
Polícia faz operação contra lavagem de 
dinheiro e organização criminosa em Arujá
Quadrilha utilizava organizações sociais instituídas para participar de licitações, além de clínicas médicas criadas para atender criminosos 
feridos em confronto com a polícia; entre os detidos está o ex-secretário de Segurança da cidade, Carlos Roberto Vissechi Pág. 4 
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Vacina contra covid-19 
desenvolvida em Oxford 

será testada no Brasil

Prefeitura busca 
voluntários para ajudar na 
entrega de cestas básicas
Cidade Pág. 5
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181
Disque-Denúncia A prefeitura quem mais demonstra elementos em 

relação a essa prática é Arujá”, Fernando Santiago, 
delegado titular do 4º DP de GuarulhosEuroBovespa Dólar

+2,15%
93.002

-2,38%
R$ 5,08

-2,22%
R$ 5,68

Estado deve encaminhar 15 respiradores para 
Guarulhos e abrir 9 leitos de UTI no Padre Bento
Pág. 5

Município registra mais duas mortes por 
coronavírus e número de óbitos chega a 295
Pág. 5
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FRIO - Forte geada cobriu os automóveis, a vegetação no campo e até mesmo o telhado das casas na Serra Catarinense

Vacina contra covid-19 desenvolvida 
em Oxford será testada no Brasil

ACONTECE
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A vacina contra a covid-19 
que está sendo desenvolvida 
na Universidade de Oxford, 
no Reino Unido, será testada 
também no Brasil, conforme 
publicação na noite desta 
terça-feira (02), no Diário 
Oficial da União. Considera-
do um dos mais promisso-
res, o imunizante já está na 
fase três de testes, em que 
dez mil pessoas serão testa-
das para se avaliar a eficácia 
do produto. Das mais de 70 
vacinas em desenvolvimento 
em todo o mundo, é a que 
se encontra em estágio mais 
avançado.

Duas mil pessoas parti-
ciparão dos testes no Brasil, 
em São Paulo e no Rio de 
Janeiro, que contam com o 
apoio do Ministério da Saú-
de e da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa). 
A articulação para a vinda 
dos testes ao Brasil contou 
com a liderança da Profes-
sora Doutora Sue Ann Costa 
Clemens, diretora do Insti-
tuto para a Saúde Global da 
Universidade de Siena e pes-
quisadora brasileira especia-
lista em doenças infecciosas 

e prevenção por vacinas, in-
vestigadora do estudo.

Em São Paulo, os tes-
tes serão conduzidos pelo 
Centro de Referência para 
Imunobiológicos Especiais 
(CRIE) da Universidade Fe-
deral de São Paulo (Unifesp), 
e contaram com a viabiliza-
ção financeira da Fundação 
Lemann no custeio de toda 
a infraestrutura médica e de 
equipamentos necessários.

A Unifesp irá recrutar mil 
voluntários que estejam na 
linha de frente do combate à 
covid-19, uma vez que estão 
mais expostos à contamina-
ção. Eles precisam ser soro-
negativo, ou seja, pessoas 
que não tenham contraído a 
doença anteriormente.

Segundo Dra. Lily Yin We-
ckx, investigadora principal 
do estudo e coordenadora 
do CRIE-Unifesp, “o mais im-
portante é realizar essa etapa 
do estudo agora, quando a 
curva epidemiológica ainda 
é ascendente e os resultados 
poderão ser mais assertivos.”

Há outros países cuja par-
ticipação está em processo 
de análise e aprovação.

PEDRO NOTARO

pedronotaro@gmail.com
WhatsApp: 99507-6900

ele. Algo me diz que o contra-ataque 
virá em breve…

Blindado
Márcio Nakashima (PDT) está sendo 

processado criminalmente por supostas 
calúnia e difamação. Dificilmente será 
condenado, pois o STF já estabeleceu 
que deputado estadual tem a mesma 
imunidade parlamentar que os deputa-
dos federais...

Inversamente proporcional
O vereador e prefeiturável Eduardo 

Barreto (PROS) vem observando, com 
razão: enquanto é crescente a mobili-
zação de pessoas, o transporte coletivo 
em Guarulhos continua reduzido a 40% 
da frota…

Multifuncional
A prefeiturável do PL, a ex-vereadora 

Adriana Afonso, não precisará de asses-
soria de imprensa. Em sua página no 
Facebook, ela se autodefine como “Bi-
óloga, psicopedagoga, jornalista e em-
presária”...

Pergunta no ar
As sessões presenciais na Câmara 

Municipal retornarão quando?

À Direita!
De olho na parcela significativa do 

eleitorado que continua bolsonarista, o 
prefeiturável Rodrigo Tavares (PRTB) 
cada vez mais fechado com o presidente 
da República. Ao mesmo tempo, RT ten-
ta apagar sua antiga proximidade com o 
governador tucano Doria…

Piada pronta!
Enquanto o secretário Airton Trevi-

san (Justiça) inflama seu sangue italia-
no para defender o prefeito Guti (PSD), 
o líder do Governo, vereador Eduardo 
Carneiro (Cidadania), nos momentos 
mais tensos faz jus à sua naturalidade: 
dá uma de político mineiro…

Bomba-relógio
O vice-prefeito Alexandre Zeitune 

(REDE) cada vez mais ácido e crítico ao 
prefeito Guti (PSD), que ajudou a eleger 
em 2016 e agora defende todos contra 
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Prefeitura disponibiliza atividades para alunos 
dos cursos de línguas dos CEUs e do Cemear
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Durante o mês de 
junho, a prefeitura oferece aos 
alunos dos cursos gratuitos de 
língua e cultura inglesa e espa-
nhola dos CEUs e do Centro 
Municipal de Educação e Ar-
tes (Cemear) uma série de ati-
vidades com o objetivo de es-
timular e possibilitar a prática 
dessas línguas em casa, devido 
à pandemia da covid-19.

Os alunos já podem aces-
sar os conteúdos pelo Portal 
SE Informe e clicar em “Pro-
jeto de Línguas” por meio do 
link http://portaleducacao.
guarulhos.sp.gov.br/siseduc/
portal/site/listar/categoria/13/.

Iniciativa da Secretaria de 
Educação, por meio do Ce-
mear e da Escola 360, o pro-
jeto visa a atender cerca de 
4 mil alunos e proporcionar 
momentos de compreensão e 
produção oral e escrita, além 
de incentivar a interação com 
as línguas inglesa e espanho-
la e suas culturas.

As atividades semanais, 
dicas de aplicativos, leitu-
ras, vídeos, dentre outras 
propostas de estudos, foram 
elaboradas em parceria entre 
os professores dos cursos de 
línguas, sendo divididas em 
dois módulos, organizadas 
em sequência didática com 
temas de diferentes interes-
ses e com a coordenação do 
Departamento de Orienta-
ções Educacionais e Pedagó-
gicas (Doep).

Todas as atividades serão 
disponibilizadas semanal-
mente no portal e deverão 
ser realizadas conforme as 
orientações especificadas 
para cada módulo. No espa-
ço, os alunos terão acesso a 
todas as atividades separa-
das por língua, data e módu-
lo, além manter os contatos 
já realizados habitualmente 
com os professores, inclusi-
ve para tirar dúvidas ou dar 
sugestões.

Agentes comunitários de saúde trocam o papel por tablets em Guarulhos
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Os mais de 800 
agentes comunitários de saú-
de da Prefeitura de Guarulhos 
vão substituir as anotações em 
papel e entrar na era digital 
com a utilização de tablets. A 
capacitação dos profissionais 
para o uso da tecnologia co-
meçou pela Unidade Básica 
de Saúde Cumbica II e a partir 
desta quinta-feira (04) eles já 
iniciam o trabalho com a nova 
ferramenta.

Reivindicação antiga dos 

agentes comunitários e do 
sindicato da categoria, com 
quem foi realizada reunião 
para apresentação do aplicati-
vo e discussão das etapas do 
processo, a implantação da 
tecnologia integra o programa 
de modernização da saúde de 
Guarulhos, que teve início em 
outubro passado. A empresa 
contratada para esta finalidade 
(a GIESPP – Gestão Inteligente 
da Educação e Saúde Pública e 
Privada) é que fará a capacita-
ção de todos os trabalhadores 
e também fornecerá os equi-
pamentos em comodato.

O uso dos tablets vai apri-
morar o processo de informa-
ção e atendimento à população, 
permitindo melhor avaliação e 
acompanhamento do processo 
de trabalho na Atenção Básica. 
Também possibilitará mais agi-
lidade no cadastro dos usuários 
do SUS, o que, hoje, é um dos 
critérios para repasse de recur-
so ministerial.

A nova tecnologia ainda 
vai garantir fidedignidade aos 

dados coletados e, posterior-
mente, possibilitará a cons-
trução de um banco de dados 
confiável. Além disso, permi-
tirá a busca de informações 
epidemiológicas de forma ágil, 
evidenciará problemas e carac-
terísticas particulares de cada 
usuário e família do território, 
permitindo fazer planejamen-
tos e desenvolver ações de 
acordo com a necessidade de 
cada população cadastrada.

Depois de concluída a capa-
citação dos agentes comunitá-
rios da UBS Cumbica II nesta 
quarta-feira (03), na próxima 
semana terá início o treina-
mento dos profissionais das 
UBS Jacy, Primavera, São Rafa-
el e Nova Bonsucesso. Na sequ-
ência, o projeto será expandido 
para as outras 47 unidades que 
atuam com a estratégia Saúde 
da Família. “Isso representa um 
grande avanço na qualidade do 
SUS de Guarulhos”, avalia a di-
retora de Assistência Integral à 
Saúde do município, Bruna Be-
nites de Castro.

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG
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Arujá é alvo de megaoperação contra 
lavagem de dinheiro em clínicas médicas
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A Polícia Civil 
de Guarulhos realizou ontem 
uma megaoperação contra 
suspeitos de lavagem de di-
nheiro do tráfico e organiza-
ção criminosa em 11 cidades 
da Grande São Paulo, dentre 
elas Arujá que, segundo as 
investigações, concentra a 
maior parte dos crimes. 

“As investigações são 
mais robustas em Arujá. 
A prefeitura que mais de-
monstra elementos dessas 
práticas criminosas é real-
mente Arujá”, afirmou o de-
legado titular do 4º Distrito 
Policial de Guarulhos, Fer-
nando Santiago.

Dentre os integrantes da 
quadrilha está Anderson La-
cerda Pereira, conhecido no 
mundo do crime como “Gor-

dão”. Pereira não foi encon-
trado ontem, mas a mulher e 
a nora foram presas.

Ele é procurado por tráfi-
co internacional de drogas e, 
segundo a polícia, é o respon-
sável por enviar cocaína do 
Porto de Santos para a máfia 
siciliana, na Itália. Além dis-
so, no Brasil, ele administra-
va o dinheiro roubado em 
ataques a bancos.

De acordo com a polícia, 
a quadrilha abriu 60 clínicas 
médicas e odontológicas, 
comprou empresas e criou 
organizações sociais para 
participar de concorrências 
públicas e ganhar contratos 
emergenciais. Uma dessas 
clínicas está sendo utiliza-
da pela Prefeitura de Arujá 
no combate ao coronavírus. 

“Foi feito uma espécie de 
hospital de campanha lá”, 
disse Santiago.

Dessa forma, eles conse-
guiram assumir serviços pú-
blicos como a gestão de pelo 
menos um hospital munici-
pal de Arujá, além da coleta 
de lixo, limpeza pública e 
serviço de combate à dengue 
em seis cidades da Grande 
São Paulo. 

“Eles montam organiza-
ções sociais para que uma 
substitua a outra ao fim dos 
contratos, ou seja, elas se 
revezam na administração 
desse hospital quando na 
verdade é uma organização 
criminosa que controla to-
das essas OSs. Dessa forma 
essa organização criminosa 
não sai da gestão desse hos-
pital desde 2018”, explicou 
Santiago.

Os investigadores esti-
mam que cada clínica fatu-
rava R$ 100 mil por mês e 
ainda eram utilizadas para 
cuidar de criminosos feridos 
em confrontos com a polícia.

A operação, denominada 
“Soldi Sporchi, foi coorde-
nada pelo 4º Distrito Poli-
cial de Guarulhos e contou 
com a participação de 200 
policiais civis, 100 viaturas 
e apoio da Polícia Rodoviá-
ria Federal (PRF).

No total 11 pessoas foram presas
Ao todo, foram cumpri-

dos 60 mandados de busca 
e apreensão e 22 manda-
dos de prisão temporária, 
sendo 11 presos. Dentre 
eles está o ex-secretário de 
Segurança de Arujá, Car-
los Roberto Vissechi. Ele 
foi desligado em abril da 
administração municipal 
arujaense.

Além dele, foi preso 
também um dos sócios da 
empresa de coleta de lixo 

Center Leste, de Mogi das 
Cruzes, porque, segundo a 
polícia, ele atuava como só-
cio de um dos organizado-
res do esquema criminoso. 

Foram apreendidos, ain-
da, carros – sendo muitos 
de luxo; uma moto aquá-
tica; armas de fogo; com-
putadores; dinheiro, além 
de documentos. “Em um 
inquérito como esse é mais 
importante encontrar docu-
mentos”, explicou Santiago.

FOTO: ANDERSON LIRA/ESTADÃO
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Carta aberta à população: funcionários da
Trail (coleta de lixo) em estado de greve

 

Neste momento de pandemia, por nem um dia, os trabalhadores responsáveis 
pela coleta de lixo em Guarulhos se eximiram da responsabilidade de zelar pela 
saúde pública, cumprindo com excelência suas funções. Em resposta disso, se 
viram, mais uma vez, reféns de um poder público omisso e uma empresa (Trail 
Infraestrutura LTDA) irresponsável e autoritária. O SINCORVERG, como represen-
tante dos condutores, não poderia se calar e, na obrigação de prestar contas à 
população, vem a público expor tudo o que está acontecendo.
Estes heróis não tiveram qualquer redução na sua jornada ou então rodízio. Todos 

os dias permaneceram atendendo a população. O cenário caótico da pandemia 
ficou ainda pior quando muitos dos trabalhadores e trabalhadoras não receberam 
se quer EPIs (Equipamentos de Proteção de Individual) do Gupo Trail, ou qualquer 
intervenção do poder público para garantir a proteção mínima de sua saúde.
Vários avisos e tentativas de comunicação foram feitas à empresa responsável, 

que se mostrou todo tempo intransigente em iniciar uma discussão e negociação.
A empresa não sabe o que é depender de um salário para cuidar de toda uma 

família e se sujeitar até arriscar suas vidas. O poder público mesmo sabendo de 
tudo isso, se mostrou insensível e em nenhum momento se dispôs em intervir.
A empresa Trail Infraestrutura LTDA, até o momento se negou a qualquer nego-

ciação e, por isso, os trabalhadores e trabalhadoras se viram obrigados a tomar 
medidas extremas ao seu alcance: entrar em estado de greve. A única coisa que 
a categoria pede é uma negociação justa, com garantia de EPIs para todos e um 
acordo como reconhecimento do trabalho, sendo consequente um aumento sa-
larial.
Diante de tudo isso, foi comunicado à empresa que os trabalhadores estarão 

em ESTADO DE GREVE aguardando uma proposta, em até 72 horas. Caso isso 
não aconteça, a coleta de lixo poderá ser paralisada por tempo indeterminado. 
Lembramos que até o momento a intransigência vem por parte da empresa e da 
prefeitura e não dos trabalhadores que a todo o momento tentam uma solução 
para evitar mais um caos em nossa querida Guarulhos.

FECHE UM CONTRATO DE LOCAÇÃO COM TUDO INCLUSO

SEM CUSTO INICIAL

Rua João Zacharias, 295, Macedo - Guarulhos /SP

SOLICITE JÁ UMA VISITA

Soluções de impressão sob medida para sua empresa

(11) 2442-7023 | (11) 976291905

Sua empresa aceita economizar?
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Prefeitura busca voluntários para 
ajudar na entrega de cestas básicas
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A Central do Voluntariado de Guarulhos, vinculada à prefeitura, está 
com vagas abertas a voluntários que desejam contribuir para o projeto Alimento 
Solidário, ajudando no carregamento, organização e distribuição de cestas básicas 
nos endereços constantes no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico).

O objetivo da ação coordenada pela Secretaria de Desenvolvimento e Assistên-
cia Social (SDAS) é auxiliar pessoas em extrema vulnerabilidade social durante a 
pandemia do novo coronavírus (Covid-19). As atividades acontecem de segunda a 
sexta-feira, das 7h30 às 17h30, ficando a critério do voluntário a escolha do melhor 
dia e período (manhã ou tarde).

É obrigatório o uso de máscara. Caso a pessoa não possua, receberá da secre-
taria. O ponto de encontro é o bairro Jardim Santa Francisca e os inscritos terão 
mais detalhes após o cadastro. Haverá transporte aos locais de distribuição.

Podem se candidatar aqueles que conseguirem carregar peso e que estiverem 
fora dos grupos de risco, bem como quem não reside com pessoas vulneráveis à 
doença. Os interessados devem entrar em contato com a Central do Voluntariado 
pelo WhatsApp (11) 99756-3823.

Estado deve encaminhar 15 respiradores 
para Guarulhos e abrir mais nove leitos 
de UTI no Hospital Padre Bento

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O governo do estado 
deve encaminhar à Guarulhos 15 
respiradores para atendimento no 
combate à covid-19. A informação foi 
dada ao prefeito Guti pelo apresenta-
dor José Luiz Datena ontem.

O número ainda é inferior aos 
63 solicitados pela prefeitura desde 
abril e, segundo o prefeito, não há 
informação para quais hospitais os 
equipamentos serão encaminhados. 
Segundo Guti, além dos respiradores, 
o governo estadual também se com-
prometeu em abrir mais nove leitos de 
Unidade de Terapia Intensiva (UTI) 
no Complexo Hospitalar Padre Bento.

O Boletim Epidemiológico divul-
gado pela Secretaria Municipal da 
Saúde ontem informa que mais duas 
mortes por covid-19 foram registradas 
em Guarulhos, totalizando agora 295, 

enquanto 104 óbitos ainda seguem sob 
investigação. Trata-se de um homem 
de 76 anos e de uma mulher de 44. 
Já os casos confirmados de infectados 
pelo coronavírus subiram para 3.417 
com a divulgação de mais 148 pessoas, 
contra 3.269 no dia anterior. 

A taxa de ocupação dos leitos de 
UTI, de hospitais municipais e estadu-
ais, caiu de 93,6% na terça-feira para 
92,1% nesta quarta. Já a taxa de leitos 
clínicos destinados a pacientes com sus-
peita ou confirmação de Covid-19 subiu 
de 84,1% para 100% de ontem para hoje.

No Centro de Combate ao Coronaví-
rus (3C-Gru) há 41 internados, sendo 31 
na enfermaria, nove na UTI e um pa-
ciente na sala vermelha. Aconteceram 
cinco altas e uma transferência, mas 
dois óbitos foram registrados no local, 
que serão investigados.

FOTO: REPRODUÇÃO/FACEBOOK



Você já se perguntou como ser ino-
vador e relevante em tempos de crise? 

Primeiramente precisamos des-
construir o que é INOVAÇÃO.

Inovação pode ser simples, inovar 
não está necessariamente atrelada a 
altos investimentos ou tecnologia de 
ponta, e sim em fazer de forma dife-
rente e conseguir gerar resultado.

Historicamente, sabemos que cri-
ses aceleram tendências. A humanida-
de está vivendo um ponto de virada e a 

inovação precisa ser uma constante no 
seu negócio e estar alinhada com o seu 
propósito (propósito = diferença que 
o seu negócio faz no ecossistema em 
que está inserido).  

Como gosto de fazer, trouxe alguns 
pontos para te guiar nessa evolução:

1. Você tem escutado os seus 1. Você tem escutado os seus 
clientes e colaboradores?clientes e colaboradores?

Tenho persistido nisso porque é 
realmente importante o pequeno em-
preendedor ouvir e observar de forma 
atenta. É preciso entender a fundo pro-
blemas e oportunidades antes de res-
ponder a eles. 

2. Você está preparado para cor-2. Você está preparado para cor-
rer riscos?rer riscos?

O clichê do ‘’erre o mais rápido 
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As vendas no varejo tiveram queda de 
31,8% em abril, na comparação com o mesmo 
mês do ano passado, segundo levantamento 
da Serasa Experian. Essa é a maior retração 
desde o início da série histórica iniciada em 
2001, baseada no número de consultas feitas 
à base de dados da consultoria. A maior 
queda havia sido em janeiro de 2002, quando 
as vendas do varejo reduziram 16,5%. No 
acumulado dos quatro primeiros meses do 
ano, a atividade do varejo apresenta uma 
retração de 10,1% em relação ao período de 
janeiro a abril de 2019.

A Agência Nacional de Transportes Terrestres 
(ANTT) publicou ontem, no Diário Oficial da União, 
resolução com medidas sanitárias a serem adotadas 
nos serviços de transporte rodoviário interestadual 
de passageiros e no ferroviário, para enfrentamento 
da pandemia do novo coronavírus. A resolução, que 
atualiza regras já determinada pela agência, vale 
até o dia 31 de agosto deste ano. De acordo com 
a norma, as empresas que operam os serviços 
têm de adotar medidas para limpeza e desinfecção 
dos veículos por meio de métodos que impeçam a 
proliferação de microrganismos nocivos à saúde, 
como vírus, fungos e bactérias. 

ANOTE

A humanidade está vivendo um 
ponto de virada e a inovação precisa 
ser uma constante no seu negócio 

possível’’ nunca fez tanto sentido, seja 
em aderir um novo canal de comuni-
cação, lançar ou adaptar um produto, 
o quanto mais rápido você colocar na 
rua, mais rápido você vai saber o que 
seus clientes pensam e vai conseguir 
se adaptar e inovar. APRENDA COM 
A EXPERIMENTAÇÃO.

3. O seu negócio tem contribuí-3. O seu negócio tem contribuí-
do para o ecossistema em que está in-do para o ecossistema em que está in-
serido?serido?

Nunca estivemos em um momento 
tão coletivo, tenho visto diversas ini-
ciativas de colaboração e parceria en-
tre atores do mesmo ecossistema. Em 
Santo André no ABC, uma pequena 
mercearia de bairro e familiar ganhou 
visibilidade quando inovou fazendo 
vendas por WhatsApp, e vendendo al-
guns itens a preço de custo, foi a forma 
que o proprietário de 63 anos encon-
trou para contribuir com o ecossistema 
em que está inserido. PENSE EM UM 
ECOSSISTEMA GANHA-GANHA.

4. Eu consigo encontrar o seu 4. Eu consigo encontrar o seu 
negócio nas redes sociais?negócio nas redes sociais?

A pandemia acelerou a transfor-
mação digital, mais exatamente a 
necessidade dos pequenos negócios 
estar nas redes sociais, porém an-
tes mesmo de você sair criando suas 
contas você precisa saber onde está 
os seus clientes, se usam o Facebook 
ou Instagram. Eu sei que muita das 
vezes um pequeno negócio não tem 
condições de contratar um profissio-
nal da área ou uma agência, então a 
minha dica é que você concentre as 
suas energias, e da sua equipe, no ca-
nal de comunicação que vai te trazer 
o maior retorno, algumas outras dicas 
são: Crie conteúdo e tenha um calen-
dário mensal para organizar isso, a 
sua empresa precisa ter consistência, 
interaja com o público, seja através de 
um comentário ou uma mensagem 
particular e mostre os bastidores, os 
seguidores gostam de ver que existe 
pessoas reais de carne e osso por trás 
da empresas que seguem.

Inovação para 
pequenos negócios

diretor Executivo da 
Agência Édigital e Diretor 
de Comunicação e 
Marketing da 
ACE-Guarulhos

LUCAS FELIPE

PONTO
DE VISTA



ÁRIES: Haverá uma gigante energia lhe influenciando 
durante este dia, devendo você praticar as coisas mais 
belas. 

TOURO: As tuas atrações pelas questões materiais irão 
te colocar em uma situação complicada em relação as 
coisas emocionais. 

GÊMEOS: Se por ventura você demonstrar que é alguém 
demasiadamente forte deve manter esse posicionamen-
to muito bem concentrado. 

CÂNCER: Se mostrará um pouco mais frágil do que 
imaginava, gastando as suas energias em excesso para 
conseguir chegar aonde quer. 

LEÃO: Do grande astro rei virá uma fonte inesperada de 
energia para que você possa atingir metas já pré-estabe-
lecidas por você. 

VIRGEM: Você notará que alguns indivíduos farão com 
você coisas das quais você imaginava não poderem 
acontecer neste momento.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

LIBRA: As ocorrências advindas de Marte irão ajudar 
você como um grande apoio enquanto estiver sentindo-
-se um pouco mais isolado.

ESCORPIÃO: Determinadas alterações irão ocorrer conti-
go e muitas dificuldades poderão trazer barreiras para o 
seu crescimento. 

SAGITÁRIO: As suas ações estarão em alguns momen-
tos comprometidas e estranhamente associadas com 
problemas corriqueiros. 

CAPRICÓRNIO: No universo astrológico a maior parte 
das energias irão fazer com que fique um pouco mais 
ativado a sua boa energia. 

AQUÁRIO: Não estará com a sua mente dentro de uma 
linha muito bem definida agora, mas precisará achar um 
caminho. 

PEIXES: Determinados gastos desnecessários virão a 
criar algumas dificuldades para você alcançar diferentes 
metas. 

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

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
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VNC
VEADEIROS

SIMCANO
QAAEDL

OUSARAIA
PIERCINGS

ZARAON
OPERADOR
FLACOI
RADIOMM
EUALAO

UNSTANGO
IOTAONI
ASPERSOR

Chapada
do Planalto

Central

Transtorno
mental

que causa
delírio

Manifes-
tações

típicas da
plateia

A segunda
cidade

turística
francesa

Devido;
merecido

Peças
reparadas
pelo sa-
pateiro

Resposta
da noiva
no altar

Tentar
realizar

algo
inusitado

Aparelhada
(a égua)
para a

montaria

O polo
com carga

positiva
(Eletr.)

Arruma-
deira de
quartos

Enfeite pre-
so direta-
mente na
pele (pl.)

Aqui e (?):
em vários
lugares

Filtro
natural do

sangue

(?) x Flu,
clássico
carioca
(fut.)

A região
do Distrito

Federal
(abrev.)

Madeira
nobre da
Amazônia

A mais
popular

das
mídias

"Cem (?) de
Solidão", li-
vro de Gar-
cía Márquez

A maior
potência
mundial 
(sigla)

Ouvir, em
espanhol

A típica
música

argentina

El. comp.
de "oni-

presente":
tudo

A parte
longa do

fuzil
Arquear 

Carlos (?),
ator 

Trabalha
na Bolsa

(?)-tsé,
filósofo

(?) kwon 
do, luta

Artigo
indefinido

plural

Borrifador
(de água)

Nona letra 
do alfabeto

grego

3/oír — tae. 4/iota — nice. 8/aspersor.
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