
Guarulhos supera a marca de 
15 mil curados de coronavírus
Segundo boletim epidemiológico divulgado ontem pela Secretaria da Saúde, a cidade contabiliza 16.897 casos 
confi rmados e taxa de cura mantida em 90%; óbitos já chegam a 1.119, o que equivale a uma letalidade de 6,6%
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ESPAÇO - Lançamento do foguete Atlas V com o veículo Mars 2020 Perseverance Eda NASA a bordo

Zoológico de Guarulhos recebe 
segundo filhote de onça-parda
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A série reúne 30 imagens em preto e 
branco, tiradas durante a 262ª Festa de 
Bonsucesso, realizada em 2003. Ale-
xandre de Paulo registrou a participa-
ção de homens e mulheres em eventos 
significativos da festa como a Carpição, 
momento marcado por extrema reli-
giosidade.  A Pinacoteca Virtual ofere-
ce acesso aos trabalhos e informações 
sobre artistas plásticos, fotógrafos e 
desenhistas, tanto brasileiros quanto 
estrangeiros. 

Atendimentos presenciais passaram a 
ser feitos apenas nessas situações e com 
portas fechadas para evitar aglomera-
ções e oferecer segurança aos munícipes 
e funcionários em razão da Covid-19.

As consultas da situação de benefí-
cios como liberação, bloqueio, suspen-
são e cancelamentos são feitas apenas 
por WhatsApp, telefone, e-mail e pela 
página do Facebook da Secretaria de De-
senvolvimento e Assistência Social. 

No mês em que é celebrada a 279ª 
Festa em Louvor a Nossa Senhora de 
Bonsucesso, a Prefeitura de Guarulhos 
disponibiliza a série Devotos de Nos-
sa Senhora de Bonsucesso, coleção de 
imagens registradas pelo fotógrafo Ale-
xandre de Paulo. As fotos, disponíveis 
no link da Pinacoteca Virtual no site ofi-
cial da Prefeitura, no endereço https://
www.guarulhos.sp.gov.br/pinacoteca-
-virtual, integram o acervo da Seção de 
Artes Visuais da Secretaria de Cultura.

A Casa do Futuro (CadMóvel), ins-
talada no CEU Pimentas, já atendeu 
411 pessoas desde que entrou em fun-
cionamento em 29 de junho. O Cad-
Móvel ficará no local até o dia 17 de 
agosto (segunda-feira) e a partir da 
quarta-feira (19) atenderá na quadra 
da EPG Faustino Ramalho (avenida 
Palmira Rossi, s/nº, Cabuçu). O horário 
de atendimento é de segunda a sexta-
-feira, das 8h às 16h30.

A Central do CadÚnico (Cadastro Úni-
co para Programas Sociais)/Bolsa Famí-
lia disponibiliza a partir desta segunda-
-feira (10) mais um telefone para agendar 
atendimentos: 2087-4270. Por conta da 
pandemia e da necessidade de distan-
ciamento social, a Central do CadÚnico 
passou a disponibilizar agendamento 
de atendimentos por e-mail, telefone 
e mídias sociais para os casos de no-
vos cadastros e atualizações cadastrais. 

Pinacoteca Virtual exibe imagens em reverência a Nossa Senhora de Bonsucesso

CadMóvel chega a 411 atendimentos no CEU Pimentas

Central do CadÚnico disponibiliza mais um telefone para agendar atendimentos

Lançado pela Prefeitura no último 
dia 24 de junho, o CadMóvel é um Cen-
tro de Referência da Assistência Social 
(Cras) itinerante que leva atendimento 
aos locais mais distantes, possibilitan-
do às famílias em situação de vulne-
rabilidade acesso a políticas de Assis-
tência Social como o Cadastro Único 
para Programas Sociais (CadÚnico) e 
demais programas oferecidos aos ci-
dadãos.

O Zoológico de Guaru-
lhos está com seu berçário 
cada vez mais cheio. Após 
o recente nascimento da pe-
quena Glória (lobo-guará) 
e da chegada do filhote de 
onça-parda Logan, o parque 
agora conta com mais uma 
linda oncinha. Com aproxi-
madamente 40 dias de vida 
e 1,9 kg, a fofurinha, que ain-
da mama e está no parque 
há dez dias, chegou a preci-
sar de cuidados veterinários 
intensivos, mas agora já está 
fora de risco.

Assim como Logan, en-
contrado pela PM Ambien-
tal sozinho e machucado 
em uma usina da cidade de 
Guaíra, interior de São Paulo, 
o filhote de onça-parda foi 
igualmente encontrado sem 
a mãe e já bastante debilita-
do em uma fazenda de São 
José do Rio Preto, também 
no interior do Estado, de 
onde foi resgatado e tratado 
pelo zoo local antes de ser 
enviado a Guarulhos.

Sem condições de sobre-
viverem sozinhos na nature-
za, os filhotes agora seguem 

sob cuidados intensivos de 
veterinários e biólogos da 
Prefeitura de Guarulhos. 
“Acreditamos que este filho-
tinho se perdeu da mãe de-
vido a queimadas na região, 
tornando-se mais uma vítima 
da ação humana. Recebendo 
e cuidando desses inúmeros 
animais encontrados nesse 
tipo de situação, os zoológi-
cos reafirmam sua importân-
cia no papel de conservação 
da biodiversidade”, comenta 
Fernanda Magalhães, direto-
ra do zoo de Guarulhos.

Ao contrário de Logan, 
que já veio com nome es-
colhido, o público vai poder 
ajudar a decidir o nome da 
nova onça-parda através de 
enquete que será lançada 
em breve nas redes sociais 
do Zoológico no Facebook 
(Zoológico de Guarulhos) e 
no Instagram (zooguarulhos). 
Fique atento para participar.

De acordo com a di-
reção zoo, o parque per-
manece fechado devido à 
pandemia de covid-19, mas 
deverá reabrir ao público 
em 1º de setembro.

Terça-feira, 11 de agosto de 2020
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Parques da cidade reabrem com 
atividades e horário reduzidos
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Desde ontem 
a população de Guarulhos 
pode voltar a usufruir dos 
parques municipais que per-
maneceram fechados por 
cerca de quatro meses devi-
do às medidas de contenção 
da pandemia de covid-19. Se-
guindo os protocolos do Pla-
no São Paulo de Retomada 
Consciente, após Guarulhos 
permanecer 28 dias na fase 
amarela, os parques do mu-
nicípio agora podem abrir de 
segunda-feira a sexta-feira, 
das 6h às 16h.

Os usuários devem ficar 
atentos às normas de higie-
ne e distanciamento para 
aproveitarem o passeio com 
tranquilidade. Além do uso 
obrigatório de máscara, es-
tão proibidas atividades em 
grupo e qualquer tipo de 
aglomeração. Playground, 
quadras esportivas, campos 
de areia e academias ao ar 

livre permanecem fechados. 
Bebedouros também estarão 
fora de funcionamento, en-
tão é importante que cada 
um leve sua própria garrafa 
com água.

No Bosque Maia, apenas 
a entrada principal da ave-
nida Papa João XXIII estará 
aberta. Visitantes do maior 
parque urbano da cidade irão 
encontrar novidades, como a 
pista de caminhada e corrida 
reformada, novos canteiros 
de plantas ornamentais, piso 
intertravado no acesso à fonte 
interativa, areadores com efei-
to de fonte no lago principal, 
além de nova base da GCM.

Apenas o Zoológico Mu-
nicipal, que também está re-
cebendo melhorias durante 
a quarentena, não figura na 
lista de parques abertos. De 
acordo com a direção do zoo, 
o local voltará a receber o pú-
blico em 1º de setembro.

Prefeitura altera locais dos mutirões 
de testes rápidos para coronavírus
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O sucesso dos 
dois primeiros dias de muti-
rão de testes rápidos para co-
vid-19, que ultrapassou a mar-
ca de 4.000 coletas realizadas 
no Bosque Maia na semana 
passada, fez Guarulhos mu-
dar os locais dos próximos. 
A alteração de endereço tem 
por objetivo assegurar o ade-
quado distanciamento social, 
bem como garantir maior se-
gurança e conforto à popula-
ção e aos profissionais de saú-
de envolvidos na ação.

Por meio de uma parceria 
celebrada pela Secretaria da 
Saúde com o programa Esco-
la 360 da Pasta de Educação, 
os próximos mutirões serão 
realizados nos CEUs. Desta 
forma, nesta quinta e sexta-
-feira, dias 13 e 14, a testagem 
para covid-19, que estava ini-
cialmente prevista para acon-
tecer no Terminal de Ônibus 
Vila Galvão, agora ocorrerá 
no CEU Continental, locali-

zado na avenida Maria Gebin 
de Morais, 867, Parque Conti-
nental II. O horário permane-
ce o mesmo: das 9h às 15h.

Nos dias 20 e 21 a testagem 
será realizada no CEU Pimen-
tas, localizado na estrada do 
Caminho Velho, 351 (Pimen-
tas). Já nos dias 27 e 28 ocor-
rerá no CEU Presidente Dutra, 
situado no final da rua Maria 
de Paula Motta (Jardim Pre-
sidente Dutra). O mutirão de 
testes rápidos para Covid-19 
é destinado às pessoas que já 

tiveram contato com pacientes 
infectados pelo novo corona-
vírus e o atendimento é feito 
por meio da distribuição de 
senhas, não sendo necessário 
efetuar agendamento prévio.

Para participar da ação o 
interessado deve levar docu-
mento de identidade e cartão 
SUS e não pode estar com sín-
drome gripal no dia do exame. 
A testagem é feita por meio de 
uma picada no dedo e o resul-
tado fica pronto em aproxima-
damente 15 minutos. 

FOTOS: MÁRCIO LINO

Guarulhos registra pior índice de isolamento 
social durante a pandemia em agosto
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Guarulhos regis-
trou na última sexta-feira (07) o 
pior índice de isolamento social 
durante a pandemia. Segundo 
o Sistema de Monitoramento 
Inteligente (Simi-SP), apenas 
38% dos guarulhenses respei-
taram a quarentena na cidade. 
Anteriormente, apenas em 17 
de março foi observado índice 
igual a este – período que an-
tecedeu a quarentena. Em todo 
o estado, o número foi de 41%.

A central de inteligência 
analisa os dados de telefonia 
móvel para indicar tendên-
cias de deslocamento e apon-
tar a eficácia das medidas de 
isolamento social. Com isso, 
é possível apontar em quais 
regiões a adesão à quaren-
tena é maior e em quais as 
campanhas de conscientiza-
ção precisam ser intensifica-
das, inclusive com apoio das 
prefeituras.

Município supera a marca de 
15 mil curados de covid-19

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Com 16.897 ca-
sos confirmados de Covid-19 
e taxa de cura mantida em 
90%, Guarulhos superou nesta 
segunda-feira (10) o montante 
de 15 mil pessoas recuperadas 
do novo coronavírus. Somente 
no Hospital de Campanha do 
município (3C-GRU) mais sete 
pacientes deixaram a unidade 
nesta data e puderam voltar 
para a casa depois de receber 
tratamento e vencer a doença.

No 3C-GRU, onde também foi 
registrado um óbito nesta se-
gunda-feira, outras 48 pessoas 
permanecem internadas, sen-
do 15 em UTIs, 29 nas enfer-
marias e quatro em observação. 
No momento, a taxa de ocupa-
ção de leitos de UTI covid-19 no 
município está em 64,4% e a de 
enfermaria em 64,6%.
Além do óbito que foi regis-
trado no 3C-GRU nesta data e 
que ainda não foi incluído no 

Boletim Epidemiológico desta 
segunda-feira, outros 14 que 
estavam sob investigação tive-
ram a confirmação para o novo 
coronavírus – um de junho, 
cinco de julho e os demais des-
te mês. Com isso, o número de 
vidas perdidas para a covid-19 
em Guarulhos até agora é de 
1.119, o que equivale a uma le-
talidade de 6,6%.

Outros dez óbitos são in-
vestigados atualmente. Das 
14 novas mortes incluídas no 
boletim diário desta data, oito 
são mulheres e seis homens. 
De acordo com o detalhamento 
por faixa etária, uma ocorreu 
em pessoas de 30 a 39 anos, 
duas entre 40 e 49 anos, uma 
entre 50 e 59 anos, uma entre 
60 e 69 anos, quatro entre 70 e 
79 anos e cinco em idosos com 
80 anos ou mais.

FOTO: DIVULGAÇÃO/PMG
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Guarulhos regulamenta serviço de 
compartilhamento de bicicletas e patinetes
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A cidade de Gua-
rulhos já pode contar com 
serviço de compartilhamento 
de bicicletas e similares. O de-
creto 37.075, publicado no Diá-
rio Oficial do dia 4 de agosto, 
dispõe sobre a regulamentação 
desse serviço para bicicletas, 
bicicletas elétricas, patinetes, 
patinetes elétricas e demais veí-
culos de mobilidade individual 
nas vias do município.

Com base no Plano Muni-
cipal de Modernização, a Pre-
feitura irá outorgar concessões 
e permissões desse tipo de ser-
viço, levando-se em considera-
ção que a mobilidade urbana é 
uma das prioridades da pauta 
de planejamento da adminis-
tração municipal.

O decreto regulamenta a lei 
municipal 7.587/2017, que trata 
desse tipo de compartilhamen-
to e estabelece que os serviços 
serão fornecidos por meio de 
plataformas digitais ou de for-
ma direta, mediante prévio cre-
denciamento das Operadoras 
de Tecnologia de Transporte 
Credenciadas (OTTCs) junto 
à Secretaria de Transportes e 
Mobilidade Urbana (STMU).

As condições imprescin-
díveis para o início da opera-
ção do serviço pela empresa 

credenciada são estar devi-
damente credenciada e ter 
obtido a autorização para es-
tacionar os veículos nos locais 
previamente estabelecidos 
pelo município na forma dis-
ciplinada pela STMU.

O chamado sistema de 
compartilhamento com es-
tação será composto por 
estruturas físicas para esta-
cionamento e por terminais 
de liberação. O sistema de 
compartilhamento sem esta-
ção – dockless ou freefloating 
– é composto por veículos e/
ou equipamentos com siste-
ma de autotravamento e com 
suporte tecnológico para seu 
funcionamento e liberação.

A exploração do serviço de 
compartilhamento será reali-
zada por meio de plataforma 

digital gerida pela empresa 
credenciada, que prevê amplo 
acesso ao serviço sob pena de 
descredenciamento.

Além da utilização de plata-
forma digital, as empresas po-
derão empregar outros meios 
para disponibilização do servi-
ço aos consumidores. As OT-
TCs credenciadas deverão pos-
suir um centro de atendimento 
físico em Guarulhos para atuar 
no suporte à operação e atendi-
mento aos usuários do sistema.

As empresas serão creden-
ciadas mediante apresentação 
de requerimento, devidamente 
assinado pelo representante 
legal. A data do início do fun-
cionamento só depende da libe-
ração para a data de credencia-
mento das OTTCs, o que deve 
acontecer até o final de agosto.

Fácil STMU realiza mais de 4,6 mil 
atendimentos online durante a pandemia
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Desde 23 de 
março por conta da pandemia 
do coronavírus, o Fácil Trans-
portes e Mobilidade Urbana 
(STMU) já realizou remota-
mente 4.658 atendimentos de 
diversos serviços pelo site, por 
e-mail e também via WhatsA-
pp até esta quarta-feira (5). To-
dos os benefícios que necessi-
tam da presença do munícipe, 
como a renovação do Cartão do 
Idoso, foram prorrogados auto-
maticamente em sua validade.

A Prefeitura de Guarulhos 
orienta para quem precisa re-
alizar algum tipo de solicita-
ção no Fácil STMU procure 
os serviços disponíveis pela 

internet (https://www.guaru-
lhos.sp.gov.br/categories/trans-
portes-e-mobilidade-urbana), 
mesmo com a volta do atendi-
mento presencial, pois o servi-
ço se mostrou ágil e eficiente 
desde o início da pandemia.

Informações dos serviços 
também podem ser obtidas 
pelo WhatsApp (11) 94116-
5843 ou pelo e-mail faciltrans-
portes@guarulhos.sp.gov.
br. De acordo com o STMU, 
principalmente pelo WhatsA-
pp são recebidos mais de 140 
questionamentos diários, a 
maioria esclarecida sem que 
haja necessidade de nenhum 
outro tipo de ação.

O que segue disponível
Entre os serviços disponíveis para o cidadão encontram-se 

editais de publicações das notificações de autuação, penalida-
des por não indicação de condutor referentes a infrações de 
trânsito. O interessado pode pesquisar o mês e o dia da pos-
tagem dessas notificações. São listados cada auto de infração 
lavrado, com suas respectivas placas, instruções para a entrada 
de recursos e os prazos.

Outra possibilidade é consultar todas as infrações de um 
veículo informando a placa e o Renavam. Aparecerão as infra-
ções em aberto e é possível emitir segundas vias, verificar pa-
gamentos efetuados e consultar as imagens que deram origem 
à infração (caso estejam disponíveis). Para acessar o site clique 
em https://bit.ly/multasgru.

FOTOS: DIVULGAÇÃO/PMG

Patrulha Maria da Penha prende homem em 
flagrante por descumprir medida protetiva

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A Guarda Civil 
Municipal (GCM) de Guaru-
lhos, por meio da Patrulha 

Maria da Penha, conduziu 
neste domingo (09) um ho-
mem de 43 anos à delegacia 
por descumprimento de me-
dida protetiva. A ocorrência 
foi atendida na rua 1º Sargen-
to Osmar Cortês Claro, Vila 
Capitão Rabelo, na região do 
Jardim Tranquilidade.

Ao chegarem ao local os 
agentes depararam com o 
agressor cercado por popu-
lares e duas vítimas, a ex-
-companheira, de 42 anos, 
e a filha, de 21 anos, que 
conforme relatos estavam 
sendo ameaçadas. A mu-
lher informou que o ex-
-companheiro já tinha sido 

autuado em flagrante delito 
em fevereiro deste ano pela 
prática dos crimes de amea-
ça e violação de domicílio e 
que na ocasião foi concedi-
da medida protetiva com a 
proibição de contato do in-
diciado com a vítima.

Diante disso, as vítimas 
e o autor foram conduzidos 
ao 2º Distrito Policial de 
Guarulhos, no Jardim Santa 
Mena. O delegado elaborou 
auto de prisão em flagrante 
delito por descumprindo de 
medida protetiva e pelos 
crimes de ameaça e injúria, 
ficando o indiciado à dispo-
sição da Justiça.
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O presidente Jair Bolsonaro promulgou 
o acordo de livre comércio automotivo 
assinado com o governo do Paraguai 
em fevereiro deste ano. O decreto sobre 
a execução e cumprimento do acordo 
foi publicado nesta segunda-feira (10) 
no Diário Oficial da União.  Em nota, 
a Secretaria-Geral da Presidência 
da República disse que o objetivo do 
documento é facilitar o comércio e a 
cooperação aduaneira entre os dois países, 
em especial para os produtos automotivos. 
Pelo acordo, as peças e os veículos 
vendidos pelos dois países terão tarifas 
mínimas ou zeradas, mas o intervalo 
para o livre comércio variará entre os 
dois países. Os produtos automotivos 
paraguaios, peças e veículos, terão livre 
comércio imediato no Brasil. Os produtos 
brasileiros, no entanto, serão taxados 
em até 2% no Paraguai. As tarifas cairão 
gradualmente, por meio da aplicação de 
margens de preferências, até a liberação 
total do comércio no fim de 2022.

O secretário de Saúde dos Estados 
Unidos, Alex Azar, disse, nesta segunda-
feira (10), que qualquer vacina norte-
americana ou tratamento para a covid-19 
seriam compartilhados com o restante 
do mundo, assim que as necessidades 
dos Estados Unidos forem atendidas.  
Há mais de 200 candidatos à vacina da 
covid-19 em desenvolvimento ao redor 
do mundo, incluindo mais de 20 na fase 
em que são testadas em humanos. O 
presidente norte-americano, Donald 
Trump, prometeu que terá uma pronta 
até o fim do ano, embora geralmente 
demore anos para desenvolvê-las e 
testá-las com segurança e efetividade. 
“Nossa primeira prioridade, claro, é 
desenvolver e produzir quantidade 
suficiente de vacinas e tratamentos 
seguros e efetivos, aprovados pela FDA 
(agência reguladora de alimentos e 
medicamentos dos EUA) para uso nos 
Estados Unidos”, disse Azar a repórteres 
durante visita a Taiwan.

ANOTE

Mas acredite ou não, somos 
responsáveis apenas por 33% da 
situação que envolve mais pessoas

Muitas vezes em uma ocasião, 
onde envolve outras pessoas, nos 
machucamos ou ficamos total-
mente irritados. Porque as coisas 
não saem como a gente esperava. 
Um encontro, uma reunião, um 
passeio e por aí vai... Nós que-
remos ter o controle de todas as 
coisas e forçar que todas as coi-
sas aconteçam do nosso jeito. Até 
porque, esse é o universo que en-
xergamos, é o que entendemos 

como correto.
Mas acredite ou não, somos 

responsáveis apenas por 33% da 
situação que envolve mais pes-
soas. Não conseguimos mudar a 
outra pessoa e nem o ecossistema 
que estamos embutidos. Como 
assim?

Nós conseguimos controlar os 

nossos 33,3334...%, somente essa 
porcentagem no fator decisivo so-
mos responsáveis. Os outros 33%
são responsabilidade da outra 
pessoa envolvida na situação e 
você não vai conseguir interferir. 
Porque as decisões são da outra 
pessoa e não temos um controle 
remoto que controla as decisões 
dos outros. E por fim, os últimos 
33% está a mercê da natureza, 
onde ninguém consegue alterar 
ou ser responsável por essa parte.

Então, não precisamos mais 
sofrer, nos irritar e até nos auto 
responsabilizar por situações que 
estão fora do nosso controle. Te-
mos que nos livrar do peso que 
não faz parte da nossa responsa-
bilidade.  Por esse motivo, mui-
tas pessoas sofrem diversos tipos 
de doenças emocionais por não 
conseguir gerir todas as partes 
de uma situação e essa frustração 
as inibem de ter seu crescimento 
pessoal. Trazendo cargas negati-
vas capazes de levar até mesmo 
a uma doença. Lembre-se que a 
felicidade, sucesso ou tranquili-
dade não vem dos outros, vem de 
nós mesmos.

Seja responsável pela sua par-
te de responsabilidade e não se 
pune com coisas que você não é 
responsável. Tire essa carga de 
culpa que você leva e siga a vida 
com mais leveza e sabedoria. Afi-
nal, você é responsável apenas 
pela sua parte.

Viva a vida com mais leveza.
Boa sorte!

Nossa parte de 
responsabilidade

PONTO
DE VISTA

VITINHO KAMGURU
Empresário, palestrante,
consultor, máster em PNL,
especialista em Hipnose
Clinica. Redes Sociais:
“Oficina da Mente PNL”
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HORÓSCOPO

ÁRIES: O astro rei tende a lhe fortifi car nesta época. 
Alcançará a tranquilidade que necessita será muito 
complicada. 

TOURO: Compreenderá que estará mais complicado 
mover-se por cima de determinadas conjunções, o pla-
neta Urano em queda irá lhe acometer nesta acepção. 

GÊMEOS: O componente Ar lhe auxiliará a dominar os 
problemas durante o dia, seja resistente. Tudo volta-se a 
simplifi car tudo operando com a sabedoria.

CÂNCER: Saturno causará em você mais determinação. 
O cansaço e a cólera irão apenas deteriorar você, delibe-
rações kamikazes necessitam ser distanciadas. 

LEÃO: Tente não se decepcionar com as suas próprias 
limitações neste dia, vá em frente desenvolvendo a sua 
aptidão.

VIRGEM: Evite fi car enrolando no que fala para solu-
cionar as difi culdades de natureza mais simples. Não 
demonstre ser uma pessoa chata.

LIBRA: No planeta de Vênus poderá encontrar toda a for-
ça que precisa. É indispensável analisar a mérito daquilo 
você tanto almeja. 

ESCORPIÃO: Deve esquivar-se para que a irritação não 
venha a lhe assolar e atrapalhar as suas decisões. O 
desânimo absorverá tudo no decorrer deste dia.

SAGITÁRIO: Vênus e Plutão não irão auxiliar você nesta 
perspectiva, terá que superar as coisas com as suas 
próprias energias. 

CAPRICÓRNIO: A falta de um retorno concreto é o 
que será a mola propulsora da preservação de suas 
meditações. 

AQUÁRIO: Neste instante o trabalho em grupo se faz 
imprescindível, o planeta Mercúrio será fundamental 
neste sentido. 

PEIXES: Para se deparar com a esperança, como fi lho de 
Urano experimentará o cume de sua efi cácia de realizar 
ao salientar escassamente no inevitável. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETASCLASSIFICADOS
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CE
JORNALISTAS

LASSEPSIA
ECOSTOEI
TMMURPD

POLICULTURA
RUSEED
MIWEBSITE

DESTRUIDAI
NUDAEMN
SBIOERIC

ETNAPIQUETE
RIBREURN
UNIDAIPAD
AODOPAI

PLUVIOMETRO

Profissio-
nais repre-
sentados
pela ABI

Futebol,
basquete 
e vôlei

Forma do 
movimento
do cavalo
no xadrez

Processo
higiênico
prévio à
cirurgia

Peep (?):
sapato

com dedos
à mostra

(?)-à-por-
ter: pronto
para vestir

(fr.)

Prenome
do poeta
de "Os

Lusíadas"

Abriga a
obra de
Goya

(Espanha)

Bebida
predileta
de piratas

(Lit.)

Isaac
Asimov,
escritor 
de sci-fi

Instrumen-
to como o

hélicon
(Mús.)

Formato
do ímã de
desenhos
animados

CD ou DVD 
regravável
(Inform.)

(?) Clapton,
cantor e

guitarrista
britânico

Grupo arti-
culador,
durante

uma greve

O vulcão
mais alto
da Europa

Resina
usada no
arco de
violinos

(?) Morita,
ator nipo-
americano

Letra que o
Cebolinha
troca pelo

L (HQ)

Ensino on-
line (sigla) 
Rua, em
francês

"Vida", em
"Biologia" 

Acalentou

"Índio", 
em Funai

Tiara
papal

Mil quilos
(símbolo)

Fenômenos
captados

pelo
ultrassom

(Fís.)

Segundo
(símbolo)

Estado de
Sodoma,
após a
ação da 

ira divina
(Bíblia)

"Clube", em CRB
O cartão de visita 
de uma empresa, 

na internet 

Meu, em
espanhol

Forma de
cultivo

agrícola
que menos

degrada 
o solo

Ligada

Aparelho
usado
para

medir o
volume

de chuva

Batalhei
(?) Seidl,

atriz
carioca

Lulu San-
tos, cantor

Asno, em
inglês

Objeto feito de silicone, alternativa mais
sustentável ao absorvente íntimo feminino
(?) Watts, atriz de

"Diana" (Cin.)

Utilidade da
escadaria
externa de
um edifício 

Lao-(?): fundador 
do Taoismo filosófico 

e autor do livro 
"Tao Te Ching"

Modelo 
de tablet
fabricado
pela Apple

O século
iniciado
em 401

Ministra droga esti-
mulante
ou entor-
pecente

2/mi. 3/ass — rue — toe. 4/breu — ipad — tuba. 5/naomi. 7/website.

99986-8823
3255-2272

espinely@espinely.com.br

Compra
Vende

Conserta
Moedas,
Cédulas,

Ouro, Prata.

Oportunidade

NEGÓCIOS

ORAÇÃO

Aluga-se

Dinheiro

Vende-se

Precisa-se

Sítios e Chácaras

IMÓVEIS

EMPREGOS

ANUNCIE 
AQUI 

 97380-7685ANUNCIE AQUI 
 97380-7685

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.
APTO CECAP
Cond. Parana,  2 dormS.,  
garagem. F.: 99912-0368
TERRENO CENTRO
250Mts². Av. Esperança, 
ótimo pra Estacionamento F.: 
99912-0368
APTO. GOPOUVA
2 Dorms., c/ garagem. F.: 
99912-0368

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
3 Dorms., 76Mts². Sala 2 
amb. c/porcelanato. 2 WC.  
R$ 340mil.F.: (11)94843- 
2906/94805-7644/ 4372-9006

MOTORISTA CAT. D/ MOOP
Veiculo Iveco Daily. 
Guarulhos Idade de 20 a 
40 anos. F.: 99657-4599 c/ 
Cristiane
CARTONAGEM 
CONTRATA
Operador de Riscador  C/ 
exp. em papelão ondulado  
Benefícios VR, VT E Cesta 
básica. Empresa em 
Guarulhos  Enviar currículo 
p/ vagas.cartonagemgru@
gmail.com A/C Paula
AUXILIAR ADM/ 
COMERCIAL
Cartonagem Contrata c/ ou 
s/ experiência em Papelão 
Ondulado  Benefícios VR, VT 
E Cesta básica.  Empresa em 
Guarulhos  Enviar currículo 
p/  vagas.cartonagemgru@
gmail.com A/C Paula

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
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

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
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
IMOVEL TATUAPÉ
Fotos e vídeos ! 9.700 mts 
! 5 mil reais o metro !Ótima 
localização próx. marginal 
Tietê. F.: 4372-9006/94805-
7644

CASA E APTO.
Alugo em Cumbica , 2 
dorms., garagem. F.: 
99912.0368
GALPÃO CUMBICA
Bonsucesso de 500 A 
5.000Mts.² F.: 99912-0368

"Agradeço 
ao Santo 
Expedito 
por graça 

alcançada"
V. R. C.

or nt omsa iaG

Toda

Feira
6ª
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Acompanha
tiras de filet mignon,

coxinhas de frango,
pão ciabatta e batata rústica

Acompanha morango,
banana, marshmallow
e deliciosos pedaços
de brownie com nozes

Rua Tapajos, 56 - Guarulhos 

(11) 2447-1582

Fondue The Fire
QUEIJO CHOCOLATE

por R$

As duas ofertas

(serve duas pessoas)

120,90

por R$ 59,90por R$ 89,90


