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Salário Mínimo 181
Disque-Denúncia Sempre incentivamos a união da classe empresarial. Neste 

momento, estarmos juntos é ainda mais importante”, 
Silvio Alves, presidente da ACE-GuarulhosEuroBovespa Dólar
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ESPAÇO - Lançamento do foguete Atlas V com o veículo Mars 2020 Perseverance Eda NASA a bordo

Prefeitura revitaliza Praça das Pedras 
em parceria com moradores da região
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fanpage do evento no Facebook. Na edição deste 
dia 5 o sarau conta com a participação da poetisa 
Cléa Magnani Pimenta, participante do Sarau do 
Beco dos Poetas, promovido pela Editora do Beco, 
que editou seu primeiro livro, Do Outro Lado da 
Rua. Cléa também participou de algumas antolo-
gias e publicou um segundo livro, Faça o que Seu 
Médico Diz, Não Faça o que Eu Fiz, obra em que 
conta sua vivência como cuidadora de seu marido 
com Alzheimer. Sexta e sábado, dias 7 e 8 de agos-
to, às 20h, é a vez do A Casa Mostra, evento que 
reúne artistas de linguagens diversas, que mesmo 
de modo virtual interagem com o público. 

agosto (São Paulo, Espaço das Américas) e 24 de 
agosto (Curitiba, no Teatro Positivo).

Foi de Hunting High And Low, o álbum, que 
saíram sucessos do grupo como Take On Me, The 
Sun Always Shines On TV, Train Of Thought e a 
própria Hunting High And Low. O grupo vai to-
car a íntegra do álbum com a formação completa 
pelo cantor Morten Harket, o tecladista Magne 
Furuholmen e o guitarrista Pål Waaktaar-Savoy. O 
grupo lançou nove álbuns de estúdio e 40 singles, 
com um total de mais de 60 milhões de cópias 
vendidas.

Apresentações musicais, leitura de poesias e 
crônicas, pockets com piadistas e contadores de 
causos, compartilhamento de desenhos e pintu-
ras. A Casa de Cultura Popular São Rafael amplia a 
oferta de atividades culturais no formato de even-
tos virtuais ao vivo com o objetivo de proporcio-
nar conteúdos diversificados aos participantes e 
desenvolvimento para artistas iniciantes. Iniciativa 
da prefeitura por meio da Secretaria de Cultura, os 
eventos são gratuitos e abertos a artistas das mais 
diferentes linguagens.

Às quartas-feiras, sempre das 19h às 21h, acon-
tece o Sarau Amor e Esperança, veiculado pela 

A Escola de Administração Pública de Gua-
rulhos (Esap) realizará no próximo dia 13, às 19h, 
o bate-papo “O papel do líder em momento de 
pandemia”, direcionado a servidores municipais. A 
conversa será mediada pelo mestre em gestão pú-
blica e diretor de Recursos Humanos da Prefeitura 
de Guarulhos, Murilo Lemos, e terá como convida-
da a analista de perfil comportamental Fernanda 
Carmona. Servidores interessados podem se ins-

Um dos primeiros shows confirmados para 
2021 é a turnê mundial A-HA: Hunting High And 
Low, que seria realizada este ano mas acabou re-
marcada por causa da pandemia. Os shows da 
turnê mundial para celebrar o aniversário de 35 
anos do grupo norueguês serão dentro de um 
ano, em agosto de 2021. Não há ainda informa-
ções obre a venda de ingressos. As novas datas 
da passagem do grupo pelo Brasil são 14 de agos-
to (Salvador, na Arena Fonte Nova); 18 de agos-
to (Belo Horizonte, na Expominas Arena); 19 de 
agosto (Rio de Janeiro, na Jeunesse Arena), 21 de 

Casa de Cultura São Rafael oferece mais eventos virtuais nesta semana

Liderança em tempos de pandemia é tema de palestra com servidores

Shows do A-Ha no Brasil são anunciados para agosto de 2021

crever até 11 de agosto pelo link http://portaleduca-
cao.guarulhos.sp.gov.br/esap/formulario/indexA-
luno.php e, no dia, o servidor receberá um link pelo 
e-mail cadastrado para acessar o vídeo ao vivo. 

Para o secretário de Gestão, Adam Kubo, é im-
portante que as chefias estejam atentas às mudan-
ças que ocorreram naturalmente em tempos de 
pandemia e saibam como gerenciar seus funcioná-
rios da melhor forma possível. 

Um mutirão entre 
moradores dos arre-
dores da praça Gilber-
to Van Mill, conhecida 
como Praça das Pedras, 
no Macedo, e a prefeitu-
ra, levou na última se-
mana ação especial de 
revitalização ao endere-
ço que costuma ser bas-
tante procurado para 
caminhadas e atividades 
de lazer de crianças e 
adultos.

A ação, coordena-
da pela Secretaria de 
Governo com a par-
ticipação das pastas 
de Serviços Públicos, 
Meio Ambiente e Obras, 
além de Proguaru, con-
tou com a revitalização 
das luminárias realiza-
da pelo Departamento 
de Iluminação Pública 
(DIP), capina e varri-
ção, além de reparos em 
muros e sarjetas. Houve 
ainda a pintura de esca-

das e muros, realizadas 
em sistema de mutirão 
no último sábado, com 
ajuda da população.   

“A praça das Pedras 
sempre mereceu uma 
atenção especial da ad-
ministração e desta vez 
teve uma participação 
especial de moradores e 
vizinhos que estão aju-
dando a cuidar do local. 
Quando as pessoas par-
ticipam de uma revita-
lização como essa, elas 
cuidam mais”, explicou 
Edmilson Americano, se-
cretário de Governo, que 
esteve presente no muti-
rão realizado sábado.

O pátio principal da 
praça recebeu pintura 
no solo, com demarca-
ções para a prática de 
ginástica, futebol e dan-
ças, que são realizadas 
no local no período no-
turno, entre segunda e 
sexta-feira.

Quarta-feira, 5 de agosto de 2020



 

3ACONTECEwww.fmetropolitana.com.br

Explosões deixaram pelo menos 73 mortos e milhares de feridos em Beirute
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Duas fortes ex-
plosões sucessivas ontem na 
região portuária da capital do 
Líbano, Beirute, deixou ao me-
nos 73 mortos e 3,7 mil feridos, 
semeando o pânico e provo-
cando uma imensa coluna de 
fumaça. Segundo fonte do Mi-
nistério da Saúde, o balanço é 
provisório e pode subir ainda 
mais, uma vez que os hospitais 
da capital estão saturados pelo 
fluxo de feridos.

As explosões, que ocorre-
ram na área portuária e cuja 
origem ainda não foi determi-
nada, foram ouvidas em vários 
bairros da cidade e fora dela. 
No Chipre, uma ilha mediterrâ-
nea situada a 180 quilômetros 
a noroeste de Beirute, os mo-
radores relataram ter ouvido 
as duas grandes explosões em 
rápida sucessão. Um morador 
da capital, Nicósia, disse que 
sua casa tremia, sacudindo per-
sianas.

O presidente do Líbano, 
Michel Aoun, convocou uma 
reunião de emergência do Con-

selho de Defesa Supremo, de 
acordo com uma postagem do 
Twitter oficial da presidência. 
O primeiro-ministro, Hassan 
Diab, decretou luto nacional 
para a quarta-feira. “Uma gran-
de catástrofe atingiu o Líbano 
hoje”, declarou Diab. Em um 
duro pronunciamento na TV, 
Diab disse que aqueles respon-
sáveis pelas explosões “vão 
pagar o preço”. “Eu prometo a 
vocês que essa catástrofe não fi-
cará sem que seus responsáveis 
sejam punidos. Eles pagarão o 
preço”, disse Diab.

Segundo a agência de notí-
cias estatal, a fonte da explosão 
foi um incêndio em um arma-
zém com produtos inflamáveis 
confiscados nas proximidades 
do porto, mas as causas não 
foram ainda esclarecidas. Os 
primeiros relatos são de que se 
trata de material como nitrato 
de amônio. “Os fatos sobre este 
armazém perigoso que existe 
desde 2014 serão anunciados 
e eu não irei antecipar as in-
vestigações”, disse o primeiro-

-ministro. Hospitais da cidade 
ficaram lotados e chegaram a 
recusar feridos por falta de ca-
pacidade para atendimento. A 
Cruz Vermelha libanesa afir-
mou que qualquer ambulância 
disponível no norte ou sul do 
país e em Bekaa seria enviada 
para Beirute.

Nas redes sociais, mora-
dores relatam que janelas de 
edifícios e vitrines de lojas es-
tilhaçaram. Conversando com 
repórteres, o chefe de seguran-
ça interna do Líbano, Abbas 
Ibrahim, se recusou a especu-
lar sobre a causa da explosão 
dizendo “não podemos anteci-
par as investigações”.

Nas proximidades do dis-
trito portuário, os danos e a 
destruição são enormes. Mui-
tos residentes feridos andavam 
nas ruas em direção a hospitais 
e carros foram abandonados 
nas ruas com os airbags infla-
dos. A mídia local transmitiu 
imagens de pessoas presas em 
escombros, algumas cobertas 
de sangue.

Jorge Oliveira é o 8º ministro 
diagnosticado com covid-19

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O ministro-chefe 
da Secretaria-Geral da Presi-
dência, Jorge Oliveira, foi diag-
nosticado com covid-19. Segun-
do o ministério, ele passa bem, 
seguirá em isolamento e despa-
chará remotamente. Oliveira é 
o oitavo integrante do primeiro 
escalão do governo a ser conta-
minado pelo novo coronavírus.

Agora, dos quatro minis-
tros que despacham no Palá-
cio do Planalto, apenas o chefe 
da Secretaria de Governo, Luiz 
Eduardo Ramos, disse não ter 
sido contaminado. Na segun-
da, o ministro Walter Braga 

Netto, da Casa Civil, afirmou 
que seu teste deu positivo. O 
general Augusto Heleno, chefe 
do Gabinete de Segurança Ins-
titucional (GSI), se infectou em 
março, após voltar de viagem 
oficial aos Estados Unidos.

O presidente Jair Bolsonaro 
foi diagnosticado com corona-
vírus em 7 de julho. Por mais 
de duas semanas, ele perma-
neceu isolado no Palácio da Al-
vorada, com despachos e reu-
niões por videoconferência. 
Na semana passada, a primei-
ra-dama Michelle Bolsonaro 
afirmou estar com a doença.

O Planalto registrou 50 no-
vos casos de coronavírus, en-
tre 10 e 31 de julho, e chegou 
a 178 contaminações desde o 
início da pandemia. Com 3,4 
mil funcionários, a sede do 
Executivo não manteve isola-
mento total no período. O le-
vantamento não contempla os 
casos de Braga Netto e de Jorge 
Oliveira.

FOTO: MATEUS BONOMI/ESTADÃO
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EDITAL DE EXUMAÇÃO

IDEROL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA 
CNPJ/MF nº 46.006.482/0001-98 - NIRE nº 35218037201
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO DE SÓCIOS

Convidam-se os seus sócios: Vasco Antônio Rossetti (CPF 
059.838.278-04); Arlindo José Rossetti (CPF 221.538.708-44); Es-
pólio de Carlos João Rossetti (CPF 033.394.320-15) e José Ângelo 
Rossetti (CPF 118.456.000-53) para se reunirem em assembléia 
geral extraordinária, a realizar-se na sede social na Rua João 
Gonçalves nº 287, 2º andar, centro da cidade/município de Gua-
rulhos, estado de São Paulo, no dia 12 de agosto de 2020 (quarta-
-feira), às 10 horas, em primeira convocação, e em segunda e úl-
tima convocação às 10h30m do mesmo dia 12/08/2020, a fi m de 
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Alteração dos es-
tatutos sociais. - alteração da razão social para: IDEROL ADMINIS-
TRAÇÃO DE BENS LTDA; - alteração do objeto social - substituir a 
administração de consórcios pela administração de bens; - extin-
guir a ouvidoria. b) Outros assuntos de interesse da sociedade.
Guarulhos/SP, 31 de julho de 2020. Vasco Antônio Rossetti - Sócio.
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Guarulhos adquire novas ambulâncias para transporte ambulatorial
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O prefeito Guti 
apresentou, durante live nas 
redes sociais, as três novas 
ambulâncias adquiridas pela 
prefeitura para o transporte 
ambulatorial dos pacientes. A 
aquisição, feita através de lici-
tação, foi possível através de 
uma emenda parlamentar de 
2018, do ex-deputado estadu-
al Gileno (Patriota). 

Cada viatura custou R$ 74 
mil e já está disponível para 
atendimento. “São os primeiros 
veículos no Brasil adaptados 
nesse modelo que é mais com-
pacto pensado para ser mais 
ágil no trânsito”, afirmou Guti.

Guti explicou que os veí-
culos, modelo Peugeot, foram 
adaptados com uma inter-
venção que alonga a lataria. 
Dessa forma, eles suportam 

o comprimento de uma maca 
de quase dois metros.

As novas ambulâncias 
serão utilizadas para trans-
portar pacientes para realizar 
hemodiálise, tratamento de 
câncer, além daquelas pesso-
as que estejam acamadas e as 
que necessitam de transferên-
cia entre hospitais.

O Boletim Epidemiológico 
divulgado pela Secretaria da 
Saúde ontem revela que 15.961 
pessoas já foram diagnostica-
das com o novo coronavírus 
na cidade. Enquanto isso, os 
indicadores de cura estão em 
89,6%, enquanto que a letalida-
de é de 6,8% nesta data, quando 
mais quatro pessoas receberam 
alta do Hospital de Campanha 
do município (3C-GRU). 

Construído em seis dias 

com toda a infraestrutura ne-
cessária para o tratamento dos 
casos mais graves do novo 
coronavírus, o 3C-GRU tem 
no momento 47 pacientes in-
ternados, sendo 17 em UTIs, 
27 em enfermaria e três em 
observação. No consolidado 
dos demais hospitais do mu-
nicípio, incluindo os contratu-
alizados pela prefeitura, a taxa 
de ocupação de leitos de UTI 
nesta terça-feira é de 81% e a 
de enfermaria, 63,1%.

Além da confirmação de 
64 novos casos de coronaví-
rus, também foram incluídos 
no Boletim Epidemiológico da 
covid-19 desta terça-feira mais 
dois óbitos de julho, um de 
mulher e outro de homem, que 
estavam sob investigação. Um 
ocorreu na faixa etária de 30 a 

39 anos e o outro entre idosos 
de 70 a 79 anos. Com isso, o 
total de mortes pelo novo co-

ronavírus em Guarulhos é de 
1.088 até o momento. Outras 
16 seguem em investigação. 

Atendimento no mutirão de teste 
rápido para covid-19 será por senha
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A Secretaria da 
Saúde de Guarulhos promove 
nesta quinta e sexta-feira, dias 
6 e 7 de agosto, o primeiro 
mutirão de teste rápido para 
covid-19, que será realizado na 
tenda do Bosque Maia, das 9h 
às 15h. A testagem é destinada 
às pessoas que já tiveram con-
tato com pacientes infectados 
pelo novo coronavírus, não 
sendo necessário efetuar agen-
damento prévio. Para partici-
par da ação o interessado deve 
levar documento de identida-
de e cartão do SUS e não pode 
estar com síndrome gripal no 
dia do exame. O atendimento 
no local será feito por meio da 
distribuição de senhas.

É importante destacar que 
quem estiver com síndrome 

gripal pode agendar o teste 
rápido em uma das 69 Unida-
des Básicas de Saúde (UBS). 
Já aqueles que forem fazer a 
testagem no mutirão devem 
acessar o Bosque Maia a pé, 
uma vez que não haverá es-
paço para estacionamento de 
veículos no local.

O Bosque Maia não está 
aberto para a circulação do 
público e somente uma área 
será delimitada para a realiza-
ção do mutirão, com demar-
cação no solo para que seja 
respeitado o distanciamento 
social. Logo na entrada da 
tenda haverá mesas para a 
recepção do público, onde 
também serão preenchidas as 
notificações dos casos. Depois 
de passar por esse setor a pes-
soa será encaminhada para a 
testagem e, em seguida, para 
a retirada do laudo.

A estimativa é realizar cer-
ca de dois mil testes rápidos 
por dia no Bosque Maia. A 
testagem será feita por meio 
de uma picada no dedo e o 
resultado fica pronto em apro-
ximadamente 15 minutos. As 
pessoas que testarem positivo 
para covid-19 serão acompa-

nhadas pela equipe profissio-
nal da Unidade Básica de Saú-
de onde são cadastradas.

Idosos e pessoas com de-
ficiência devem evitar parti-
cipar dos mutirões, uma vez 
que a Secretaria da Saúde já 
está formalizando parcerias 
para a disponibilização de ou-
tros espaços exclusivos para 
a testagem dessa população. 
Além de pessoas que tiveram 
contato com pacientes infec-
tados pelo novo coronavírus, 
podem realizar o teste rápido 
motoristas de transporte pú-
blico, entregadores de com-
pras por aplicativos ou deli-
very e trabalhadores da área 
de segurança pública.

Os próximos mutirões se-
rão realizados nos dias 13 e 
14 no Terminal de Ônibus da 
Vila Galvão (rua Cristiane, 01, 
Vila Alice), nos dias 20 e 21 no 
Terminal de Ônibus Pimentas 
(estrada Juscelino Kubitschek 
de Oliveira, 4.494, Jardim Al-
bertina) e nos dias 27 e 28 no 
Supermercado Comercial Es-
perança (estrada Guarulhos 
Nazaré, 4.201, Jardim São 
João). O horário é sempre o 
mesmo: das 9h às 15h.

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG
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Guarulhos receberá conferências em 
versão online do TEDx em setembro
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Uma das confe-
rências de compartilhamento 
de ideias mais inspiradoras 
de todo o mundo finalmente 
chega a Guarulhos. A primei-
ra edição do TEDx Macedo, 
que acontece em setembro 
com o tema Essência, promete 
reunir nomes de grande im-
pacto na cidade em torno de 
temas como cultura, esporte, 
educação, direitos humanos, 
entre outros.

Com o apoio da Prefeitura 
de Guarulhos, O TEDx Mace-
do recebe o nome do bairro 
localizado na região central de 
Guarulhos. O evento inicial-
mente aconteceria no Teatro 
Adamastor, que fica localizado 
exatamente no bairro Macedo, 
mas devido à pandemia será 
realizado 100% online, com 
transmissão gratuita via Zoom, 
YouTube e Facebook. O evento, 
conhecido no mundo todo, já 
deu voz a grandes personalida-
des mundiais e nacionais como 
Bill Gates, Brené Brown, Taís 
Araújo, Bruna Lombardi, Abí-
lio Diniz, dentre tantos outros.

O tema do TEDx Macedo 
parte do reconhecimento da es-
sência humana para fortalecer 
a união. Para tanto, a programa-
ção conta com a participação 
de palestrantes que abordam 
o assunto a partir de suas tra-
jetórias pessoais como a atriz e 
apresentadora Adriana Lessa, o 
cientista social e advogado Ga-
briel Bernardo, a atriz Jacqueli-
ne Sato, o empreendedor e au-
tor João Pacífico, a jogadora do 
Atlético de Madrid e da Seleção 
Brasileira de futebol feminino, 
Ludmila Silva, e o ator, músico, 
empresário, roteirista, produtor 

e diretor Mauro de Souza.
Para abrilhantar ainda 

mais o evento, os cantores 
guarulhenses Edgar, Warley 
Noua e João Perreka, bem 
como os músicos Maquinário 
Roots, DJ Sophia e o apresen-
tador Cauê Fabiano, integram 
as apresentações culturais do 
TEDx Macedo. Com mais de 
20 milhões de seguidores em 
seu canal do TED Talks, no 
YouTube, e com vídeos com 
milhões de visualizações, os 
eventos TEDx têm como obje-
tivo promover ideias e histórias 
que merecem ser compartilha-
das. Em Guarulhos a organiza-
ção e a curadoria são de respon-
sabilidade de Caetano Tona, 
Organizador Licenciado TED. 
A programação do evento e 
informações para as inscrições 
estão no site www.tedxmace-
do.com.br.

TED é uma organização 
sem fins lucrativos com o espí-
rito de promover ideias que me-
recem ser espalhadas. Começou 
com uma conferência de quatro 
dias na Califórnia há 30 anos e 
cresceu para apoiar ideias que 
mudam o mundo por meio de 
iniciativas diversas. O evento é 
organizado de forma indepen-
dente, no espírito das ideias 
que merecem ser espalhadas. 
O TEDx é um programa de 
eventos locais, auto-organiza-
dos, que reúne pessoas para 
compartilhar uma experiência 
semelhante ao TED. Em um 
evento TEDx, TED Talks e 
palestras ao vivo estão juntas 
para promover discussões e 
conexões. TED fornece orien-
tações e diretrizes sobre como 
fazer um evento TEDx.

Na volta do recesso parlamentar, 
vereadores deliberam 53 itens 

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - No retorno do 
recesso parlamentar, os verea-
dores analisaram todos os 53 
itens que estavam na pauta 
da sessão extraordinária. Por 
conta da pandemia do corona-
vírus, os trabalhos continuam 
sendo realizados remotamente 
por enquanto, através de vide-
oconferências transmitidas ao 
vivo pela TV Câmara. O presi-
dente da Casa, Professor Jesus 
(Republicanos), afirmou que 
foi feito um levantamento em 
outras Câmaras Municipais e 

a maioria também optou por 
permanecer com as ativida-
des feitas de maneira virtual. 
“A Câmara precisa trabalhar. 
Vivemos um momento de 
pandemia, mas o trabalho tem 
que continuar”, disse.

Para esse segundo semes-
tre, Jesus espera que as vo-
tações dos projetos, tanto de 
autoria da prefeitura quanto 
dos parlamentares, ocorram 
normalmente. “Esse semestre 
teremos as eleições e isso re-
quer um trabalho mais árduo 

dos vereadores”, completou 
ao falar sobre as expectativas 
para os próximos meses.

Na Ordem do Dia, foram 
deliberados favoravelmente 35 
requerimentos com pedidos 
de informações para o Execu-
tivo sobre assuntos variados, 
como canalizações, contra-
tações feitas pela prefeitura, 
situação de equipamentos de 
saúde, entre outros.

Também tiveram delibera-
ção favorável 18 projetos que 
seguem agora para análise 
das Comissões Técnicas antes 
de passarem por dois turnos 
de votação em Plenário. Den-
tre eles, destaque para o PL 
1401/2020, de Gilvan Passos 
(PSD), que cria o Programa 
de Redistribuição de Alimen-
tos Excedentes em períodos 
de calamidade pública, e o PL 
1531/2020, de Maurício Brin-
quinho (PT), sobre medidas 
extraordinárias para preven-
ção, combate e erradicação do 
coronavírus.

FOTO: REPRODUÇÃO/YOUTUBE

Tradicional Feijoada Solidária do CME terá versão ‘Drive-Thru’ neste ano
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O turbulento 
ano de 2020 não fará com que 
o Conselho da Mulher Empre-
endedora (CME) da Associa-
ção Comercial e Empresarial 
de Guarulhos (ACE-Guaru-
lhos) deixe de organizar a tra-
dicional Feijoada Solidária do 
órgão. A 13ª edição do evento 
acontecerá no próximo dia 
30 de agosto, um domingo, 
com novo formato, por conta 
da pandemia. Serão dois mé-
todos de entrega: Drive-Thru 
(sistema pegue-leve) e Deli-
very (receba na sua casa).

A compra só poderá 
ser feita, de maneira ante-
cipada, por meio do link 
https://www.sympla.com.
br/13-feijoada-solidaria-do-
-cme---30082020__922371 e 
parte da renda será revertida 
em cestas básicas para o Pro-
jeto ACE/Rotary Guarulhos 
COM-VIDA/20.

Cada kit completo - fei-

joada, arroz, farofa, couve e 
vinagrete -, custa R$ 50 e ser-
ve duas pessoas. Quem optar 
pelo Drive-Thru, deverá retirar 
o kit na avenida Avelino Alves 
Machado, 547, no Jardim Pi-
nhal, das 12h às 15h do dia 30 
de agosto. Vale ressaltar que 
não será possível realizar o pa-
gamento no local.

Já quem escolher a versão 
Delivery, terá que pagar uma 
taxa de entrega - sendo que o 
valor vai variar de acordo com 
a localidade. O serviço estará 

disponível das 11h30 às 14h.
Superintendente do CME, 

Camila Amato afirmou que, 
além do caráter solidário, a 
ação disponibilizará uma ali-
mentação de qualidade aos 
participantes, sem desrespei-
tar às orientações das autori-
dades sanitárias. “O tempero 
da feijoada ficará por conta 
da renomada chef Teresinha 
Dotto, do Buffet Paris. Quem 
puder colaborar, vai ajudar a 
entidades sociais e degustará 
um prato saboroso”, disse.

Apoio e patrocínio
As empresas que se interessarem em apoiar a Feijoada So-

lidária – e ter suas marcas divulgadas na ação – podem entrar 
em contato com o CME, por meio do telefone 2137-9333 ou do 
e-mail camilaamato@aceguarulhos.com.br. Presidente da ACE-
-Guarulhos, Silvio Alves convidou os empresários da cidade a 
participarem do evento. Seja na compra de kits ou no apoio fi-
nanceiro para a produção da feijoada. “Sempre incentivamos a 
união da classe empresarial. Neste momento, estarmos juntos é 
ainda mais importante. Além de comprar o kit, os empreendedo-
res podem ajudar por meio de patrocínios à ação. Todo tipo de 
auxílio é bem-vindo”, finalizou o dirigente.

FOTO: DIVULGAÇÃO
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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
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HORÓSCOPO

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

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

NOME LIMPO JÁ
C/ Rapidez e segurança 
100% dentro da Lei CPF e 
CNPJ. 95328-9829 Whats./ 
3105-7745

CASA TÉRREA GOPOUVA
2 dorms, sala, coz, wc, 2 
vagas, 134 m². Nec. acab. 
280 mil. 99675-5655
APTO MORADA DO SOL
2 Dorms., 1 vga., R$ 150 Mil 
ac. auto parte de pgto. F.: 
96755-1166
APTO. CECAP
Cond Alagoas. 3 dorms. + 
dep 1 wc  1 vaga quadra 
academia.  190 mil. fi nanc.. 
F.: 94249-5706.

REPRESA NAZARÉ PTA.
Terreno de 1.000Mts², entr. 
10. Mil  e 50x R$ 1.200, 
e terreno c casa,preço a 
combinar.F: 99935-6619/ 
97589-1682
IGARATÁ/ STA. ISABEL
Chácaras planas 1.000Mts² c/ 
luz, entrada R$ 10 Mil, Iniciais 
R$ 500,00/Mês  - LEI 6766. 
Fs.: 4328-5097/ 96717-5097
STA. ISABEL/IGARATÁ
Sítios 20 Mil Mts², entrada  
R$ 30 Mil iniciais R$ 700,00/
Mês, c/ casa 4 dorms., 
entrada  R$ 80 Mil Iniciais R$ 
1.000,00/Mês Fs.: 4328-5097/ 
96717-5097

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

ÁRIES: Pode apresentar um quadro desconexo do 
esperado para o seu desenvolvimento neste momento. 
Esse estresse.

TOURO: Se você raciocinar bem poderá alcançar 
determinados níveis neste momento, com emoções 
controladas.

GÊMEOS: Todas as questões estéticas tendem a 
potencializar as suas chances neste dia, pois o pequeno 
planeta vermelho te ajudará muito. 

CÂNCER: Os teus sentimentos fi carão mais confusos que 
o comum, mas poderá equilibrar com calma. O que pode 
vir a te ajudar neste dia é o satélite Lua com bons fl uídos. 

LEÃO: O planeta de Netuno trará diversos sentimentos 
de realização para este momento diferenciado. Tenha 
calma em suas decisões.

VIRGEM: Toda a sua capacidade de organizar as coisas 
fi carão muito bem defi nidas neste momento e, assim 
poderá refl etir. 

LIBRA: Alguns aspectos estarão muito mais fortes que o 
normal, neste caso serão de coisas boas. Essa plenitude 
pode vir a receber uma grande ajuda do planeta Vênus.

ESCORPIÃO: Com uma personalidade forte e de quem 
não desistirá facilmente, terá constantes mudanças. de 
Urano fará com que você apresente muita percepção.

SAGITÁRIO: Toda a sua potência fi cará extremamente 
vultuosa neste dia diferenciado dentro do ambiente de 
trabalho. 

CAPRICÓRNIO: Você irá mostrar tudo o que sua força 
pode fazer para indicar uma grande resistência sobre 
determinados problemas.

AQUÁRIO: As refl exões estarão mais favorecidas neste 
momento lacônico. O planeta Saturno irá ser muito 
favorável neste dia.

PEIXES: Apresentará uma personalidade voltada para o 
cumprimento de missões e assim não deixará a desejar 
neste momento da sua vida.

HELENA  LOIRAÇA 
MULHERÃO
Completa, Liberal s/ 
frescura. Venha se 
deliciar. F.: 95965-
5384.

ALUGO ( URGENTE )
Galpão 300mts² c/ trifásico,+ 
dependencias na Vl. Galvão. 
F.: 94004-1714 whats. Dir. 
c/ prop.

MAIRIPORÃ CHÁCARAS
Lot. Aldeia de Miriporã c/ Luz, 
entrada  R$ 10 Mil, Iniciais  
R$ 350/mês. Lei 6766 Fs.: 
4328-5097/ 96717-5097

Solução
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SSEM
CALENDULA

AOPONTOIT
NOARROBE
TUCAELLER

HERZOGARIA
SUIABRIL
TRAIDAAE
AUNORAS
ÇNATORAP

MÃEDESANTO
MONARCALR

JLACAT
TOAARMANI

CIRIOBATAVO

Rio que
banha
Paris

(?) de rir:
achar
muita
graça

Entre mal
e bem

passada
(a carne)

Sensação 
ameniza-
da pelos

antiácidos

Roupa
fornecida
em hotéis

(?) Andra-
da: atuou
em "Babi-

lônia"

Ácido que
sintetiza
proteína
(sigla)

Sede
olímpica
de 1996
(EUA)

Diretora
espiritual 
do terreiro
(Umbanda)

Gênero dos
Racionais

MC's

Chorar à
(?): mania 
da criança
mimada

"(?) Mes-
tre com

Carinho",
filme

Indivíduo
que habi-
tava o del-
ta do Reno

Cássia (?),
cantora
Oeste

(abrev.)
Solo de
óperas

Reduto da
boemia

Rei,
soberano

Lázaro Ra-
mos, ator

Erva, 
em tupi

Nascido

Provocar
náusea

Erva que
ajuda a ali-
viar a dor 

de garganta

Vladimir
(?), vítima
da Dita-

dura (BR)

A esposa
do filho

Rafael (?),
tenista

(?) de
Nazaré,
evento

religioso
do Pará

Mês de 
Tiradentes
Rival do
Grêmio

É organi-
zada pela
Academia

(EUA)

Produto do qual
futebolistas fazem

propaganda
País africano

(?) generis:
original
(latim)

Que foi
vítima de
adultério 

(a mulher)

Anfíbio que estrela
uma das músicas da
"Galinha Pintadinha"

Refutação

Gato, em
inglês

Giorgio (?),
estilista

"Internet",
em IP

3/caá — cat — sui. 6/batavo — herzog. 9/calêndula.

6 VARIEDADES www.fmetropolitana.com.br
Quarta-feira, 5 de agosto de 2020


