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Disque-Denúncia Preciso relatar que o atendimento da UPA Taboão é excelente, 

profi ssionais competentes, atenciosos e de prontidão para 
ajudar o próximo”, Luana Martins da Silva SantosEuroBovespa Dólar
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FÓRMULA 1  - Equipe Mercedes apresenta carro negro no combate ao racismo para temporada 2020

é de atender até 32 pessoas.
O projeto Banho pra Geral proporciona 

higiene básica a quem vive nas ruas por meio 
de uma carreta móvel com caixa d’água de 
440 litros, que dispõe de dois banheiros indi-
viduais com chuveiros de água quente e uma 
pia externa. Também oferece um kit de higie-
ne, que inclui toalha, shampoo, condiciona-
dor, pente, sabonete, creme dental e escova 
de dentes, além de uma muda de roupas.

www.facebook.com/grufi lmcommission/.
Na continuidade do tema que foca o in-

cansável e expressivo trabalho das mulheres 
no setor audiovisual, o mediador Tico Barre-
to convida as especialistas Bianca Medeiros 
e Leona Cavalli para falarem de suas expe-
riências, difi culdades e conquistas. Bianca é 
guarulhense e iniciou sua formação artística 
como atriz de teatro e de fi lmes publicitários. 
Já Leona fez inúmeros espetáculos, fi lmes e 
novelas de sucesso e foi premiada por sua 
atuação em vários deles.

Não há como mensurar a importância 
de um banho para a autoestima de qual-
quer pessoa. O projeto Banho pra Geral 
tem oferecido banhos à população em situ-
ação de rua na capital de São Paulo desde 
dezembro de 2019 e agora, pela primeira 
vez, chega a Guarulhos. A ação será neste 
sábado (01), às 10h, no centro da cidade: 
Praça Presidente Getúlio Vargas, localiza-
da à avenida Tiradentes, s/n. A expectativa 

Durante esse período de distanciamento 
social, adotado como forma de prevenção 
ao novo coronavírus, o Arquivo Histórico de 
Guarulhos vem oferecendo eventos online 
sobre arte, cultura e patrimônio cultural vei-
culados semanalmente pela fanpage do es-
paço no Facebook (https://www.facebook.
com/arquivohistoricogru/). Iniciativa da pre-
feitura, por meio da Secretaria de Cultura, os 
encontros virtuais têm por objetivo promover 
debates com convidados que podem propor-
cionar novos olhares sobre a diversidade da 

Para tratar de outro segmento em que a 
presença feminina é marcante, o Seminário 
Audiovisual que acontece nesta sexta-feira 
(31), às 20h, aborda o tema Mulheres na Te-
levisão. Iniciativa da Prefeitura de Guarulhos 
por meio da Secretaria de Cultura, o seminário 
tem por objetivo promover encontros online 
com empresários, produtores e artistas de 
todo o Brasil para discutir os avanços da políti-
ca pública da atividade audiovisual na cidade. 
Os encontros são transmitidos pela fanpage 
da Guarulhos Film Commission no Facebook: 

Projeto que oferece banho a pessoas em situação de rua chega a Guarulhos

Arquivo Histórico promove eventos online sobre arte, cultura e patrimônio

Seminário Audiovisual discute a presença feminina na televisão

produção cultural e refl etir sobre possíveis ca-
minhos para a cultura na cidade pós-covid-19.

Para registrar e difundir as diversas 
narrativas e histórias que formam a cultu-
ra guarulhense a partir do ponto de vista 
de artistas e pesquisadores, o Seminário 
História(s) da Arte e da Cultura em Guaru-
lhos, que acontece nesta quinta-feira (30), 
às 20h, aborda a difusão da capoeira no 
município. Para tanto, o mediador André 
Okuma convida a guarulhense Mara, a única 
mestra do Herança Cultural Capoeira.

Churrasqueando em casa!

Na BrasaNa Brasa
eerrggiinnhhoo rei ascom

www.fmetropolitana.com.br
de julho de 2020
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SERGINHO FREITAS - SERGINHO FREITAS - Desde que 
começou a quarentena, um dos 
principais rituais gastronômicos, 
o Churrasco de Fim de Semana, 
teve que se modifi car a este “novo 
normal”. Receber amigos naquela 
super varanda gourmet, no quin-
tal da casa da mãe ou até mesmo 
no da sogra fi cou impossível. Com 
isso, os amantes das técnicas, e dos 
sabores, acabaram se adequando e 
o churrasco de fi m de semana ga-
nhou novas formas e jeitos.

O sistema delivery entrou pe-
sado e grandes churrascarias au-
mentaram suas vendas atendendo 
aqueles clientes que não têm um 
espaço para encarar a brasa. “A 
venda de delivery, e pelo Ifood, au-
mentou em mais de 50%. O forte 
nunca foi atendimento delivery 
pois o foco é voltado na venda em 
salão. Mas com a pandemia acaba-
mos nos moldando e passamos a 
levar nossos cortes para os clientes 
em casa”, explicou Adriano Lopes 
do grupo São Judas Tadeu de chur-
rascarias. 

Já para quem pode encarar a 
churrasqueira, os comércios que 
vendem carnes e equipamentos 
via delivery se transformaram 
na saída para que o “churras” do 
fi m de semana fi casse garantido. 
“Quando tudo isso começou, e 
passamos a fi car em casa, pedir 
carnes pelo sistema delivery foi a 
solução para manter o tradicional 
churrasco de domingo. Como eu 
curto demais todo processo, desde 
comprar as carnes a fazer o chur-
ras, o delivery acabou ajudando 
muito. Praticamente virei cliente 
semanal em uma aqui de Guaru-
lhos. Faço o meu pedido no sábado 

e domingo de manhã chega tudo 
em casa. Perdi aquele lance de ir 
até o açougue, conversar e escolher 
o que queria, mas ganhei pratici-
dade e ainda estou aprendendo já 
que por mensagem via WhatsApp 
recebo orientações e explicações de 
como fazer aquele corte”, contou o 
leitor da nossa coluna Marcus Mu-
zzi.

E um detalhe que me chamou 
a atenção nesta época de quaren-
tena, é que os espaços voltados 
exclusivamente ao segmento de 
churrasco estão aproveitando bem 
o momento.

O Clube da Carne Steakhouse, 
que fi ca no bairro do Jardim Maia, 
é um exemplo. Em meio a essa 
pandemia mundial, os caras trou-
xeram uma novidade SENSACIO-
NAL para os guarulhenses.

“No último mês conseguimos 
trazer para nossos clientes o pri-
meiro corte exclusivo da nossa 
marca. Trata-se da ‘Picanha Angus 
Reserva Clube da Carne’. Este cor-
te vem de animais que estamos 
acompanhando desde 2019. Na 
época selecionamos alguns no-
vilhos e todo processo cuidado, 
desde a criação ao abate, foi devi-
damente catalogado. As peças que 
estamos comercializando, que por 
enquanto são limitadas, são perfei-
tas e eu garanto que a experiência 
de fazer um churrasco para a famí-
lia com nossa picanha vai fi car gra-
vado na memória”, explicou Carlos 
Plaça do Clube da Carne.

Eu que não sou bobo, e tenho 
um quintal enorme, já reservei 
uma peça para o fi m de semana. 

Um abração e até semana que 
vem galera.

Colunista gastronômico da Folha Metropolitana e 
assina os cardápios da Lancheteria Guarulhos e do 

Karnivoro’s Churrasco Raiz
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UPA Taboão completa um mês com mais de 7 mil atendimentos
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A Unidade de 
Pronto Atendimento (UPA) Ta-
boão completa um mês de fun-
cionamento nesta quinta-feira 
(30) com um saldo superior 
a sete mil pessoas atendidas 
e vários elogios formalizados 
ao Serviço de Atendimento ao 
Cliente (SAC). Construída no 
antigo espaço do PA Paraíso 
e administrada pelo Instituto 
Brasileiro de Desenvolvimento 
da Administração Hospitalar, 

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG

a UPA é a quarta unidade de 
pronto-atendimento de Guaru-
lhos e a terceira entregue pela 
atual administração.

Com uma gestão moder-
na focada no restabelecimen-
to da saúde dos pacientes, a 
equipe está comprometida 
cada vez mais com a missão 
de garantir integralmente 
uma assistência de qualidade 
com atendimento humani-
zado, que vai muito além da 

oferta da infraestrutura, mas 
que compreende um olhar 
integral para os usuários do 
SUS, com atenção às suas 
necessidades físicas, emocio-
nais e sociais.

A UPA Taboão funciona 
24 horas por dia, sete dias por 
semana, beneficiando mais de 
137 mil pessoas que moram na 
região. Assim como as demais 
UPAs, ela segue projeto e pa-
drão do Ministério da Saúde.

Depoimentos 
Esse diferencial da equipe da UPA Taboão é constatado pelos pacientes e acompanhantes atendidos na unidade. É o que garante Luana Martins da Silva Santos, que 

levou sua filha Allana para ser atendida após uma queda. “Trouxe minha filha porque ela caiu do terceiro degrau da escada. Assim que chegamos ela foi muito bem 
atendida e ficou em observação por seis horas. Preciso relatar que o atendimento da UPA Taboão é excelente, profissionais competentes, atenciosos e de prontidão para 
ajudar o próximo. Toda a equipe do plantão diurno está de parabéns. Auxiliares, enfermeiros, recepcionistas e a médica que prontamente atendeu minha filha. Nota 
mil para atendimento e acolhimento. Eu e minha família estamos muito felizes por ter profissionais preparados e humanos na nossa cidade”, revelou. 

O paciente Diogo de Assis, 27 anos, após uma queda de skate também procurou a UPA. Ele compara o atendimento recebido ao de um hospital particular. “Cheguei 
aqui com muita dor em meu braço e logo na entrada percebi que teria um ótimo atendimento, e assim aconteceu. O atendimento se iguala a uma unidade de saúde 
particular. O funcionário Max Muller e o técnico de imobilização Alessandro me trataram de uma forma excelente. Toda a equipe está de parabéns”, externou Diogo. 

Elisângela Camila da Silva também fez questão de relatar ao SAC sua satisfação com o profissionalismo da equipe. “Quero manifestar minha satisfação e elogiar 
todos os profissionais dessa unidade pelo excelente atendimento, pela simpatia e carinho com que eles têm tratado os munícipes. Toda a equipe está de parabéns pelo 
excelente atendimento prestado aos que chegam aqui”, destacou.

Vitória Leão, encarregada do SAC, está em contato direto com os pacientes e acompanhantes. “Os elogios e agradecimentos reforçam o nosso compromisso de buscar 
sempre o melhor para o paciente e acompanhante. As críticas que chegarem faremos questão de analisar, corrigir as possíveis falhas e, assim, aperfeiçoar nosso atendi-
mento. Tenho muito orgulho da equipe que trabalha aqui, principalmente porque percebo que cada funcionário está evoluindo e cada vez mais comprometido com o 
restabelecimento da saúde dos pacientes. Para nós, profissionais da UPA Taboão, o paciente está sempre em primeiro lugar”, disse.

Água Azul receberá nova UBS no ano que vem

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O prefeito Guti 
anunciou ontem, durante 
live nas redes sociais, que 
a prefeitura entregará uma 
nova Unidade Básica de Saú-
de (UBS) na região do Água 
Azul. Segundo ele, a estima-
tiva é que a obra seja conclu-
ída em setembro de 2021.

A nova unidade será 
construída em uma área 
da prefeitura, porém com 
recursos oriundos de uma 

Boletim semanal

contrapartida de uma ins-
tituição de ensino. “Não 
é dinheiro público”, fez 
questão de ressaltar o pre-
feito. A escolha da empresa 
que fará a construção deve 
ocorrer até o final do mês 
de agosto.

Durante a live, Guti tam-
bém ressaltou o alto núme-
ro de altas no Hospital de 
Campanha de Guarulhos 
(3C-GRU), que celebrou on-

Nesta quinta-feira foram 
confirmados mais três óbitos 
do sexo masculino no muni-
cípio, todos eles ocorridos em 
julho: um entre pessoas de 50 
a 59 anos e dois entre 60 e 69 
anos, sendo esta última faixa 
etária a que concentra a maior 
porcentagem de mortes na ci-
dade (25,23% do total), seguida 
de idosos com 80 anos ou mais 
(22,98%) e daqueles com 70 a 
79 anos (21,76%). 

Os dados são do Boletim 
Epidemiológico semanal di-
vulgado pela Secretaria da 
Saúde, segundo o qual a popu-
lação mais acometida pela in-
fecção do novo coronavírus é 
a com idade entre 30 e 39 anos 
(23,33% dos casos), seguida da 
de 40 a 49 anos (23,06%). 

O detalhamento por ter-
ritório mostra que a Região 
de Saúde Centro segue com o 

maior número de casos confir-
mados de Covid-19, somando 
4.748 notificações, porém com 
a menor letalidade (5,43%), ou 
seja, 258 óbitos. Com 4.071 
pessoas infectadas e 273 mor-
tes, a Região Cantareira é a se-
gunda com maior incidência e 
menor letalidade (6,71%). 

Já as demais registram le-
talidade maior que a média 
municipal, que é de 7%. Com 
3.060 casos confirmados e 257 
mortes, a Região São João Bon-
sucesso está com taxa de mor-
talidade pela Covid-19 de 8,4%. 
O percentual é ainda maior 
(8,87%) na Região Pimentas/
Cumbica, onde 3.135 pessoas 
já foram infectadas e 278 mor-
reram. Outras 113 notificações 
que constam do boletim desta 
quinta-feira não contêm infor-
mações sobre o local de resi-
dência dos pacientes.

tem a alta de número 500, 
sendo que pelo menos 90 
delas ocorreram somente 
neste mês. Ontem mias oito 
pessoas que puderam vol-
tar para a casa vão engros-
sar o montante de 13.463 
cidadãos da cidade que ti-
veram o mesmo final feliz. 
Com 15.127 casos confir-
mados da doença até o mo-
mento e 1.066 óbitos, além 
de outros 19 em investiga-
ção, o município tem hoje 
uma taxa de cura de 89%.

No 3C-GRU, de onde dois 
pacientes foram transferidos 
nesta quinta-feira, outras 47 
pessoas permanecem inter-
nadas no momento, sendo 
12 em UTIs, 33 nas enferma-
rias e duas em observação. 
Nos demais hospitais muni-
cipais a taxa de ocupação de 
leitos de UTI nesta data está 
em 70,2% e a de enfermaria 
em 67,4%. 

FOTO: REPRODUÇÃO/FACEBOOK
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Prezados(as) Condôminos(as),
Em sequência ao deliberado na Assembleia Geral Extraordinária de 15 de julho de 2020, conforme ata 
registrada e, considerando a pandemia do COVID-19 que afeta a todos de maneira indiscriminada, este 
Presidente do Conselho, Síndico em exercício, e para cumprimento de exigências legais, faz saber o 
seguinte:

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente Edital, ficam os senhores condôminos do CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ALTAVISTA, 
convocados para Assembleia Geral Extraordinária nos termos do Artigo 25, Parágrafo 2º da nossa 
Convenção Condominial, e Lei 10.406 artigo 1.348 e Lei 14.010/20 artigo 12, e de forma virtual como 
recomendam nossas autoridades Governamentais e principalmente da área de Saúde, no endereço 
https://www.villagua.com.br e ou App Villagua, disponível gratuitamente nas lojas Play Store e App 
Store(*). A inscrição (lista de presença) será disponibilizada a partir das 00h01 do dia 10 de agosto e 
encerrada às 20h00min do dia 11 de agosto do corrente. No Portal de Serviços Villagua, clicar em 
ASSEMBLEIA ONLINE e seguir a pauta:

ORDEM DO DIA
Item 1 – Eleição de Síndico: mandato de 12 de agosto de 2020 a 30 abril de 2021.
Item 2 – Eleição para a recomposição da Comissão de Obras: mandato de 12 de agosto de 
2020 a 30 abril de 2021.

ATIVIDADES DA ASSEMBLEIA VIRTUAL
10/08/2020   das 00h01min às 15h00min – horário limite para registro de candidatos
  das 15h01min às 18h00min – configuração técnica da(s) candidatura(s) (**)
   das 19h30min às 22h30min – Videoconferência: candidato(s) a síndico(s)
11/08/2020   das 00h01min às 21h00min – VOTAÇÃO
  das 21h01min às 22h00min – APURAÇÃO DOS VOTOS E ENCERRAMENTO.

 OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
A videoconferência e a Assembleia Virtual, serão presididas pelo Presidente do Conselho Consultivo e 
Síndico em exercício.
A plataforma digital será o registro oficial da assembleia.
(*) O endereço assembleia virtual será no www.villagua.com.br ou App Villagua (disponível nas lojas 
Play Store e App Store). Acesse com seu LOGIN e SENHA (fornecido pela administradora). Após entrar 
no Portal de Serviços, clique na opção ASSEMBLEIA ONLINE.
(**) O auxílio a eventual dúvida no caso do registro para as candidaturas de Síndico ou Comissão de 
Obras, será disponibilizado pela Villagua Administradora – dia 10 de agosto de 2020 - entre 10h00min 
e 14h00min, no faleconosco@villagua.adm.br.
Ficam os senhores Condôminos notificados que a não participação da Assembleia Geral Extraordinária 
em apreço no modo "digital", implicará na anuência das deliberações dos participantes, as quais se 
tornarão obrigatórias a todos. Informamos ainda que, nos termos do artigo 1.335, inciso terceiro, do 
Código Civil (lei 10.406), fica condicionado o direito do condômino de votar e participar nas 
assembleias quando estiver quite com as despesas condominiais vencidas.

Guarulhos, 31 de julho de 2020.

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ALTAVISTA
Manoel Luiz Gonçalves
Presidente do Conselho e Síndico em exercício

Prefeitura constrói novas unidades para as 
escolas municipais Jean Piaget e Mário Lago
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O prefeito Guti 
visitou na tarde desta quinta-
-feira (30) o canteiro de obras 
da nova sede da EPG Jean Pia-
get no Jardim Acádio. Além 
dessa unidade, a prefeitura 
está construindo também um 
novo prédio para a EPG Mário 
Lago, no Parque Primavera. As 
antigas unidades, apelidadas 
pejorativamente pela comuni-
dade de “escolas de lata”, serão 
substituídas por prédios novos, 
modernos e confortáveis. As 
instalações seguem padrão de 
primeiro mundo, planejadas 
em todos os detalhes para aten-
der às necessidades de professo-
res, estudantes e funcionários.

De acordo com Guti, o inves-
timento comprova a prioridade 
da atual administração em ofe-
recer o melhor para os alunos 
e profissionais da rede pública 
municipal. “Desde 2002 esses 
alunos sofrem com instalações 
inadequadas. Vamos terminar 

as obras até o final do ano para 
que todos comecem o ano le-
tivo em outra realidade, com 
mais conforto e segurança”.

Para substituir o antigo pré-
dio da EPG Jean Piaget serão 
construídas duas unidades na 
rua Geraldo José de Moura. 
Para abrigar o ensino funda-
mental a nova EPG Jardim Acá-
cio terá 1.805 m² de área cons-
truída, com 12 salas de aula, e a 
nova creche terá 1.062 m², com 
oito salas, sendo quatro de ber-
çário e quatro de maternal.

Os alunos e profissionais 
da EPG Jean Piaget serão trans-
feridos para o novo local e a 
creche abrirá mais vagas para 
atender à demanda da região. 
O complexo terá ainda uma 
ampla área de lazer com qua-
dras poliesportivas, praça de 
convivência para eventos, per-
golado para contação de histó-
rias, estações de jogos/leituras, 
playground com piso especial, 
tudo rodeado por jardins com 
vegetação rasteira, arbustiva, 
árvores e palmeiras.

Guarulhos e cidade chinesa compartilham experiências no combate à covid-19
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Representantes da prefei-
tura e autoridades e médicos da cida-
de chinesa de Yiyang se reuniram em 
mais uma videoconferência para com-
partilhar experiências e dialogar sobre 
medidas de combate ao coronavírus, 
com foco em políticas e ações em prol 
da retomada econômica. O encontro 
virtual ocorreu nessa quarta-feira (29) e 
contou com suporte da Câmara de De-
senvolvimento Econômico e Cultural 
Brasil-China (CDECBC).

Guarulhos apresentou o cenário da 
pandemia no município, abordando o 
início da retomada econômica diante 
da melhora de seus indicadores de acor-
do com o Plano São Paulo. Na ocasião, 
foram discutidas iniciativas de suporte 
à saúde, como um aplicativo que per-
mitirá que empresas, mediante adesão, 
monitorem sintomas da covid-19 de 
forma coordenada com o poder públi-
co. Também foi abordado o processo de 
interação com os setores econômicos 
locais no desenho das medidas de reto-
mada e alguns dos principais indicado-
res do impacto da pandemia na econo-
mia em contexto municipal.

Yiyang expôs experiências de polí-
ticas de “normalidade econômica”, que 
já resultou num retorno de 100% das 

Educação realiza melhorias 
nos CEUs durante a pandemia
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Uma das ações 
prioritárias da gestão pública 
é garantir educação, cultura, 
esporte e lazer de qualidade 
para a população, oferecendo 
ainda mais conforto e segu-
rança. Com esse objetivo, a 
Prefeitura de Guarulhos, por 
meio da Secretaria de Educa-
ção, vem executando uma sé-
rie de reformas, melhorias e 
revitalização na infraestrutura 
dos CEUs (Centros de Educa-
ção Unificados) da cidade du-
rante o período de isolamento 
social causado pela pandemia 
do novo coronavírus.

Constituídos como espa-
ços que promovem a intera-
ção social e familiar, os CEUs 
contribuem para melhorar a 
qualidade social da educação. 
Pensando nisso, mais três fo-
ram inaugurados e entregues 
no último ano: as unidades 
Bonsucesso, Itapegica/São 
Rafael e Continental. Além 

deles, a prefeitura conta com 
mais nove complexos onde 
são oferecidas diversas ativi-
dades gratuitas à população. 

Para que seja mantido o 
padrão dos CEUs inaugura-
dos no ano passado, a Escola 
360, responsável pela admi-
nistração desses espaços, au-
torizou investimentos na re-
vitalização das instalações de 
todos os CEUs da cidade, que 
receberam melhorias como 
pintura, construção de salas, 
reformas de campos, quadras, 
piscinas e muito mais.
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atividades no período atual, mas em 
um novo contexto, com restrições. O 
processo é coordenado por um Comitê 
de Normalidade Econômica Pós-pan-
demia, que tem um grupo de trabalho 
que produz relatórios diários sobre a 
situação econômica local com base 
em informações fornecidas voluntaria-
mente pelas empresas da cidade.

Mesmo que os chineses estejam há 
150 dias sem novos casos, a situação de 
normalidade não é igual antes da pan-
demia. Existem diversas medidas de 
limite e controle da circulação de pes-
soas, e a principal é a identificação via 
QR code para rastreamento e ingresso 
em locais públicos, como restaurantes 
e comércios. Isso facilita a investigação 
epidemiológica dos contatos em caso 
de aparecimento de sintomas. Além 
disso, o ingresso em muitos prédios de 
uso comum ainda é antecedido de me-
dição de temperatura.

Ao final da conferência os represen-
tantes de Yiyang elogiaram a diligência 
das equipes da prefeitura na contribui-
ção significativa e na troca de experiên-
cias, o que não tem sido fácil encontrar 
em outras cooperações que têm sido 
promovidas com cidades de todo o 
mundo no contexto atual.



KAKAU  MASSAGEM
Morena fogosa. Local 
discreto. Atendo só. F: 96414-
1996 (Whats)
HELENA  LOIRAÇA 
MULHERÃO
Completa, Liberal s/ frescura. 
Venha se deliciar. F.: 95965-
5384.
CASA DE MASSAGEM
Relaxe c/prazer  R. Diogo 
Farias 230  Centro Gru.  
2408-8532/  94133-9823
MASSAGEM RELAXANTE
Local discreto. Atendimento 
vip. Fone 93358-0823 Whats

CLASSIFICADOS

99986-8823
3255-2272

espinely@espinely.com.br

Compra
Vende

Conserta
Moedas,
Cédulas,

Ouro, Prata.

Oportunidade

NEGÓCIOS

SERVIÇO ESPORÁDICO
para motorista habilitado 
na categoria (D). Coletas 
e entregas na grande São 
Paulo, interior e também 
disponibilidade para viagens 
interestaduais. Empresa fi ca 
próx: ao terminal São João e 
interessados deverão residir 
próximo pois não pagamos 
condução. Whatsapp: Edson 
(11)99910-2487
MOTORISTA
C/ Experiência, que resida 
em Guarulhos  -  Carteira 
CNH  D,  Salario R$  1.602,00  
+  VT + VR  de R$ 16,00/ 
Dia Enviar  CV  P/  elaine@
renosul.com.br

Precisa-se

EMPREGOS

Relax

SERVIÇOS

Vende-se

IMÓVEIS

ANUNCIE 
AQUI 

 97380-
7685

APTO. VILA RIO DE 
JANEIRO
2 Dorms., Quitado c/ escritura 
130 Mil, particular. F.: 97959-
4649
CASA VILA BARROS
4 Dorms., 1 vaga de gar., 
R$350 mil, aceita permuta a 
negóciar. F.: 2407-4094 or nt omsa iaG

Toda

Feira
6ª
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HORÓSCOPO

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

ÁRIES: Sua energia para seguir em frente com mais força 
estará de acordo com o elemento Fogo. Precisará ser o 
artista principal do que ocorre na sua vida. 

TOURO: Conseguirá avaliar as coisas com uma excelente 
qualidade para conquistar algo muito importante para 
você.

GÊMEOS: Não terá muita paciência neste dia para fazer 
boas coisas, o planeta Júpiter pode lhe favorecer. Não 
conseguirá o que quer com o que precisa.

CÂNCER: Tende fornecer aos outras uma conduta mais 
cautelosa no que tange o seu conhecimento pelos mais 
próximos. 

LEÃO: As dores na região das costas farão você sentir 
que precisa ajustar o seu posicionamento durante todo 
o dia. 

VIRGEM: As coisas podem fazer com que você alimente 
uma qualidade melhor para este dia. O planeta Mercúrio 
tende a valorizar muito as coisas mais sentimentais. 

LIBRA: Exageradas movimentações tendem criar um 
problema para você conseguir fazer o que precisa lhe 
deixando mais fora da realidade. 

ESCORPIÃO: As coisas que você tem sentido com mais 
afi nco terão uma grande chance de soltar a sua paixão. 
Urano irá mexer nos seus sentimentos.

SAGITÁRIO: O teu sentimento menos aplicado irá ganhar 
relevância e infl uência neste dia por causa do Planeta 
Mercúrio. 

CAPRICÓRNIO: Enaltecer suas características, podem 
fazer você ganhar mais moral durante este grande 
momento. 

AQUÁRIO: Conquistar não será um problema para você, 
talvez encontre alguns pequenos desafi os pela frente. 
Não deve desistir.

PEIXES: O planeta Netuno infi ltrará no seu coração todo 
o amor que você precisa para superar algumas questões. 
Virgem irá galgar alguns bons momentos. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
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CEM
ERASXINGU

AVENTU
REIROS

ATIMRTI
WINDCSAC
IRADIVISA
LONGITUD

ED
MARORE

LE
MASAMUST

ADELIRAR
MICAANGRA

CALOTAAIB
MOIAPCA

SURIVI
SRAEL

TPOAUCH
REVEST

IMENTO

O Patrono
do (?):

Duque de
Caxias

Períodos
históricos
ou geoló-

gicos

Que
gostam

de correr
riscos

Mauro
Rasi, dra-
maturgo
paulista

Linha ima-
ginária 

que separa
terrenos

Progres-
sivos

Marinheiro,
em inglês

Artigo
definido

masculino
singular

Silicato
usado
como

isolante

Série de
usinas

nucleares
do Brasil

O "outro
lado" dos
antigos

LPs
(?) polar,

capa de ge-
lo em alta
latitude

"O Tronco
do (?)", 
de José

de Alencar

Empresa 
de Correios
e Telégra-
fos (sigla)

Função do
ladrilho,
em pisos 
e paredes

Vale do 
(?), região
industrial
da Itália

Charlton
Heston,
ator de

"Ben-Hur"

George 
(?), inte-
grante da
banda Kid

Abelha
Arma do
"hacker"
(Inform.)

Nesse
lugar

Humilham
(fig.)

Vítima do
parricida
Rua, em
francês

Deutério
(símbolo)

Prejudicar

Alucinar

Balão de
(?) quente,

o mais
antigo
veículo
aéreo 

Sucesso da banda
Legião Urbana

Atriz que 
interpretou a Fábia 

na novela "Verdades
Secretas" (2015)

(?) espiritual, prática
habitual

em
mosteiros

Gaivota
(bras.)

Vento, em
inglês

Serpente
não vene-
nosa do
Brasil

Pecado
capital

Coordena-
da geográ-

fica que
tem como
referência

o meri-
diano de 

Greenwich
Contudo;
porém

Paquiderme peludo
extinto que se

pretende reviver por
meio de clonagem

Serviço de 
reclama-
ções para
clientes de
empresas

Rafael
Nadal,
tenista

Titânio
(símbolo)
O "S", na
sigla CSN

Modismo tão difundi-
do que quase se torna
obrigatório (inglês)

A sexta nota musical

Interruptor
elétrico

Explosivo
camuflado

Pingos 1.000, em
romanos

Bebida
alcoólica
antilhana

Parque
indígena
projetado
dor Darcy

Ribeiro

3/ati — rue. 4/mica — must — wind. 6/israel — sailor. 8/caninana.


