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Homem de 47 anos deu entrada no 3C-GRU com 80% do pulmão comprometido pela doença e esteve internado 
por sete dias; cidade ultrapassa 20 mil infectados, sendo 18.926 recuperados e 1.217 óbitos registrados Pág. 3

Ano 49 Nº 783

o jornal de Guarulhos

Va1

jornalfolhametro folhametropolitanagru Distribuição Gratuitawww.fmetropolitana.com.br

Acontece Pág. 2

FOTO: TIA DUFOUR FOTO: GESP

Trump é nomeado por 
unanimidade candidato 

à Casa Branca

Mais de 1,5 mil são 
vacinados em Dia D 
contra o sarampo

Cidade Pág. 4

fmetropolitana_

Cotações Selic (ano)
2% R$  1.045

Salário Mínimo 181
Disque-Denúncia É preciso ajudar para que a família do Tavinho 

consiga esse remédio antes desse prazo”, Silvio 
Alves, presidente ACE-GuarulhosEuroBovespa Dólar

+0,77%
102.297

-0,22%
R$ 5,59

-0,19%
R$ 6,61

Governo de São Paulo dispensa tarifa 
para abertura de novas empresas
Pág. 2

Estado tem queda de mortes por 
covid-19 pela 2ª semana consecutiva
Pág. 3

FOTO: DIVULGAÇÃO/IMEDI FOTO: ROBERTO GARDINALLI/ESTADÃO

Samu socorre dois Samu socorre dois 
moradores de rua com moradores de rua com 

hipotermia em Guarulhoshipotermia em Guarulhos
Pág. 4 

Terça-feira, 25 de agosto de 2020



2 OPINIÃO www.fmetropolitana.com.br

RETRATO DO LEITOR   Caro leitor, poste sua foto no Facebook ou Instagram com a #SuaFotoNaFolha. 
Se sua foto for a mais curtida, você poderá ganhar um super prêmio. Participe!

Sede, Redação e Publicidade: Rua Ari Barroso 166 - 1º 
andar - Jardim Pinhal - Guarulhos - SP - CEP: 07120-040
Telefone: 11 4210-1371 – Whatsapp: 11 99643-2765
www.fmetropolitana.com.br

Editora Happens
Diretora de Redação: Rosana Ibanez - rosana.ibanez@fmetropolitana.com.br
Diretor Comercial: Cae Mendroni - cae.mendroni@fmetropolitana.com.br
Diagramação e Arte: Ivanildo Barbosa e Bianca Lima - arte@fmetropolitana.com.br
E-mail Redação: redacao@fmetropolitana.com.br 
E-mail Comercial: comercial@fmetropolitana.com.br
Agência de Notícias: Agência Estado/ Impressão: Folha Gráfica
Os artigos e colunas assinados são de responsabilidade de seus autores.

FOTO: FOTO DA MARINHA DOS EUA/2ª CLASSE CODY HENDRIX

MARINHA - O Esquadrão de Demonstração de Voo da Marinha, os Blue Angels, chegam à Naval Air Station Pensacola 

Estado dispensa tarifa para 
abertura de novas empresas

ACONTECE
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ria do jazz e gravações importantes, análise 
musical (arranjos, solos e composições) e a 
discussão de leituras.

Para se inscrever, os interessados de-
vem baixar e preencher a ficha de inscri-
ção no link https://forms.gle/vSJxVtFvP-
Co1JZA1A. A ficha contém um questionário 
que substitui a entrevista presencial. O 
inscrito deve ainda enviar links de duas 
gravações postadas no YouTube, nas 
quais apareça tocando (dois standards de 
jazz ou, alternativamente, duas músicas 
dentro do âmbito da música popular). Os 
links devem ser enviados para o e-mail: ja-
zzeharmoniaguarulhos@gmail.com.

varam da Primavera Árabe; Saída para o sol 
(2012), da diretora Hala Lotfy, que mostra o 
cotidiano de duas mulheres que cuidam de 
um familiar doente; e Vila 69 (2013), de Ayten 
Amin, comédia dramática que retrata a vida 
de um arquiteto em estado de saúde terminal. 
Também serão reexibidos, em sessões inclu-
sivas, dois filmes: Fotocópia (2017), de Tamer 
Ashry, um dos filmes mais elogiados pelo 
público da mostra, com audiodescrição, e O 
Portão de Partida (2014), de Karim Hanafy, 
que aborda temas como a morte e a tristeza e 
conta com legenda descritiva.

Até o dia 28 de agosto estão abertas as 
inscrições para a segunda edição do Projeto 
Jazz Harmonia 2020. O projeto é um grupo 
de estudos intensivos sobre o jazz e habilida-
des musicais relacionadas ao estilo, ofereci-
do gratuitamente desde 2016. As aulas terão 
início no dia 9 de setembro e vão até 25 de 
novembro, e ocorrem sempre às quartas-fei-
ras, no período da noite. Ministrado de forma 
online pelo professor Adolfo Mendonça, o 
curso é voltado para pessoas que já tenham 
conhecimento em música e visa desenvolver 
conceitos teóricos voltados à prática do jazz 
e da música popular, fundamentos de arran-
jo e composição, a discussão sobre a histó-

O presidente dos Estados Unidos, Do-
nald Trump, conquistou 2.550 votos de de-
legados republicanos e, assim, foi nomea-
do por unanimidade candidato do partido 
à Casa Branca. Seu companheiro de chapa 
será o vice-presidente Mike Pence.

A 2ª Mostra de Cinema Egípcio Contem-
porâneo, realizada pelo Centro Cultural Banco 
do Brasil (CCBB), em formato online, foi pror-
rogada por mais uma semana, até o dia 30 de 
agosto. Cada um dos 24 filmes da programa-
ção agora também ficará em cartaz por um 
período maior. Os títulos poderão ser assisti-
dos em um intervalo de 24 horas, contado a 
partir das 17h do dia da exibição.

Serão reprisados três filmes dirigidos por 
mulheres: o documentário Joana d’Arc Egíp-
cia (2016), de Iman Kamel, que discute as 
experiências das mulheres egípcias que deri-

Curso intensivo desenvolve conceitos sobre a prática do jazz e da música popular

Trump conquista 2.550 votos e é nomeado candidato à Casa Branca

Mostra de Cinema Egípcio do CCBB é prorrogada por duas semanas

Donald Trump precisava de 1.276 de-
legados para conquistar a indicação, 
que ocorreu ontem em Charlotte, no Es-
tado da Carolina do Norte. As eleições 
americanas estão marcadas para 3 de 
novembro.

O governador João Do-
ria anunciou ontem que o 
Estado de São Paulo, por 
meio da Junta Comercial, 
suspendeu a cobrança 
de tarifa para abertu-
ra de novas empresas. 
O objetivo é impulsionar 
ainda mais o empreen-
dedorismo e estimular a 
economia, atenuando os 
impactos na geração de 
emprego e renda decor-
rentes da pandemia do 
coronavírus.

“Essa é mais uma ação 
do Governo de São Pau-
lo de estímulo à ativida-
de econômica, sobretudo 
para micro e pequenos 
empreendedores. Desde 
o início da pandemia, o 
Governo do Estado libe-
rou R$ 720 milhões em 
microcrédito por meio do 
Banco do Povo e da De-
senvolve SP”, afirmou o 
Governador. “São Paulo 
representa 36% da eco-
nomia brasileira. Se recu-
perarmos a economia de 
São Paulo, estaremos aju-
dando a recuperar a eco-
nomia do Brasil”, acres-

centou Doria.
Os novos negócios te-

rão o benefício concedido 
por 60 dias a partir des-
ta terça (25), após a pu-
blicação no Diário Oficial 
do Estado. A suspensão 
da cobrança vale para 
empresas classificadas 
como Limitada (LTDA), 
Empresário Individual por 
Responsabilidade Limi-
tada (EIRELI), Sociedade 
Anônima (S/A), Empresa 
pública, Empresário In-
dividual (EI) e Sociedade 
Cooperativa.

A iniciativa do Estado é 
contribuir, principalmen-
te, com as pessoas que 
mais sofreram o desem-
prego provocado pela 
pandemia, mas encon-
traram alternativas e se 
reinventaram no mercado 
abrindo seus próprios ne-
gócios. As micro e peque-
nas empresas contribuem 
de forma decisiva para 
a geração de emprego e 
renda em São Paulo e vão 
gerar novas oportunida-
des para empreendimen-
tos futuros.

Terça-feira, 25 de agosto de 2020
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SP tem queda de mortes por coronavírus 
pela segunda semana consecutiva
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O governador 
João Doria anunciou ontem 
que o estado registrou queda 
no índice de óbitos por coro-
navírus pela segunda semana 
consecutiva. A redução foi de 
9% em comparação com a se-
mana anterior. A comparação 
entre os períodos de 2 a 8 de 
agosto e de 9 a 15 de agosto já 
havia apontado redução de 1%
nas mortes no estado.

“Isso demonstra que o Pla-
no São Paulo, as autoridades de 
saúde e aqueles que atuam na 
saúde pública e privada vêm 
cumprindo a sua função, o seu 
dever de salvar vidas. São Pau-
lo foi e continua sendo o epicen-
tro da pandemia no Brasil, mas 
as medidas que estamos ado-
tando aqui no Plano São Paulo 
têm permitido o atendimento a 
todos que precisam. Ninguém 
fi cou sem atendimento em São 
Paulo”, disse Doria.

Na semana de 9 a 15 de 
agosto, o estado registrou um 
total de 1.764 mortes por co-
vid-19. Já entre os dias 16 e 
22 de agosto, o número caiu 
para 1.612, o que signifi ca 
queda de 9% nas estatísticas 
e 152 vítimas fatais a menos. 
Houve redução de óbitos por 
coronavírus em todas as re-
giões do estado de São Paulo 
no mesmo período.

“Isso reforça o objetivo do 

Plano São Paulo em salvar vi-
das. Estamos nos mantendo 
por três semanas consecuti-
vas com taxas de ocupação 
de UTI em até 60%”, afi rmou 
o Secretário da Saúde, Jean 
Gorinchteyn. A taxa de ocu-
pação em UTI é de 55,6% no 
estado e de 53,7% na Grande 
São Paulo. Houve queda de 
7% nas internações em UTI 
no estado, 9% na capital e 3%
no interior e litoral. 

FOTO: ROBERTO GARDINALLI/ESTADÃO

Hospital de campanha registra marca 
de 600 pessoas curadas de coronavírus
ROSANA IBANEZ - DIRETORA DE ROSANA IBANEZ - DIRETORA DE 

REDAÇÃO - REDAÇÃO - O Centro de Com-
bate ao Coronavírus (3C-Gru) 
registrou ontem a marca de 
600 pessoas curadas do co-
ronavírus. O índice foi come-
morado pelo prefeito Guti, du-
rante live nas redes sociais. “O 
hospital está cumprindo o seu 
papel de salvar vidas”, disse.

A alta de número 600, se 
trata de Carlos Eduardo Perei-
ra, 47, que é cabo da Polícia 
Militar. Ele deu entrada no 
hospital cm 80% do pulmão 

comprometido pela doença e 
esteve internado por sete dias.

Segundo balanço da Secre-
taria de Saúde divulgado on-
tem a cidade registra 20.589 
casos confi rmados de co-
vid-19, sendo 18.926 recupera-
dos e 1.217 óbitos registrados 
– sendo sete em investigação.

A taxa de cura está em 91% 
e a de letalidade em 5,91%. Já 
a taxa de ocupação de leitos 
de UTI chegou a 60,8% e a de 
ocupação de leitos de enfer-
maria a 48,2%.

FOTO: DIVULGAÇÃO/IMEDI

Terça-feira, 25 de agosto de 2020
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Samu socorre dois moradores de 
rua com hipotermia em Guarulhos
ROSANA IBANEZ - DIRETORA DE ROSANA IBANEZ - DIRETORA DE 

REDAÇÃO - REDAÇÃO - Guarulhos regis-
trou um final de semana com 
temperaturas abaixo de 8ºC. 
Com isso, o Serviço de Aten-
dimento Móvel de Urgência 
(Samu) foi acionado para 
prestar atendimento a duas 
pessoas em situação de rua 
que apresentavam quadro de 
hipotermia. Não houve ne-
nhum óbito na cidade em de-
corrência do frio.

Segundo a prefeitura, no 
período de sexta-feira (20) 
a domingo (23), a equipe de 
Abordagem Social encami-
nhou 108 pessoas para per-
noite, sendo que 76 aceitaram 
refeição do projeto Alimento 

ACE apoia campanha de arrecadação 
para salvar o pequeno Otávio
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A Associação 
Comercial e Empresarial de 
Guarulhos engrossa as fileiras 
de apoio à campanha AME 
Luis Otávio. Com quatro me-
ses de vida, o guarulhense Ta-
vinho foi diagnosticado com 
Atrofia Muscular Espinhal – 
tipo I (AME), o mais severo. 
A doença é considerada rara 
e afeta aproximadamente 1 
em cada 10 mil bebês nasci-
dos em todo o mundo. O cor-
po do bebê não produz uma 
proteína necessária para o 
desenvolvimento adequado 
dos músculos, causando fra-
queza, hipotonia, atrofia e pa-
ralisia muscular progressiva.

Os médicos têm admi-
nistrado o medicamento 
Spinraza, que alivia os sin-
tomas da doença. Tavinho 
recebe uma dose a cada 4 
meses. Seus pais iniciaram 

FOTO: FÁBIO NUNES TEXEIRA

Fraterno, da Secretaria de 
Desenvolvimento e Assistên-
cia Social, servida no Se-Pop 
(Centro de Referência Espe-
cializado para Pessoas em Si-
tuação de Rua). 

Houve ainda 150 aciona-
mentos do Serviço pela po-

pulação, através dos telefones 
2536-4110 e 199, lembrando 
que muitos chamados referi-
ram-se à mesma pessoa em si-
tuação e rua, e ainda há casos 
em que a equipe foi até o local 
e a pessoa não estava mais na 
região informada.

Município apresenta melhor desempenho 
em índice de gestão pública neste ano
ROSANA IBANEZ - DIRETORA DE ROSANA IBANEZ - DIRETORA DE 

REDAÇÃO - REDAÇÃO - Guarulhos apresen-
tou um melhor desempenho 
no Índice CFA de Governança 
Municipal (IGM-CFA), estudo 
realizado pelo Conselho Fede-
ral de Administração (CFA) 
2020. Segundo o estudo, o ín-
dice da cidade subiu de 6,61 
registrado no ano passado para 
6,79. Dessa forma, o município 
figura na 43º posição de 162 ci-
dades avaliadas no estado.

O índice avalia três aspec-
tos: finanças que analisa inves-
timentos em educação e saúde, 
índice fiscal, equilíbrio previ-
denciário e custo legislativo, 

onde Guarulhos obteve índice 
6,45. Gestão que busca avaliar 
os instrumentos que são uti-
lizados pelos municípios que 
facilitam a gestão dos recur-
sos públicos, com nota 7,14. Já 
quanto o município arrecada, 
investe e gerencia seus recur-
sos vai refletir no desempenho 
onde a cidade alcançou 6,79.

O IGM-CFA tem como ob-
jetivo auxiliar gestores munici-
pais a visualizar as necessida-
des e/ou boas práticas de sua 
região, priorizar políticas públi-
cas, além de promover o debate 
sobre a importância da gestão 
municipal profissional. 

uma campanha com o obje-
tivo de conseguir comprar 
o Zolgensma, cujo valor es-
timado é de US$ 2,125 mi-
lhões de dólares, aproxima-
damente R$ 12 milhões.

O remédio de dose única 
é indicado para o tratamen-
to de bebês de até 2 anos. 
“É preciso ajudar para que 
a família do Tavinho consi-
ga esse remédio antes desse 
prazo. Ele está com um ano 
e três meses e toda ajuda é 
bem-vinda”, afirma o presi-
dente da ACE, Silvio Alves.

A campanha já ajudou a 
família a instalar uma UTI 
em casa, mas Tavinho pre-
cisa manter o acompanha-
mento de profissionais espe-
cializados na AME, que são 
raros, e conseguir a medi-
cação que pode parar a pro-
gressão desta doença.

FOTO: SIDNEI BARROS

Mais de 1,5 mil são vacinados em Dia D contra o sarampo 

ROSANA IBANEZ - DIRETORA DE ROSANA IBANEZ - DIRETORA DE 

REDAÇÃO - REDAÇÃO - Um total de 1.533 
pessoas foram vacinadas nes-
te sábado (22) durante o Dia 
D contra o sarampo. Segundo 
dados da Secretaria de Saúde 
foram vacinadas indiscrimina-
damente 1.342 pessoas de 30 a 
49 anos. Já entre a população 
de seis meses a 29 anos, faixa 
etária em que a vacinação é se-

letiva, mediante a avaliação da 
carteirinha, um total de 2.307 
pessoas compareceram aos 
postos, mas somente 191 que 
estavam com as doses em atra-
so foram imunizadas.

De acordo com a pasta, 
desde o início da campanha 
até sábado, 30.196 pessoas 
entre seis meses a 29 anos 
de idade compareceram aos 

postos. Desse total, 6.834 
estavam com doses em atra-
so e foram vacinadas. Além 
disso, nesse período, tam-
bém foram imunizadas in-
discriminadamente 20.254 
pessoas de 30 a 49 anos.

Atualmente, 29 municípios 
paulistas mantêm a circulação 
ativa do vírus, incluindo Gua-
rulhos, onde foram registra-
dos 1.058 casos no ano passa-
do e 34 neste ano.

A Campanha Nacional de 
Vacinação será encerrada na 
próxima segunda-feira (31). No 
município, as doses podem ser 
encontradas em todas as UBS 
e também no Ambulatório da 
Criança (Centro), de segunda-
-feira a sexta-feira, das 8h às 
16h, inclusive para a vacinação 
de rotina das demais faixas 
etárias. 

FOTO: CARLOS BASSAN/FOTOS PÚBLICAS

Guarulhos e região recebem reforço de 10 novos sargentos
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - No último dia 17 
foi realizada a solenidade de 
compromisso dos 10 sargentos 
recém-formados que serão dis-
tribuídos entre as cidades de 
Guarulhos, Cajamar e Francis-
co Morato. Os novos graduados 
auxiliarão na fiscalização do 
efetivo policial militar na pre-

venção e redução dos indicado-
res criminais, principalmente 
as ocorrências de homicídios, 
roubos e furtos, que tem sido 
a prioridade do Comando de 
Policiamento de Área Metropo-
litana Sete (CPA-M7) que res-
ponde pela região.

Os novos sargentos conclu-

íram com aproveitamento o 
Curso Superior de Tecnólogo 
de Polícia Ostensiva e Preser-
vação da Ordem Pública. A for-
mação promoveu a habilitação 
técnica, humana e conceitual 
para o exercício consciente e 
responsável das funções de li-
derança, entre outros.

Terça-feira, 25 de agosto de 2020
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O presidente Jair Bolsonaro editou um novo 
decreto ontem para prorrogar mais uma vez 
os prazos da redução de jornada e de salário 
e da suspensão do contrato de trabalho para 
os trabalhadores afetados pela pandemia de 
covid-19. A medida será publicada em edição 
extra do Diário Ofi cial da União (DOU), segundo 
informou a Secretaria-Geral da Presidência 
da República. Em julho, um decreto anterior 
estendia o programa de 90 para 120 dias, agora 
esse prazo será de 180 dias.

A chama olímpica estará em exibição no 
Museu Olímpico Japonês, em Tóquio, a partir 
de 1º de setembro, anunciou o Comitê Olímpico 
Japonês (JOC, sigla em inglês) nesta segunda-
feira (24). A chama foi vista pela última vez em 
Fukushima, depois que o revezamento da tocha 
foi cancelado, após chegada da Grécia.   Com os 
Jogos Olímpicos adiados para 2021 por causa 
da pandemia de covid-19, os organizadores 
discutiram a melhor forma de armazenar e 
apresentar a chama olímpica no Japão. 

ANOTE

Há hoje quase 48 milhões de 
estudantes matriculados na 
educação básica

Poucos temas obtém um consenso 
tão signifi cativo entre as pessoas de 
diferentes opiniões como o que com-
pete a educação. Direito irrevogável 
de todos e ferramenta de transfor-
mação social, mais do que saber ler 
e escrever, a educação é também co-
nectar dados e fatos com um contex-
to e uma história, propondo, a partir 
daí, soluções criativas que levam ao 

crescimento pessoal e, mais adiante, 
ao amadurecimento profi ssional. Se 
defender o acesso à educação de qua-
lidade é chover no molhado, precisa-
mos entender, então, o que de fato 
ocorre para essa conta ainda não fe-
char no Brasil e como cada um pode, 
de alguma forma, interferir visando 
um futuro mais igualitário. 

Há hoje quase 48 milhões de es-
tudantes matriculados na educação 
básica, número que, a título de com-
paração, equivale a totalidade da po-
pulação da Espanha. Para atender 
todo esse contingente, são destinados 
a pasta 5,7% do PIB nacional, já consi-
derando as três esferas públicas (fede-
ral, estadual e municipal). É mais do 
que a Argentina, Colômbia, Chile e 
até Estados Unidos destinam as suas 
respectivas populações. O entrave é: o 

valor destinado do PIB não é sufi cien-
te para atender todos os estudantes e 
é nessa relação que deixamos a dese-
jar. Se é preciso investir mais ou me-
lhorar a gestão desse dinheiro, focado 
em projetos sérios e que garantam o 
retorno a longo prazo, é também de-
bater uma seara que nós, enquanto 
cidadãos, não conseguimos alterar de 
imediato e individualmente.

O que sabemos é que há uma dis-
crepância entre o desempenho eco-
nômico e social com relação aqueles 
que avançaram nas etapas do ensino, 
principalmente com quem concluiu 
o Superior. 

Se o dado acima já começa a dar 
a dimensão da responsabilidade que 
temos frente aos desafi os da educa-
ção formal, vale mais um adendo 
que endossa a importância e urgên-
cia de reter os jovens dentro das es-
colas: em 2015, época das análises 
dos dados divulgados pelo Insper, 
10,5% da população economicamen-
te ativa estava desempregada, sendo 
que, destes, apenas 5,2% tinha o cur-
so superior completo. O que temos 
diante de nós é uma verdade que se 
revela ano após anos: somos o séti-
mo país mais desigual do mundo, 
fi cando atrás apenas de nações do 
continente africano, como demons-
trou um relatório publicado pelo 
Pnud (Programa das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento) no fi nal do 
ano passado. 

Se o cenário não soa muito anima-
dor no que compete a esfera pública, 
dentro das escolas nos deparamos 
com professores desestimulados, 
com pouca liderança frente aos jo-
vens, sem um programa de formação 
continuada, baixos salários e, em al-
guns casos, uma infraestrutura bási-
ca ou até precária. Já aos jovens, resta 
se moldarem a educação tradicional, 
que pouco corresponde ao estilo de-
les. A geração Alpha, crianças nas-
cidas a partir de 2010, já nasceram 
inseridas em um cotidiano rodeado 
por tecnologia com dinâmicas de in-
teração muito diferentes da anterior.

Investir em quem 
precisa é a chave 
para mudança

PONTO
DE VISTA

graduado em administração de 
empresas pela Universidade 
Federal Rural do Rio de Janeiro 
(UFRRJ), MBA  Executivo no 
Coppead-UFRJ

NATHAN SCHMUCLER
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HORÓSCOPO

ÁRIES: Encontrará algumas difi culdades para se expres-
sar o que poderá lhe trazer alguns problemas, principal-
mente por razões antigas. 

TOURO: Algumas coisas irão ocorrer em razão de você 
ignorar coisas de extrema valia para a sua vida pessoal. 
Em Vênus você poderá encontrar algumas respostas.

GÊMEOS: As coisas tendem a permanecer como estão 
durante um bom tempo, mas evite se conformar e fi car 
estagnada em uma posição que lhe gere fraqueza. 

CÂNCER: Poderá vir a sentir uma complicação mais 
sinistra naquilo que tange os aspectos mais sublimes 
neste momento. 

LEÃO: Encontrará o melhor caminho para fugir de 
situações complexas para a sua vida, só precisa mostrar 
um pouco de equilíbrio. 

VIRGEM: Será um momento de mudança em suas priori-
dades o que será favorável no longo prazo. Mostrará que 
não está na sua melhor forma.

LIBRA: É fundamental que você mude e faça um acom-
panhamento aprofundado de tudo que é verdadeiramen-
te importante. 

ESCORPIÃO: Por um período considerável neste seu dia, 
encontrará óbices antes improváveis, mas não se estresse 
com isso. 

SAGITÁRIO: Mostrar-se-á inapto para algumas ativida-
des, devendo se concentrar somente naquilo que você 
realmente tem potencial. 

CAPRICÓRNIO: O campo astral irá alimentas informações 
úteis para a sua constelação, só precisa saber fi ltrar o que 
realmente é bom. 

AQUÁRIO: Procure rejeitar ofertas que não agregam 
para o seu futuro, consuma somente aquilo que lhe 
proporcione evolução. 

PEIXES: Não complique aquilo que se mostra perfeito 
e singelo, pois aí que se encontra o segredo para você 
atingir a tão esperada felicidade. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

CLASSIFICADOS

99986-8823
3255-2272

espinely@espinely.com.br

Compra
Vende

Conserta
Moedas,
Cédulas,

Ouro, Prata.

Oportunidade

Relax

NEGÓCIOS

SERVIÇOS

Vende-se

Aluga-se

Precisa-se

IMÓVEIS

EMPREGOS

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

APTO MORADA DO SOL
2 Dorms., 1 vga., R$ 150 Mil 
ac. auto parte de pgto. F.: 
96755-1166
APTO. VILA RIO DE 
JANEIRO
2 Dorms., Quitado c/ escritura 
130 Mil, particular. F.: 97959-
4649

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

VDO. TERRENO
Jd. P. Dutra  05x25, 2 
cômodos e Escritura R$ 120 
mil só a vista 98204-3992 
whats
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

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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FEP
INEXATO

UBIRAJARA
ROLASC
ASSARCA
SUÃDEAL
NOMISSA

BANGNEON
TALMAST
UAEDOO

PRECIOSO
AIOSPA
ITANOIR
SOLASOS

Juta,
cânhamo

e rami

Que tem
terreno de
cultivo de
plantas

Marcelo
(?), apre-
sentador

"Sem tirar
nem (?)":
na medida

Impreciso

Cantiga
para ador-

mecer
criança

Romance
histórico 

de José de
Alencar

Brincadei-
ra entre
torcidas

(pl.)

Os mistérios
descobertos
por Sherlock

Holmes
Causar in-
flamação
na pele

por atrito 

Esse, em
espanhol

Parte
inferior do
lombo do

porco

New (?),
política de
Franklin

Roosevelt
Big-(?),
teoria de
expansão
cósmica

A pessoa
que evita
assumir
decisões

Roberto
(?),

diretor da
TV

Estruturas
afetadas
pela os-

teoporose

(?)2,
banda de
Bono Vox

Poeta am-
bulante da

Grécia
Antiga

Droga
apreciada
na belle
époque

Arte,
em 

latim

Estado da
capital
Palmas
(sigla)

Clínica de 
reeduca-

ção
alimentar

Gênero
de filme
policial

(fr.)
(?) Mata
Atlântica,

ONG
ecológica

Base do
calçado

Escola de 
engenharia

"Meu (?)", 
frase pro-
ferida por
Sméagol

em "O
Senhor

dos Anéis"
(Cin.)

Gás nobre
A parte in-
termediá-

ria

Emana; solta
Desgaste do relevo,
comum em regiões

muito frias

3/ars — ese — suã. 4/aedo — bang — deal — noir.

PUBLICIDADE LEGAL
Faça sua Publicações Legais Conosco
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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


