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Disque-Denúncia É com esse espírito de superação e solidariedade mostrado pelo 

empresário que nós, da ACE-Guarulhos, estamos trabalhando junto 
aos associados”, Silvio Alves, presidente da ACE-GuarulhosEuroBovespa Dólar
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Pág. 5

Programa de Melhorias de Infraestrutura 
atua na região do Jardim São João
Pág. 6

FOTO: RÔMULO MAGALHÃES/ESTADÃO

Voltas às aulas nas redes Voltas às aulas nas redes 
pública e privada deve pública e privada deve 

ocorrer em agosto ocorrer em agosto 
Pág. 5

FOTO: EDUARDO CALABRIA



2 OPINIÃO www.fmetropolitana.com.br

RETRATO DO LEITOR   Caro leitor, poste sua foto no Facebook ou Instagram com a #SuaFotoNaFolha. 
Se sua foto for a mais curtida, você poderá ganhar um super prêmio. Participe!

Sede, Redação e Publicidade: Rua Ari Barroso 166 - 1º 
andar - Jardim Pinhal - Guarulhos - SP - CEP: 07120-040
Telefone: 11 4210-1371 – Whatsapp: 11 99643-2765
www.fmetropolitana.com.br

Editora Happens
Diretora de Redação: Rosana Ibanez - rosana.ibanez@fmetropolitana.com.br
Diretor Comercial: Cae Mendroni - cae.mendroni@fmetropolitana.com.br
Diagramação e Arte: Ivanildo Barbosa e Bianca Lima - arte@fmetropolitana.com.br
E-mail Redação: redacao@fmetropolitana.com.br 
E-mail Comercial: comercial@fmetropolitana.com.br
Agência de Notícias: Agência Estado/ Impressão: Folha Gráfica
Os artigos e colunas assinados são de responsabilidade de seus autores.

Quarta-feira, 03 de junho de 2020

FOTO: MYCCHEL LEGNAGHI/SÃO JOAQUIM ONLINE

FRIO - Forte geada cobriu os automóveis, a vegetação no campo e até mesmo o telhado das casas na Serra Catarinense

Alunos de projetos da prefeitura têm atendimento 
diferenciado durante a quarentena

ACONTECE

FOTO: DIVULGAÇÃO

guarulhos/) e no Instagram (https://www.
instagram.com/orquestra.em.casa/).

Para atender ao objetivo de promover o 
diálogo entre as experiências musicais em 
Guarulhos com ações que acontecem em 
outros locais do país e do mundo, o maestro 
e mediador Emiliano Patarra convida Isabel 
Kanji, professora de piano erudito do Conser-
vatório de Guarulhos, e Marcelo Jaffé, violista 
do Quarteto de Cordas da Orquestra da Cida-
de de São Paulo. 

transmitidos online pela fanpage do Arquivo 
Histórico no Facebook (https://www.facebook.
com/arquivohistoricogru/).

No encontro desta semana, o mediador 
André Okuma convida Wesley Doeste, MC e 
slammer. Wesley é morador do bairro Ipanema, 
artista atuante nas batalhas de rimas, slams de 
poesias, sound system e também em saraus.

O Papo de Plateia Live desta quarta-feira 
(3), às 20h, tem como tema a música de câ-
mara, segmento muito expressivo da ativida-
de de música de concerto e sua relação com 
o trabalho das orquestras da cidade. Iniciativa 
da Prefeitura de Guarulhos por meio da Se-
cretaria de Cultura, o evento é transmitido 
pelas redes sociais das orquestras de Guaru-
lhos no YouTube (https://www.youtube.com/
channel/UCS9r_T3pJEr2wnZreRGSo1g), no 
Facebook (https://www.facebook.com/ojm-

O prazo para fazer a declaração do Im-
posto de Renda (IR) foi estendido até 30 de 
junho e o contribuinte que utiliza o modelo 
completo pode ajudar crianças e idosos de 
Guarulhos. Para isso, basta destinar parte do 
valor devido do seu IR, até o limite de 6%, ao 
Fundo Municipal da Criança e do Adolescen-
te (Fumcad) e ao Fundo Municipal da Pessoa 
Idosa (FMPI) no momento do preenchimento 
da declaração. Pode-se destinar 3% do valor 
que se é obrigado a pagar a cada um dos 
fundos. A quantia poderá ser aplicada direta-
mente em projetos, programas e ações volta-
das ao bem-estar de crianças, adolescentes e 
idosos na cidade.

A Batalha da Matriz e o freestyle em Gua-
rulhos são os temas do próximo encontro do II 
Seminário História(s) da Arte e da Cultura em 
Guarulhos, que acontece nesta quinta-feira (4), 
às 20h. Iniciativa da Prefeitura de Guarulhos 
por meio da Secretaria de Cultura e do Arqui-
vo Histórico Municipal, os encontros semanais 
com artistas e pesquisadores guarulhenses são 

Música de câmara é tema do Papo de Plateia desta quarta-feira

Parte do IR devido pode ser destinado ao Fumcad e ao Fundo do Idoso

Batalha da Matriz e freestyle são temas do Seminário de Arte e Cultura 

Além de ser um ato solidário, o dinheiro aju-
dará a combater a exclusão social de crianças e 
adolescentes no município através dos progra-
mas financiados por esse recurso. Não se trata 
de uma doação, mas de uma destinação, pois 
o contribuinte está apenas direcionando uma 
pequena parte do seu imposto para ações 
específicas, realizadas no âmbito municipal. 
Esse valor será deduzido do “saldo a pagar” 
ou acrescido no “valor a restituir”. Para facili-
tar a destinação, a Delegacia da Receita Fe-
deral de Guarulhos elaborou um manual com 
o passo a passo:    http://fumcad.guarulhos.
sp.gov.br/sites/default/files/MANUAL%20
DESTINA%C3%87%C3%83O%20IMPRF.pdf.

A prefeitura adaptou as au-
las dos programas e projetos da 
Subsecretaria de Acessibilidade 
e Inclusão para seguir dando o 
atendimento necessário para os 
assistidos, utilizando ferramen-
tas como aplicativos acessíveis, 
grupos de conversa e video-
chamadas. Muitos contam com 
o auxílio dos pais e responsá-
veis nessa jornada.  

Os alunos com deficiência vi-
sual atendidos pelo projeto Prá-
ticas Educativas para Inclusão 
Social (Peis), por exemplo, estão 
recebendo acompanhamento 
diferenciado em decorrência da 
quarentena. Os estudantes que já 
iniciaram o módulo de orientação 
e mobilidade agora têm orienta-
ções por telefone e também on-
line, executando tarefas diárias 
para incentivar a rotina e minimi-
zar os efeitos do distanciamento 
social, já que as aulas presenciais 
(ensino do uso da bengala e téc-
nicas de mobilidade segura) eram 
praticadas na rua, em ônibus, 
trens e espaços coletivos.

Como parte das atividades, os 
alunos são incentivados a com-
partilhar suas tarefas caseiras, 

avaliar aplicativos acessíveis e 
trocar experiências com os filmes, 
séries e atividades com audiodes-
crição, além de serem orientados 
também quanto à necessidade do 
distanciamento social no momen-
to, à situação atual dos benefícios 
relativos à pessoa com deficiência 
e aos decretos municipais.

Os alunos que já iniciaram o 
módulo de soroban (instrumento 
para cálculos matemáticos) terão 
aulas online utilizando ferramen-
tas para reuniões em grupo com 
chamadas de vídeo e aplicativos 
de trocas de mensagens. 

Respeitando todas as instru-
ções de segurança, as aulas em 
casa também proporcionam o 
fortalecimento de vínculos e al-
ternativas para o enfrentamento 
do distanciamento social, já que a 
rotina é de suma importância para 
esse público.

Além disso, os alunos de orien-
tação e mobilidade do projeto 
Peis permanecem ativos quanto 
aos vínculos estabelecidos antes 
da quarentena com seus colegas 
de turma, como é o caso de Die-
go Barreto (17 anos), morador do 
Novo Recreio, e João Vitor Rocha 
(19), morador do Jardim Tupinam-
bá, ambos com deficiência visual. 

Eles se conheceram pessoal-
mente no ano passado através do 
projeto e hoje, devido à quarente-
na, mantêm uma amizade virtual 
que já colhe frutos. Exemplo disso 
foi a ajuda que João Vitor recebeu 
quando adquiriu um novo compu-
tador. Diego, remotamente, o aju-
dou na instalação dos leitores de 
tela e já está ensinando comandos 
básicos para uso da tecnologia. 
Devido à acessibilidade do celular 
e agora do computador, os dois 
conversam todos os dias, fortale-
cendo o vínculo de amizade e ins-
pirando muita gente.
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Vereadores deliberam 2 projetos em sessão extraordináriaPrefeitura reforma totens com 
informações sobre as linhas de ônibus

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Os vereadores 
realizaram hoje sessão extra-
ordinária para deliberação ou 
votação de seis projetos de Lei. 
Foram deliberados dois pro-
jetos de lei de autoria da Pre-
feitura. O primeiro concede 
jornada especial de trabalho 
ao servidor público municipal 
com deficiência, bem como 
àquele que tenha cônjuge ou 
relação de união estável, filhos 
ou dependentes com deficiên-
cia. De acordo com a proposi-
tura, o servidor terá direto à 
redução de uma ou duas horas 
de trabalho, conforme sua car-
ga horária, 30 ou quarenta ho-

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A prefeitu-
ra, através da Secretaria de 
Transportes e Mobilidade Ur-
bana, continua a revitalização 
dos totens de informações 
nas paradas de ônibus muni-
cipais. O trabalho já concluiu 
14 dos 59 previstos. O térmi-
no do serviço deve acontecer 
até o final do mês de julho.

O trabalho irá atingir todas 

as regiões da cidade na refor-
mulação dos totens de infor-
mações, onde se encontram 
todas as linhas que passam 
por aquele local. Para conse-
guir alcançar as metas estipu-
ladas no início das operações, 
as equipes de manutenção têm 
executado os trabalhos diaria-
mente para acelerar o processo 
de finalização dos totens. 

ras semanais respectivamente. 
Não haverá prejuízo de seus 
vencimentos.

O outro altera a Lei 
7792/2019, que trata da carreira 
da Guarda Civil Municipal. O 
novo texto permite o preenchi-
mento do cargo de Corregedor 
por servidor a partir da Cate-
goria 7 também do Nível III, o 
mais alto da carreira. A lei atual 
não dá esta possibilidade.

Estavam previstas a dis-
cussão e votação de quatro 
projetos de Lei, no entanto, 
por não terem ainda pare-
cer das Comissões Técnicas 
Permanentes, passam para a 

pauta da próxima sessão ex-
traordinária, marcada para 
terça-feira (4), às 11h.

Portal da Transparência informa sobre contratações 
para o combate à pandemia em Guarulhos
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A Controladoria-Geral do Município de Guarulhos informa que os atos administra-
tivos referentes a contratações relacionadas ao enfrentamento da pandemia do coronavírus (co-
vid-19) estão disponíveis no Portal da Transparência.

Para obter todas as informações referentes a contratos e tabelas basta acessar o link http://por-
taltransparencia.guarulhos.sp.gov.br/coronavirus. 
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É com esse espírito de superação e 
solidariedade que nós, da ACE-Guarulhos, 
estamos trabalhando junto aos associados

Nas últimas semanas eu tenho usa-
do esse canal de comunicação para dar 
visibilidade às angústias de tantos e 
tantos associados à ACE-Guarulhos. Co-
merciantes e pequenos empresários de 
Guarulhos vivem um verdadeiro dra-
ma com as medidas restritivas de cir-
culação e funcionamento de seus negó-
cios, causadas pela pandemia do novo 
coronavírus. A quarentena já dura mais 
de 60 dias e vários empreendedores já 
não sabem o que fazer.

Nossa prioridade é e sempre foi a 
preservação da saúde e da vida. Mas 
também defendemos o equilíbrio e a 
responsabilidade no que diz respeito à 
flexibilização das atividades econômicas. 
Nesta semana, eu ouvi de um empresá-
rio ligado à área de eventos e recreação 
que os contratos cancelados levaram a 
um prejuízo de R$ 200 mil.

“Se adaptar é pouco. Eu tive é que 
me virar do avesso”. Foi assim que o 
associado Sílvio Sipliano, da Namastê 
Bem-Estar, definiu sua situação duran-
te a quarentena. De acordo com ele, o 
surto paralisou quase todas as ativida-
des da sua empresa. Ao todo, 10 corri-
das que estavam marcadas para o de-

correr de 2020 foram canceladas.
Além das corridas, que, segundo Si-

pliano, eram as principais fontes de ren-
da da Namastê, outros grandes eventos 
organizados ou apoiados pela empresa 
também foram cancelados, como festas 
juninas, futebol DNA, atividades espor-
tivas em condomínios de Guarulhos etc.

Mas a situação complicada não para 
por aí. Em casa, sua esposa, que trabalha 
como personal trainer, perdeu vários alu-
nos e, agora, tem atendido apenas alguns 
por meio de aulas online, o que ajudou a 
derrubar a renda familiar.

A dificuldade enfrentada pelo pro-
prietário da Namastê é a mesma de 
muitos outros empresários do nosso 
município e associados à ACE-Gua-
rulhos. Vários estão se virando como 
podem para sobreviver durante a crise. 
E quantos não têm conseguido alter-
nativas? Como farão? O que mais se 
tem notícia é de empresários que não 
estão conseguindo socorro financeiro 
alardeado pelos governos. E, quando as 
linhas de crédito são liberadas, muitas 
vezes têm tantos juros que fica inviável 
a aquisição da “ajuda”.

No caso do Sílvio Sipliano, as al-
ternativas têm sido eventos musicais 
em condomínios - que são permitidos 
desde que o distanciamento social seja 
respeitado. Ele também passou a fazer 
entregas de lanches e documentos com 
a sua moto. Tudo isso para manter um 
faturamento mensal mínimo. “Quan-
do a pessoa não tem condições, ainda 
presto uns serviços de graça. Todos pre-
cisam se ajudar nesse momento”, disse.

É com esse espírito de superação e 
solidariedade mostrado pelo empresá-
rio que nós, da ACE-Guarulhos, esta-
mos trabalhando junto aos associados. 
Diariamente, conversamos com ins-
tituições financeiras e com a adminis-
tração pública para que as empresas 
mantenham suas atividades durante 
e depois da crise. O exemplo de Sílvio 
representa com precisão o nosso lema: 
Juntos, somos muito mais fortes!

Associado relata perda de 
R$ 200 mil e adaptação para 
sobreviver durante pandemia

PONTO
DE VISTA

Presidente da ACE-Guarulhos

SILVIO ALVES

dos leitores de jornal 
impresso da cidade

 leem a 
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Uma resolução assinada na segunda-feira (01º) 
pelo presidente do Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ), ministro Dias Toffoli, autoriza os tribunais 
de todo país a retomarem a atividade presencial a 
partir de 15 de junho, ainda que sob determinadas 
condições. Pela norma, o presidente de cada 
tribunal poderá restabelecer o funcionamento 
presencial desde que isso seja permitido pelos 
executivos locais e “se constatadas condições 
sanitárias e de atendimento de saúde pública que 
a viabilizem”. A Resolução 322/2020 autoriza 
também a retomada de prazos nos processos que 
tramitam em papel, suspensos em decorrência da 
pandemia do novo coronavírus (covid-19). 

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira (Inep) ampliou para o dia 
10 deste mês o prazo para pagamento do boleto do 
Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020. Os 
novos boletos serão disponibilizados a partir de hoje. 
Para acessá-los, é necessário que os candidatos 
inscritos entrem na Página do Participante e gerem um 
novo documento de pagamento. Segundo o Inep, mais 
de 5,7 milhões de pessoas já tiveram suas inscrições 
confirmadas. A expectativa é de que cerca de 300 mil 
inscritos devam efetuar o pagamento para confirmar 
a participação no Enem 2020. Por meio de nota, o 
Inep informou, ainda, que a prorrogação se deve às 
dificuldades decorrentes do cenário de pandemia.

ANOTE
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Prefeitura adia retomada da economia para o dia 15 de junho
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O prefeito Guti 
anunciou ontem, durante live 
nas redes sociais, a retomada da 
economia da cidade a partir do 
dia 15 de junho. O adiamento 
foi necessário para que haja a 
ampliação no número de leitos 
de Unidade de Terapia Intensi-
va (UTI). Segundo ele, um de-
creto será publicado hoje e de-
terminará o funcionamento do 
comércio das 10h às 16h e do 
setor de serviços das 9h às 15h.

Todos os estabelecimentos 
deverão seguir regras criterio-
sas de higiene e cuidados para 
que não haja um aumento no 
número de casos de corona-
vírus na cidade. “Serão neces-

15 de junho
sários que todos estejam de 
máscara, que sejam disponibi-
lizados álcool gel, que seja feita 
aferição de temperatura, além 
de limitar uma pessoa a cada 
cinco metros de acordo com a 
áreas de atendimento”, expli-
cou Guti. Além disso, pessoas 
com idade acima de 60 anos 
não deverão ser atendidas.

As datas da reabertura, que 
será gradual, são pré-fixadas 
podendo ser antecipadas ou 
adiadas. “Pode ser modifica-
do a qualquer tempo em que 
percebermos que temos al-
gum tipo de problema, como 
a quantidade de leitos de UTI, 
por exemplo”, disse.

- Lavanderias – 9h às 15h;
- Escritórios – 9h às 15h;
- Perfumaria – 10h às 16h;
- Cartórios – 9h às 15h;
- Consultoria – 9h às 15h;
- Comércio de embalagem –10h às 22h (no aero-
porto poderá funcionar 24 horas);
- Locadora de veículo, autoescola e despachante –  
9h às 15h;
- Papelaria – 10h às 16h;

- Cabeleireiro, manicure, barbearias e similares – 
das 10h às 16h (hora marcada com atendimento de 
uma pessoa por profissional e sem fila de espera);
- Floricultura – 10h às 16h;
- Concessionárias e loja de veículos – 10h às 16h;
- Igrejas, templos religiosos e atividades religiosas 
de qualquer natureza (25% de toda capacidade de 
fiéis, distanciamento de cinco metros entre as pes-
soas, mais de uma saída e disponibilização de álcool 
em gel para todos, além da utilização de máscaras);

22 de junho
- Lojas de utensílios domésticos – 10h às 16h;
- Loja de móveis e colchões – 10h às 16h;
- Lojas de artigos de armarinhos –  10h às 16h;
- Trailer e veículos motorizados – 10h às 16h (por 
delivery, drive-thru ou take away);
- Lojas de artigos esportivos – 10h às 16h;
- Relojoarias, lojas de concerto de relógio – 
10h às 16h;
- Loja de eletroeletrônicos – 10h às 16h;

- Loja de calçados e vestuários – 10h às 16h (sem a 
utilização de provador);
- Ambulantes – 10h às 16h;
- Loja de doces, sorvetes e bomboniere – 10h às 16h;
- Shoppings centers – 14h às 20h (estacionamento 
pode ter só 25% da capacidade, praça de alimenta-
ção com 25% da disponibilidade, mas sem consu-
mo no local, além de proibição de setores de lazer, 
como cinema e parques);

06 de julho
- Bares, lanchonetes, restaurantes e casas do norte;

20 de julho
- Academias (que terão que adotar rígidos critérios 
de higienização, como assepsia de cada aparelho 
após ser utilizado);

- Cinemas, teatros e estabelecimentos para a reali-
zação de eventos;

Agosto
- Parques e redes de ensino pública e privada – 
não está no decreto que será publicado hoje, mas 

a administração municipal planeja para o início do 
mês de agosto.

FOTO: REPRODUÇÃO/FACEBOOK

Casos confirmados de covid-19 são 3.269 
em Guarulhos; óbitos permanecem 293
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O Boletim Epi-
demiológico divulgado pela 
Secretaria Municipal da Saúde 
ontem informa que mais 213 
casos de covid-19 foram con-
firmados em Guarulhos, totali-
zando 3.269. Os óbitos perma-
necem 293, já que nas últimas 
24 horas não houve nenhuma 
confirmação. No entanto, 106 
mortes suspeitas de terem sido 
ocasionadas pela doença se-
guem em investigação.  

A taxa de ocupação dos 
leitos clínicos destinados a pa-
cientes com suspeita ou con-
firmação de covid-19 passou 
de 75,2% na segunda-feira 
para 84,1% nesta terça-feira, 
enquanto que a de UTI, de 
hospitais municipais e esta-
duais, registrou leve queda de 

100% para 93,6%. No próprio 
Centro de Combate ao Co-
ronavírus (3C-Gru), onde 53 
pessoas estavam internadas, 
hoje há 46, sendo 35 na enfer-
maria, nove na UTI e duas na 
sala vermelha. Uma transfe-
rência, um óbito e nove altas 
foram registrados no local. 

FOTOS: DIVULGAÇÃO

GCM prossegue com a operação para apreender cerol e linha chilena 
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Durante a Opera-
ção “Vem Buscar” desta segun-
da-feira (1º), a Guarda Civil Mu-
nicipal (GCM) de Guarulhos 
deu continuidade a apreensões 
de carretéis de linha com cerol 
e linha chilena, tubos e latas de 
cola. A ação ocorreu em vários 
pontos da Vila Rio de Janeiro e 
da Ponte Grande. Nesses locais 
foram apreendidos 20 itens 
proibidos que estavam sendo 
utilizados pelos pipeiros.

A Operação “Vem Buscar” 
é uma iniciativa da Secretaria 
para Assuntos de Segurança 
Pública, que por meio da GCM 
atua para coibir irregularidades. 
Desde o último dia 22 já foram 
retirados das ruas 368 itens 
proibidos e perigosos que são 
utilizados para empinar pipa.

Com as apreensões, os 
agentes da GCM inibem as 

atividades dos pipeiros, que co-
locam em risco a vida das pes-
soas quando usam cerol e linha 
chilena, materiais cortantes 
que podem causar acidentes e 
até matar. Motociclistas, ciclis-
tas e crianças são as principais 
vítimas dessa negligência.

A operação inibe também 
aglomerações, uma vez que 
as pessoas costumam se reu-
nir em grupos desrespeitando 

as orientações de isolamento 
social, que é uma das formas 
de se enfrentar o coronavírus 
(Covid-19). Desde o dia 19 de 
março, quando começaram as 
campanhas, a GCM tem atua-
do na orientação e dispersão de 
aglomerações em todas as re-
giões da cidade, utilizando ve-
ículos com mensagens sonoras 
e implantando pontos fixos e 
móveis para evitar problemas.



ÁRIES: Irá se irritar e discutir por motivos dos quais 
nem mesmo você sabe direito. Essas ações involuntárias 
advindas de Vênus precisam ser contida. 

TOURO: Quando se posicionar, fará isso com um pouco 
de irritabilidade. Antes as dificuldades porém, apresenta-
rá certa estabilidade. 

GÊMEOS: Precisará agir com confiança para evitar cons-
trangimentos de maior natureza. Entretanto nos outros 
campos o seu dia será mais estável.

CÂNCER: As fragilidades estarão presentes com mais 
força neste período crítico. Algo lhe chamará atenção em 
uma pessoa há muito tempo esquecida.

LEÃO: Alguns elementos não lhe serão favoráveis, 
principalmente as pessoas dos signos do elemento Terra. 
Nestes casos o astro rei irá influenciar à favor de você. 

VIRGEM: As pessoas que ama retribuirão os sentimentos 
que você nutre em relação a elas. Alguns dos seus movi-
mentos impressionarão positivamente seus amigos.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

LIBRA: Seus parentes mais próximos reservam algumas 
boas e novas experiências para você. Sentirá que é mais 
querida hoje do que outros dias. 

ESCORPIÃO: Você praticará a busca pela sinceridade 
com forte veemência. Todas as transformações passarão 
por um crivo próprio de sua constelação. 

SAGITÁRIO: É importante reconhecer as suas próprias 
falhas neste momento. Essa atitude grandiosa lhe trará 
excelsos benefícios. 

CAPRICÓRNIO: As coisas mais importantes devem ser 
colocadas em prioridade para você. Boa parte do conflito 
neste dia será interpessoal. 

AQUÁRIO: Determinadas atitudes de alguns amigos irão 
fazer você ficar mais cabisbaixo sobre alguns assuntos. 
Não terá problemas a nível pulmonar neste dia.

PEIXES: Manterá a sua parcimônia sem prejudicar o 
andamento do seu desenvolvimento econômico. Com 
muito mais amenidade passará o dia sem muito stress.

HORÓSCOPO

CLASSIFICADOS

99986-8823
3255-2272

espinely@espinely.com.br

Compra
Vende

Conserta
Moedas,
Cédulas,

Ouro, Prata.

Oportunidade

NEGÓCIOS

PASSO PONTO  
Auto Pecas Bonsucesso 
GRS. Ót. Locaz. F: 94726-
0886
BLOCOS DE CONCRETO  
Com furo e sem furo R$ 1.690 
milheiro. F. (11) 98435-4080.  
(11) 4803-4442. Guarulhos
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AG
MACULELE

PECAARES
RABULAT
IRAADIR

SCALAONI
ABAARCA
CACLAD
ENLACEO

INDECENTE
TETASAL
RIRCAI
ARATACAS
LABUTADO

Continen-
te no qual
se localiza

Belize

Aquele
que cria

ou produz

Tipos de
tecidos 
muscu-
lares

Bailado
folclórico
típico da

Bahia
Deus

grego da
guerra
(Mit.)

O povo que
construiu
Machu
Picchu

Entrar na
posse de
(herança)

Famoso
teatro de
Milão, na

Itália
Apêndice
de absor-

ventes
femininos

A segunda
opção na
múltipla
escolha

Coloca em
recipiente
fechado 

(?) matri-
monial: 

casamen-
to

Basta;
chega

(interj.)

"Proposta
(?)", filme
com Demi

Moore
Pronome

muito
usado por
sulistas

Anselmo
Duarte,
cineasta
brasileiro

Armadi-
lhas

rústicas

Laborado; 
traba-
lhado

Peixe amazônico apre-
ciado em
aquários
(bras.)

Tradição
mística
judaica

Apelido do
compositor
Lamartine

Babo

Feitio de
lira antiga

(Mús.)

"Tudo", em
"onívoro"
Cervídeo
do Alasca

Obra de
Noé (Bíb.)
(?) Diegues,

cineasta

Glândula
mamária
Manifes-

tar alegria

Cloreto de
sódio

Gato, em
inglês

Transgri-
de as leis
religiosas 

Cólera

Advogado 
de limitada
cultura e

chicaneiro

3/cat. 4/adir — alce — ares. 6/rábula.

EMPREGO

Contrata-se

DOMÉSTICA 
Procura-se doméstica 
com passaporte ativo,com 
experiência ,idade até 45 
anos para viajem ,três meses 
no exterior. Tratar David 011-
999142235.H/C

Programa de Melhorias de Infraestrutura 
atua na região do Jardim São João
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A prefeitura se-
gue executando a conservação 
da cidade mesmo neste perío-
do de pandemia. O Programa 
de Melhorias de Infraestrutura 
já beneficiou moradores e tra-
balhadores em todas as regiões 
da cidade e agora está na rua 
Januário Cicco, no Jardim São 
João, onde realiza o trabalho 
de recapeamento. A obra conta 
com recursos do governo do 
Estado de São Paulo da ordem 
de R$ 283,3 mil e deverá ser fi-
nalizada em até quatro meses.

Com gerenciamento da Se-
cretaria de Obras e execução da 
empresa Hanattec Comércio de 

Tecnologia Ambiental Ltda., os 
trabalhos preveem recapeamento 
asfáltico e recomposição de sarje-
tões em concreto, em um trecho 
compreendido entre a estrada do 
Saboó e a rua Lelmo Marinho.  

No Jardim Lenize, também 
na região do Jardim São João, ou-
tras três obras importantes para 
o bairro estão em andamento: 
as avenidas Aracati e Sítio Novo 
e a rua Poço Branco. A empresa 
contratada para execução dos 
trabalhos de recapeamento é a 
Oestevalle Pavimentação e Cons-
truções Ltda. O valor do contrato 
é de R$ 622,9 mil e a previsão de 
execução é de 30 dias.

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG

Prefeitura reforma sistema de 
drenagem no Jardim Cumbica
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A prefeitura 
iniciou ontem a reforma do 
sistema de drenagem da rua 
Sena Madureira, no Jardim 
Cumbica. No local, o desgas-
te da tubulação ao longo do 
tempo ocasionou o afunda-
mento do solo. O trabalho é 
feito pela Administração Re-
gional Pimentas, da Secreta-
ria de Serviços Públicos.

A reforma inclui a troca 
de 5 metros de tubulação e 
a reconstrução do poço de 
visita para melhorar o esco-
amento das águas de chuva e 
assim aumentar a segurança 
de quem reside ou transita 
pelo local.


