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e diminuir o índice de criminalidade em Guarulhos”, 
Francisco Borotta, comandante da GCMEuroBovespa Dólar
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Doria estabelece multa de R$ 5 mil para empresas e R$ 500 para pessoas sem máscaras
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FRIO - Forte geada cobriu os automóveis, a vegetação no campo e até mesmo o telhado das casas na Serra Catarinense

Enquete que vai definir nova data 
do Enem termina nesta terça-feira

ACONTECE
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Parte da faixa da direita da pista margi-
nal da via Dutra ficará interditada, com o 
tráfego sendo feito pelas outras duas fai-
xas da esquerda da via. Ao trafegar pelo 
local é importante ter atenção e respeitar 
a sinalização implantada na rua Fartura, 
via local que dá acesso à pista marginal, 
e na pista marginal da via Dutra. Para sa-
ber das condições de tráfego, os motoris-
tas devem sintonizar durante a viagem a 
CCRFM 107,5 NovaDutra. A previsão é que 
os serviços sejam finalizados em 60 dias.

cidos pela municipalidade estão suspensas 
em razão da pandemia do coronavírus.

Para se inscrever é necessário preen-
cher o formulário no link https://forms.
gle/ERboQ6HhenDiih3P6 até o dia 15/7. 
As aulas terão início no próximo dia 20 e 
todos os cursos estarão adaptados para 
os alunos que precisarem acessar as aulas 
pelo celular. 

A CCR NovaDutra iniciou ontem obras 
de contenção e reforço de talude, loca-
lizado no Km 211 na pista sentido São 
Paulo, em Guarulhos. Os serviços con-
sistem na limpeza da área, escavação e 
recuperação do talude. Em caso de chu-
va, os trabalhos podem ser adiados ou 
suspensos. O trabalho de contenção de 
taludes é realizado constantemente pela 
equipe de engenharia da concessionária 
que faz a vistoria das encostas ao longo 
dos 402km da via Dutra.

A poesia jovem das periferias de Gua-
rulhos é tema do Sarau Amor e Espe-
rança que acontece nesta quarta-feira 
(1º), às 19h. Iniciativa da prefeitura por 
meio da Secretaria de Cultura e da Casa 
de Cultura Popular São Rafael, o sarau 
é veiculado pela fanpage do evento no 
Facebook, disponível em https://www.
facebook.com/Sarau-amor-e-esperan%
C3%A7a-102829921406683/. A partici-
pação é livre.

Para atender ao objetivo de propor-
cionar cultura aos participantes e desen-

A prefeitura, por meio da Secretaria do 
Trabalho e em parceria com o Senai, abrirá 
nesta quarta-feira (1º) as inscrições para 17 
cursos online totalmente gratuitos e com 
certificado em diversas áreas. Esta é uma 
forma de continuar levando conhecimento 
e aprendizado para a população mesmo 
em tempos de isolamento social, já que as 
aulas presenciais de todos os cursos ofere-

CCR NovaDutra realiza obras de contenção de talude em Guarulhos

Poesia jovem da periferia é tema do Sarau Amor e Esperança

Guarulhos abre inscrições para cursos online gratuitos

volvimento para artistas iniciantes, esta 
edição o Sarau Amor e Esperança convida 
os jovens poetas Tiago Antony e Natália 
Oliveira. Aberto a artistas das mais dife-
rentes linguagens, o Sarau Amor e Espe-
rança conta com apresentações musicais, 
leitura de poesias e crônicas, pockets com 
piadistas contadores de causos, compar-
tilhamento de desenhos e pinturas, entre 
outros. Em meio aos participantes há ar-
tistas experientes e novatos, que perdem a 
timidez com o alto grau de envolvimento e 
amizade que o evento proporciona.

Termina hoje o prazo 
para votação na nova data 
para a realização das pro-
vas adiadas devido a pan-
demia da covid-19. A en-
quete, disponível somente 
aos inscritos pela Página 
do Participante, apresenta 
três opções de datas: Enem 
impresso em 6 e 13 de de-
zembro de 2020; e Enem 
digital em 10 e 17 de janei-
ro de 2021; Enem impresso 
10 e 17 de janeiro de 2021; 
e Enem digital em 24 e 31 
de janeiro de 2021; e Enem 
impresso em 2 e 9 de maio 
de 2021; e Enem digital em 
16 e 23 de maio de 2021.

Os inscritos que deseja-
rem votar em uma das três 
sugestões deverão seguir 
o passo a passo: Acessar 
a Página do Participante; 
fazer o login (CPF e senha) 
no portal; clicar em Enque-
te; escolher uma das três 
opções e, finalmente, cli-
car em “enviar”. Finalizado 
o processo, a contribuição 
será computada.

O Instituto Anísio Tei-
xeira (Inep) alerta que as 
informações a respeito 
do Enem 2020 podem ser 

acompanhadas nos portais 
do Ministério da Educação 
(MEC), assim como nas re-
des sociais oficiais dos dois 
órgãos do governo federal. 
Dúvidas relativas ao pro-
cesso de inscrição podem 
ser sanadas pelo Fale Co-
nosco, por meio do autoa-
tendimento on-line ou do 
0800 616161 (somente cha-
madas de telefone fixo).

A edição 2020 do Enem 
tem 5, 8 milhões de inscri-
tos. Segundo o Inep, o to-
tal marca um aumento de 
13,5% em relação ao ano 
passado. O Instituto cre-
dita a ampliação dos par-
ticipantes a fatores como a 
modalidade digital, exten-
são do período de paga-
mento e gratuidade auto-
mática. A modalidade sem 
custo foi utilizada por 83% 
dos inscritos.

Do total, 65,6% termi-
naram o ensino médio em 
anos anteriores, mais da 
metade tem mais de 20 
anos de idade e 60% são 
mulheres. No recorte por 
cor, 47% são pardos, 34,7% 
são brancos, 13,3% são pre-
tos e 2,2% são amarelos.
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Guarulhos fi rmará parceria com o governo federal para 
testes com medicamento no combate ao coronavírus

SP passará a aplicar multas 
a pessoas e comércios por 
não uso de máscaras

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O ministro da 
Ciência, Tecnologia, Inova-
ções e Comunicações, Mar-
cos Pontes, deve visitar a ci-
dade nesta quarta-feira (02) 
para assinar um protocolo 
com a Secretaria da Saúde 
para a utilização de um ver-
mífugo conhecido como 
anitta em pacientes com sin-
tomas iniciais da doença. A 
informação foi confi rmada 
ontem pelo prefeito Guti, du-
rante live nas redes sociais.

“Vamos ajudar o Brasil e o 
governo federal a testar esse 
medicamento para saber se 
tem efi cácia. Agradeço por 
essa oportunidade para Gua-
rulhos de tentar ajudar no en-
frentamento de forma asserti-
va com medicamento contra o 
coronavírus”, disse o prefeito.

Os testes em humanos 
acontecerão após uma redu-
ção de 94% da carga viral em 
células in vitro infectadas 
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DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O governador 
João Doria informou que o es-
tado passará a aplicar multas 
às pessoas que estiverem em 
locais públicos sem máscaras 
e aos estabelecimentos comer-
ciais nos quais estes indivíduos 
se encontrarem. O objetivo é in-
tensifi car o uso de equipamen-
tos de proteção contra o novo 
coronavírus. Segundo Doria, os 
estabelecimentos estão sujeitos 
a multa de R$ 5 mil por vez e 
por cidadão que estiver sem o 
equipamento de proteção.

Ele também afi rmou que 
pessoas que forem fl agradas 
sem máscaras em ambientes 
públicos poderão ser multadas 
em R$ 500. “O objetivo não é 
punir, mas educar e alertar as 
pessoas”, disse.

O valor arrecadado será re-
vertido para o programa Ali-
mento Solidário, que distribui 
cestas básicas a famílias em 
estado de pobreza.

pelo novo coronavírus, o que 
deu embasamento para o go-
verno federal.

A ocupação dos leitos 
municipais de UTI, direcio-
nados para pacientes com 
suspeita ou confi rmação da 
covid-19, teve mais uma que-
da nesta segunda-feira (29), 
chegando a 58,9%. No sábado 
esse número era de 65,3% e 
na sexta-feira, 69,2%. Já em 
leitos clínicos a ocupação 
está em 77,8%. A diminuição 
da taxa, que chegou a 100% 
no fi nal do mês de maio, 
ocorreu com a ação do pre-
feito Guti, que conseguiu au-
mentar o número de leitos no 
Centro de Combate ao Coro-
navírus (3C-Gru), passando 
de 14 para 24, além de mais 
12 no Hospital Municipal de 
Urgências (HMU). Também 
foram contratados outros 16 
leitos de hospitais privados 
por meio de locação. 

Os casos confi rmados do 
novo coronavírus em Gua-
rulhos são 8.866, com 617 
óbitos, sendo que outros 24 
seguem em investigação. A 
taxa de letalidade é de 6,9% 
na cidade. Das 35 mortes con-
fi rmadas nesta segunda-feira 
(29) 25 são do sexo masculino 
e dez do feminino. No entan-
to, apenas nove mortes ocor-
reram em junho, o restante 
em maio. Entre as novas víti-

mas, duas tinham entre 30 e 
39 anos, cinco entre 40 e 49 
anos, sete pertenciam à faixa 
etária de 50 a 59 anos, outros 
sete eram idosos de 60 a 69 
anos, seis tinham entre 70 e 
79 anos e oito tinham mais de 
80 anos. No 3C-Gru há 56 pes-
soas internadas, sendo 18 em 
UTI, 34 em enfermaria e qua-
tro em observação. Um óbito, 
uma transferência e cinco al-
tas foram registradas. 
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Incêndio atinge galpão em Cumbica Pandemia adia concessão 
da rodovia Presidente Dutra

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Um incêndio de 
grandes proporções atingiu 
ontem o galpão da empresa 
Radnaq Produtos Automoti-
vos em Cumbica.

Segundo o Corpo de Bom-
beiros, o imóvel, localizado 
da rua Prefeito Oliveira Ra-
mos Nogueira, começou a pe-
gar fogo por volta das 12h15. 
As chamas avançaram para 
casas vizinhas ao imóvel e 
atingiram também um veí-

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A pandemia do 
novo coronavírus já afeta 
diretamente o planejamen-
to do governo federal na 
área de infraestrutura, com 
adiamento de concessões e 
risco de redução de inves-
timentos em uma série de 
projetos que serão transfe-
ridos à iniciativa privada. O 
número de leilões de rodo-
vias federais previsto para 
este ano caiu em mais da 
metade, de sete para três 
concessões. No planejamen-
to dos aeroportos, a previ-
são de investimentos em 
obras de novas concessões 
deve ser reduzida.

No caso das estradas, o 
cronograma dos leilões não 
foi afetado somente pela cri-
se, mas também por altera-
ções nos projetos de conces-
são. Duas ofertas seguem de 
pé, da BR-153/080/414, entre 
Goiás e Tocantins; e a BR-

163/230, entre Mato Grosso 
e Pará. Outros quatro cer-
tames inicialmente progra-
mados para 2020, porém, 
foram adiados, incluindo o 
da rodovia Presidente Dutra, 
que liga Rio e São Paulo.

Os estudos iniciais da 6ª 
rodada de concessões de ae-
roportos, que vai transferir a 
operação de 22 terminais da 
Infraero à iniciativa privada, 
estimavam investimentos 
totais de R$ 6,7 bilhões ao 
longo das concessões. Ago-
ra, no entanto, esses projetos 
passam por uma revisão em 
razão da crise, e a tendência 
é de que o desembolso por 
parte dos novos operadores 
seja menor. Esse número, 
por sua vez, ainda está sen-
do fechado. O leilão está 
programado para março de 
2021. A previsão inicial era 
de o certame ocorrer ainda 
neste ano.

culo que estava estacionado 
na rua. As vias próximas ao 
local foram bloqueadas.

No total, 24 equipes foram 
enviadas ao local e 61 pro-
fissionais atuaram na ocor-
rência. Não há registro de 
feridos. O incêndio, segundo 
os bombeiros, foi controlado 
por volta das 15h, mas até às 
17h ainda havia oito viaturas 
da corporação no local fazen-
do o trabalho de rescaldo.

FOTO: RÔMULO MAGALHÃES/ESTADÃO
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A prefeitura, por meio 
da Secretaria de Desen-
volvimento e Assistência 
Social, enviou uma equipe 
para o imóvel. Os agentes 
ficaram no local aguardan-
do o término do trabalho do 
Corpo de Bombeiros para 
verificar a necessidade de 
serviços socioassistenciais. 
Há uma comunidade no en-
torno da empresa que não 
foi atingida.
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Operação Saturação Guarulhos Mais 
Segura fiscaliza e autua veículos

Obrigatoriedade do uso de máscara 
no transporte público ganha 
importância com flexibilização

EMTU e Consórcios instalam totens de álcool 
nos terminais Cecap, Taboão e Vila Galvão

Prefeitura intensifica abordagem de pessoas 
em situação de rua devido à frente fria

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A Secretaria 
para Assuntos de Segurança 
Pública de Guarulhos, por 
meio da Guarda Civil Muni-
cipal (GCM), desenvolveu na 
última quinta e sexta-feira 
(dias 25 e 26) mais uma ope-
ração Saturação Guarulhos 
Mais Segura, com a inten-
sificação do policiamento 
nas ruas durante o período 
das 18h às 22h. A ação con-
tou com a abordagem de 58 
pessoas e 60 veículos, sendo 
23 carros e 37 motos. Foram 
realizadas 12 autuações por 
falta de capacete e uso de ce-

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O uso obrigató-
rio de máscaras no transpor-
te público continua valendo 
para o embarque de passa-
geiros. A medida, adotada no 
dia 27 de abril, ganha ainda 
mais importância com as no-
vas regras de flexibilização, 
pois implicou o aumento do 
número de passageiros com 
a abertura de diversas ativi-
dades econômicas. Com isso, 
a Secretaria de Transportes e 
Mobilidade Urbana (STMU) 
de Guarulhos tem mantido 
rígida a fiscalização nos ter-
minais de ônibus. A exigên-
cia atende ao decreto munici-
pal 36.811, publicado no dia 
21 de abril no Diário Oficial.

As empresas de ônibus 
reforçam a medida com a 
manutenção de adesivos fi-
xados nos para-brisas dian-
teiros dos ônibus com os di-
zeres “Embarque permitido 
somente com o uso de más-
caras”. Vale esclarecer que 
todos devem utilizar másca-
ra, seja cirúrgica ou de teci-
do, não só nos ônibus, mas 
também sempre que saírem 
de casa, a fim de se protege-
rem da covid-19.

A STMU também realiza 
diariamente o trabalho de 
limpeza dos terminais de 
ônibus da cidade, utilizando 

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A Empresa 
Metropolitana de Trans-
portes Urbanos (EMTU), 
com o apoio dos consórcios 
que operam as linhas inter-
municipais, instalou totens 
de álcool em gel nos termi-
nais de ônibus na Região 
Metropolitana de São Pau-
lo. A intenção é conscienti-
zar a população a adotar os 
cuidados necessários para 
evitar a contaminação pelo 
novo coronavírus, além de 
aumentar a segurança dos 
passageiros.

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Em razão da fren-
te fria que atingiu a região Su-
deste na noite da última sexta-
-feira (26) até a madrugada 
desta segunda-feira (29), quan-
do foram registradas tempera-
turas entre 13 ºC e 15ºC, a pre-
feitura intensificou o trabalho 
do Serviço de Abordagem So-
cial nos locais onde há maior 
concentração de pessoas em 
situação de rua.

Ao todo, nos últimos dias 
foram feitos 36 atendimen-
tos, sendo 28 provenientes 
de busca ativa da Aborda-
gem Social, um por aciona-
mento da Secretaria de De-
senvolvimento e Assistência 
Social (SDAS) e outros sete 
por iniciativa da população. 
Desses, 18 foram encami-

caminhões-bomba e man-
gueiras de alta potência para 
a lavagem de todos os boxes 
de paradas dos coletivos, 
além dos pontos de espe-
ra dos passageiros. Por seu 
lado, as empresas de trans-
portes, por meio de seus 
funcionários, têm feito a 
limpeza dos veículos a cada 
viagem. Os trabalhadores 
limpam bancos, portas, vi-
dros laterais e frontais, além 
de todos os balaústres onde 
os usuários se seguram, com 
álcool em gel 70%.

No Corredor Metropo-
litano Guarulhos, operado 
pelo Consórcio Internorte, 
os três terminais do siste-
ma possuem o equipamen-
to. São os Terminais Me-
tropolitanos Taboão, Cecap 
e Vila Galvão.

O totem é acionado por 
meio de um pedal, sem a ne-
cessidade de usar as mãos. 
Ao todo, foram instalados 
29 equipamentos. Em mé-
dia, são consumidos 3 litros 
de álcool em gel em cada 
um dos terminais por dia.

nhados aos acolhimentos 
institucionais ou para per-
noite e os demais recusaram 
abrigo, tendo sido ofertados 
agasalhos e cobertas.

O Serviço de Abordagem 
Social percorre duas vezes ao 
dia esses locais, de segunda 
a segunda, e oferece acolhi-
mento em um dos serviços 

lular ao volante, entre outras.
O trabalho envolveu 55 

agentes, 25 veículos e foi re-
alizado em todas as regiões 
da cidade e em pontos fixos 
como praça IV Centenário, 
praça Getúlio Vargas, aveni-
da Tiradentes com a avenida 
Paulo Faccini, avenida Gua-
rulhos (viaduto Nordestinos), 
praça Santos Dumont (em 
frente ao Terminal Intermu-
nicipal), Cemitério Nossa 
Senhora do Bonsucesso, Ter-
minal São João, rua Eduardo 
Froner (próximo ao Shopping 
Bonsucesso), avenida Santos 

Dumont com a rodovia Ayr-
ton Senna, rua Cachoeira com 
a avenida Transguarulhense 
e avenida Benjamin Harris 
Hunnicutt com a avenida 
Rosa Molina Pannocchia, 
além da praça Mamonas As-
sassinas, no Parque Cecap.

As equipes móveis per-
correram importantes vias 
da cidade, como as avenidas 
Salgado Filho, Doutor Rena-
to de Andrade Maia, Timó-
teo Penteado, Bartolomeu de 
Carlos, Transguarulhense, 
Paschoal Thomeu, Monteiro 
Lobato, Esperança, José Bru-
matti, Candéa e Presidente 
Humberto de Alencar Caste-
lo Branco, e ruas como Doze 
de Outubro, Nossa Senhora 
Mães dos Homens, Capitão 
Gabriel e Bela Vista do Para-
íso, entre outras.

Segundo o comandante 
da GCM, Francisco Borotta, a 
operação saturação busca con-
ter a violência no município. 
“O objetivo é elevar a sensa-
ção de segurança da popula-
ção e diminuir o índice de cri-
minalidade em Guarulhos”.

FOTOS: DIVULGAÇÃO/PMG

da SDAS, além de dispo-
nibilizar cobertas aos que 
resistem em deixar o local. 
Durante o inverno, nas noi-
tes de temperatura igual ou 
menor de 13º C, a população 
pode acionar o serviço pelo 
telefone 2536-4110 ou pelo 
199 (Coordenadoria Munici-
pal de Defesa Civil).
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As contas públicas fecharam o mês de 
maio com saldo negativo de R$ 126,6 bilhões, 
informou ontem, em Brasília, o Tesouro Nacional. 
O recorde no déficit primário, despesas maiores 
que as receitas, sem considerar no cálculo os 
gastos com juros, do governo central (Tesouro 
Nacional, Previdência Social e Banco Central) 
é explicado pelos efeitos da pandemia de 
covid-19 na economia. Em maio de 2019, o 
déficit primário ficou em R$ 14,7 bilhões.  “O 
déficit de maio é explicado, principalmente, pela 
redução significativa na arrecadação, combinada 
com o aumento nas despesas do Poder 
Executivo decorrentes de medidas de combate 
à crise de covid-19, bem como da antecipação 
do pagamento do 13º de aposentados e 
pensionistas”, disse o Tesouro, em relatório.

Cientistas da Universidade do Estado 
do Rio de Janeiro (Uerj) desenvolveram 
um aparelho de baixo custo que mapeia a 
carga viral do novo coronavírus (covid-19) 
no ambiente. Batizado de Coronatrack, 
o dispositivo individual portátil foi 
criado pelas equipes do Laboratório 
de Radioecologia e Mudanças Globais 
(Laramg), do Departamento de Biofísica e 
Biometria da Uerj.  De acordo com a Uerj, 
o protótipo custou R$ 200, enquanto um 
modelo similar importado sai a R$ 4 mil. O 
pesquisador do Laramg Heitor Evangelista, 
que também é professor de Biofísica, disse 
que o aparelho vai possibilitar que o usuário 
monitore a carga viral nos locais por onde 
costuma circular.

ANOTE

Nós podemos fazer coisas 
extraordinárias, apenas temos 
que nos permitir

Você conhece o poder da grati-
dão? Não. Existem inúmeros estudos 
que comprovam que a pessoa GRA-
TA tem mais saúde, paciência, felici-
dade, paz, harmonia e outras tantas 
coisas boas na vida. E a gratidão é 
uma coisa tão simples que deixamos 
de lado com a correria do dia a dia.

Comecei recentemente a usar o 
poder da gratidão e o mais engraça-
do e simples que, quanto mais nor-
mais são as coisas, mais vai transfor-

mando nossa vida pra melhor. Além 
dos benefícios citados acima, nossa 
mentalidade se modifica e vemos o 
nosso universo de uma outra forma, 
no qual mostra a vida bem diferente, 
leve e com mais respostas.

Se você sofre por algum motivo, 
tenta usar o poder da gratidão na sua 
vida. Faça dessa arma poderosa um 
aliado para transformar seu proble-
ma em um simples obstáculo e que 
faça você crescer e se desenvolver 
constantemente.

Vou te ensinar um exercício bem 
simples e muito fácil de ser feito. É 
a “pedra mágica”. Arrume uma pe-

dra que caiba na sua mão fechada, 
se possível uma pedra diferente, não 
sendo áspera ou cortante. Você pode 
encontrá-la em uma praça, campo, 
praia ou até mesmo consegue com 
um amigo ou conhecido. 

Coloque essa pedra na cabeceira 
da sua cama, pode ser perto do seu 
despertador. Afaste todos os objetos 
ao lado, se possível, deixe apenas a 
pedra mágica e o despertador. Então 
todas as noites, enumere 5 coisas que 
você é grato pelo dia que passou. Pode 
ser pela sua família, amigos, trabalho, 
saúde, enfim o que você quiser. Mas 
detalhe bem. Exemplo: Pessoas por 
nome e o porquê você é grato. No tra-
balho, por qual motivo e ai vai... e fale 
em voz alta, com a pedra na palma da 
sua mão e com a mão fechada.

Depois no outro dia de manhã, 
visualize 5 situações que você possa 
ser grato. Pode ser o que aconteceu 
e você quer que repita ou que você 
queira que aconteça. Pense nesses 
motivos e fale em voz alta a sua gra-
tidão. Até você começar a memori-
zar os 5 motivos. Repita isso por 30 
dias, ininterruptos, todas as noites e 
todas as manhãs.

Quando você falar por que você 
é grato nos dois períodos, segure 
sempre a pedra na sua mão e sinta 
o ambiente de gratidão, isso é muito 
importante. Como você estivesse en-
volvido no momento de gratidão. De-
pois dos 30 dias, você verá que sua 
vida mudará e com certeza a sua per-
cepção e sentimento pela vida será 
outro. Além de que as pessoas com 
certeza repararão nas suas atitudes. 

Nós podemos fazer coisas extra-
ordinárias, apenas temos que nos 
permitir e usar a força que temos 
dentro de cada um. Você pode ser 
aquilo que você sonhar ser. Gratidão 
por você ler o meu artigo.

Boa sorte!

O poder da 
gratidão

PONTO
DE VISTA

Empresário, palestrante, 
consultor, máster em PNL, 
especialista em Hipnose 
Clinica. Redes Sociais: 
“Oficina da Mente PNL”

VITINHO KAMGURU
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PPT
DROMEDARIO

OAÃFETO
VETORDU

SALADEAULA
SOECZAR
MUBERRIR

MARIONETES
TEDIOARC
ENAPREA
RANDAS

SILVESTRES
AITERO

HIPERATIVA
SINOAZAR

Difere do 
camelo por
ter só uma
corcova 

Festa 
tradicional
de Barretos

(SP) 

Ozzy
Osbourne,

cantor 
de rock

Segmento
de reta

orientado
(Mat.)

"(?) de
ligação", 
exemplo de
pleonasmo

Local de 
atuação do
professor,
na escola

"Quem
não (?)

não petis-
ca" (dito)

Polêmico
serviço 

alternativo
ao táxi

Título 
de antigo
soberano

russo
Cálculo (?):
a popular 

"pedra
nos rins"

Reação
emocional

à rotina

Método
contra-

ceptivo de
barreira

(?)-way: 
embalagem
descartável

(ing.)
Formato 
aproxi-

mado do
Atlântico

Impres-
sionar os
ouvidos

Diz-se da
criança
que não 

para quieta

Ramalho
Ortigão,
escritor

português

Boca de
(?), calça
da moda

hippie

Jogos de
(?): roleta

e bingo

Embrião

Marcha
do carro

Formam os dois times,
no treino de futebol

Diminui (a
velocidade do carro)

A 4ª nota
musical
Estado
nortista

Coletadas na cena
do crime, compro-
vam a culpa do réu

Lar do Curupira (Folc.)

Expressão
típica do
caipira

Diz-se das
pessoas 

manipula-
das por
outra

Achar 
engraçado
Alcatrão,
em inglês

Arco, em
francês

Amigo do
Mickey

Roedor
brasileiro

Santa
(abrev.)

Sem gosto
(bras. SP)

3,1416
(Mat.)

Prefixo de
"enlutar"

Ayn (?),
filósofa

objetivista
Os ani-

mais cujo
trafico é

crime
ambiental

3/arc — diu — one — tar. 4/czar — rand — uber.

ÁRIES: Levando uma vida tranquila e serena poderá 
passar por poucas modifi cações constrangedoras neste 
dia. Em Marte muitas coisas podem vir a ocorrer.

TOURO: Tende a ter problemas por causa do seu desleixo 
em algumas áreas da sua vida neste momento, tente 
criar situações melhores. 

GÊMEOS: Em Júpiter as coisas podem afetar bem as 
modifi cações que você precisa na sua vida agora, tente 
não se desesperar. 

CÂNCER: Não conseguirá fazer as coisas de maneira 
muito a vontade neste momento, pois assim você terá 
alguns elementos interessantes. 

LEÃO: Tudo tende a demonstrar uma grande e maior 
fi rmeza em tudo que vier a propor para seguir bem nas 
suas atitudes. 

VIRGEM: Muitos se sentirão atrapalhados por você 
por causa de algumas ações suas fora do seu principal 
objetivo para conseguir chegar aonde quer. 

LIBRA: Não poderá vir a se mostrar alguém muito 
despreocupado com coisas importantes na sua vida, 
mantenha a sua palavra acima de qualquer coisa.

ESCORPIÃO: Esta constelação será afetada diretamente 
por tudo aquilo que você menos esperava de seu planeta 
regencia.

SAGITÁRIO: Necessitará melhorar a sua autoestima com 
boas práticas para assim seguir com energia satisfatória. 
Em Plutão, as coisas acontecerão de forma confusa. 

CAPRICÓRNIO: Correrá sobre os seus dedos pensamen-
tos bons para a solução de problemas mais complexos 
na sua vida.

AQUÁRIO: Ficará bem evidente o que você pode fazer 
para sair de situações difíceis neste momento, as suas 
práticas serão importantes. 

PEIXES: Agir com atos que te levem para um patamar 
aceitável e acima do atual será o mais indicado neste 
momento complicado para você.

HORÓSCOPO

99986-8823
3255-2272

espinely@espinely.com.br

Compra
Vende

Conserta
Moedas,
Cédulas,

Ouro, Prata.

OportunidadeVende-se Relax

Festas
NEGÓCIOSIMÓVEIS SERVIÇOS

VENDEDOR (A) 
EXTERNO
Para produto de Mdf. 
Pagamento diário. CV para 
WhatsApp (11) 93454-8900
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

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

S.D.LOCAÇÃO
Cama elástica+ Pisc. 
bolinhas+ escorreg. e 
gangorra R$ 140, s/ limite de 
horário  96916-8335/96169-
0875

Precisa-se

EMPREGOS

Liberal, bonita e sensual

Completa, Anl na faixa

Dot. atv/pass Orl c/mel

Topo tudo, frente e verso
  

F:98045-6896 M.Rep

 F:4114-9049 Centro

F:97754-8017 M.Rep

 F:4114-9049 Centro

ANUNCIE 
AQUI  

97380-7685

ANUNCIE 
AQUI  

97380-7685

ANUNCIE 
AQUI  

97380-7685
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