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Cotações Selic (ano)
2% R$  1.045

Salário Mínimo 181
Disque-Denúncia Com grande satisfação, informamos que conseguimos viabilizar 

testes rápidos para o diagnóstico da covid-19 para todos os 
taxistas”, Waldir Almeida, presidente da GuarucoopEuroBovespa Dólar

+1,57%
102.801

+0,18%
R$ 5,29

+0,56%
R$ 6,28
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Obra no Bambi permitirá o Obra no Bambi permitirá o 
tratamento de 1,1 milhão de tratamento de 1,1 milhão de 
litros de esgoto por dialitros de esgoto por dia
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da situação das contas públicas. “O Co-
pom entende que a conjuntura econômica 
continua a prescrever estímulo monetário 
extraordinariamente elevado [juros excep-
cionalmente baixos], mas reconhece que, 
devido a questões prudenciais e de esta-
bilidade financeira, o espaço remanescen-
te para utilização da política monetária, se 
houver, deve ser pequeno”, destacou o co-
municado. Com a decisão a Selic está no 
menor nível desde o início da série históri-
ca do Banco Central, em 1986. 

filmcommission/, no Facebook.
Para manter o diálogo sobre novos 

meios para o audiovisual e geração de ren-
da neste período de isolamento social, o 
mediador Tico Barreto convida a cineasta 
guarulhense Nathalia Alvarenga e o produ-
tor executivo e diretor artístico Vlad Carva-
lho. Para mais informações sobre eventos 
culturais online acesse www.guarulhos.
sp.gov.br/agendacultural.

Em meio à crise econômica decorrente 
da pandemia do novo coronavírus, o Ban-
co Central (BC) diminuiu os juros básicos da 
economia pela nona vez seguida. Por unani-
midade, o Comitê de Política Monetária (Co-
pom) reduziu a taxa Selic para 2% ao ano, 
com corte de 0,25 ponto percentual. A deci-
são era esperada pelos analistas financeiros.  

Em nota, o Copom informou não des-
cartar futuros ajustes nos juros básicos, 
mas ressaltou que as próximas mudanças, 
caso ocorram, serão graduais dependerão 

Durante o período de distanciamento 
social, adotado como forma de prevenção 
ao novo coronavírus, o Arquivo Histórico 
de Guarulhos vem oferecendo eventos on-
line sobre arte, cultura e patrimônio cul-
tural semanalmente por sua fanpage no 
Facebook (https://www.facebook.com/
arquivohistoricogru/).

Iniciativa da Prefeitura de Guarulhos por 
meio da Secretaria de Cultura, os encontros 
virtuais têm por objetivo promover debates 
com convidados que podem proporcionar 

Com o objetivo de promover encontros 
online com empresários, produtores e artis-
tas de todo o Brasil para discutir os avanços 
da política pública da atividade audiovisu-
al em Guarulhos, o Seminário Audiovisual 
que acontece nesta sexta-feira (7), às 20h, 
aborda o tema Produção Audiovisual e Pan-
demia. Iniciativa da Prefeitura por meio da 
Secretaria de Cultura, o encontro é transmi-
tido pela fanpage www.facebook.com/gru-

Copom reduz juros básicos da economia para 2% ao ano

Eventos online do Arquivo Histórico abordam arte, cultura e patrimônio

Produção audiovisual e pandemia são temas do seminário online

novos olhares sobre a diversidade da produ-
ção cultural e refletir sobre possíveis cami-
nhos para a cultura na cidade pós-Covid-19. 
Para registrar e difundir as diversas narrati-
vas e histórias que formam a cultura guaru-
lhense a partir do ponto de vista de artistas 
e pesquisadores, o Seminário História(s) da 
Arte e da Cultura em Guarulhos, que acon-
tece nesta quinta-feira (6), às 20h, fala do 
Projeto CLAM. Para tanto, o mediador André 
Okuma convida o músico, designer, produtor 
e idealizador da iniciativa, Willian Barbosa.
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ESPAÇO - Lançamento do foguete Atlas V com o veículo Mars 2020 Perseverance Eda NASA a bordo

Ministério da Saúde diz que vai adquirir 
primeira vacina que chegar ao mercado

ACONTECE

FOTO: NEWTON MENEZES/ESTADÃO

O secretário nacional de 
Vigilância em Saúde, Ar-
naldo Correa de Medeiros, 
disse ontem que o gover-
no federal pretende com-
prar “a primeira vacina que 
chegar ao mercado”, in-
dependentemente do país 
que a produzir.

Em audiência na Câma-
ra dos Deputados, Medeiros 
afirmou que fará, nos pró-
ximos dias, uma visita ao 
Instituto Butantan, que par-
ticipa do desenvolvimento 
da vacina Coronavac com 
a empresa chinesa Sinovac 
Biotech. Também disse que 
o ministério já realizou reu-
niões sobre vacina em teste 
na Rússia, mas não deu de-
talhes da conversa.

A aposta do governo 
federal, por enquanto, é no 
modelo desenvolvido pela 
farmacêutica britânica As-
traZeneca e a universidade 
de Oxford. O governo es-
pera receber 100 milhões 
de doses desta vacina, cuja 
tecnologia de produção 
deve ser repassada ao Ins-
tituto Bio-Manguinhos, uni-
dade da Fiocruz.

Em transmissão nas re-
des sociais no último dia 30, 

o presidente Jair Bolsonaro 
disse que seu governo está 
“no consórcio de Oxford” 
e não “daquele outro País”. 
Mesmo sem citar a China, o 
presidente fez um aceno à 
parte de sua militância, que 
faz críticas ao principal par-
ceiro comercial do Brasil por 
ser um regime comunista.

“Laboratório chinês crian-
do vacina contra vírus chinês 
e com a pesquisa bancada 
por um governador que é 
grande parceiro da China? 
Eu que não quero essa va-
cina, e vocês?”, escreveu o 
presidente do PTB, Roberto 
Jefferson, no Twitter.

Além de ser desenvolvida 
por empresa da China, a mi-
litância de Bolsonaro ataca a 
vacina testada no Butantan 
por ser uma aposta do go-
vernador João Doria (PSDB) 
no combate à pandemia.

Medeiros, secretário do 
ministério, ponderou que, 
apesar de estar de olho em 
todas as drogas para imu-
nização, o governo só com-
prará aquelas que apresen-
tarem eficácia. “Talvez a que 
está em fase três (de pesqui-
sa) mais avançada é a da As-
traZeneca”, disse.
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Taxa de cura da covid-19 
atinge 89,8% no município
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Segue em alta 
a taxa de cura da covid-19 
em Guarulhos. Nesta quar-
ta-feira (05) o percentual 
subiu mais um pouco e che-
gou a 89,8%, com mais de 
14.400 pessoas recuperadas 
da doença, enquanto que a 
letalidade também teve sen-
sível melhora e caiu para 
6,7%. Até o momento foram 
registrados na cidade 16.121 
casos do novo coronavírus e 
1.093 óbitos. Outros 16 se-
guem em investigação.

Do total de mortes re-
gistradas na cidade, cinco 
ocorreram neste início do 
mês de agosto. Duas delas 
entre pessoas de 60 a 69 
anos, uma entre idosos de 
70 a 79 anos e mais duas 
entre aqueles com 80 anos 
ou mais, sendo uma mulher 
e quatro homens. 

Nesta quarta-feira a taxa 

de ocupação de leitos de 
UTI para o tratamento da 
covid-19 também melho-
rou em relação ao dia ante-
rior, passando de 81% para 
72,9%. Já as vagas de enfer-
maria registraram aumento 
de 63,1% para 66,2%. No 
Hospital de Campanha do 
Centro (3C-GRU) uma pes-
soa foi a óbito nesta data, 
depois de quase uma sema-
na sem nenhum registro de 
morte no local.

No entanto, o 3C-GRU 
também teve motivo para 
comemorar nesta quarta-
-feira, quando mais cinco 
pacientes tiveram alta e 
deixaram o complexo re-
cuperados da Covid-19. 
No momento, o Hospital 
de Campanha está com 46 
pessoas internadas: 16 em 
UTIs, 28 nas enfermarias e 
duas em observação.

Estado autoriza abertura de restaurantes 
até as 22h na fase amarela do Plano SP
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O governador 
João Doria anunciou ontem a 
autorização para que restau-
rantes, padarias e similares 
ofereçam consumo local até às 
22h nas regiões que estejam 
na fase amarela do Plano São 
Paulo há pelo menos 14 dias 
consecutivos. Até então, era 
permitido atendimento pre-
sencial até às 17h. A decisão 
também abrange Guarulhos.

“Depois de rigorosa análi-
se, o Centro de Contingência 
constatou que não houve im-
pacto negativo dos indicado-
res epidemiológicos com a re-
tomada gradual do consumo 
em restaurantes em regiões 
que estão na fase amarela do 
Plano São Paulo. A partir des-
ta constatação, o Governo do 
Estado vai publicar amanhã 
decreto que autoriza abertu-
ra de restaurantes, padarias e 
estabelecimentos de alimenta-
ção até às 22h”, disse Doria.

O consumo local continua 
permitido apenas em ambien-
tes arejados ou ao ar livre, com 
obrigatoriedade de assentos. 
Não será permitido que os 
clientes fiquem em pé. A orien-
tação é que os estabelecimentos 
atendam os clientes conforme 
horário agendado previamente, 
para evitar aglomerações.

A ocupação máxima deve 

ser de 40% da capacidade dos 
assentos e o funcionamento 
precisa ocorrer por no máxi-
mo 6 horas diárias, consecu-
tivas ou não, com adoção dos 
protocolos geral e específicos 
para o setor. Funcionários e 
clientes devem usar máscara 
em todos os ambientes, tiran-
do apenas no momento da 
refeição.

FOTO: DANIEL TEIXEIRA/ESTADÃO
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Criada pelo governo federal em 2019 
para estimular a economia, a Semana Brasil 
terá uma nova edição em 2020. A realização 
do evento foi anunciada nesta terça-feira 
(04) pelo secretário executivo do Ministério 
das Comunicações, Fabio Wajngarten, 
e será coordenada pelo Instituto para 
Desenvolvimento do Varejo (IDV). A Semana 
Brasil, em referência à data da Independência 
do país (7 de setembro), deve reunir grandes 
redes varejistas em uma campanha nacional 
de descontos em produtos e serviços no 
período de 3 a 13 de setembro.   Com o slogan 
“Todos juntos com segurança pela retomada 
e o emprego”, a ação faz parte do pacote de 
iniciativas para reaquecimento do comércio e 
retomada das atividades econômicas do país. 

Criado com o objetivo de ajudar no 
combate ao crime organizado na região 
fronteiriça, o Programa Nacional de Segurança 
nas Fronteiras e Divisas (Vigia) foi reforçado 
terça-feira (04) com as entregas de uma 
base fl uvial e da primeira de sete torres de 
comunicação com rádios móveis e portáteis.  
Com capacidade para comportar cerca de 60 
agentes, a Base Arpão é a primeira base fl uvial 
da Amazônia Legal no âmbito da Operação 
Hórus -- um dos eixos do programa Vigia, que 
entrou em operação em 2019. A embarcação 
fi cará atracada no Rio Solimões, entre os 
municípios amazonenses de Coari e Tefé. O 
local foi escolhido por se tratar de uma das 
principais rotas de escoamento de drogas 
produzidas em países vizinhos. 

ANOTE

Os cidadãos que estão nessa 
situação são considerados 
excluídos do mercado consumidor

Um dos possíveis efeitos da pan-
demia, por conta do novo coronaví-
rus, é o agravo no cenário de endivi-
damento dos brasileiros, problema 
que assola muitos cidadãos, conhe-
cido por superendividamento. Con-
tudo, se for resolvido pode ser uma 
estratégia de retomada positiva para 
a economia brasileira.

O superendividado é o cidadão 
que possui, por longo tempo, uma 
quantidade de dívidas acima de sua 

capacidade de pagamento e não tem 
crédito para gerenciar esses débitos.

As dimensões do superendivi-
damento assustam, de acordo com 
dados divulgados pela CDL/SPC 
Brasil, há cerca de 61,88 milhões de 
pessoas negativadas. Nos últimos 6 
meses, mais de 25% da população fi -
cou inadimplente em uma ou mais 
contas, os devedores equivalem a 
39,45% da população adulta do país.

Os cidadãos que estão nessa si-
tuação são considerados excluídos 
do mercado consumidor, além dis-
so, o cenário de endividamento im-
pacta em  todo processo do ciclo de 

riqueza, no qual diminui e difi culta 
o empréstimo no sistema bancá-
rio para toda a sociedade, aumen-
ta os juros indistintamente, gera 
lentidão na retomada econômica, 
infl uencia desfavoravelmente  no 
hábito de compra e, consequente-
mente, o preço dos produtos. Uma 
economia superendividada atrai 
menos investimento e limita a 
construção da inovação.

Segundo o IDEC  (Instituto de 
Defesa do Consumidor) e do Banco 
Central do Brasil, há 30 milhões de 
superendividados e que 26,5% des-
tes superendividados apontaram 
como motivo a redução de renda.

Temos que agir positivamente 
para recolocar de maneira responsá-
vel esses cidadãos no mercado con-
sumidor, como conceder descontos, 
participar de feirões de renegocia-
ção e apoiar ações de educação fi -
nanceira, são formas de resgate e 
maneiras de aumentar os recebíveis 
e o fl uxo de caixa das empresas.

Um estudo do Brasilcon (Institu-
to Brasileiro de Política e Direito do 
Consumidor), nos relata a importân-
cia dessa reação econômica, estima-
-se que devolveremos à economia 
mais de R$ 555 bilhões recuperando 
os superendividados.

As mudanças no Código de De-
fesa do Consumidor e no Estatuto 
do Idoso, do projeto de lei federal 
nº 3515/15, são pontos que também 
devemos apoiar, pois acrescentam 
ferramentas de prevenção e meca-
nismos de negociação para os cida-
dãos superendividados.

É a hora de fazermos as contas, 
ofertar grandes descontos para os 
devedores e recuperar o máximo 
que pudermos dos nossos créditos e 
mercado consumidor. Afi nal, é bom 
para o credor, devedor e para toda a 
sociedade.

É hora de falarmos de 
superendividamento

PONTO
DE VISTA

ALEXANDRE 
DAMASIO COELHO

presidente da CDL 
São Caetano do Sul 
e advogado
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Eleição deste ano em Guarulhos terá 30 
mil eleitores a menos do que em 2016
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A eleição deste 
ano em Guarulhos, que defi-
nirá os novos prefeitos e vere-
adores para a próxima legis-
latura, contará com quase 30 
mil eleitores a menos do que 
o pleito de 2016. 

Segundo os dados oficiais 
e estatísticas do eleitorado bra-
sileiro, divulgados ontem pelo 
Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE), neste ano a cidade con-
tará com 872.880 ante 902.720 
no último pleito municipal. Já 
em relação a eleição de 2018, 
o município apresentou ligei-
ro crescimento, já que naquele 
ano 814.342 guarulhenses esta-
vam aptos às urnas.

As informações foram 
apresentadas pelo presidente 
do TSE, Luís Roberto Barro-
so, e, segundo ele, em todo 
o país estão aptas a votar em 
novembro mais de 147,9 mi-
lhões de pessoas.  

FOTO: FÁBIO POZZEBOM/AGÊNCIA BRASIL

Os números não levam em 
conta os eleitores do Distrito 
Federal e de Fernando de No-
ronha, onde não há eleições 
municipais, e os brasileiros re-
sidentes no exterior, que só vo-
tam nas eleições gerais. No to-
tal, o Brasil tem 150,5 milhões 
de eleitores. É a quarta demo-
cracia do mundo, atrás apenas 
da Índia, dos Estados Unidos e 
da Indonésia, destaca Barroso.

O prazo para o cadastra-
mento eleitoral e regulariza-
ção do título de eleitor ter-
minou em 6 de maio. Quem 
está em situação irregular 
não poderá votar.

Os números mostram que 
houve evolução de 2,66% do 
eleitorado em relação às últi-
mas eleições municipais (2016), 
quando 144 milhões de pesso-
as estavam aptas a votar. 

Guarucoop realiza testes rápidos 
de covid-19 em todos cooperados 
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Numa parceria 
com a prefeitura, a Guarucoop 
– Cooperativa dos Taxistas do 
Aeroporto Internacional de São 
Paulo - iniciou nesta terça-feira 
(04), a realização de testes rápi-
dos de covid-19 em seu pátio 
próximo ao Terminal 2. “Com 
grande satisfação, informamos 
que conseguimos viabilizar tes-
tes rápidos para o diagnóstico 
da covid-19 para todos os taxis-
tas”, afirmou o presidente da 
Guarucoop, Waldir Almeida. 

Apesar dos problemas en-
frentados pela categoria com 
a queda no movimento no ae-
roporto, a cooperativa – com 

a colaboração de funcionários 
e voluntários – conseguiu ope-
racionalizar esta ação dando o 
suporte necessário à prefeitura.

Para realizar os testes que 
serão aplicados em mais de 
1.200 pessoas (taxistas e fun-
cionários), os cooperados de-
vem acessar o link e confirmar 
a data e o horário. Será obri-
gatória a atualização de dados 
cadastrais. Caso o motorista te-
nha resultado positivo para co-
vid-19, será possível testar tam-
bém os seus familiares. Para 
agendar o seu exame, acesse 
o link: http://www.guarucoop.
com.br/coronavirus.

Cidade apresenta 2ª edição da cartilha 
‘Vamos falar de equidade na saúde’
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Lançada em de-
zembro do ano passado pelo 
Grupo de Trabalho Interseto-
rial e Permanente de Saúde 
da População Negra, Povos 
Indígenas, Migrantes, Povos 
Ciganos e População LGBTI+, 
a cartilha “Vamos falar de 
equidade na saúde” foi revi-
sada por alguns de seus dez 
autores, os quais propuseram 
alterações em seus textos, en-
grandecendo ainda mais as 
contribuições de cada um. 
Além disso, esta segunda edi-
ção, que será apresentada nes-
ta quinta-feira (6), traz uma 
homenagem a Mabel de Assis, 
assistente social incansável na 
luta contra o racismo e pela 
igualdade social.

A apresentação da segunda 
edição da cartilha será feita aos 
membros do grupo interseto-
rial em reunião on-line mar-
cada para as 9h desta quinta-
-feira. Na sequência, o material, 
que integra o processo de edu-
cação permanente por meio da 

Rede de Atenção aos Direitos 
Humanos das regiões de Saúde 
e como parte do curso Introdu-
tório da Escola SUS, será dispo-
nibilizado à população no site 
da prefeitura. Além disso, 300 
exemplares impressos serão 
enviados para todos os serviços 
de saúde da rede.

Nos textos da cartilha, os 
dez autores de notório saber 
nas áreas relacionadas bus-
cam dialogar sobre gênero, 
saúde da população negra, 
indígena, cigana, migrantes, 
LGBTI+, pessoas vivendo com 
HIV/aids, pessoas em situação 
de rua e idosos, além de abor-
dar os aspectos psicossociais 
do racismo. O objetivo é abrir 
o debate sobre equidade na 
saúde e reforçar a importância 
da qualidade do acolhimento 
como fator determinante para 
o fortalecimento de vínculos, 
melhor efetividade das ações 
e maior participação dos usu-
ários no projeto terapêutico e 
na clínica ampliada.

FOTO: DIVULGAÇÃO

Obra no Bambi permitirá o tratamento de 1,1 milhão de litros de esgoto por dia

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A construção de 
4 km de coletores-tronco na re-
gião do Residencial Bambi irá 
permitir o tratamento diário 
de 1,1 milhão de litros de esgo-
to dos moradores daquele e de 
bairros do entorno, em Guaru-
lhos. A Companhia de Sanea-
mento Básico do Estado de São 
Paulo (Sabesp) começará a obra 
em setembro próximo, que de-
verá se estender por seis meses.

A intervenção irá benefi-
ciar diretamente 7,2 mil pesso-
as e incontáveis indiretamen-
te, uma vez que o esgoto não 
mais será jogado em córregos 

e, por fim, no rio Tietê, e sim 
na Estação de Tratamento 
de Esgoto (ETE) Bonsucesso. 
“Trata-se de uma obra que irá 
melhorar substancialmente a 
qualidade de vida da popula-
ção da região”, resume Valde-
mir Viana de Freitas, gerente 
da Sabesp em Guarulhos.

A obra será possível graças 
ao contrato de concessão dos 
serviços de abastecimento de 
água e de coleta e tratamento 
de esgoto à Sabesp, assinado 
pela Prefeitura de Guarulhos 
em 2018. A companhia paulis-
ta, que já eliminou em menos 
de um ano o rodízio de água na 
cidade, investe agora no esgoto, 
que deverá estar totalmente tra-
tado até o início de 2026, con-
forme acordo com o Ministério 
Público do Estado firmado pela 
administração municipal em 
maio de 2018. A Sabesp deve-
rá investir cerca de R$ 1 bilhão 
apenas no tratamento de esgo-
to em Guarulhos.

O Residencial Bambi já 
possui uma rede coletora de 
esgoto, mas não as interliga-
ções para levá-lo à ETE Bon-

sucesso, o que será feito agora. 
As obras serão realizadas pelo 
método não destrutivo, que 
traz vantagens na comparação 
com a abertura de valas, já que 
uma simples intervenção no 
piso é suficiente para a instala-
ção dos coletores.

Além disso, esse método 
interfere consideravelmente 
menos na área urbana que o 
tradicional, minimizando o im-
pacto da obra na comunidade 
e no meio ambiente, causando 
menos intervenções no trânsito 
e transtornos para os pedestres.

Novo WhatsApp
A Sabesp disponibilizou 

recentemente um novo nú-
mero de WhatsApp para os 
moradores de Guarulhos: 
(11) 95976-3843. O número 
anterior foi desativado. A 
companhia atende, em mé-
dia, dois clientes a cada três 
minutos por esse serviço. Os 
outros dois telefones gratui-
tos para entrar em contato 
com a Sabesp são o 195 e o 
0800-011-9911.

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG
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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

Dinheiro

Vende-se

Precisa-se

Sítios e Chácaras

IMÓVEIS

EMPREGOS

ANUNCIE 
AQUI 

 97380-7685

ANUNCIE 

AQUI 

 97380-

7685

HORÓSCOPO

VILA SÃO  JORGE
Salão Comercial 125 m² c/ 
mezanino. SALÃO NOVO ! 
F.: 97959-4649
ALUGO ( URGENTE )
Galpão 300mts² c/ trifásico,+ 
dependencias na Vl. Galvão. 
F.: 94004-1714 whats. Dir. 
c/ prop.

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.
APTO
3 Dorms., 76Mts². Sala 2 
amb. c/porcelanato. 2 WC.  
R$ 340mil.F.: (11)94843- 
2906/94805-7644/ 4372-9006
CASA TÉRREA
3 dorms. 1 suíte  3 vagas de 
gar.  205 metros construídos  
250 metros de terreno  300 
mil reais   Rua Urussanga, 60 
- Vila Izabel. F.: 4372- 9006 / 
94805-7644
IMÓVEL
4 - apartamento 3 dormitórios 
- 76 mts ! 340 mil ! Rua 
Consul Orestes Correa - 
295 - Macedo F.: 4372 9006 
/94805-7644

MOTORISTA CAT. D/ MOOP
Veiculo Iveco Daily. 
Guarulhos Idade de 20 a 
40 anos. F.: 99657-4599 c/ 
Cristiane

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
MAIRIPORÃ CHÁCARAS
Lot. Aldeia de Miriporã c/ Luz, 
entrada  R$ 10 Mil, Iniciais  
R$ 350/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: A sua felicidade contribuirá bastante para você 
melhorar sua qualidade de vida, e alimentará coisas boas 
na sua mente.

TOURO: O seu jeito e admiração por determinadas coisas 
fará com que você se torne cada vez mais dependente da 
matéria passando por cima daquilo que você precisa. 

GÊMEOS: Irá conseguir conquistar uma grande e supre-
ma força com bastante discernimento para que possa 
atingir a grandeza.

CÂNCER: Amar de forma sublime será algo de fato muito 
proveitoso para você, mas tente não confundir amar com 
alguns sentimentos mais baratos. 

LEÃO: O grande e valioso astro rei receberá um impacto 
muito forte da sua constelação, criando fragmentos que 
podem fazer com que você venha a avaliar as coisas.

VIRGEM: Você poderá identifi car com movimentos mais 
rápidos algumas coisas de grande valor para a sua vida 
profi ssional. 

LIBRA: Determinadas modifi cações inesperadas virão de 
Marte diretamente para a sua constelação, aumentando 
um pouco mais a sua vontade de fi car sozinha.

ESCORPIÃO: Precisará realizar algumas mudanças 
e assim poderá fugir dos problemas nesta fase mais 
complexa.

SAGITÁRIO: Muitas ocorrências tentem a apontar para 
uma direção da qual possa encontrar exatamente aquilo 
que há de mais fundamental para a sua pessoa.

CAPRICÓRNIO: Mudanças no cosmos farão você querer 
encontrar novas formas de ir além do trivial. Faça o 
melhor para encontrar um caminho que leve para a luz. 

AQUÁRIO: É importante você atuar com bastante resig-
nação e persistência naquilo que é mais complexo dentro 
do seu quadro amoroso. 

PEIXES: Algumas coisas ruins farão você ter grandes 
difi culdades para poder unir e tranquilizar os teus 
pensamentos.

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

IMOVEL TATUAPÉ
Fotos e vídeos ! 9.700 mts 
! 5 mil reais o metro !Ótima 
localização próx. marginal 
Tietê. F.: 4372-9006/94805-
7644
IMÓVEL 1
Rua da Penha - 127 - 
Macedo - 1300 mts - 2.600 
(dois milhões e seiscentos 
mil) ! No local funciona um 
estacionamento que paga 
4.500 reais/mês ! F.:4372- 
9006 /94805- 7644
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