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Caixa começa a pagar 
neste sábado 3ª parcela 
do auxílio emergencial

Prefeitura distribui 
mais de 39 mil 

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

Dia Internacional de Combate às Drogas 
é celebrado e a prefeitura está nessa luta

ACONTECE
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ículos pesados, como caminhões e ônibus.
No local será instalada uma estrutura 

de gabião (gaiolas metálicas formadas 
por fios de aço galvanizado com malha 
hexagonal com dupla torção, preenchi-
das por pedras tipo rachão organizadas 
manualmente). A finalização, que inclui 
a recomposição da calçada no trecho 
afetado, está prevista para o início da 
próxima semana.

pandemia de covid-19. Cada kit contém 
máscara de pano, sabonete e folheto in-
formativo sobre a prevenção à doença. 
Alguns levam ainda álcool em gel 70%. 
As máscaras de tecido são produto de 
doações de costureiras voluntárias, em-
presas e empresários, assim como os 
sabonetes. A distribuição dos kits é fei-
ta por uma equipe de funcionários das 
secretarias de Desenvolvimento e Assis-
tência Social e de Habitação, além da Co-
ordenadoria de Proteção e Defesa Civil. 

A prefeitura iniciou nesta semana a 
construção de um muro de contenção de 5 
metros de extensão por 7 metros de altura 
em um trecho da rua Jacutinga, no Parque 
Jurema. Solicitada pela Defesa Civil, a inter-
venção, executada pela Administração Re-
gional Pimentas, vinculada à Secretaria de 
Serviços Públicos, é necessária para preve-
nir o colapso do trecho da via, que recebe 
diariamente grande movimentação de ve-

A Caixa Econômica Federal começa a 
depositar neste sábado (27) novas parce-
las de R$ 600 (R$ 1,2 mil para famílias che-
fiadas por mulheres) na poupança digital, 
referentes a três lotes de beneficiários do 
auxílio emergencial que não fazem parte 
do Bolsa Família. Mais de 40 milhões de 
pessoas receberão os créditos até o pró-
ximo sábado (4), de acordo com o mês de 
nascimento. O calendário foi publicado na 
quinta-feira (25) em edição extra do Diário 
Oficial da União. Como os pagamentos são 

A prefeitura já distribuiu desde abril 
39.500 máscaras de pano em 43 comu-
nidades de Guarulhos. Na quinta-feira 
(25) 500 kits foram entregues na comu-
nidade Maria do Carmo (Pimentas). Já na 
quarta-feira (24) 750 kits contemplaram 
moradores das comunidades Parque São 
Miguel, Jandaia e Centenário I e II.

O programa Máscaras pela Vida visa 
a estimular o uso de máscaras caseiras e 
entregar kits às famílias em extrema vul-
nerabilidade nas comunidades durante a 

Prefeitura constrói muro de contenção em via do Parque Jurema

Caixa começa a pagar neste sábado 3ª parcela do auxílio emergencial

Prefeitura distribui mais de 39 mil máscaras de pano em 43 comunidades

digitais, o banco não abrirá as agências. 
Todos os beneficiários vão receber o 

dinheiro em uma conta digital, mesmo 
aqueles que indicaram conta de outro 
banco no cadastro. Os beneficiários po-
derão utilizar os recursos por meio do 
cartão de débito virtual, disponibilizado 
no aplicativo Caixa Tem, para compras 
pela internet ou por meio de maquininhas 
em lojas físicas. Também é possível reali-
zar o pagamento de boletos e de contas 
de água, luz, gás e telefone.

O Dia Internacional de 
Combate às Drogas é cele-
brado nesta sexta-feira (26). 
Em Guarulhos, criado pela 
prefeitura, com a participa-
ção conjunta das secretarias 
de Assuntos para Segurança 
Pública e de Educação, o Pro-
grama Grupo Unido na Ação 
às Drogas (Guard) contribui 
há 14 anos de forma ampla 
para a conscientização sobre 
os males envolvidos no tráfi-
co e no uso indevido e abusi-
vo de drogas.

O Guard, grupamento es-
pecializado da Guarda Civil 
Municipal, desenvolve pro-
gramas educacionais preven-
tivos com crianças e adoles-
centes da rede municipal e 
estadual de ensino, ONGs e 
diversas outras instituições. 
Estudos com dados cientí-
ficos comprovam que cada 
dólar investido na prevenção 
às drogas gera uma econo-
mia de 10 dólares para o país, 
evitando gastos relacionados 
com assistência social, segu-
rança pública e saúde, entre 
outras áreas. 

Atuar e investir na preven-
ção é ter a certeza de colher 
bons resultados para a saúde 
pública e a cultura de paz. 
Nesse sentido, a prefeitura 

acredita que a prevenção é 
uma ferramenta eficaz para a 
diminuição da violência esco-
lar e para a redução das ocor-
rências criminais que envol-
vem dependentes químicos.

O programa Guard atua 
para fortalecer o protagonis-
mo dos alunos, a valorização 
da autoestima, como dizer 
não às drogas, pressão da 
mídia, os males das substân-
cias psicoativas, entre outras 
abordagens. Nos cursos e 
palestras oferecidos são uti-
lizados materiais didáticos 
como apostilas, cartilhas, vi-
deoaulas, além do trabalho 
lúdico no desenvolvimento 
pedagógico com dinâmicas, 
musicalização, dramatização 
e fantoches.

“As escolas, famílias, 
comerciantes, líderes reli-
giosos, entre outros atores, 
podem contribuir para o 
fortalecimento da preven-
ção universal no sentido de 
diminuir o abuso de drogas 
e a violência gerada por ela 
nas escolas e na sociedade. 
Dessa forma, é possível di-
minuir os fatores de riscos 
e potencializar os de prote-
ção”, afirmou o coordenador 
do programa, Washington 
Luiz de Santana.
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Doria deixa Guarulhos de fora de 
flexibilização a bares e restaurantes

Cidade registra queda de 95% 
nos casos de dengue neste ano

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O governo de 
São Paulo anunciou nesta 
sexta-feira (26) que a capital 
avançou da fase laranja para 
a fase amarela do Plano SP, 
que permite a reabertura de 
estabelecimentos como bares, 
restaurantes e salões de beleza. 

Junto com a capital, avan-
çaram para a fase amarela, na 
Região Metropolitana paulista, 
as sub-regiões Sudoeste, onde 
estão, por exemplo, Embu das 
Artes e Itapecerica da Serra, 
e Sudeste, onde fica São Ber-
nardo do Campo. No entanto, 
Guarulhos foi excluída da me-
dida – o que foi criticado pelo 
prefeito Guti.

“Apesar de os nossos nú-
meros serem bastante simi-
lares aos da capital, neste 
momento Guarulhos acabou 
sendo preterida. Vamos dia-
logar com o governo estadual 
para que reveja essa posição”, 

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Embora a maior 
preocupação neste momento 
seja em relação ao combate 
ao coronavírus, é preciso não 
descuidar do Aedes aegypti. 
Em Guarulhos foram confir-
mados até o momento 269 
casos de dengue. O número 
apresentou queda de 95,5% 
em relação a igual período do 
ano passado, quando foram 
confirmados 6.106 casos da 
doença. As informações fo-
ram divulgadas ontem pela 
Secretaria da Saúde.

Mesmo assim, é importan-

te que a população elimine os 
possíveis criadouros do mos-
quito. Isso porque ao longo dos 
anos, o Aedes aegypti se adap-
tou extremamente bem às con-
dições urbanas e aperfeiçoou 
sua forma de reprodução. É um 
mosquito doméstico, vive den-
tro de casa e perto do homem.

Sua reprodução acontece 
em água limpa e parada, com 
o depósito de seus ovos pelas 
fêmeas em diversos criadouros. 
Por isso, o controle do mosqui-
to depende do engajamento de 
toda a população.

destacou Guti durante live nas 
redes sociais.

A maior preocupação do 
prefeito neste momento é que 
os guarulhenses se desloquem 
para a capital, aumentando as 
chances de contaminação. “To-
talmente errônea esta decisão 
porque a região metropolitana 
tem que agir em bloco. Na mi-
nha visão o governo do estado 
errou nesta decisão”, disse.

Nesta sexta-feira (26) o 
Boletim Epidemiológico di-

vulgado pela Secretaria Mu-
nicipal da Saúde aponta que 
Guarulhos tem 7.629 casos e 
558 mortes confirmadas por 
coronavírus. São 163 casos e 
20 óbitos a mais do que o re-
gistrado no dia anterior. Com 
isso, a taxa de letalidade da 
doença na cidade está em 7,3%.

Entre as novas vítimas há 
14 homens e seis mulheres, 
sendo que quatro tinham en-
tre 40 e 49 anos, oito perten-
ciam à faixa etária entre 50 e 
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59 anos e os demais eram ido-
sos entre 60 e 69 anos. As mor-
tes ocorreram em maio (10) e 
junho (10). Outras 47 seguem 
em investigação.

O município está com a 
ocupação de leitos de UTI 
para pacientes com suspeita 
ou confirmação de covid-19 
em 69,2%, praticamente o 

mesmo número de quinta-fei-
ra (69,5%). Já os leitos de enfer-
maria baixaram de 63% para 
55%. No Centro de Combate 
ao Coronavírus (3C-Gru) há 50 
pessoas internadas, sendo 31 
em enfermaria, 18 em UTI e 
uma em observação. No local, 
outros quatro pacientes recebe-
ram alta e um foi transferido.
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Universidade lança programa de benefícios para 
quem indicar a instituição a outras pessoas

Colégio Marconi inova em live junina 
e incentiva pais empreendedores 

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O Eniac anun-
ciou uma ação com o obje-
tivo de ampliar o alcance 
de seu método de ensino, 
além de oferecer uma opção 
de renda extra nesta época 
tão complicada. Trata-se do 
“Programa Indique”, que 
concede pagamentos de co-

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Estamos passando por 
tempos difíceis, mas que trazem desa-
fios e também grandes aprendizados. 
O Colégio Marconi tem levado aos 
lares dos seus alunos ótimas aulas e 
atividades em formato remoto, mas 
pensou em inovar e fazer mais. Levar 
alegria, distração e esperança, sem es-
quecer da tradição junina, se tornou 
outra pauta entre as metas e foi rea-
lizada com sucesso. Assim o Colégio 
Marconi surpreendeu pais e alunos 
ao realizar em no dia 24 a tradicional 
e grandiosa Festa Junina Marconi em 
uma Live, exibida pelo canal do you-
tube do colégio (@colmarconi). 

O momento foi de emoção, cho-
ro e recordações, onde foi possível 
acompanhar em tempo real as famí-
lias reunidas com casas enfeitadas, 
comidas típicas e móveis afastados, 
dando espaço à uma verdadeira “pis-
ta” com todos dançando juntos. Hou-
ve ainda interação nas redes sociais, 
recado dos diretores, sorteio de prê-
mios e a disponibilização de um Qr-
-code do mais novo projeto “Pais & 

Colégio & Negócios”, que foi exibido 
durante toda a live. O projeto consis-
te em divulgar produtos e serviços 
dos pais empreendedores em todas 
as mídias. A Live Julina teve duração 
de 1h30 e “arrancou suspiros” quan-
do chegou ao fim, deixando sauda-
des e conforto para as famílias.

missão, descontos e outras 
vantagens a quem indicar 
algum curso da instituição 
a conhecidos.

Qualquer pessoa, mesmo 
aquela que não possui ne-
nhum vínculo com o Eniac, 
pode participar do projeto. 
Para tanto, basta se cadastrar 

como “embaixadora” no site 
desenvolvido pela entidade 
parceira Saber em Rede (ht-
tps://saberemrede.net.eniac), 
que permite a identificação 
dos responsáveis para cada 
indicação.

Fundador do Eniac, o pro-
fessor Ruy Guérios explicou 
que, neste caso, o “embaixa-
dor” receberá pagamentos 
em dinheiro, além de pontos 
que poderão ser trocados por 
descontos nos cursos da ins-
tituição, referência em ino-
vação e tecnologia no Brasil, 
além de ser uma das mais 
preparadas no modelo de 
Educação remota e Flexível 
- algo primordial em tempos 
de distanciamento social.

“Sabemos que o mercado 
de trabalho está muito con-
corrido, ainda mais com as 
vagas de trabalho fechadas 
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pela pandemia. Além de aju-
dar um amigo ou parente a 
se capacitar e, consequente-
mente, a ter mais chances de 
conseguir um emprego nesse 
momento de crise, a própria 
pessoa que fizer a recomen-
dação terá ganhos e também 
aumentará a oportunidade 
de estudar conosco, por um 
valor acessível”, argumentou. 
O professor também desta-
cou que se o “embaixador” 
for um aluno do próprio 
Eniac, ele terá um desconto 
de 33%, por estudante matri-
culado, na mensalidade do 
mês seguinte. 

O programa também 
abre oportunidades para 
colaboradores administrati-
vos e ex-alunos e o benefício 
pode ser pagamentos em di-
nheiro, produtos ou serviços 
da instituição, bem como, 

descontos em cursos - que 
podem ser utilizados pelo 
próprio “embaixador” ou ce-
didos a terceiros.

Com a consolidação de 
mais um programa, em meio 
a uma das mais severas cri-
ses sanitárias e financeiras 
de todos os tempos, Ruy 
enalteceu o empenho de to-
dos os professores e estudan-
tes do Eniac. “Só durante a 
pandemia, a dedicação deles 
já resultou em uma migração 
extremamente rápida das au-
las presenciais para as digi-
tais, fabricação de itens a pro-
fissionais de saúde, doações, 
democratização do ensino a 
dois mil estudantes de outras 
instituições e, agora, neste 
programa maravilhoso em 
que todos saem ganhando: o 
Eniac, os embaixadores e os 
indicados”, concluiu.
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Ministério da Saúde prorroga vacinação 
contra a gripe até 27 de julho

Defesa Civil participa da desinfecção 
preventiva em unidades de saúde

Prefeitura retira 120 caminhões de 
entulho de duas ruas de Cumbica

PSL pode indicar Coronel Fabião na disputa pela Prefeitura de Guarulhos

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O governo federal 
determinou nesta sexta-feira 
(26) a prorrogação da Campa-
nha Nacional de Vacinação 
contra a Influenza (gripe) até 
o próximo dia 27 de julho por 
conta da baixa adesão em todo 
o país. Em ofício enviado aos 
estados e municípios, o Minis-
tério da Saúde pede esforços 
das cidades para desenvolver 
estratégias e melhorar o desem-
penho da imunização de todos 
os grupos prioritários na pers-
pectiva de alcançar elevadas e 
homogêneas coberturas vaci-
nais e, assim, garantir a prote-
ção da população.

De acordo com o ofício mi-
nisterial, do total de 77.728.419 
milhões de habitantes que inte-
gram o público-alvo da campa-
nha, apenas 69,03% foi vacina-
do, sendo necessário, portanto, 
fazer o resgate de 24 milhões de 
pessoas que ainda não se prote-
geram contra a doença. A meta 
de vacinar pelo menos 90% de 
cada grupo prioritário foi atin-
gida apenas entre as pessoas 
contempladas na primeira fase 
da vacinação, que teve início 
em 23 março, quando foram 
convocados os idosos com ida-
de igual ou superior a 60 anos 
e trabalhadores da saúde.

A partir de 16 de abril co-

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O 4º Batalhão de 
Infantaria Leve do Exército 
Brasileiro, com apoio da De-
fesa Civil de Guarulhos, vem 
realizando constantemente 
pulverizações em equipamen-
tos públicos de saúde e no ae-
roporto internacional desde o 
início de junho a fim de com-
bater a disseminação do novo 
coronavírus na cidade.

A Defesa Civil coorde-
nou o levantamento dos 
locais que receberam o ser-
viço e forneceu parte do hi-
poclorito de sódio utilizado 
para descontaminar áreas 

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A prefeitura ter-
minou nesta sexta-feira (26) a 
limpeza das ruas Cristalino e 
Corumbá de Goiás, ambas na 
Cidade Satélite de Cumbica. 
Um total de 120 caminhões 
de entulho e outros mate-
riais, como madeira, foram 
descartados incorretamente. 
O trabalho, que levou quase 
dois meses para ser concluí-
do, foi realizado pela Admi-
nistração Regional Cumbica 

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O Partido Social 
Liberal (PSL) poderá indicar 
o nome do coronel Artur 
Luiz Fabião para a disputa da 
Prefeitura de Guarulhos. Se-
gundo a Folha Metropolitana Folha Metropolitana 
apurou, a maioria da execu-
tiva municipal e dos filiados 
apoia a indicação do nome de 
Fabião como pré-candidato 
às eleições deste ano.

Coronel Fabião é vice-pre-
sidente municipal do partido 
e durante muitos anos co-
mandou o policiamento em 
Guarulhos. Ele também é 
lembrado pela atuação de seu 
filho, Capitão Fernando Fa-
bião, oficial da Polícia Militar 
que vem realizando impor-

externas, como calçadas e 
estacionamentos.

A descontaminação em 
áreas de saúde já foi realiza-
da no Hospital Municipal de 
Urgência (HMU), no Hospital 
Municipal da Criança e do 
Adolescente (HMCA), no Cen-
tro de Combate ao Coronaví-
rus de Guarulhos (3C-Gru), 
no Hospital Municipal Pi-
mentas Bonsucesso (HMPB), 
na Associação Beneficente Je-
sus José Maria (JJM), no Hos-
pital Stella Maris e no Centro 
de Especialidades Médicas de 
Guarulhos (Cemeg).

Industrial da Secretaria de 
Serviços Públicos, com apoio 
da Proguaru.

O entulho recolhido foi 
encaminhado para transfor-
mação em agregado recicla-
do para utilização em obras 
e serviços de conservação 
urbana realizados pela Pre-
feitura. A madeira foi separa-
da manualmente e enviada a 
recicladoras e o rejeito, enca-
minhado ao aterro sanitário. 

tante trabalho no município.
Se fortalecendo em Gua-

rulhos, o partido elegeu o 
presidente Jair Bolsonaro 
e se consolidou como uma 
importante sigla no cenário 
político brasileiro, ocupando 
cadeiras no Senado Federal 
e Câmara dos Deputados, 
além de uma boa quantida-
de de deputados estaduais.

Comunicado interno da 
legenda, datado de 01º de 
junho, aponta que o parti-
do deverá obrigatoriamente 
possuir candidatura própria 
a prefeito e chapa de verea-
dores completa em todos os 
municípios onde esteja cons-
tituído no estado.

meçou a segunda etapa da 
campanha, destinada a porta-
dores de doenças crônicas não 
transmissíveis e outras condi-
ções clínicas especiais, povos 
indígenas, membros das forças 
de segurança e salvamento, 
caminhoneiros, motoristas e 
cobradores de transporte cole-
tivo, trabalhadores portuários, 
adolescentes e jovens de 12 a 21 
anos sob medidas socioeducati-
vas, população privada de liber-
dade e funcionários do sistema 
prisional. Segundo o Ministé-
rio da Saúde, o percentual de 
cobertura vacinal do país para 
esses grupos é de 73,72%.

Já a terceira fase, que atin-
giu até agora apenas 33,22% 
de cobertura do público-alvo, 
foi dividida em duas etapas. Na 
primeira, de 11 a 17 de maio, 

foram convocadas as crianças 
de seis meses a menores de 
seis anos de idade, gestantes, 
puérperas e pessoas com defi-
ciência. Na segunda, a partir de 
18 de maio, passaram a ser con-
templados também os adultos 
de 55 a 59 anos de idade e os 
professores.

As etapas ocorrem simul-
taneamente em todos os 5.570 
municípios do país e a vacina-
ção dos grupos está ocorrendo 
cumulativamente no decorrer 
das etapas definidas. Ainda 
segundo o Ministério da Saú-
de, a menor cobertura vacinal 
está entre as pessoas com defi-
ciência (2,34%). Em Guarulhos, 
as doses seguem disponíveis 
em todas as Unidades Básicas 
de Saúde (UBS) e também no 
Drive-Thru do Bosque Maia.

FOTO: MÁRCIO LINO
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O presidente Jair Bolsonaro disse nesta 
sexta-feira (26) que o Projeto de Integração do 
Rio São Francisco é uma “novela enorme que 
está chegando ao fi m”. Bolsonaro participou, 
nesta sexta-feira, em Penaforte, no Ceará, da 
cerimônia de acionamento da comporta que 
será responsável pela chegada das águas do 
Eixo Norte do projeto ao estado do Ceará.  As 
primeiras obras, para o deslocamento de parte 
das águas do São Francisco, foram iniciadas 
em 2007 pelo Exército. A previsão original 
do governo da época era inaugurar até 2010 
todos os canais, reservatório e estações de 
bombeamento. A expectativa do governo atual é 
que o projeto esteja concluído no próximo ano.

A Polícia Federal realizou nesta sexta-feira 
(26) uma operação para cumprir mandados 
de busca e apreensão em órgãos públicos e 
residências localizados em Macapá na terceira 
fase da Operação Vírus Infectio, que investiga 
supostas fraudes em licitações e possível 
desvio de mais de R$ 4,9 milhões de recursos 
públicos utilizados no combate à pandemia 
do novo coronavírus no Amapá.  Realizada 
em parceria com a Controladoria-Geral da 
União (CGU) e o Ministério Público Federal 
(MPF), a investigação indica irregularidades no 
pagamento de ordens bancárias extraordinárias 
emitidas pela Secretaria de Estado da Saúde 
(Sesa), entre os dias 15 e 17 de abril.

ANOTE

Esse tradicionalismo se mantém 
nas escolhas dos investimentos 
e relacionamentos

Em tudo na vida, somos dire-
cionados a agir conforme a nossa 
cultura. Com o passar do tempo, a 
evolução tecnológica e conhecimen-
to de outros modos de vida, até nos 
adaptamos e remodelamos nosso 
modelo mental. Porém, parte das 
coisas com as quais deixamos de ter 
contato – por falta de afi nidade ou 
por não fazer parte do cotidiano de 
nossas vidas profi ssionais – tendem 
a se perder. E acabamos por manter 

o modelo mental desenvolvido du-
rante a nossa formação de caráter. 
Tudo aquilo que ouvimos na infân-
cia e até mesmo as crenças pregadas 
por nossos ancestrais.

Esse tradicionalismo se man-
tém nas escolhas dos investimen-
tos e relacionamentos bancários. 
Até mesmo por encarar o mercado 
de investimentos como uma Cai-
xa de Pandora, repleta de males 
ocultos, muitos investidores pre-
ferem seguir atrelados àquilo que 
seus pais e avós faziam na hora de 
guardar dinheiro.

E as opções que eles tinham 
eram sempre tijolo e poupança, ba-

sicamente. Ou se investia em imó-
veis ou guardavam as economias 
nos principais bancos do mercado.

Em defesa dessa cultura deixada 
por nossos pais, vale ressaltar que 
o mercado de investimentos, como 
conhecemos hoje, é relativamente 
novo. Pode-se dizer que os fundos 
de investimentos e as alternativas 
no mercado de capitais são posterio-
res à década de 1960. Por essa razão 
é muito fácil entender o motivo dos 
nossos pais e avós serem tão pouco 
familiarizadas com o modelo e sem-
pre direcionarem nossa educação 
para o sempre conheceram, para o 
que dava mais segurança.

No entanto, os tempos são ou-
tros. E um dos vários pontos ilusó-
rios que esse tradicionalismo insis-
te em nos empurrar é o de acreditar 
que a centralização bancária pode 
ser benéfi ca ao investidor. Os ban-
cos, inclusive, foram obrigados a 
melhorar suas taxas de remunera-
ção em CDBs para tentar reter seus 
clientes, em uma consequência 
clara do que as plataformas aber-
tas de investimentos trouxeram ao 
mercado. Os clientes, aos poucos, 
passam a perceber que investir via 
plataformas de corretoras trazem 
mais segurança (pela possibilidade 
de diversifi cação e pulverização) e 
maior possibilidade de retorno em 
suas aplicações.

Em uma economia com taxa 
básica de juros na casa de 2,25%
ao ano, fica clara a necessidade 
de uma gestão ativa e profissional 
nas carteiras de investimentos. 
Por isso, busque sempre informa-
ções confiáveis e faça utilização 
de profissionais especializados 
para te auxiliar na hora de investir 
seu dinheiro. O mercado de inves-
timentos é repleto de oportunida-
des. Liberte-se do tradicionalismo 
e amplie suas possibilidades.

Nossa cultura tradicionalista 
atrapalha seus investimentos

PONTO
DE VISTA

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?

WWW.ACQUAZERO.COM.BR
AV. AVELINO ALVES MACHADO, 467 - JD. PINHAL/GUARULHOS

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

DANIELLA ROLIM
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CCA
ELSALVADOR

AGRAFITE
UDRSEAI

ADVENTISTA
EGIANM
TEAMSORO
RBUTTON

HOMEOPATIA
ILANOZ

OSSEOTRI
GOIMANET
RTSUNAMI
OBOEEOC

ASTROLOGIA

Menor país
da Améri-
ca Central 
continental

Rival
política 
do MST
(sigla) 
Crê na

segunda
vinda de

Jesus 

Dona
Maria (?):
a Louca
(Hist.)

A mais
lacônica

das
respostas

(?) &
Giovani,

dupla
sertaneja

(?) Lara
Resende,
escritor

brasileiro

O tecido
orgânico
rico em
cálcio

Afastado 
do convívio

social

Base de
referência
na venda
de carros

Pintor 
de "O

Tocador
de Pífaro"

"O Homem
que (?)",
de Victor 
Hugo (Lit.)

Designa-
ção de

indivíduo
não judeu 

Sigla
inglesa de 
"otimização
de sites"

Base da
afinação
de uma

orquestra

Onda que
assolou a
Ásia em

2004
Área de
atuação
de Zora
Yonara

Formato de
módulos
de sofá

Ondas
Curtas
(abrev.)

Matéria medicinal de
praias de Guarapari

(ES)Gonçalves
(?), poeta romântico

Bebida matinal que
prescinde de coador

Condição da obra 
do artista profícuo

Apresentador do "Que
Marravilha!", no GNT

Junta (algo ou
alguém) a um grupo

Time, em
inglês

Sistema 
terapêuti-
co criado 
por Samuel
Hahnemann

Desenho
mural

505, em
romanos

Mar, em
inglês
Nuvem 

cinzenta

Masculino
(abrev.)

Corta com
os dentes

(?) caseiro,
remédio

Salto
brusco

Jenson (?), campeão
da F1 em 2009

Foco da atenção do 
político em campanha

Última
letra

Pensa
muito em

3/sea. 4/gian — oboé — team. 6/button.

ÁRIES: Deverá tentar agir de acordo com as suas habili-
dades, portanto é bom que se encaminhe para frente de 
forma natural. 

TOURO: Determinados assuntos você deverá repensar a 
forma de atuar, contudo não abandone a sua essência, 
pois pode vir a perder um pouco de confi ança.

GÊMEOS: A sua constelação vem mostrando que você 
precisa se afastar de algumas preocupações que não são 
necessariamente suas. 

CÂNCER: Faça com que as suas emoções estejam 
profundamente controladas, pois um descontrole poderá 
lhe complicar. 

LEÃO: Com o planeta Netuno a seu favor, irá alcançar 
um nível profi ssional inestimável, então procure tirar 
vantagem disso. 

VIRGEM: Provavelmente irá titubear em alguns momen-
tos mais críticos, o seu sucesso dependerá de um esforço 
de organização acima do esperado. 

LIBRA: O poder de convencimento será uma movimenta-
ção fundamental na construção de um próspero futuro. A 
ambição de Saturno será uma forte aliada.

ESCORPIÃO: Algumas coisas que você já havia esqueci-
do, irão voltar como fatores de grande importância para 
o seu crescimento pessoal. 

SAGITÁRIO: Uma inesgotável energia de Júpiter virá em 
direção da sua constelação para alimentar um grande e 
forte esperança de vencer. 

CAPRICÓRNIO: Com o apoio considerável de Marte, 
os capricornianos irão encontrar uma caminhada mais 
tranquila em busca dos objetivos mais críveis. 

AQUÁRIO: As tuas emoções fi carão um pouco mais 
favorecidas com as ondas positivas advindas de Mercúrio. 
Sua meta será encontrar melhores soluções.

PEIXES: A Lua será uma grande amiga na sua busca por 
bons resultados, este auspicioso satélite natural farão 
você seguir em frente com bastante energia. 

HORÓSCOPO

Liberal, bonita e sensual

Completa, Anl na faixa

Topo tudo, frente e verso
  

 F:4114-9049 Centro

F:97754-8017 M.Rep

 F:4114-9049 Centro
MEL LIBERAL R$ 30

Liberal, bonita e sensual

 F:3333-0889 Rep- apto.05 
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99986-8823
3255-2272

espinely@espinely.com.br

Compra
Vende

Conserta
Moedas,
Cédulas,

Ouro, Prata.

Oportunidade Relax

NEGÓCIOS SERVIÇOS

APTO MORADA DO SOL
2 Dorms., 1 vga., R$ 150 Mil 
ac. auto parte de pgto. F.: 
96755-1166
COTA CONTEMPLADA
Crédito Imobiliario R$ 400 Mil 
, Quero R$ 48 Mil  + Divida 
(11) 94372-6658

LAVA RÁPIDO
em Guarulhos contrata c/ 
exp. comprovada. Salário a 
combinar. Contatos pelos fs.: 
2468-2662/2229-1732.
TAPECEIRO
com experiência em sofás. F.: 
99885-4535  c/ Eliane

Vende-se

IMÓVEIS

ANUNCIE AQUI  
97380-7685

ANUNCIE AQUI  
97380-7685

Precisa-se

EMPREGO
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SALVE NOSSO NÚMERO E 
MANDE UMA MENSAGEM VIA 
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