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Região do Centro concentra 30% 
dos casos confi rmados de covid-19
De acordo com dados divulgados ontem pela Secretaria de Saúde, no total a área contabilizou 5.866 casos, 
com 345 óbitos; cidade registra 19.128 casos confirmados, sendo 17.475 recuperados e 1.183 mortes Pág. 4
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NASA - O furacão Genevieve, na costa do Pacífi co do México, é retratado da Estação Espacial Internacional

Uma taverna em Guarulhos

Na BrasaNa Brasa
eerrggiinnhhoo rei ascom

GASTRONOMIA www.fmetropolitana.com.br
de agosto de 2020
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SERGINHO FREITAS - SERGINHO FREITAS - Em mi-
nhas andanças pela cida-
de, vários espaços gastro-
nômicos têm me chamado 
a atenção. 

Bairros afastados da re-
gião central vêm ganhan-
do força e com isso a quali-
dade de nossa gastronomia 
já pode ser encontrada por 
toda a cidade.

Um dos casos que me 
chamou a atenção pela 
qualidade de seus produ-
tos é a Taverna Burger, 
(instagram.com/taver-
na_burgue1), que fica no 
bairro Cidade Soberana. O 
espaço, que prepara seus 
lanches na churrasqueira, 
vem ganhando mais clien-
tes a cada dia que passa, 
mostrando o potencial dos 
bairros afastados da região 
central.

“Começamos com uma 
quantidade pequena Ser-
ginho. Esperava vender no 
máximo uns 20 lanches 
por dia, mas graças a Deus 
a quantidade triplicou em 
menos de uma semana. 
Muitas pessoas acham que 
por estarmos tão afastados 
do centro de Guarulhos 
nossos produtos não te-
riam a mesma qualidade 
das grandes casas. Mas 
tudo que eles têm nós tam-
bém temos. O mesmo pão 
de qualidade, aquele blend 
de carne especial e os mo-
lhos e recheios”, explicou 
Caique Alves, um dos pro-
prietários.

O próximo passo, as-
sim que acabar esta pan-
demia mundial, é ampliar 
e começar a atender uma 
quantidade maior de clien-
tes. “Nossa ideia é ter o sa-
lão funcionando assim que 
a quarentena acabar. Neste 
momento preferimos ficar 
atendendo no sistema de 
delivery e retira. Quere-
mos trazer muitas novida-
des para o bairro e assim 
que tudo isso passar pre-
tendemos introduzir novos 
lanches no cardápio com 
muita qualidade”, contou 
Ketlyn Carelli, a outra pro-
prietária e “inventora” dos 
lanches e recheios.

Para quem ainda não 
conhece os lanches deles, 
eu recomendo o Tristão, 
(dois burgers com muito 
cheddar) e o Rei Arthur 
(lanche de pernil com re-
polho em um pão bola sen-
sacional). 

Um abração a todos e 
até semana que vem com 
mais alguma novidade das 
ruas de Guarulhos para 
vocês!

Ah! Se puder fique em 
casa e se tiver que sair 
USE MÁSCARA! Este co-
vid não é brincadeira!

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

Karnivoro’s Churrasco Raiz

Serviço:
Taverna Burger
Rua Antonina, 615 – Cida-
de Soberana 
Telefone: (11) 95031-9899

vender a série a alguma parte do mundo sem 
meu consentimento, não poderão usar a Chiqui-
nha. Ou falam antes comigo para ver como eu 
vou passar os direitos da personagem. Eu estou 
com toda disposição para ajudar”. “Para mim é 
muito importante que o programa siga com a 
Chiquinha, que os desenhos sigam com a Chi-
quinha. Ouvi dizer que querem fazer um fi lme 
com a Chiquinha. Não pode haver protagonismo 
sem a antagonista. E eu sou a antagonista do 
programa”, concluiu.

bem-sucedidas da TV norte-americana. A data 
de divulgação ainda não foi anunciada, mas pode 
chegar a partir de novembro no serviço de stre-
aming. Grey’s Anatomy conta a história de Mere-
dith Grey e outros funcionários do Seattle Grace 
Hospital. Atualmente, o seriado está na Netfl ix. 
Internautas comemoraram a novidade. “Já separei 
meus shots de tequila pra assistir à melhor série do 
milênio globo”, escreveu um deles.

Maria Antonieta de las Nieves, atriz que deu 
vida à personagem Chiquinha no seriado Cha-
ves, falou sobre a questão envolvendo os direi-
tos de exibição do programa, que era exibido 
pelo SBT e Multishow no Brasil e saiu do ar neste 
mês de agosto. “Eu não tenho visto o fi lho do 
Roberto Gomes Bolaños. O que posso te dizer 
é que temos que nos falar, porque os direitos da 
Chiquinha são meus”, afi rmou em entrevista ao 
A Tarde É Sua, da RedeTV, na segunda-feira (17).

Em seguida, prosseguiu: “Se eles quiserem 

A Netfl ix está trabalhando em uma ferra-
menta para acabar com as dúvidas na hora 
de decidir o que assistir. A plataforma está 
testando um botão de “shu�  e”, uma espécie 
de “sorteador”, que seleciona, baseado nas 
preferências do perfi l, algum fi lme ou série 
para o usuário assistir.

De acordo com o site americano The Ver-
ge, a ferramenta foi encontrada de duas for-
mas diferentes em perfi s de usuários: com 
o botão “shu�  e” na tela de entrada, aquela 

A aclamada série hospitalar Grey’s Anatomy 
entrou para o catálogo da Globoplay. A informa-
ção foi confi rmada pelo serviço de streaming de-
pois de muito suspense nas redes sociais. No Twit-
ter, o perfi l da GloboPlay publicou quatro fotos de 
cenas de uma série e pediu para os internautas 
adivinharem: “Só quem é fã de verdade vai saber! 
Qual é a série icônica que vai chegar aqui?”.

A série tem 16 temporadas e é uma das mais 

‘Os direitos da Chiquinha são meus’, ressalta atriz de ‘Chaves’

Netfl ix poderá escolher automaticamente para você o que assistir

‘Grey’s Anatomy’ entra para o catálogo da GloboPlay

com os usuários, e no menu principal do perfi l, 
com o nome de “play something” (reprodu-
za alguma coisa, em tradução literal). Ambos 
os botões teriam a mesma fi nalidade de es-
colher conteúdos aleatoriamente na platafor-
ma. Para a revista americana Variety, a Netfl ix 
confi rmou que os testes estão sendo feitos e 
que, por enquanto, somente alguns usuários 
terão acesso ao recurso e apenas no aplica-
tivo para TV. A ferramenta, porém, não tem 
data para chegar ao público geral.

ACONTECE
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Mamonas Assassinas serão homenageados em megalive no domingo

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - “Mina, seus cabe-
lo é da hora, seu corpão violão, 
meu docinho de coco tá me 
deixando louco”. O trecho co-
nhecido da música dos Mamo-
nas Assassinas poderá ser re-
lembrado neste domingo (23). 
A banda, fenômeno dos anos 
90, receberá uma homena-
gem. Uma megalive será exi-
bida no canal ofi cial do grupo 

no Youtube e contará com a 
participação de diversos artis-
tas brasileiros como Preta Gil, 
Fábio Porchat e Paulo Ricardo.

A iniciativa intitulada Xô 
Corô, em alusão ao novo co-
ronavírus, irá celebrar a tra-
jetória da banda e os músicos 
presentes irão relembrar al-
guns sucessos como Pelados 
em Santos, Robocop gay e 

Sabão Crá-crá. O evento tam-
bém irá transmitir dez clipes 
inéditos do grupo.

A live será apresentada 
por Ruy Brissac, intérprete 
de Dinho no Musical Mamo-
nas, e contará com outros no-
mes como Angélica, Marcelo 
Adnet, Marisa Orth, Sidney 
Magal, Marcos Veras, Paulo 
Ricardo , Latino, Preta Gil, 
Tom Cavalcante, Giovanna 
Antonelli, Carolina Dieck-
mann e outras celebridades. 

O dinheiro arrecadado será 
destinado para a Ação da Cida-
dania e do Fundo Social de So-
lidariedade de Guarulhos, ci-
dade na qual a banda nasceu.

Apesar de breve, os Ma-
monas Assassinas tiveram 
carreira imortalizada no 
cenário musical brasileiro. 
Dinho, Samuel, Sérgio, Ben-
to e Júlio formaram a banda 
no fi nal de 1994, e, em mar-
ço de 1996, todos morreram 
num acidente de avião em 
São Paulo.

Prefeitura distribui mais 5.600 máscaras 
em comunidades nesta semana
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Nesta semana 
o programa Máscaras pela 
Vida entregou 5.600 másca-
ras de tecido para pessoas 
em extrema vulnerabilidade 
social que vivem em Guaru-
lhos. Desde abril o programa 
já distribuiu 87.920 máscaras 
em comunidades e Conjun-
tos Habitacionais de Interes-
se Social (CHIS).

Ontem o programa atin-
giu a população da comuni-
dade do Morro do 28 (bairro 
Piratininga) com a entrega 
de 1.200 máscaras de teci-
do, em 300 kits com quatro 
máscaras de pano, um sa-
bonete, um álcool em gel e 
um folheto com orientações 
sobre a covid-19.

Na quarta-feira (18) a po-
pulação da Cidade Satélite de 
Cumbica, que vivem na aveni-
da Guinle e nas ruas Munhoz, 
Ibiaca, Itanhandu, Marme-
lópolis e Itapeva receberam 
4.400 máscaras – sendo 1.100 

kits com quatro máscaras de 
pano, álcool em gel, um sabo-
nete e folheto com orientações 
sobre a covid-19).

A ação da prefeitura, exe-
cutada pelas secretarias de 
Desenvolvimento e Assistên-
cia Social (SDAS) e de Habita-
ção e pela Defesa Civil, visa a 
estimular o uso de máscaras 
caseiras na cidade e distribuí-
-las à população necessitada. 
As entregas são feitas por 
equipes de funcionários das 
pastas e os kits são monta-
dos com produtos doados por 
empresas e costureiras.

Interessados em colabo-
rar com doações para o pro-
grama Máscaras pela Vida 
(máscaras de tecido, álcool 
em gel 70% e sabonetes) po-
dem entregar os produtos na 
SDAS (avenida Guarulhos, 
2.200, Vila Augusta, tele-
fones: 2087-7400 e 99918-
9310), de segunda a sexta-
-feira, das 8h às 17h. 

FOTO: DIVULGAÇÃO
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Marbex Indústria e Comércio de Embalagens Ltda.
 CNPJ 31.479.693/0001-70

Ata de Reunião de Sócios para Redução de Capital Social
Realizada em 30/07/2020, às 14h30, na sede social, na Estrada Velha Guarulhos - São Miguel, nº 3241, Portaria 2 - Sítio dos Pitas Pimentas, Jardim Arapongas, 
Guarulhos-SP. Presença: Totalidade. Mesa: Presidida por Alex Dayan, e secretariado por Maurício Grabarz. Deliberações: Os sócios representando a totalidade 
do capital social compareceram e declararam cientes do local, data e ordem do dia, dispensando as formalidades da convocação. Colocadas a matéria em 
discussão e votação, foram aprovadas por unanimidade, sem qualquer ressalva: os sócios deliberaram, considerando excessivo em relação ao objeto da 
sociedade, a redução do capital social para R$ 21.151.084,77, em conformidade com artigo 1082, II da Lei nº 10.406/2002. Encerramento: Nada mais havendo 
a ser tratado. São Paulo, 30/07/2020. Assinaturas: Mesa: Alex Dayan, Presidente, e Maurício Grabarz, Secretário.

Prefeitura pretende recapear mais 
25 ruas e avenidas ainda neste ano
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A Prefeitura de 
Guarulhos pretende recapear 
mais 25 ruas e avenidas ainda 
neste ano. Nesta quarta-feira 
(19), o prefeito Guti esteve 
em Brasília em visita ao Mi-
nistério do Desenvolvimento 
Regional, para tratar da libe-
ração de recursos do governo 
federal para esta finalidade.

Além disso, na conversa 
com o ministro titular da pas-
ta, Rogério Marinho, o prefeito 
também tratou do início ime-
diato das obras das alças de 
acesso da avenida Jacu Pêsse-
go à rodovia Presidente Dutra. 

Em 2018, a CCR Nova-
Dutra entregou o novo tre-
vo Jacu Pêssego (fase II) que 
consistiu na construção de 
quatro viadutos: um na pista 
expressa sentido São Paulo e 
os outros três no sentido Rio 

de Janeiro – um na pista ex-
pressa, um na pista marginal 
e outro em via local. As com-
plementaram os serviços que 
serão realizados pela prefeitu-
ra, possibilitando, no futuro, 
o prolongamento da avenida 
Jacu Pêssego e a interligação 
com a via Dutra. Em conjun-

to, os trabalhos vão propor-
cionar mais fluidez ao tráfe-
go da rodovia na região, por 
onde passam cerca de 160 mil 
veículos diariamente, em am-
bos os sentidos. Além disso, 
vão oferecer a Guarulhos um 
novo corredor de transporte e 
um novo acesso à cidade. 

Prefeito sanciona a lei que garante que a 
vacina BCG seja aplicada ainda na maternidade
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O prefeito Guti 
sancionou nesta quinta-feira 
(20) o projeto de lei, de auto-
ria do vereador Thiago Surfis-
ta, que autoriza o munícipio a 
disponibilizar a vacina BCG às 
instituições com serviço de ma-
ternidade. “Essa é uma impor-
tante lei que garantirá a como-
didade e a segurança, tanto das 
mães, quanto dos recém-nasci-
dos em seus primeiros dias de 
vida”, explicou o vereador.

A vacina é utilizada para 
proteger os recém-nascidos 
contra a tuberculose miliar e 
a meningite tuberculosa, que 
se trata de uma complicação 
da infecção tuberculosa. Atu-
almente a vacina é gratuita 
e faz parte do Calendário 
Básico de Vacinação, sendo 
que sua dose única deve ser 

aplicada, preferencialmente, 
ainda na maternidade, mas 
não era uma realidade para 
todas as instituições de saú-
de. No caso do recém-nascido 
que não recebia a vacina na 
própria maternidade, após 
sua alta hospitalar, na grande 
maioria dos casos, a mãe re-
cebia a orientação médica de 
levá-lo ao posto de saúde na 
primeira semana de vida.

A proposta defendeu a 
desburocratização da neces-
sidade de mães quebrarem 
o período de repouso pós-
-parto com o recém-nascido, 
expondo ambos, desnecessa-
riamente, a possíveis enfer-
midades em postos de saúde 
e garantiu que seja uma vaci-
na aplicada antes da alta do 
bebê da maternidade. 

Procon recebeu mais de 31,2 mil reclamações durante a pandemia
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O Procon Guaru-
lhos atendeu neste período de 
quarentena devido a pandemia 
do coronavírus 31.220 consu-
midores através do disque de-
núncia 151, site e WhatsApp.

Segundo o órgão, os seg-
mentos mais reclamados fo-
ram a área da saúde com ne-
gativa de cobertura de exames 
no geral e principalmente a 
negativa para a constatação do 
exame covid-19, serviços essen-
ciais (água, luz e gás) e serviços 
privados (escolas, faculdades, 
site e-commerce).

Foram expedidas mais de 

3.998 notificações contra as 
empresas que desrespeita-
ram a Lei 8.078/1990. Além 
disso, a fiscalização recebeu 
2.512 denúncias, referente ao 
aumento abusivo de preços 
em supermercados, incluin-
do produtos vencidos, eleva-
ção de preços gás de cozinha 
pelas revendedoras, álcool 
gel, ausência de entrega do 
produto no prazo, mensalida-
des escolares, entre outros.

Em virtude das denúncias 
dos consumidores através do 
disque denúncia, o Procon con-
seguiu constatar e autuar di-

versos fornecedores (mercados, 
açougues, padarias, farmácias, 
perfumarias, docerias e etc). 

Região de Saúde Centro concentra 30% 
dos casos confirmados de coronavírus
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A região de Saúde 
Centro concentra 30,6% dos ca-
sos confirmados de coronaví-
rus. Segundo dados divulgados 
ontem pela Secretaria de Saú-
de, no total a área contabilizou 
5.866 casos, com 345 óbitos.

Em seguida está a região 
Cantareira com 5.081 casos 
(26,5%) e 325 óbitos; seguida 
pela região São João com 4.174 
casos (21,8%) e 237 mortes; 
Pimentas com 3.896 casos 
(20,3%) e 276 mortes. Pessoas 
que não identificaram o local 
de residência são 111 (0,58%) 
com nenhum óbito.

No total a cidade registrou 
até ontem 19.128 casos confir-
mados, sendo 17.475 recupe-
rados e 1.183 óbitos – além de 
sete em investigação. A taxa de 
cura chegou a 91% e a de letali-
dade a 6,18%. Já a taxa de ocu-
pação de leitos de UTI foi de 
56,7% e de ocupação de leitos 
de enfermaria 54,3%.

No Centro de Combate ao 
Coronavírus, nove pessoas ti-
veram alta, uma foi transferi-
da, uma foi a óbito e 26 perma-
necem internadas, sendo 12 
em UTIs, 11 nas enfermarias e 
três em observação.

FOTO: DIVULGAÇÃO
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Educação divulgará no próximo dia 31 definição sobre volta às aulas
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A Secretaria de 
Educação divulgará no próxi-
mo dia 31 a definição sobre a 
volta às aulas na cidade. Segun-
do a pasta, as aulas seguirão 
suspensas até esta data quando 
será informada a prorrogação 
ou não do início das aulas.

Nesta quarta-feira (19) o go-
verno estadual informou que as 
cidades têm autonomia para de-
cidir se vão ou não acompanhar 
o cronograma previsto pelo Es-

tado para o retorno presencial 
às aulas nas redes pública e pri-
vada. A Secretaria de Estado da 
Educação autorizou a abertura 
gradual das escolas a partir do 
dia 8 de setembro, atendendo 
apenas alunos com mais difi-
culdade de aprendizado em ati-
vidades de reforço. A retomada 
efetiva, mas ainda gradual e res-
trita do calendário letivo, é pre-
vista para 7 de outubro. Mas o 
secretário de Educação Rossieli 

Soares destacou que os prefeitos 
podem criar calendários pró-
prios e planos mais restritivos, 
com base nos dados epidemio-
lógicos regionais. 

Em nota, secretaria muni-
cipal reafirmou que a “segu-
rança e saúde dos alunos e 
funcionários é prioridade e a 
retomada das atividades nas 
escolas municipais não será 
feita de maneira açodada ou 
no improviso”.
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Polícia prende homem suspeito de roubo 
de ouro no Aeroporto de Cumbica
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A Polícia Civil 
capturou um dos envolvidos 
no roubo de mais de 700 quilos 
de ouro ocorrido no GRU Air-
port – Aeroporto Internacional 
de São Paulo, em Cumbica, em 
25 de julho do ano passado. 
Ele foi detido no bairro Jardim 
Alice, na cidade de Ferraz de 
Vasconcelos. As informações 
são da Secretaria de Segurança 
Pública de São Paulo (SSP).  

A prisão foi realizada na 
tarde desta quarta-feira (19), 
por agentes da 2ª Delegacia de 
Investigações Sobre Entorpe-
centes (Dise), do Departamento 
Estadual de Prevenção e Re-
pressão ao Narcotráfico (De-
narc), que realizavam diligên-
cias relacionadas ao tráfico de 
drogas quando o encontraram.

Segundo a SSP, o suspei-
to, de 52 anos, deu inicial-
mente um nome falso, mas 
logo foi identificado como 

um dos criminosos mais pro-
curados de São Paulo. Havia 
um mandado de prisão con-
tra ele relacionado ao roubo, 
além de ordem judicial refe-
rente ao comércio de drogas.

Após a captura, ele foi 
conduzido à sede do Denarc, 

onde os fatos foram registra-
dos. Ele foi recolhido ao Cen-
tro de Detenção Provisório 
(CDP) Belém 1 e as investiga-
ções prosseguem em caráter 
sigiloso, por meio do Depar-
tamento Estadual de Investi-
gações Criminais (Deic).

FOTO: DIVULGAÇÃO

Diretor da ACE oferece capacitação 
gratuita a pequenos empreendedores
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Diretor de Comu-
nicação e Marketing da Asso-
ciação Comercial e Empresarial 
de Guarulhos (ACE-Guarulhos), 
Lucas Felipe é um dos idealiza-
dores de um programa de capa-
citação online gratuito voltado 
a pequenos empreendedores. 
Trata-se do “Abrace o Pequeno”, 
projeto de matchfunding tam-
bém apoiado pela ACE.

Os interessados devem se 
inscrever no link https://bityli.
com/Ewgnw. As vagas são li-
mitadas e destinadas a empre-
sários de todas as regiões da 
cidade, desde que sejam de pe-
queno porte e, portanto, mais 
suscetíveis a crises como a 
atual. Não há distinção de área 
de atuação: são aceitos empre-
endedores que possuem salões 
de beleza, oficinas de costura, 
barbearias, restaurantes, entre-
gadores de marmitas etc.

De acordo com Lucas, que 
também é CEO da Agência Édi-
gital, a ação é uma resposta à 

crise econômica agravada pela 
pandemia do novo coronavírus. 
“Mais uma vez, coloco a estrutu-
ra da agência e o conhecimento 
da nossa equipe à disposição de 
empresários que estão enfren-
tando dificuldades nesse mo-
mento. Só com capacitação de 
qualidade, atravessaremos essa 
situação de uma maneira mais 
tranquila, com os negócios con-
tinuando ativos”, disse.

Presidente da ACE, Silvio 
Alves elogiou a medida de seu 
diretor de marketing e ressal-
tou que o espírito da entidade 
está representado no “Abrace o 
Pequeno”. “Infelizmente, vimos 
muitos pequenos negócios fe-
chando desde março, mas se 
não fossem programas como 
esse liderado pelo Lucas Felipe, 
o cenário seria ainda pior. Fico 
muito satisfeito quando um 
dirigente nosso leva o lema da 
ACE-Guarulhos para além da 
nossa sede: juntos, somos mui-
to mais fortes”, afirmou.



HORÓSCOPO

ÁRIES: Sentirá algo muito potente invadir o seu coração, 
isso irá te deixar muito feliz durante parte do seu dia, o 
que será de grande vantagem.

TOURO: Com um bom caminho sendo traçado para você, 
irá ter uma facilidade para sair de situações complexas, 
então tome as atitudes certas. 

GÊMEOS: Se sentirá preso a um determinado tipo ideia, 
mas dependerá apenas de você eliminar essa condição 
impeditiva no momento. 

CÂNCER: Irá receber uma grande e superior energia 
advinda do seu planeta regente, para enfrentar tudo o 
que se por na sua frente. 

LEÃO: O grande e vibrante astro rei poderá levar os 
leoninos para a conquista que cada um vem planejando, 
mas suas passagem por Peixes podem prejudicar.

VIRGEM: As suas metas serão muito bem resguardadas 
por Mercúrio, este irá levar você para um lugar muito 
satisfatório. 

LIBRA: Conseguirá dar suporte para todas as pessoas 
que você tanto ama, mas deve ter calma solucionar as 
coisas que precisa. 

ESCORPIÃO: Muitos acontecimentos positivos estão por 
vir, então plante neste dia tudo o que puder fazer de 
bom, enfrente os problemas e acredite no seu potencial.

SAGITÁRIO: Haverá muitos problemas para você conse-
guir se organizar e superar alguns abismos que irão se 
colocar na sua frente, fi que atento com problemas. 

CAPRICÓRNIO: Você será uma pessoa verdadeiramente 
progressista, acredite quando possível, somente no que 
possa vir a te fortalecer. 

AQUÁRIO: Irá sentir oscilações dentro do campo familiar, 
não resista sobre determinadas mudanças, é bom que 
deixe algumas coisas rolarem sozinhas.

PEIXES: É fundamental que recalcule tudo o que vem 
acontecendo com você, premie a sua boa atuação em 
determinadas coisas. 
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99986-8823
3255-2272

espinely@espinely.com.br

Compra
Vende

Conserta
Moedas,
Cédulas,

Ouro, Prata.

Oportunidade

Festas

Relax

NEGÓCIOS

SERVIÇOS

Dinheiro

Vende-se

Aluga-se

AUTOS

Precisa-se

IMÓVEIS

VEICULOS

EMPREGOS

PASSOU CARTÃO ?
Dinheiro na mão 14% mês. 
F.:  (11) 94818-7283 Whats.

S.D.LOCAÇÃO
Cama elástica+ Pisc. 
bolinhas+ escorreg. e 
gangorra R$ 140, s/ limite de 
horário  96916-8335/96169-
0875

CASA DE MASSAGEM
Relaxe c/prazer  R. Diogo 
Farias 230  Centro Gru.  
2408-8532/  94133-9823

VDO. TERRENO
Jd. P. Dutra  05x25, 2 
cômodos e Escritura R$ 120 
mil só a vista 98204-3992 
whats
APTO MORADA DO SOL
2 Dorms., 1 vga., R$ 150 Mil 
ac. auto parte de pgto. F.: 
96755-1166
KITNET
Próximo do centro.  R$ 110 
mil, Aceita Financiamneto. F.: 
94249-5706.

AUX ESCRITÓRIO - 
MASCULINO
c/exp. área adm, ser 
comunicativo, possuir boa 
caligrafi a e boa dicção p/
atendimento ao cliente.
(Não Fumante). Conh de 
Informática c/agilidade na 
digitação, A empresa oferece 
VR e VT. Residir na região 
de Guarulhos Interessados 
enviar CV c/ foto p/adm@
transpartransporte.com.br
PERFECT RACING
Admite-se Preparador e 
Pintor de Autos  F.: 2600-
7853

Citroen C 4   2012 gls 
completo aut + couro  

�ex  gnv
R$ 21.900,00

Vende-se

Bom para Uber
Tel.:96741-1230

APTO. VILA RIO DE 
JANEIRO
2 Dorms., Quitado c/ escritura 
130 Mil, particular. F.: 97959-
4649
APTO. COND. ÚNICO
2 dorms.,+ dep.  1wc. vaga 
pra moto lazer completo. 
185 mil aceita fi nanc. F.: 
94249-5706
TERRENO 5X25
125Mts²,  Recreio São Jorge 
c/asfalto, ônibus, escola, 
creche, UBS, padaria, 
mercado tudo isso há menos 
de 700Mts. do imóvel - 35 mil 
a vista - aceito carro e parcelo 
c/juros - 11.94720-5758 - 
Nelsao

GALPÃO CUMBICA
Bonsucesso de 500 A 
5.000Mts.² F.: 99912-0368
CASA E APTO.
Alugo em Cumbica , 2 
dorms., garagem. F.: 
99912.0368
APTO. GOPOUVA
2 Dorms., c/ garagem. F.: 
99912-0368
TERRENO CENTRO
250Mts². Av. Esperança, 
ótimo pra Estacionamento F.: 
99912-0368
APTO CECAP
Cond. Parana,  2 dormS.,  
garagem. F.: 99912-0368

or nt omsa iaG

Toda

Feira
6ª

ANUNCIE AQUI   97380-7685

Sítios e Chácaras

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

ANUNCIE AQUI   
97380-7685
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BANCO 66

(?), seca
e oleosa:
tipos de

pele
Caracterís-
tica da pes-
soa empre-
endedora

(?) de ma-
carrão: a-
companha 
o churrasco

Reconheci-
mento de 
(?), serviço
de cartórios

Ave que 
possui uma
bolsa em
seu bico

Idade, em
inglês

Álcool (?):
o respon-
sável pela 
embriaguez

Composto
orgânico
usado co-
mo solvente

(?) Tatu, 
persona-
gem de
Lobato

Arrastar 
a (?):

paquerar
(gír.)

(?) com
carne,
prato

mexicano
"(?)-

Rainha",
oração
católica

(?) leve,
tipo de
pista de
corridas 

Partes 
de uma

expressão 
matemática

Parte mais distante
de uma região

Otávio Augusto,
imperador romano

Novembro
(abrev.)
Marcha 
do carro

Construções não utili-
zadas para moradia

"(?) Kombat",
clássico jogo de luta

Rainha de
Esparta
(Ant.)
Aparo

Alimento de
peixes (pl.)
Sem (?):

atemporal

Estilo de decote que
valoriza os ombros
Jogadora brasileira

de vôlei

Prefixo de 
"anti-herói"

O "teen"

Instrumento musical
do Leste europeu

Principal sintoma da
desnutrição

O lobo
líder da
alcateia

(?) Peixo-
to, repórter 
Monograma
de "Max"

Explodir
Auxiliam a
visibilidade
do motorista

Planta,
em tupi

A de
foguetes

da Nasa é
realizada
em Cabo 

Canaveral,
na Flórida

Veloz, em
italiano

CCIM

DINAMISMO
DETONARNOV

FAROISRE
FIRMAANTI

CAAALGAS
ILEDALC
TPPODAO
DECOLAGEM

VELOCEETER

PIASAIC
JECACHILI

SALVERAIA
CONFINSCI

OATERMOS

3/age — caa. 4/leda — mari. 5/chili. 6/veloce.


