
Mais de 10 mil guarulhenses
já venceram o coronavírus
Com 11.898 casos confi rmados de covid-19 e 860 óbitos, Guarulhos mantém em 87% a taxa de cura da doença, totalizando 
mais de 10.300 pessoas recuperadas até o momento, segundo o boletim da Secretaria da Saúde divulgado ontem Pág. 3
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NASA - O astronauta Bob Behnken é retratado durante uma caminhada espacial na Estação Espacial Internacional

Ministério mantém recomendação 
para extinguir horário de verão
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da Banda Sinfônica Municipal de Guarulhos 
há 13 anos, e Dario Sotelo, regente da Ban-
da Sinfônica do Conservatório de Tatuí há 
19 anos, além da maestrina Mônica Giardini, 
regente da Banda Sinfônica Jovem do Es-
tado de São Paulo há 20 anos. Juntos eles 
traçam um panorama das bandas sinfônicas, 
sua composição instrumental, a formação de 
seus instrumentistas, as grandes proporções 
do conjunto, as variedades de instrumentos, 
além de outras características que fazem 
com que elas adquiram sonoridade peculiar 
bastante rica e específica.

última temporada. As temporadas anterio-
res estão disponíveis na plataforma.

Criada por Tom Kapinos e baseada em 
personagem que integra os quadrinhos The 
Sandman, de Neil Gaiman, Lucifer conta a 
história do diabo que, não aguentando mais 
ficar tomando conta do inferno, decide largar 
o posto e fixar residência em Los Angeles. O 
trailer da quinta temporada pode ser con-
ferido no seguinte endereço: https://www.
youtube.com/watch?v=NcnK3C5W7SI.

O tipo de conjunto artístico e a for-
mação instrumental que caracterizam as 
bandas sinfônicas são temas de debate do 
Papo de Plateia Live que acontece nesta 
quarta-feira (15), às 20h. Iniciativa da Pre-
feitura de Guarulhos, por meio da Secreta-
ria de Cultura, o evento é transmitido pelas 
redes sociais das orquestras da cidade no 
YouTube e no Instagram.

Para falar sobre as especificidades da 
formação conhecida como Banda Sinfônica, 
o mediador Emiliano Patarra conversa com 
os maestros Marcelo Mendonça, regente 

A festa julina virtual promovida pelas duas 
unidades do Centro de Convivência do Idoso 
(CCI), Gopoúva e Santa Mena, da Secretaria 
de Desenvolvimento e Assistência Social de 
Guarulhos, será exibida nesta quarta-feira 
(15), às 15h30, pelo Facebook (https://www.
facebook.com/cci.gopouva.37 e https://
www.facebook.com/ccisantamena.cci) e no 
WhatsApp. Ao todo, 300 idosos vão partici-
par do vídeo com imagens e atividades que 

A Netflix divulgou o trailer da quinta 
temporada da série Lucifer. Nos novos epi-
sódios, o protagonista, interpretado por 
Tom Ellis, retorna após passar um longo 
tempo no inferno. E volta em dose dupla, 
já que Lucifer traz consigo o irmão gêmeo, 
Miguel. A Netflix recuperou a série Lucifer, 
que havia sido cancelada pela Fox, dando 
continuidade com duas novas temporadas, 
a quarta e a quinta (que estreia no dia 21 de 
agosto) e já confirmou que haverá a sexta e 

Papo de Plateia Live aborda formação artística de bandas sinfônicas

Festa julina virtual do Centro de Convivência do Idoso será hoje

‘Lucifer’ retorna para a quinta temporada da série

desenvolveram sobre o tema em suas casas.
O arraial julino virtual faz parte do tra-

balho de acompanhamento a distância 
feito pelos 25 funcionários dos CCIs aos 
idosos assistidos pelo serviço. Eles são 
monitorados semanalmente por telefone 
ou WhatsApp como forma de fortalecer 
vínculos e promover atividades que os 
tranquilizem, gerem bem-estar e os esti-
mulem a permanecer ativos.

O Ministério de Minas e 
Energia (MME) manteve a re-
comendação de não se ado-
tar o horário de verão neste 
ano (período de 2020/2021). 
O horário foi extinto em abril 
do ano passado, com base 
em estudos da pasta,  que 
apontaram a pouca efetivida-
de na economia energética, e 
também em estudos da área 
da saúde, sobre o quanto o 
horário de verão afeta o reló-
gio biológico das pessoas. 

Em nota técnica publica-
da quinta-feira passada (9), 
a pasta avaliou o resultado 
regulatório da extinção do 
horário de verão e disse que 
a economia de energia com a 
medida diminuiu nos últimos 
anos e já estaria perto da neu-
tralidade, em razão das mu-
danças no hábito de consumo 
de energia da população.

Quando foi criado, o horá-
rio de verão tinha por objeti-
vo aliviar o pico de consumo, 
que era em torno das 18h, e 
trazer economia de energia 
na medida em que a ilumi-
nação solar era aproveitada 
por mais tempo. No entanto, 
nos últimos anos, o Ministério 
de Minas e Energia constatou 
uma alteração no horário de 
pico com maior consumo de 

energia no período da tarde, 
por causa da intensificação 
do uso do ar condicionado, 
quando o horário de verão 
não tinha influência.

A nota acrescenta que 
a descontinuidade da apli-
cação do horário de verão 
2019/2020 implicou tam-
bém redução do custo de 
operação do sistema elétrico 
e que, com a revogação dele, 
continuou ocorrendo redu-
ção de demanda no perío-
do noturno, “provavelmente 
pela alteração natural da lu-
minosidade”.

“Este comportamento, 
provavelmente, está associa-
do ao uso menor uso de equi-
pamentos de climatização, 
em especial do ar condiciona-
do, o que decorreu da melho-
ria das condições de conforto 
térmico aos consumidores de 
energia elétrica em seu perío-
do de descanso noturno, sem 
ter havido antecipação de 
uma hora”, diz a nota.

A nota informa também 
que as avaliações de impac-
to do horário de verão nos 
ciclos anteriores a 2019 su-
perestimaram a redução de 
demanda no período noturno 
e que o aumento na carga foi 
subestimado. 
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Passa de 10.300 o número de pessoas curadas da covid-19 em Guarulhos

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Com 11.898 casos 
confirmados de covid-19 e 860 
óbitos, Guarulhos mantém em 
87% a taxa de cura da doen-
ça, totalizando mais de 10.300 
pessoas recuperadas até o mo-
mento. Entre os pacientes cura-
dos está o empresário André 
Luiz Serafim, de 40 anos, que 
acredita ter nascido de novo. 
Ele ficou dez dias intubado do 
total de 22 que passou interna-
do, sendo os dois primeiros no 
serviço de pronto-atendimento 
(PA) Maria Dirce e os demais 
no Hospital de Campanha do 

Centro de Combate ao Corona-
vírus (3C-GRU).

“Fui muito bem tratado tan-
to no PA Maria Dirce quanto 
no Hospital de Campanha. Se 
não tivessem me dado os re-
médios de ponta no 3C-GRU 
eu não teria sobrevivido, por-
que meu pulmão já estava com 
70% de comprometimento e saí 
de lá sem nenhuma mancha 
ou sequela no órgão. Briguei 
pra caramba para viver. Falava 
que se eu tivesse alta, voltaria 
ao local para dar presente para 
todo mundo. Fiz isso na sema-

na passada e foi muito bonito, 
uma festa. A equipe toda me 
reconheceu e ficou muito emo-
cionada. O trabalho deles é ex-
cepcional”, conta.

Diabético e com excesso de 
peso, André disse que não acre-
ditava na gravidade dessa do-
ença, cujos sintomas começou 
a sentir no sábado, 9 de maio, 
quando apresentou somente 
febre. Tomou remédio em casa, 
mas o estado febril persistiu. Na 
quarta-feira, dia 13, ainda pela 
manhã, o empresário já não 
conseguia mais respirar direito, 
faltava o ar e ele lembra que não 
tinha forças para tomar banho 
e nem sequer tirar a camisa. Foi 
levado para o PA Maria Dirce 
pela esposa, sendo transferido 
na sequência para o Hospital de 
Campanha, de onde teve alta 
no dia 4 de junho.

Do tempo que permaneceu 
no 3C-GRU, onde era chamado 
de Brutus por causa do seu por-
te físico de 163 quilos e pela bar-
ba, André lembra várias coisas, 

principalmente do dia em que 
foi intubado. “Minha saturação 
estava 80 e aí me disseram que 
tinham de me intubar senão 
iria morrer. Lembro-me que 
disse ao médico para me trazer 
de volta e ele falou para eu ficar 
em paz, porque estavam tendo 
muito sucesso no tratamento e 
iam cuidar de mim. E de fato 
a assistência que recebi, junta-
mente com as orações, foi deci-
siva”, explica.

Hoje com 123 quilos, André 
ainda se sente um pouco debili-
tado e fraco pela perda de mas-
sa muscular, mas já teve alta 
da fisioterapia e voltou a andar 
depois de 14 dias e a trabalhar 
nesta semana. Por conta do lon-
go período de internação teve 
um abscesso e passou por uma 
cirurgia depois que teve alta 
do 3C-GRU. No entanto, ainda 
conta com os cuidados dos pro-
fissionais do Hospital de Cam-
panha que, segundo ele, ligam 
toda semana para saber se está 
bem, além de ter recebido duas 

visitas médicas da equipe em 
casa.

O empresário, que chegou 
a se despedir da esposa e dos 
dois filhos quando foi interna-
do no 3C-GRU e pensou que 
tinha perdido toda a família 
para a Covid-19 quando foi ex-
tubado, pela falta de contato, 
hoje só tem elogios para a equi-
pe médica do local. “Tenho um 
respeito enorme por todos que 
estão ali correndo risco e aten-
dendo os pacientes com muita 
atenção e carinho”, diz. Ao ser 
questionado que mensagem 
deixaria para as demais pesso-
as que passam pela mesma si-
tuação, ele fala categoricamen-
te: “Não desistam”.

Nesta terça-feira (14) o 3C-
-GRU tem 61 pacientes inter-
nados, sendo 22 nas UTIs e 
39 nas enfermarias. A taxa de 
ocupação de leitos de UTI co-
vid nos hospitais do município 
nesta data é de 78,1%, enquanto 
que a lotação das enfermarias 
está em 69%.

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG
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Prefeitura entrega pavimentação de rua no Recreio São Jorge

Mais de 7 mil cestas básicas emergenciais foram 
entregues pelos Cras durante a pandemia
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Os Centros de Re-
ferência de Assistência Social 
(Cras) de Guarulhos – portas 
de entrada para os serviços so-
cioassistenciais que compõem 
o Sistema Único de Assistência 
Social – já entregaram mais de 
sete mil cestas básicas emer-
genciais para famílias em situ-
ação de vulnerabilidade social 
no município desde o início da 
pandemia do coronavírus, em 
março.

Nos Cras os cidadãos pas-
sam por reuniões de acolhida, 
onde são explicados os benefí-
cios e programas disponíveis. 
Além disso, são realizados o 
acompanhamento psicossocial 
das famílias e o agendamento 
para inscrição no Cadastro 
Único para Programas Sociais 

(CadÚnico), que contempla 
programas como Bolsa Famí-
lia, Tarifa Social de Energia 
Elétrica, Benefício de Presta-
ção Continuada, Carteira do 
Idoso, ID Jovem, entre outros.

Com a pandemia de co-
vid-19 os equipamentos tive-
ram aumento na demanda 
de doações de alimentos. Os 
itens doados pela população 
nas campanhas do Drive-Thru 
Solidário, feitas pelo Fundo 
Social de Solidariedade, com-
puseram as cestas básicas 
que foram entregues pelos 
Cras. Guarulhos conta com 12 
Cras distribuídos por todo o 
município e o atendimento é 
regionalizado, de acordo com 
a abrangência de bairros de 
cada equipamento. 

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A prefeitura con-
cluiu no último final de se-
mana a pavimentação da rua 
Costa, no Recreio São Jorge. A 
obra, que melhora a qualidade 
de vida dos moradores da re-
gião, foi realiza por intermédio 
do Mãos à Obra, projeto coor-
denado pela Secretaria de Ser-
viços Públicos.

O prefeito Guti vistoriou 
o trabalho executado no local 
nesta terça-feira (14) e conver-
sou com os moradores. “Mes-
mo diante das restrições impos-
tas pela pandemia de covid-19, 
a prefeitura tem empenhado o 
máximo esforço para manter e 
concluir obras que levam mais 
segurança e qualidade de vida 
aos moradores de Guarulhos, 
como as pavimentações. A 
alegria das famílias com essa 

conquista é muito gratificante”, 
afirmou.

Iniciada há um mês, a pavi-
mentação com blocos intertra-
vados dos 540 m² da rua Costa 
incluiu também instalação de 
270 metros de guias e sarjetas. 
Também pelo Mãos à Obra, a 

Prefeitura segue com a pavi-
mentação de mais 6.500 m² 
de vias localizadas nas regiões 
do Jardim Brasil, Recreio São 
Jorge, Jardim Santa Edwirges, 
Jardim Princesa e Cumbica. 
As intervenções contam com o 
apoio da Proguaru. 

Eniac promove Feirão do Emprego virtual com 200 
vagas de trabalho e sorteio de 1.000 bolsas de estudos

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O Eniac vai orga-
nizar a sua segunda edição do 
Feirão do Emprego, agora de 
maneira virtual, nos dias 20 
e 21 de julho, das 8h às 12h e 
das 14h às 19h. A ação dispo-
nibilizará 200 vagas de empre-
go por meio de parcerias com 
grandes empresas.

A inscrição é gratuita e 
deve ser feita por meio do link 
https://eventos.eniac.edu.br/
feirao-do-emprego. No hotsite, 
também é possível ver todas 
as informações sobre dias e 
horários de cada atividade, 
além do conteúdo que estará à 
disposição dos inscritos.

Fundador do Eniac, o pro-
fessor Ruy Guérios afirmou 
que um dos objetivos da reali-
zação da feira é dar uma força 
para aqueles que estão ou fica-

ram desempregados durante a 
pandemia de coronavírus.

“De acordo com o IBGE, o 
surto fechou quase 8 milhões 
de vagas de trabalho somente 
no Brasil. Com o evento, quere-
mos ajudar quem sofreu com 
uma das mais graves crises sa-
nitárias e econômicas de todos 
os tempos”, argumentou.

As oportunidades vão ser 
ofertadas por meio de me-
sas redondas divididas nos 
seguintes temas: gestão e ne-
gócios; tecnologia da infor-
mação; e indústria. Além da 
disponibilização das vagas, a 
instituição vai organizar pa-
lestras online para orientar as 
pessoas em relação ao merca-
do de trabalho, sorteio de mais 
de 1.000 bolsas de estudo para 
cursinho preparatório para o 

Enem, cursos técnicos e cursos 
superiores de Tecnologia, além 
de cursos de qualificação pro-
fissional com certificados.

Já no dia 24 de julho, o 
Eniac promoverá o Dia do Em-
preendedorismo, por meio de 
conversas e técnicas para aju-
dar os novos empreendedores a 
gerarem renda com executivos 
e ex-alunos de sucesso. “Tanto 
o Feirão do Emprego como o 
debate para empreendedores 
são ações que reúnem, em um 
só lugar, aprendizagem, capaci-
tação profissional, divulgação 
de vagas de trabalho e oportu-
nidades de bolsas de estudo”, 
explicou o professor.

Segundo Ruy, o Eniac faz 
isso porque acredita que a so-
lução para a crise, inevitavel-
mente, passa pelo ensino de 
qualidade e acesso às chances 
de emprego, que são cada vez 
mais raras devido ao cenário 
turbulento atual. “Novamente, 
colocamos à disposição nossa 
estrutura, equipe, credibili-
dade e o contato de empresas 
parceiras para fazer a diferen-
ça àqueles que necessitam de 
um auxílio neste momento”, 
finalizou. 

FOTO: DIVULGAÇÃO
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‘Restaurante do Bem’ distribuirá 2 mil refeições 
por dia a pessoas em vulnerabilidade social
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A prefeitura lan-
ça hoje o programa Restau-
rante do Bem, que distribuirá 
duas mil refeições gratuitas ao 
dia, sendo mil almoços e mil 
sopas no fim da tarde, de se-
gunda a sexta-feira, a pessoas 
em situação de vulnerabilida-
de social. A ação envolve oito 
creches conveniadas à Secre-
taria de Educação, localizadas 
em regiões mais carentes, que 
elaboram e distribuem as refei-
ções produzidas com insumos 
doados por supermercados e 
empresas durante o inverno e 
o período de pandemia.

De acordo com a Secre-
taria de Desenvolvimento e 
Assistência Social, à frente da 
iniciativa, os almoços serão 

distribuídos em marmitas às 
12h e as sopas, a partir das 
17h30, para que as pessoas 
se alimentem em casa a fim 
de evitar aglomerações. As 
senhas vão ser liberadas 20 
minutos antes nas creches, 
que se localizam nos bairros 
Jardim Cumbica, Parque In-
dustrial Cumbica, Vila Nova 
Cumbica, Conjunto Marcos 
Freire, Inocoop, Jardim Presi-
dente Dutra, Recreio São Jor-
ge e Jardim Monte Alto.

Algumas empresas estão 
colaborando com o programa, 
como Comercial Esperança, 
Atacadista Tenda, D’Avó Su-
permercados, Supermercados 
Nagumo e a Bauducco, a qual 
doará sopas já prontas.

Sema apreende caminhão que descarregava entulho em APP
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Um caminhão 
que descarregava entulho na 
Área de Proteção Ambiental 
conhecida como Campo da 
Paz, no Jardim Paraíso, foi 
apreendido pela prefeitura nes-
ta segunda-feira (13) durante 
ação realizada por fiscais da 
Secretaria de Meio Ambiente 
com apoio da GCM Ambiental.

Segundo os fiscais, o mo-

torista que vinha de Santo An-
dré não possuía o Controle de 
Transporte de Resíduos e nem 
sequer habilitação para dirigir 
o caminhão. Além do processo 
administrativo por crime am-
biental conduzido pela Sema, o 
caso também foi encaminhado 
à Delegacia de Meio Ambiente 
para apuração das responsabili-
dades penais.
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Com a ideia de ajudar no combate à 
pandemia de covid-19 com informação 
georreferenciada, foi colocado no ar na semana 
passada a ferramenta Covid por CEP. Criada 
pelo jovem urbanista Thales Mesentier, o mapa 
oferece a visualização espacial dos casos da 
doença na cidade do Rio de Janeiro de acordo 
com o código de endereçamento postal.  

Os Jogos Olímpicos de Tóquio, que foram 
adiados pra 2021, provavelmente serão uma versão 
reduzida das edições recentes do evento esportivo, 
disse nesta terça (14) o presidente do Comitê 
Olímpico Japonês (JOC, na sigla em inglês), Yasuhiro 
Yamashita.  Em março, o Japão e o Comitê Olímpico 
Internacional (COI) adiaram os jogos para 2021 por 
causa da pandemia do covid-19.

ANOTE

Portanto, proporcionar 
diversidade aos times dentro das 
empresas é muito importante

Uma das principais tendências no 
mercado de trabalho hoje é a promoção 
da diversidade e da inclusão no ambien-
te corporativo. Falamos tanto sobre esse 
tema, mas nem sempre tratamos da 
diversidade de pensamento; não é ver-
dade? As empresas e lideranças mais 
estratégicas já têm se apropriado desse 
aspecto e, consequentemente, obtido re-
sultados fascinantes. Além disso, as ge-

rações mais novas estão chegando, ocu-
pando cargos de chefi a e reivindicando 
mudanças na gestão de pessoas.

Diante desse novo cenário, é im-
portante ter em mente que houve um 
tempo em que era muito frequente as 
empresas exigirem profi ssionais de fa-
culdades de primeira linha ou que tives-
sem participado de algum programa no 
exterior. Agora isso não é mais válido, 
até porque novas ideias surgem de to-
dos os níveis, sejam hierárquicos sejam 
sociais. É preciso que os gestores este-
jam atentos a isso, uma vez que quanto 
maior for o nível de diversidade de uma 
equipe, mais ampla será a gama de fer-
ramentas e informações para resolver 
problemas de forma efi caz.

Portanto, proporcionar diversidade 
aos times dentro das empresas é muito 
importante, porém não é tarefa fácil. 
Um dos maiores desafi os da sociedade 
e, consequentemente, das corporações 

é administrar a multiplicidade de pen-
samento. Afi nal, quase ninguém gosta 
de ser questionado. Nas últimas eleições 
no Brasil, isso fi cou muito claro com 
a enorme polarização, cada qual com 
suas certezas e verdades. Para garantir a 
pluralidade, é fundamental saber ouvir, 
ter empatia e, sobretudo, mente aberta 
para mudar sempre que necessário. É 
exatamente neste momento que se con-
fi gura a bela oportunidade de traçar no-
vos caminhos.

Como diria a ex-senadora de Nova 
Iorque, Hillary Clinton, “o que temos 
que fazer é encontrar uma maneira de 
celebrar a nossa diversidade e debater 
nossas diferenças, sem fraturar as nos-
sas comunidades”. Assim, é necessário 
que o líder reúna o máximo de com-
petências e habilidades para gerenciar 
times cada vez mais multidisciplinares. 
Se, antes, as respostas vinham sempre 
dos líderes, hoje isso já não é algo recor-
rente. Especialmente em um mundo 
“VUCA”, ou seja, volátil, incerto, com-
plexo e ambíguo, todos participam das 
decisões, com sugestões sobre o busi-
ness, o mercado, as tendências e o que 
pode ser mudado.

Os líderes da atualidade deixaram 
de lado o ego para criar conexão e empa-
tia; trocaram respostas por perguntas, 
uma vez que ninguém sabe tudo. Além 
disso, esse tipo de atitude proporciona 
um ambiente mais colaborativo. Toda-
via, cabe ao gestor envolver o máximo 
de pessoas possíveis para, juntos, desco-
brirem e construírem novas propostas e 
projetos. Desta forma, é instaurada uma 
liderança envolvente, com uma escuta 
ativa e com engajamento, o que propi-
cia um senso de equipe mais profundo 
para que todos compartilhem a solução 
de problemas.

Por fi m, a grande relevância da diver-
sidade no ambiente empresarial reforça 
outro ponto fundamental: a necessidade 
de mudança no currículo das escolas e 
no modus operandi da educação pelos 
pais. As crianças precisam ser apresen-
tadas a uma pluralidade de pensamento, 
sem juízo prévio sobre o que é certo ou 
errado. Ou seja, um conteúdo a ser sem-
pre questionado, construído e remodela-
do. Afi nal de contas, assim é a vida.

Pluralidade de 
pensamentos aumenta 
lucratividade na empresa

PONTO
DE VISTA

CEO e headhunter 
da Prime Talent

DAVID BRAGA
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ÁRIES: Tenha bastante paciência para chegar aonde você 
tanto quer, caso você consiga se aproximar de alguém do 
signo de Libra.

TOURO: De maneira adequada tente fazer juízo das 
coisas sem se deixar infl uenciar pela estética, o elemento 
Terra será o seu guia para essa missão.

GÊMEOS: Você tende a mostrar que a glória está no valor 
interna das pessoas e não pelo que elas possuem. O 
planeta Mercúrio converge nesse sentido também.

CÂNCER: Faça com que o seu caminho seja aberto e 
transparente, principalmente se estiver tratando com os 
seus familiares.

LEÃO: O Sol poderá ser um amigo, porém também pode 
te gerar um pouco de confusão. O melhor é tentar se 
aproximar de um capricorniano sensato.

VIRGEM: O planeta Mercúrio lhe dará essa oportunidade, 
principalmente no âmbito mais profundo do amor. Terra 
encontrará para você diversas oportunidades.

LIBRA: O planeta Marte tende a não lhe proporcionar 
muitas chances, faça o seu melhor para que encontre a 
solução dentro de um relacionamento amoroso. 

ESCORPIÃO: Sendo o planeta Plutão um amigo terá 
melhores chances, então encare com seriedade o que 
pode lhe acontecer de bom. 

SAGITÁRIO: O seu poder poderá se reconstituído, basta 
olhar tudo com mais calma, assim a sua situação no 
campo do dinheiro pode fi car bem mais favorável. 

CAPRICÓRNIO: As expectativas fi carão mais elevadas, 
por isso precisará de uma dose de realidade. Evite o 
pessimismo.

AQUÁRIO: Quanto o que precisa para superar dilemas 
do amor, só poderá encontrar a solução na sua própria 
imaginação.

PEIXES: Deverá convencer as pessoas de uma maneira 
pacífi ca e ordeira, evitando qualquer tipo de transtorno. 
O elemento Água guiará a sua constelação.

HORÓSCOPO

PALAVRAS CRUZADAS DIRETASPALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 68

AM
FRAGRANCIA
POPRRON

LOCATARIO
AISELOB

ONORTNOR
DGAFIEIRA

GOVRESJ
BISPOSU

CORREGEDOR
LTNRUBI

EDUETERD
RASTAFARI
IIRTAC

INSTAURADA

Traço
distintivo
de per-
fumes

Expressão
da criati-
vidade

humana

Régis
Rêsing,

jornalista
esportivo

(?) Jazira,
rede

de TV do
Catar 

"Nacional",
em PNB
(Econ.)

(?) art:
consagrou

Andy
Warhol 

Assina o
contrato
com o

senhorio

Tirar o 
(?): usar
pela pri-

meira vez

"With (?)
Without 

You", músi-
ca do U2

(?)-noro-
este, pon-

to sub-
colateral 

Extensão
de sites 
governa-
mentais

Clube
popular

de dança
(bras.)

(?) jura-
mento, si-
tuação do
depoente

Partici-
pante do
sínodo
(Catol.)

A pedra fu-
rada pela
água mole

(dito)

Magistrado
que coíbe
os abusos
da Justiça

Tatiana
Leskova,
bailarina

russa
Líquido

usado no
refino da
cocaína

Unidade
de medida

de
radiação

Renato
Teixeira:
compôs
"Frete"

Estratégia de advogados para
defenderem seus clientesConduz à

força

Apresentador do
programa "Sr. Brasil",

na TV
Cultura

Função da 
coluna, na Arquitetura

Iodo
(símbolo)

Chefes políticos do
interior (bras.)

Assento
de reis
Rã, em
inglês

Ameaças (?): vírus e
spywares (internet)

Aquele que entra sem
convite em festas

Verbo
auxiliar
Seu, em
espanhol

Uva
brasileira
Peba ou
canastra

Agatha
Christie,
escritora
inglesa

Corta;
machuca
Roentgen
(símbolo)

Apelido de
"Eduardo"

Introduzi-
da (uma
moda)

Penteado
da cultura
jamaicana

2/or — su. 4/frog. 14/rolando boldrin.

SATICO JAPA
22a.,  Linda e fi tness. F.: 
93476-1358 what (aceito 
picpay)

CLASSIFICADOS

99986-8823
3255-2272

espinely@espinely.com.br

Compra
Vende

Conserta
Moedas,
Cédulas,

Ouro, Prata.

Oportunidade

Inauguração
NEGÓCIOS

LAVA RÁPIDO
em Guarulhos contrata c/ 
exp. comprovada. Salário a 
combinar. Contatos pelos fs.: 
2468-2662/2229-1732.

Precisa-se

EMPREGOS

Relax

SERVIÇOS

Vende-se

IMÓVEIS

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

Em Frente Carrefour e 
Shopping Maia

Condomínio residencial 
vila plena – Av. 

Benjamim Harris 
Hunnicutt, 430 – 11º. 

Andar – bl 5 – Vila rio de 
Janeiro – com 47,60m² – 
02 dorms., 01 WC, sala, 

coz., lavanderia, 01 vaga  
– segurança 24h

Direto com proprietario 
(11)972072415 

R$250.000,00 (QUITADO)R$250.000,00 (QUITADO)R$250.000,00 (QUITADO)R$250.000,00 (QUITADO)R$250.000,00 (QUITADO)R$250.000,00 (QUITADO)R$250.000,00 (QUITADO)R$250.000,00 (QUITADO)

APARTAMENTO 
 2 DORMITÓRIOS 

(OPORTUNIDADE)

Imóvel à venda com 67,42m² 
- 3 dorm. (1 suíte + 2 dorms), 

varanda, 1 wc, sala com 2 
amb., sacada, coz., 

lavanderia, 1 vaga rotativa. 
Móveis embutidos. ESTE É O 

APTO IDEAL PARA SUA 
FAMÍLIA!  Piscina, academia, 

salão de festas e jogos, 
quadra de esportes, 

playground, brinquedoteca e 
segurança 24h.

Residencial jardim das flores 
- Rua Claudino Barbosa, 665 
–bl 4– 9º andar –Macedo/GRS

direto c/ proprietário 
(11)972072415

Imóvel à venda com 67,42m² Imóvel à venda com 67,42m² 
R$270.000,00 (QUITADO)

Imóvel à venda com 67,42m² 
R$270.000,00 (QUITADO)R$270.000,00 (QUITADO)R$270.000,00 (QUITADO)

Imóvel à venda com 67,42m² 
R$270.000,00 (QUITADO)

APARTAMENTO 
 3 DORMITÓRIOS 

(OPORTUNIDADE)

PRODUTOS:

Velas, Incensos, Banhos de Ervas, 
Ervas Secas ou Frescas, Alguidar, 

Imagens, Pedras, Cristais, Roupas, 
entre outros...

@Ojuodara @OjuOdara Mistico

(11) 9.9019-1201

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1586-Jd. Cocaia

5% de desconto para leitor
FOLHA METROPOLITANA

INAUGURAÇÃO
18 de julho

PUBLICIDADE LEGAL
Faça sua Publicações 

Legais Conosco
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Combo 29,90
Lanche + fritas +

refrigerante ou chopp Brahma

Lanches
,9019

PEÇA PELO


