi-
cadas a preparação dos estu-
dantes para o Enem. O conte-
údo é sempre aos sábados na 
parte da manhã.

As datas do Enem serão 
definidas após enquete que 
será feita com os participantes 
inscritos, no final de junho, 
na Página do Participante. As 
provas estavam previstas para 
novembro deste ano, mas em 
razão dos impactos ocasiona-
dos na sociedade pela pande-
mia de covid-19, o Ministério 
da Educação decidiu pelo adia-
mento por 30 a 60 dias.

No Enem 2020, serão 
aplicadas duas modalidades 
de provas, a impressa e a di-
gital. Todas as 101.100 vagas 
para a prova digital já foram 
preenchidas. 

inscritos no Cadastro Único 
para os Programas Sociais do 
Governo Federal (CadÚnico) e 
R$ 27,3 bilhões para trabalha-
dores informais que se cadas-
traram pelo site auxilio.caixa.
gov.br ou pelo aplicativo Cai-
xa Auxílio Emergencial.

Os cadastros processados 
para pedir o benefício che-
garam a 101,2 milhões. Des-
se total, 59 milhões foram 
considerados elegíveis e 42,2 
milhões inelegíveis. Cerca de 
9,7 milhões de pessoas ainda 
aguardam para saber se terão 
o benefício: 4,9 milhões de 
cadastros estão em análise e 
outros 4,8 milhões em rea-
nálise, quando o cadastro foi 
considerado inconsistente e a 
Caixa permitiu a correção de 
informações. O cadastro no 
programa pode ser feito até o 
dia 3 de junho.
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Estudo com hidroxicloroquina será parado 
e medicamento reavaliado, diz OMS
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O diretor-geral 
da Organização Mundial de 
Saúde (OMS), Tedros Adha-
nom Ghebreyesus, afirmou 
ontem que um grupo da en-
tidade determinou que seja 
paralisado um estudo sobre 
o uso da hidroxicloroquina 
para pacientes com corona-
vírus. Segundo ele, haverá 
agora uma avaliação sobre o 
medicamento, para se decidir 
se esses estudos serão retoma-
dos ou devem ser interrompi-
dos de modo permanente.

Ghebreyesus destacou em 
entrevista coletiva virtual da 
OMS um estudo publicado na 
sexta-feira pela revista científi-
ca The Lancet.

A publicação britânica mos-
trou em um levantamento que 
pacientes com coronavírus que 
tomavam cloroquina e hidro-
xicloroquina tinham taxas de 
mortalidade superiores às de 
outros grupos, no mais recente 
estudo a contestar os eventuais 
benefícios desses medicamen-
tos contra a covid-19, com o 
agravante de que eles podem 
causar problemas cardíacos em 
parte dos pacientes.

“O Grupo Executivo (da 
OMS) implementou uma pau-
sa temporária no braço com 
hidroxicloroquina dentro do 
Solidarity Trial, enquanto os 
dados são revisados pelo Con-
selho de Monitoramento da Se-
gurança dos Dados”, informou 
Ghebreyesus.

A OMS conduz atualmente 

esse Solidarity Trial com par-
ceiros em vários países, a fim 
de testar medicamentos contra 
o novo coronavírus. O diretor-
-geral garantiu que a OMS 
“continua a atuar agressiva-
mente em pesquisa e tratamen-
to” contra a doença.

Ghebreyesus comentou que 
uma revisão considerará os da-
dos coletados até agora no So-
lidarity Trial e, com os dados 
disponíveis, “avaliar de modo 
adequado os potenciais benefí-
cios e problemas desse medica-
mento”.

Diretora-geral para Progra-
mas da OMS, Soumya Swa-
minathan também tratou do 
assunto.

Ela disse que a OMS pode 
ainda recomendar o medica-
mento, caso ele se mostre efi-
ciente e reduza o tempo de in-
ternações, sem elevar riscos.

Agora, porém, afirmou ser 
necessário que o conselho da 
OMS avalie os dados já dispo-
níveis e revise a decisão sobre 
a hidroxicloroquina. Um novo 
posicionamento sobre o me-
dicamento deve vir a público 
“dentro de uma ou até duas se-
manas”, informou.

Diretor-executivo da Or-
ganização Mundial da Saúde, 
Mike Ryan disse que “se não 
houver problemas, podemos 
voltar a usá-la” contra a co-
vid-19.

Segundo ele, a interrupção 
dos testes é um procedimento 
padrão, nesses casos.

FOTO: FERNANDO MORENO/ESTADÃO

Doria anuncia nova prorrogação da 
quarentena; regras vão variar entre regiões
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O governador de 
São Paulo, João Doria (PSDB), 
disse ontem que vai prorro-
gar a quarentena no Estado, 
mas com maior ou menor fle-
xibilidade a depender da situ-
ação de cada região. Segundo 
o tucano, há agora a possibi-
lidade de executar uma qua-
rentena “heterogênea do pon-
to de vista regional; medidas 
que serão adotadas para a 
capital de São Paulo e região 
metropolitana não serão as 
mesmas para o interior”. As 
informações foram divulga-
das por Doria em entrevista 
à GloboNews.

A quarentena atual está 
prevista para terminar no 
dia 31 de maio, próximo do-
mingo, mas será renovada. 
“Teremos uma nova quaren-

tena, não é imaginável que 
não tenhamos uma nova 
quarentena, mas ela vai ser 
inteligente”, explicou Doria, 
que diz não querer “pena-
lizar quem não precisa ser 
penalizado e não afrouxar 

onde não se pode”.
Os detalhes da nova qua-

rentena serão expostos e ex-
plicados pelo governador em 
coletiva de imprensa marca-
da para a tarde da próxima 
quarta-feira (27).

FOTO: ROGÉRIO GALASSE/ESTADÃO

Guarulhos chega a 205 vítimas de covid-19

SP registra 6,2 mil mortes e 83 mil casos de coronavírus

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O estado de São 
Paulo registra, nesta segunda-
-feira (25), 6.220 mortes pelo 
novo coronavírus. Também já 
são 83.625 casos da covid-19, 
registrados em 510 municípios. 
Destes, 237 tiveram uma ou 

Neste sábado (23) o Boletim Epidemiológico divulgado pela Secretaria da Saúde de 
Guarulhos traz a confirmação de mais três óbitos causados pelo coronavírus (covid-19), 
chegando a 205. É mais que o dobro do que o registrado há 16 dias, quando a cidade 
contabilizava 102 mortes.  Já os casos confirmados, que em 7 de maio eram 800, mais 
do que dobraram, chegando a 1.631, enquanto que outros 1.870 seguem em investigação. 

Do total de 6.205 casos suspeitos, 2.704 já foram descartados. Dos novos óbitos confir-
mados, todos são do sexo feminino, com idades de 50, 55 e 76 anos. Dois deles ocorreram 
no mês de março e o outro em abril, sem relato de nenhuma comorbidade. O município 
ainda investiga outros 148 óbitos.

mais vítimas fatais da doença.
Hoje, são 11,1 mil pacientes 

internados, sendo 4.283 em 
UTI e 6.867 em enfermaria. 
Até o momento já ocorreram 
16.814 altas de pacientes que 
tiveram confirmação de co-

vid-19 e foram assistidos em 
hospitais de SP. A taxa de ocu-
pação dos leitos de UTI reser-
vados para atendimento a co-
vid-19 é de 73,8% no Estado de 
São Paulo e 88,1% na Grande 
São Paulo.

Entre as vítimas fatais es-
tão 3.649 homens e 2.571 mu-
lheres. Os óbitos continuam 
concentrados em pacientes 
com 60 anos ou mais, totali-
zando 72,8% das mortes. 

No Brasil, de acordo com 
o boletim do Ministério da 
Saúde, divulgado no domingo 
(24), a covid-19 já contaminou 
363.211 pessoas. Desse total, 
149.011 estão recuperadas. Ou-
tras 22.666 faleceram em de-
corrência do novo coronavírus.

FOTO: HÉLIA SCHEPPA/SEI 
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Taxa de isolamento fica em 55% no estado; capital tem 57% e Guarulhos 53%

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O percentual de 
isolamento social no estado 
de São Paulo foi de 55% nes-
te domingo (24A), informou 
o Sistema de Monitoramento 
Inteligente (SIMI-SP) do go-
verno estadual. A central de 
inteligência analisa os dados 
de telefonia móvel para in-

dicar tendências de desloca-
mento e apontar a eficácia das 
medidas de isolamento social.

“Ontem registramos 55% 
de isolamento social no esta-
do de São Paulo. Na capital, 
o índice foi de 57%. Parabéns 
à população que, ao ficar em 
casa, está ajudando a salvar 

FOTO: ROVENA ROSA/AGÊNCIA BRASIL

vidas. A manutenção desses 
números é importante para 
reduzir o contágio e frear o 
avanço do coronavírus no 
estado”, disse o governador 
João Doria, que se manifes-
tou na rede social Twitter.

Segundo estimativa do 
estado, a taxa mínima para 
diminuir a propagação do 
novo coronavírus e evitar 
um colapso no sistema de 
saúde é 55%. A ideal seria 
acima de 70%.

No último sábado (23), 
a taxa de isolamento social 
no estado foi de 51% e, no 
sábado anterior (16), de 50%. 
No domingo anterior (17), a 
taxa chegou a 54%. Na ca-
pital paulista, o percentual 
ficou em 56% no domingo 
anterior, em 53% no último 
sábado (23) e em 52% no sá-
bado anterior (17).

A central de inteligên-
cia analisa os dados de te-
lefonia móvel para indicar 

Antecipação de feriados
A prefeitura de São Paulo antecipou os feriados de Corpus 

Christi e da Consciência Negra para quarta-feira (20) e quinta-
-feira (21) passadas e concedeu ponto facultativo na sexta-feira 
(22) para tentar aumentar a adesão à quarentena na cidade.

O governo estadual também conseguiu que os deputados 
estaduais aprovassem o projeto que antecipou o feriado da Re-
volução Constitucionalista, celebrado em 9 de julho, para esta 
segunda-feira (25), criando um megaferiado estendido.

tendências de deslocamento 
e apontar a eficácia das me-
didas de isolamento social. 
Com isso, é possível apon-
tar em quais regiões a ade-
são à quarentena é maior e 
em quais as campanhas de 
conscientização precisam 
ser intensificadas, inclusive 
com apoio das prefeituras.

O sistema é atualizado 
diariamente para incluir in-
formações de municípios 
e pode ser acessado no site 
http://www.saopaulo.sp.gov.
br/coronavirus/isolamento.

O Simi-SP é viabiliza-
do por meio de acordo com 
as operadoras de telefonia 
Vivo, Claro, Oi e TIM para 
que o Governo de São Paulo 
possa consultar informações 
agregadas sobre desloca-
mento no Estado.

As informações são aglu-
tinadas e anonimizadas sem 
desrespeitar a privacidade 
de cada usuário. Os dados de 
georreferenciamento servem 
para aprimorar as medidas 
de isolamento social para en-
frentamento ao coronavírus.
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O russo Abdulrashid Sadulaev, campeão olímpico 
do wrestling nos Jogos de 2016 (Rio de Janeiro), afirmou 
que subestimava o novo coronavírus (covid-19) até ser 
infectado por ele. “Admito que, como a maioria de meus 
compatriotas, também não dei importância ao coronavírus 
[…]. Realmente subestimamos a doença, só começamos 
a sentir seu perigo e ameaça quando ela bateu à nossa 
porta”, declarou o atleta em uma postagem nas redes 
sociais. “Precisamos cuidar não apenas de nós mesmos, 
mas também das pessoas que estão ao nosso redor, 
especialmente de nossos idosos. E as pessoas com 
doenças crônicas sofrem seriamente [...]. Entendo que 
ficar em casa pelo terceiro mês não é uma tarefa fácil, 
mas precisamos mostrar um pouco de paciência [...]. Esta 
é a nossa única saída, o alívio vem depois de todo fardo”.

Os estados de Minas Gerais e Espírito Santo vão 
receber, da Fundação Renova, R$ 600 milhões que 
serão aplicados em obras de infraestrutura e saúde 
na Bacia do Rio Doce. Os recursos fazem parte do 
processo de reparação do rompimento da Barragem 
de Fundão, no município de Mariana, em Minas 
Gerais, em 5 de novembro de 2015. No episódio, 19 
pessoas morreram e comunidades foram destruídas, 
como o distrito de Bento Rodrigues. A bacia do Rio 
Doce foi poluída e vegetação devastada. A tragédia 
provocou o derramamento de 12,8 milhões de 
metros cúbicos de rejeitos no meio ambiente. A lama 
ultrapassou a Usina de Candonga, em Santa Cruz do 
Escalvado, também em Minas, e seguiu pelo leito do 
rio até a foz, no Espírito Santo. 

ANOTE

A boa notícia é que podemos escolher 
a função que desempenharemos 
nessa jornada chamada vida

Nos últimos anos, deparamos com 
a palavra PROPÓSITO em todo o lu-
gar. Palestras, livros, audiobooks e 
mais alguns. Porém a realidade das 
pessoas e negócios estão bem distan-
tes de ter um propósito para deixar um 
legado ou uma história.

Em um filme que assisti um dia 
desses, vi a história de um cara israe-
lense que salvava vidas de refugiados 
etíopes judeus e como a história se 
repetia, os compatriotas os caçavam e 

os escravizavam, quando não, os ma-
tavam. Esse israelense, todavia, ia e 
voltava para a Etiópia e criava modos 
mirabolantes para resgatar esse povo e 
abrigá-los em Israel.

Percebi que isso é que fazia sentido 
na vida dele, apesar de ter família, ter 
amigos, ter uma vida em Israel. Perce-
bia-se no filme que isso era muito forte 
para ele e fazia muito sentido o sacrifí-
cio. E que a vida dele estava mais com-
pleta a cada missão que ele concluía e 
cada vez que ele salvara uma quantida-
de de pessoas daquele povo.

Trazendo para nossa realidade, 
seja ela qual for, precisamos de algu-
ma forma encontrar o que faz senti-

do em nossas vidas. Utilizar das nos-
sas habilidades para os motivos em 
que acreditamos e que preencha as 
lacunas por esses pedaços de entre-
ga. Se construímos casas, saberemos 
que não construímos apenas pare-
des. Mas somos facilitadores de so-
nhos de outras pessoas, que faremos 
famílias felizes. Seja qual for nossa 
função ou profissão, precisamos en-
tender de que forma atenderemos as 
necessidades das pessoas.

Então encontraremos propósito na 
nossa vida. Um caminho que valha a 
pena ser percorrido.

Ainda vemos pessoas hoje em dia 
que não acordaram para a sua missão, 
atravessando anos e anos sem ter sen-
tido na vida. Levantam da cama, saem 
para trabalham e voltam pra casa no 
final do dia e repetem o processo. Dia 
a após dia, anos após anos sem saber o 
real motivo de estar nesse mundo.

Então, precisamos encontrar o real 
motivo da nossa entrega. Entender o 
propósito da nossa jornada e qual a 
diferença que estamos causando em 
nosso dia a dia. Quando encontrarmos 
esse ponto chave, absorveremos uma 
sabedoria maior e nos preencherá de 
energia entusiástica para realizar qual-
quer que for a tarefa e qualquer for a 
carga de trabalho. Pois entenderemos 
o nosso propósito.

A boa notícia é que podemos esco-
lher a função que desempenharemos 
nessa jornada chamada vida. Agregar 
o nosso talento, com a direção que 
escolhemos para entregar para quem 
quer que for o melhor das nossas habi-
lidades e dedicação. 

Procure a direção que o seu coração 
estiver apontando e prepare seu cami-
nho com sabedoria. Com certeza você, 
nesta jornada, transformará a vida das 
pessoas, deixando um belo legado e 
uma história que será compartilhada 
por muitas pessoas.

Boa sorte!

Do propósito 
ao legado

PONTO
DE VISTA

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

VITINHO KAMGURU
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ÁRIES: Seus valores estarão muito mais fortalecidos, a 
serenidade chave te ajudará bastante. O grande astro 
central do nosso sistema inclina-se a lhe favorecer. 

TOURO: Confie nas suas ideias, mas não se deixe cegar 
pelo que acredita sem antes refletir e modificar o que for 
necessário. 

GÊMEOS: Não se deixe turvar por problemas pequenos 
ante a grandeza que pode vir atingir. A modéstia fará 
com que possa se auto avaliar com clareza. 

CÂNCER: Os sentimentos estarão extasiados com boas 
novidades em um nível inesperado. Não seja uma pessoa 
tão passiva.

LEÃO: Aprenda a falar com as pessoas sem acuá-las 
desnecessariamente neste dia. De Mercúrio sairá uma 
fonte de desmotivação gigantesca.

VIRGEM: Não se assuste se for pego de surpresa com in-
formações que chocantemente mude suas perspectivas. 
Esteja aberto as ideias que tendem a mudar você.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

LIBRA: O planeta Saturno agirá com fluídos de renovação 
para traçar novos e adequados ideais. A partir desse 
momento poderá sentir coisas boas.

ESCORPIÃO: As mudanças ocorrendo na sua vida devem 
ser vistas hoje sempre pelo ponto de vista favorável. 
Tome cuidado com o planeta Vênus.

SAGITÁRIO: Afaste-se de um relacionamento para com 
os geminianos, eles podem atrapalhar todo o seu esforço. 
É seu dever estar mais próximo do autodomínio.

CAPRICÓRNIO: A falta de renovação será uma pedra no 
seu caminho para a evolução necessária. A honestidade 
com os seus limites só irá lhe ajudar. 

AQUÁRIO: A atitude de alguns fará com que você fique 
mais amargo neste momento. O normal será o caminho 
para seguir, sem improvisos desnecessários.

PEIXES: Faça dos bons sentimentos no seu relacio-
namento uma base para que aumente todas as suas 
possibilidades. 

HORÓSCOPO

 

7Terça-feira, 26 de maio de 2020
www.fmetropolitana.com.br VARIEDADES

ABANDONO DE EMPREGO
Sr. JULIANA DE SOUSA CABOCLO

CTPS 093478 - série 00419 - SP
Esgotados nossos recursos de localização e tendo 
em vista encontrar-se em local não sabido, convida-
mos o Sr. JULIANA DE SOUSA CABOCLO, portador 
da CTPS 093478 - série 00419 - SP, a comparecer ao 
seu local de trabalho, a fim de retornar ao emprego 
ou justificar as faltas desde 13 de fevereiro de 2020, 
dentro do prazo de 24hs a partir desta publicação, 
isso não ocorrendo, estaremos considerando rescin-
dido automaticamente o contrato de trabalho, nos 
termos do art. 482 da CLT. Informamos ainda que 
tentamos o envio de telegrama por três vezes sem 
sucesso. Orbital Serviços Auxiliares de Transporte 
Aéreo Ltda. – CNPJ 05.007.113/0001-32. Rod. Hélio 
Smidt, s/n – Mezanino ASA B – Guarulhos - SP

ABANDONO DE EMPREGO
Sr. LEONILDO JOSE DE PAIVA

CTPS 051281 - série 00408- SP
Esgotados nossos recursos de localização e tendo 
em vista encontrar-se em local não sabido, convida-
mos o Sr. LEONILDO JOSE DE PAIVA, portador da 
CTPS 051281 - série 00408 - SP, a comparecer ao 
seu local de trabalho, a fim de retornar ao emprego 
ou justificar as faltas desde 10 de Março de 2020, 
dentro do prazo de 24hs a partir desta publicação, 
isso não ocorrendo, estaremos considerando res-
cindido automaticamente o contrato de trabalho, 
nos termos do art. 482 da CLT. Informamos ainda 
que tentamos o envio de telegrama por três vezes 
sem sucesso. Orbital Serviços Auxiliares de Trans-
porte Aéreo Ltda. – CNPJ 05.007.113/0001-32 Rod. 
Hélio Smidt, s/n – Mezanino ASA B – Guarulhos - SP

ABANDONO DE EMPREGO
Sr. LUCIO SABINO DOS SANTOS NETO

CTPS 71732- série 163 - RJ
Esgotados nossos recursos de localização e tendo 
em vista encontrar-se em local não sabido, convida-
mos o Sr. LUCIO SABINO DOS SANTOS NETO, por-
tador da CTPS 71732- série 163 - RJ, a comparecer ao 
seu local de trabalho, a fim de retornar ao emprego 
ou justificar as faltas desde 16 de janeiro de 2020, 
dentro do prazo de 24hs a partir desta publicação, 
isso não ocorrendo, estaremos considerando rescin-
dido automaticamente o contrato de trabalho, nos 
termos do art. 482 da CLT. Informamos ainda que 
tentamos o envio de telegrama por três vezes sem 
sucesso.  Orbital Serviços Auxiliares de Transporte 
Aéreo Ltda. – CNPJ 05.007.113/0001-32. Rod. Hélio 
Smidt, s/n – Mezanino ASA B – Guarulhos - SP
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TBOD
EMOTION
AUSENCIA

OSTRATUTU
RKARLR

TOCAATRO
MIRAER
ETERREA
DROPEDB

BIONICOO
REDECORAR

VELACRE
AIDOADA

BLOCOSEL

Palco de
peças

sacras e
profanas

"Posição
interior"

em "intra-
celular"

Iguaria
mineira à
base de
feijão

"A (?) e o 
Vento", fil-
me de Wal-
ter Lima Jr.

Lou (?),
cantor

nascido
nos EUA

(?) da Ra-
posa, sede
do Cruzei-
ro (fut.)

Grande
vasilha

para
vinhos

Cetáceo
carnívoro

muito
agressivo

Consome-
se em

chamas

Aceita
como ver-
dadeiro

Formação 
do carnaval

de rua
(pl.)

Cedida
(roupa) à
instituição 

de caridade
(?) Niño:
alterou o
clima da

Terra

Fenômeno
luminoso

observado
no hemis-
fério norte
por países

como
Suécia

Administra
as rodovias

federais
Calar 

Grande
porto do
Japão

Sílaba de
"camurça"

Ação de ataque de
ofídios

Negro;
escuro

Tipo de cor-
te de cabelo

Aeroporto
(abrev.)

Soldado no-
vato (pop.)

Loja ao rés 
do chão
A "festa 

dos peões"

Emoção,
em inglês

A de
gravidade

faz os
corpos

flutuarem

Enfeitar
de novo 
Artefato
de cera

Espécie
de bala
(bras.)

"O Homem
(?)", famo-
so seriado
dos anos

1970

(?) Marx,
filósofo 
101, em
romanos

2/el. 4/karl — reed. 5/ostra. 7/biônico — emotion.
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