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Pandemia suspende campanha de 
vacinação contra a raiva animal
Guarulhos foi comunicada nesta sexta sobre a decisão estadual que suspendeu a campanha em todos os municípios paulistas, mantendo 
apenas a imunização de rotina; vacina antirrábica fi cará disponível para a população no Centro de Controle de Zoonoses da prefeitura Pág. 4
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ESPAÇO - Lançamento do foguete Atlas V com o veículo Mars 2020 Perseverance Eda NASA a bordo

Zoo e Refauna iniciam etapa para 
libertar anta Yasmim na natureza

ACONTECE
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sição original recebeu novos movimentos 
e teve sua primeira execução em público. 
Diante da variedade de estilos e esponta-
neidade composicional de Villa-Lobos, o 
espetáculo oferecido pela Gru Sinfônica evi-
dencia a técnica profunda do texto musical 
do compositor. De acordo com o maestro 
Emiliano Patarra, regente da Gru Sinfônica, 
o quarteto de cordas é a formação mais tra-
dicional da música de câmara: a formação 
mais nobre, com dois violinos, uma viola e 
um violoncelo recebeu inúmeras composi-
ções desde a época do Classicismo, por vol-
ta de 1770, até os dias de hoje. 

Para realizar os serviços, haverá fecha-
mento alternado de faixas da rodovia, por 
isso a Concessionária solicita aos motoristas 
que respeitem a sinalização especial e pla-
cas que foram instaladas no trecho. As obras 
de recuperação no pavimento da Via Dutra 
são realizadas periodicamente em todos os 
trechos da rodovia, conforme cronograma e 
acompanhamento da área de Obras da Con-
cessionária.

O gênio do compositor brasileiro Heitor 
Villa-Lobos dá vida ao Som na Tela deste 
sábado (01º), às 20h, com espetáculo da 
Orquestra Gru Sinfônica. Como nas de-
mais edições, a apresentação será ao vivo 
pelas redes sociais das orquestras no You-
Tube (www.youtube.com/channel/UCS9r_
T3pJEr2wnZreRGSo1g), no Facebook 
(www.facebook.com/ojmguarulhos/) e no 
Instagram (www.instagram.com/orques-
tra.em.casa/).

Composto em Nova Friburgo (RJ), em 
1915, o Quarteto nº 1 foi reescrito por Villa-
-Lobos em 1946, ocasião em que a compo-

O período de exibição do seriado 
Chaves no SBT vai acabar, informou a 
emissora em nota oficial divulgada nes-
ta sexta-feira (31). Neste mês de agosto, 
completariam 34 anos da primeira exi-
bição do programa no canal. Segundo o 
comunicado, houve uma notificação por 
parte da Televisa, rede mexicana deten-
tora dos direitos de Chaves, Chapolin e 
Chespirito, de que há um “problema pen-

A CCR NovaDutra realiza a partir desta 
segunda-feira (03), trabalhos de recuperação 
de pavimento em trechos da rodovia Presi-
dente Dutra, entre os quilômetros 224 e 215, 
sentido Rio de Janeiro, em Guarulhos. As ati-
vidades estão programadas para acontecer 
no período noturno, entre 23h e 6h, isso para 
causar o menor impacto possível no tráfego 
da rodovia. Em caso de chuva, os trabalhos 
podem ser adiados ou suspensos.  

Gru Sinfônica expõe a inventividade e genialidade de Villa-Lobos

SBT anuncia que deixará de exibir ‘Chaves’ e ‘Chapolin’

CCR NovaDutra recupera pavimento da via Dutra em Guarulhos

dente a ser resolvido com o titular dos di-
reitos das histórias”.

O SBT diz lamentar a decisão e informa 
que a renovação do contrato de exibição, 
que está garantida apenas até esta sexta-
-feira, 31 de julho de 2020, havia sido con-
firmada “verbalmente”. Recentemente, o 
canal exibia Chaves apenas em dois horá-
rios por semana: às 4 horas da manhã de 
sábado e às 9h30 de domingo.

A anta Yasmim, cria do 
casal Antonia e Antenor e 
nascida há um ano no Zo-
ológico de Guarulhos, deu 
adeus ao parque e a toda 
a equipe do zoo na tarde 
desta sexta-feira (31). Em 
parceria com o projeto 
Refauna, o animal partiu 
rumo ao Rio de Janeiro, 
onde passará por um perí-
odo de adaptação em uma 
área especial até que pos-
sa ser solta na natureza.

O embarque da pe-
quena anta em uma cami-
nhonete rumo à liberdade 
aconteceu tranquilamente. 
Às 14h20, o veículo com a 
preciosa carga cruzou os 
portões do zoológico sob 
os olhos da equipe que 
cuidou do animal desde o 
seu nascimento. “Vamos 
sentir falta da Yasmim, 
porém estamos muito sa-
tisfeitos por reafirmarmos 
um dos grandes pilares do 
zoo, que é nosso papel na 
conservação da biodiversi-
dade, principalmente por 
se tratar de uma espécie 

ameaçada de extinção”, 
comentou Fernanda Maga-
lhães, diretora do Zoológi-
co de Guarulhos.

Outra conquista recen-
te do zoo da cidade foi o 
nascimento de Glória, cria 
de Kiara e Pequi, casal de 
lobos-guará, outra espécie 
que também figura na lis-
ta de animais ameaçadas 
de extinção. O futuro da 
lobinha será definido pelo 
Programa de Conservação 
do Lobo-guará.

Temporariamente fe-
chado devido à pandemia 
de Covid-19, o zoo pode 
ser acompanhado no Face-
book (Zoológico de Guaru-
lhos) e no Instagram (zoo-
guarulhos).

A anta-brasileira (Ta-
pirus terrestris) é o maior 
mamífero terrestre do Bra-
sil. Na natureza a espécie 
se alimenta basicamente 
de folhas e habita áreas 
abertas ou florestas próxi-
mas a cursos d’água. Pode 
chegar aos 35 anos de ida-
de e a pesar 300 kg.

Sábado e domingo, 1º e 2 de agosto de 2020
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Campanha de vacinação contra a raiva 
é suspensa em todo o estado de SP
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Tendo em vista 
crise sanitária imposta pela 
pandemia do novo coronaví-
rus, a Comissão Intergestores 
Bipartite do Estado de São Pau-
lo (CIB/SP) decidiu suspender a 
campanha de vacinação contra 
a raiva animal deste ano em 
todos os municípios paulistas, 
mantendo apenas a imuniza-
ção de rotina de cães e gatos. 
A decisão foi comunicada à Se-
cretaria da Saúde de Guarulhos 
nesta sexta-feira (31).

Desse modo, a administra-
ção municipal informa que a 
vacina antirrábica ficará dispo-
nível para a população no Cen-
tro de Controle de Zoonoses 
(CCZ) da Prefeitura. Para evitar 
aglomerações e o desperdício 
das doses, a população deve 

ligar para o CCZ de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 16h, para 
agendar a data da vacinação.

A vacina antirrábica deve 
ser administrada em todos os 
cães e gatos acima de três me-
ses de idade anualmente, in-

clusive em fêmeas que estejam 
amamentando ou gestantes. O 
CCZ fica na rua Santa Cruz do 
Descalvado, 420, Jardim Triun-
fo (região de Bonsucesso). O 
telefone para efetuar o agenda-
mento é o 2436-3666.

Prefeitura retoma serviço de 
castração gratuita de cães e gatos
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Após alguns 
meses paralisado devido às 
medidas de controle da pan-
demia de covid-19, o serviço 
gratuito de castração de cães 
e gatos será retomado pela 
prefeitura na próxima sema-
na. As primeiras cirurgias se-
rão realizadas nos dias 4, 5 e 
6 de agosto no Departamento 
de Proteção Animal (DPAN), 
em Bonsucesso.

As vagas para esta etapa de 

castrações serão disponibiliza-
das online nesta sexta-feira (31), 
a partir das 9h, no portal do 
DPAN: dpan.guarulhos.sp.gov.
br. As cirurgias serão marcadas 
com intervalos suficientes para 
não gerar aglomeração no local. 
Todas as informações quanto à 
preparação do animal para ci-
rurgia e horários de entrega e 
retirada do pet serão fornecidas 
pelo e-mail passado no mo-
mento do cadastro.

Ciet divulga 17 vagas de emprego
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O Centro Inte-
grado de Emprego, Trabalho 
e Renda (Ciet) divulgou on-
tem mais 17 vagas de em-
prego disponibilizadas por 
empresas parceiras da Secre-
taria do Trabalho de Guaru-
lhos. Para se candidatar, o in-
teressado deverá observar os 
requisitos e, caso esteja den-
tro do perfil desejado, entrar 
em contato pelos números 
2475-9737 / 2475-9723 para 
agendar a retirada da carta 
de encaminhamento para a 
entrevista até as datas infor-
madas em casa vaga.

A função de auxiliar de 
limpeza conta com dez vagas, 
excluída para pessoas com de-
ficiência (PCD), sendo neces-
sário ter ensino fundamental 
(completo ou incompleto) e 
experiência na área. O salário 
é de R$ 1.800,00 mais benefí-
cios e a empresa fica no bairro 
do Macedo. Os interessados 
devem entrar em contato até 

o próximo dia 10 de agosto. 
Para se candidatar uma 

das cinco vagas de auxiliar 
de produção é preciso ter en-
sino fundamental completo e 
experiência em metalúrgica, 
lixadeira e esmerilhadeira. O 
salário é de R$ 1.450,00 mais 
benefícios e a empresa fica 
em Cumbica. Os interessados 
devem entrar em contato até 
o dia 14 de agosto. 

Já a única vaga de auxiliar 
administrativo requer expe-
riência comprovada na área. 
Salário e benefícios a combi-
nar e o trabalho será na Vila 
Galvão. Ligar até o próximo 
dia 6 de agosto. 

Também para a função de 
auxiliar de escrita fiscal existe 
apenas uma vaga em contabi-
lidade e é necessário ter expe-
riência comprovada na área.  
Salário e benefícios a combi-
nar e o trabalho será na Vila 
Galvão. Ligar até o próximo 
dia 6 de agosto.

Município encerra atividades da última recicladora clandestina do Lavras

Mais 4,1 mil máscaras são distribuídas em comunidades
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Nesta semana 
o programa Máscaras pela 
Vida entregou 4.100 másca-
ras de tecido para pessoas 
em extrema vulnerabilidade 
social. Desde abril o progra-
ma já distribuiu 68.520 más-
caras em 61 comunidades e 
Conjuntos Habitacionais de 
Interesse Social (CHIS).

Nessa quinta-feira (30) os 
moradores do CHIS Vila Pi-
mentas II foram beneficiados 
com 800 máscaras, ou seja, 200 
kits contendo quatro máscaras 
de pano, um sabonete, álcool 
em gel 70% e um folheto com 
orientações sobre a covid-19. 

A comunidade do Radia (Ca-
buçu) recebeu 325 kits (1.300 
máscaras) na quarta-feira (29). 
Outros 500 kits (duas mil más-
caras) com 360 pacotes de bis-
coito doados pela Bauducco fo-
ram entregues na comunidade 
do Caxias (Jardim Presidente 
Dutra) na segunda-feira (27).

A ação da prefeitura visa a 
estimular o uso de máscaras 
caseiras na cidade e distribuí-
-las à população necessitada. 
As entregas são feitas por equi-
pes de funcionários das pastas 
e os kits são montados com 
produtos doados por empresas 
e costureiras.

FOTOS: DIVULGAÇÃO/PMG
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DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Na manhã des-
ta sexta-feira (31) fiscais da 
Secretaria de Meio Ambiente 
(Sema) de Guarulhos, com 
apoio da GCM Ambiental, re-
moveram a última recicladora 
clandestina localizada na rua 
Manoel Fernandes Garrote, 
conhecida como rua da Cerâ-
mica, região do Lavras. Os res-
ponsáveis serão responsabili-
zados pelos crimes ambientais 

cometidos na área.
A primeira remoção de 

estabelecimento semelhante 
neste mesmo endereço acon-
teceu no final do ano passado. 
Na ocasião, equipamentos fo-
ram apreendidos e o respon-
sável foi encaminhado ao 7° 
Distrito Policial. Outras ações 
dos fiscais da Sema, em con-
junto com as secretarias de 
Justiça e de Serviços Públicos, 

além da Proguaru e da GCM 
Ambiental, resultaram em 
apreensões de veículos e má-
quinas, além de aplicação de 
multas, processos e detenções.

Com o encerramento das 
atividades desta que era a últi-
ma recicladora clandestina exis-
tente naquela área de interesse 
ambiental, por ter abrigado an-
tiga cava de mineração de areia, 
também termina a emissão de 

densas nuvens de fumaça pre-
ta causadas pela queima de fios 
para aproveitamento do cobre, 
que levavam muitos problemas 
aos moradores da região.

O local vai continuar sendo 
monitorado constantemente 
pela equipe de fiscalização da 
Secretaria de Meio Ambiente. 
Denúncias anônimas podem 
ser feitas através do Disque-De-
núncia Verde: 0800-772-2006. 
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Prefeitura libera retorno de esportes individuais 
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A prefeitura criou 
um protocolo exclusivo para a 
retomada das atividades espor-
tivas na cidade. O anúncio foi 
feito nesta sexta-feira (31) pelo 
secretário de Esportes, Rogério 
Hamam, durante a live do pre-
feito Guti nas redes sociais.

Segundo ele, os treinos 
individuais serão retomados 
primeiramente e a partir des-
te mês práticas esportivas que 
não exijam contato também 
serão liberadas. Os espaços pú-
blicos, no entanto, devem ser 
liberados daqui a 15 dias já que 
ainda passam por adequações 
de segurança.

Nesta sexta-feira (31) a taxa 
de ocupação de leitos de UTI 
para o tratamento da Covid-19 
caiu para 64,8% em Guarulhos, 
uma diferença de 5,4 pontos 
percentuais em relação ao dia 
anterior. No que se refere às va-
gas de enfermaria houve uma 
pequena elevação: de 67,4% 
para 69% nesta data. 

No Hospital de Campanha 
(3C-GRU) mais oito altas foram 
celebradas nesta sexta. Ao todo 
52 pacientes permanecem in-
ternados no local no momento, 
sendo 31 nas enfermarias, 15 
em UTIs e seis em observação. 
Outro ponto positivo que me-

rece destaque é que o índice de 
cura do novo coronavírus na 
cidade alcançou novamente a 
marca mais alta já obtida desde 
o início da pandemia: 89,2%, o 
que equivale a mais de 13.600 
pessoas recuperadas do total de 
15.331 casos confirmados no 
município até agora.

De acordo com o Boletim 
Epidemiológico desta sexta-
-feira também já foram confir-
mados na cidade 1.076 óbitos, 
além de outros 20 que são in-
vestigados no momento. A di-
ferença em relação ao dia ante-
rior é de dez mortes, duas delas 
ocorridas em maio e as demais 
em julho, totalizando duas mu-
lheres e oito homens. Dos dez 
novos óbitos confirmados nes-
ta data três foram na faixa etá-
ria de 40 a 49 anos, dois na de 
50 a 59 anos, dois na de 60 a 69 
anos, dois na de 70 a 79 anos e 
um em idosos com idade igual 
ou superior a 80 anos.

Nelson Cruz de 80 anos foi o 500º paciente 
a receber alta do Hospital de Campanha
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O idoso Nelson 
Cruz, de 80 anos, foi o 500º pa-
ciente a receber alta do Hospi-
tal de Campanha de Guarulhos 
(3C-GRU), de onde saiu cura-
do depois de passar 30 dias 
internado. Ao se despedir de 
seu paciente, a auxiliar de en-
fermagem Adelange Barbosa, 
que cuidou dele durante todo o 
tempo em ele que permaneceu 
no 3C-GRU, se emocionou.

“Todas as altas são uma 
emoção enorme. O seu Nel-
son ficou 30 dias internado 
aqui na nossa tenda e estou 
muito emocionada porque 
cuidei dele desde o início. 
Lembro que ele cantava para 
nós todas as vezes que chegá-
vamos com a alimentação e 
para cuidar dele. Sempre mui-
to carinhoso, ele nos chamava 
de netinhos e netinhas. Então 
vê-lo curado e de alta é uma 
emoção muito grande”, disse.

Guarulhos foi o primeiro 
município do país a construir, 
em seis dias, o Centro de Com-
bate ao Coronavírus, que com-
pletou quatro meses de funcio-
namento nesta semana. Desde 
então já foram realizados no 
local cerca de 40 mil atendi-
mentos, incluindo a triagem 
das pessoas que chegam a pé 
ou pelo sistema drive-thru, exa-
mes, bem como o tratamento 
dos pacientes infectados pelo 
novo coronavírus feito pelo 

Hospital de Campanha que fica 
dentro do complexo.

Com 80 leitos, sendo 24 
de UTI, o hospital realiza im-
portante serviço de comba-
te à pandemia, com 86,51% 
de pessoas curadas. Por esse 
motivo o município acaba de 
renovar por mais um mês o 
contrato do 3C-GRU e, em vez 
de encerrar as atividades no 
local na próxima terça-feira 
(4), vai manter a estrutura 
em funcionamento, a princí-
pio, até 4 de setembro, desde 
que a cidade tenha segurança 
para fechar o complexo nessa 
data, observou o secretário de 
Saúde José Mário Stranghetti.

“Não temos a menor condi-
ção de encerrar o contrato no 
dia 4 de agosto. Por isso, pror-
rogamos. Contudo, a partir do 
próximo dia 15 vamos fazer 
uma logística muito cuidadosa 
de, aos poucos, restringir as in-

ternações no 3C-GRU, que per-
manecerá fazendo somente a 
triagem no sistema drive-thru 
e para quem chega a pé, bem 
como os exames. Já as novas 
internações encaminharemos 
aos demais hospitais da rede, 
se a taxa de ocupação nos per-
mitir, para que no dia 4 de se-
tembro a gente possa encerrar 
o contrato e as atividades no 
local se tudo estiver correndo 
bem”, destacou o secretário.

Stranghetti explicou tam-
bém que para fazer a remoção 
dos pacientes internados no 
3C-GRU utilizará os 12 leitos 
locados dos hospitais privados 
Carlos Chagas e Bom Clima, 
cujos contratos ficam vigentes 
até os dias 8 e 10 de setembro, 
respectivamente. “Porém, é im-
portante deixar claro que so-
mente fecharemos o Hospital 
de Campanha com total segu-
rança”, reforçou.

Falhas no sistema fazem Guarulhos rever 
óbitos por covid-19 nas regiões de Saúde
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A Divisão de 
Epidemiologia e Controle de 
Doenças de Guarulhos atua-
lizou nesta sexta-feira (31) os 
dados do Boletim Epidemio-
lógico da covid-19 divulga-
dos no dia anterior. Por conta 
de uma falha identificada na 
distribuição dos casos por 
regiões de Saúde da cidade, 
foi necessária a correção de 
alguns dados. No entanto, 
não houve alteração no total 
de casos confirmados e de 
óbitos do novo coronavírus 
informados até esta quinta-
-feira (30), os quais ficam 
mantidos em 15.127 e 1.066, 
respectivamente.

Portanto, fica alterada 
apenas a distribuição de 
casos por território. Dessa 
forma, até esta quinta-feira 

(30), o número correto de 
casos confirmados do novo 
coronavírus na Região Cen-
tro é 4.822, com 307 óbitos. 
Na Região Cantareira foram 
registradas 4.101 pessoas 
infectadas e 294 mortes. Na 
Região Bonsucesso, 3.011 
registros e 217 óbitos e, na 
Região Pimentas Cumbica, 
3.054 notificações positivas 
e 248 vítimas fatais.

Além da falha na conver-
são de casos e óbitos por re-
gião de Saúde, a Divisão de 
Epidemiologia e Controle de 
Doenças tem enfrentado di-
ficuldades em razão da ins-
tabilidade dos sistemas ofi-
ciais, mas informa que está 
sempre trabalhando para a 
melhoria na qualidade da 
informação divulgada. 

FOTO: MÁRCIO LINO

FOTO: REPRODUÇÃO/FACEBOOK

Agentes de trânsito começam a receber novos uniformes
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A prefeitura ini-
ciou nessa quinta-feira (30) a 
entrega dos novos uniformes 
para os agentes da Secretaria 
de Transportes e Mobilida-
de Urbana (STMU). Ao todo 
será feita a distribuição de 
112 kits de uniformes de tra-
balho para os profissionais 
da secretaria. Na ocasião da 
entrega, ocorrida no Paço 
Municipal, o prefeito Guti 
estava acompanhado do se-
cretário de Transportes, Pau-
lo Carvalho, e do secretário 
para Assuntos de Segurança 
Pública, Marcio José Pontes.

Cada kit contém duas cal-

ças, duas camisas de manga 
curta, duas camisas de man-
ga comprida, uma jaqueta 
e um par de botas, além de 
capacete, jaqueta de motoci-
clista e botas especiais para 
aqueles que patrulham a ci-
dade utilizando motos.

“Além de facilitar a iden-
tificação dos profissionais 
junto à população, os novos 
uniformes são muito bonitos 
e funcionais. Eles ajudarão os 
agentes no seu trabalho diá-
rio de melhorar as condições 
de trânsito e transporte pú-
blico dentro da cidade”, afir-
mou Guti.

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG



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

Relax

SERVIÇOS

Aluga-se

IMÓVEIS

ANUNCIE 
AQUI 

 97380-7685

VILA SÃO  JORGE
Salão Comercial 125 m² c/ 
mezanino. SALÃO NOVO ! 
F.: 97959-4649

COTA CONTEMPLADA
Crédito Imobiliario R$ 400 Mil 
, Quero R$ 48 Mil  + Divida 
(11) 94372-6658

HORÓSCOPO

ÁRIES: Faça com que tudo aconteça espontaneamente, o 
ânimo resplandecedor emanado pelo gigante Sol inclina-
-se a ser exuberante. 

TOURO: A gravidade daquilo que você deixou para 
última ora irá se chocar com as suas necessidades deste 
momento. 

GÊMEOS: Preserve-se do instinto indiscreto para não 
tocar nas feridas das pessoas que te amam. Provirá do 
componente Ar, um estímulo considerável. 

CÂNCER: Irá se deparar com a solidez sentimental. No 
planeta de Marte determinadas performances terão um 
grande prestígio em relação a esta constelação.

LEÃO: Uma passagem efêmera do oitavo planeta lhe 
fará muito bem para o seu espírito magnético. Necessita 
examinar as suas capacidades para decidir.

VIRGEM: O componente terra atua em convergência 
favorável com a constelação de Virgem. Decorrerá um 
grande prestígio em relação a tudo isso.

LIBRA: Determinados episódios que ocorrerão no 
planeta gigante de Saturno irão incentivar afazeres mais 
otimistas. 

ESCORPIÃO: No planeta anão Plutão suas inconstâncias 
estarão presentes, o qual conceberá com que você dete-
nha um brutal vigor para ir de encontro a conquista. 

SAGITÁRIO: Com íntegra força ondular do planeta 
jupteriano sua perspectiva de vitória tende a aumentar 
no dia de hoje.

CAPRICÓRNIO: Boas e vultosas metamorfoses derivadas 
de Marte virá para esta constelação. Destacará uma 
postura mais ousada e antagonista. 

AQUÁRIO: Algo de fundamental importância irá brilhar 
para você durante a sua jornada em busca de respostas 
para o amor. 

PEIXES: Na passagem do satélite Lua sucederá muitos 
episódios adequados para os signos de Peixes. Isso 
provocará você um pouco mais.
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VARIEDADES www.fmetropolitana.com.br

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

Acesse

e divirta-se com diversos
www.coquetel.com.br
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BEP
LATICINIO

REITERADOS
LIXAETNS

DOETEREO
MOCHILAMAIS

PUMACARD
ASSRAOO

UNTATELAQ
CONGAPAU
ADUCASA
DRENOSTD

MÃOSPTER
OSMEDICI

EVENTUAL

Ilíaco,
púbis e
ísquio
(Anat.)

"Agora é
que são
(?)", dito
popular

Em (?):
em estado

natural

Instru-
mento da
manicure

Indígena
que 

habitava o
México

Kate
Winslet,
em "Tita-
nic" (Cin.)

Monique
Evans, 

apresenta-
dora de TV

Verbo
favorito

do mate-
rialista

"(?) ao
alto!",

ordem do
assaltante

Presidente
que, durante
a Ditadura, 
criou o PIS

Rio do MS

Tipo de
lagarto

Fenda da
camisa
Aberto,

em inglês

Proteção
de janelas
Arma, em

inglês

Los (?),
cidade
chilena

"Arsenal",
no placar

(fut.)

Pedido do
guloso

Base da 
argamassa

Impalpável
(fig.)

A ele, em
inglês

Portugal, em relação
à expansão marítima

Embarcação do
milionário

Repetidos

Queijo,
manteiga
ou iogurte

Cartão,
em inglês
Rua sem
curvas

(?) James, cantora
norte-americana 

de jazz Mais
populosa ilha grega

Bolsa do
estudante
Felino sel-
vagem da
América,
não tem
manchas
ou pintas

Vantagem de alber-
gues, em comparação

a hotéisCoíbe o
som alto em veículos

Que ocorre de 
vez em quando

"(?) Simpsons",
desenho animado

(?)-brasil,
árvore
Césio

(símbolo)

Tubos que
conduzem

líquido
para fora
do corpo
(Med.)

Prepara 
a forma
do bolo
Dança
popular
cubana

3/apa — gun — him — tiú. 4/card — open — rama. 5/andes.

DA REDAÇÃO -DA REDAÇÃO - A Agência Fu-
nerária Municipal, localizada 
no centro de Guarulhos (rua 
Oswaldo Cruz, 77), volta a 
atender o público a partir des-
ta segunda-feira (3), das 7h às 
19h. Para reduzir a concentra-
ção de pessoas e os riscos de 
disseminação do novo corona-
vírus, serão atendidos até dois 
familiares por vez.

Outros cuidados para evitar 
a transmissão da covid-19 estão 

sendo tomados pelo Departa-
mento de Serviços Funerários 
de Guarulhos, como o limite de 
duas horas de duração dos ve-
lórios realizados nos períodos 
manhã e tarde e a orientação 
às famílias para manterem, no 
máximo, dez pessoas dentro 
das salas de velório. Em ca-
sos confi rmados ou suspeitos 
do novo coronavírus, demais 
doenças respiratórias ou re-
lacionadas a infecções gerais, 

há apenas despedida em local 
aberto antes do sepultamento. 
Neste momento de pandemia, 
independente da causa do óbi-
to, todas as urnas são lacradas 
e não podem ser paramentadas 
com fl ores ou outros artigos fu-
nerários.

O atendimento na agên-
cia funerária da Necrópole do 
Campo Santo (cemitério da 
Vila Rio) não sofreu alterações 
e ocorre 24h por dia.

Agência Funerária Central volta a 
atender a partir de segunda-feira


