
Hospital de campanha será 
desativado na próxima semana
Até o momento 606 pessoas foram salvas no Centro de Combate ao Coronavírus (3CGRU), no entanto, alguns serviços oferecidos no 
local como o drive-thru, tanto a pé quanto com veículos, já reduziram a quantidade de atendimentos devido à baixa procura Pág. 5
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‘Bom Dia, Verônica’ 
ganha teaser e data 
de estreia na Netfl ix

Guarda Civil Municipal 
ministra cursos sobre 
operações do canil
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Cotações Selic (ano)
2% R$  1.045

Salário Mínimo 181
Disque-Denúncia Todos somos vítimas dessa fraude, mas só conseguiremos 

auxiliar no trabalho de investigação da polícia se tivermos 
os registros”, Silvio Alves, presidente da ACE-GuarulhosEuroBovespa Dólar

+1,52%
R$ 5,61

-1,46%
100.627

Casos de abuso sexual contra crianças aumentaram 166% Pág. 4

Em junho, foram contabilizados nove registros do tipo em Guarulhos contra 24 no mês seguinte, de acordo com dados divulgados pela Secretaria da Segurança Pública

+1,87%
R$ 6,64
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NASA - A nave de reabastecimento HTV-9 do Japão se afasta da estação espacial após colocá-la em órbita da Terra

Bolsonaro diz que proposta 
do Renda Brasil está suspensa

ACONTECE

FOTO: MARCOS CORREA/PR

O presidente Jair Bol-
sonaro afirmou ontem, ao 
participar de evento em Ipa-
tinga (MG), que a proposta 
do programa Renda Brasil 
está suspensa. O programa 
pretende expandir o Bolsa 
Família. “Ontem discutimos 
a proposta, a possível pro-
posta do Renda Brasil. Eu 
ontem falei: está suspenso. 
Vamos voltar a conversar”. 
O presidente informou que a 
proposta apresentada a ele 
pela equipe econômica “não 
será enviada ao Parlamento”.  

“Não podemos fazer 
isso aí, como, por exemplo, 
a questão do abono para 
quem ganha até dois salários 
mínimos, seria um décimo 
quarto salário. Não podemos 
tirar de 12 milhões de pesso-
as para dar para um Bolsa 
Família, um Renda Brasil, 
seja lá o que for o nome des-
se novo programa”, acres-
centou, ao discursar na ce-
rimônia de reativação do 
alto-forno 1 da Usiminas.

No evento, o presidente 
defendeu a adoção de medi-
das que possibilitem a gera-
ção de emprego e renda. “Ou 
o Brasil começa a produzir, 
começa realmente a fazer o 

plano que interessa a todos 
nós, que é o melhor progra-
ma social que existe, que é o 
emprego, ou nós estamos fa-
dados ao insucesso. Não pos-
so fazer milagre. E conto com 
todos os brasileiros para que 
cada um faça o melhor de si 
para tirar o Brasil da situação 
difícil em que se encontra, 
que não é de hoje”, disse.

Em junho, o ministro da 
Economia, Paulo Guedes, 
anunciou que o governo fe-
deral criará um programa 
de renda mínima perma-
nente, após a pandemia do 
novo coronavírus (covid-19), 
batizado de Renda Brasil. 
De acordo com o ministro, 
haverá a unificação de vá-
rios programas sociais para 
a criação do programa, que 
deve incluir os beneficiários 
do auxílio emergencial, que 
recebem parcelas de R$ 600 
(R$ 1,2 mil para mães soltei-
ras), pagas em razão da pan-
demia da covid-19.

“Nós resolvemos então 
estendê-lo [auxílio emer-
gencial] até dezembro, o 
valor não será R$ 200 nem 
R$ 600, estamos discutindo 
com a equipe econômica”, 
disse Bolsonaro.
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Rádio Eldorado ontem.
Para o Estado de São Paulo, o calendá-

rio de volta às aulas com atividades não-
-obrigatórias em 8 de setembro e retoma-
da das aulas presenciais em outubro está 
mantido. Isso será possível para as regiões 
que estiverem há pelo menos 28 dias na 
fase 3 (amarela) do plano estadual de flexi-
bilização da quarentena, que tem cinco fa-
ses, com o retorno de até 35% dos alunos.

Em nota, eles afirmam que o protesto 
será contra “à direção dos Correios que in-
siste na proposta de retirada de direitos, e 
também em repúdio a decisão do STF que 
manteve a decisão que reduziu a vigência 
do atual Dissídio em plena crise sanitária 
causada pela covid-19. Pelas ruas e aveni-
das de Guarulhos, vamos esclarecer e pe-
dir o apoio da população à greve dos tra-
balhadores em defesa dos direitos e contra 
a destruição dos Correios”.

O secretário da Educação do Estado de 
São Paulo, Rossieli Soares, defendeu a in-
clusão dos professores no grupo prioritá-
rio de vacinação assim que um imunizante 
contra a covid-19 estiver disponível no País. 
“Os profissionais da saúde, professores 
e policiais, que trabalham com o público, 
devem ser públicos prioritários, além da-
quelas pessoas com mais de 60 anos e que 
têm comorbidades”, disse em entrevista à 

Em um verdadeiro jogo de gato e rato, 
a série Bom Dia, Verônica estreia no dia 1º 
de outubro, na Netflix. Além de anunciar a 
data, a operadora de streaming também 
divulgou um teaser, que mostra um pou-
co da tensão da trama. Com Tainá Müller, 
Eduardo Moscovis e Camila Morgado en-
cabeçando o elenco, o thriller é uma adap-
tação do livro homônimo da criminóloga 
Ilana Casoy e do escritor Raphael Montes.

Na história, o tempo é um elemento 
importante. Em uma caçada a um se-
rial killer, nessa corrida contra o relógio, 

O Sindicato dos Trabalhadores da Em-
presa Brasileira de Correios Telégrafos e 
Similares de São Paulo, Grande São Paulo 
e zona postal de Sorocaba (Sintect-SP) re-
aliza hoje uma carreata contra as ações do 
presidente dos Correios, general Floriano 
Peixoto, e do governo Bolsonaro aos direi-
tos e benefícios dos trabalhadores ecetis-
tas. A concentração será a partir das 10h 
na rua Joaquina de Jesus, 508 – Parque 
Santo Agostinho.

Secretário de SP defende que professores sejam grupo prioritário para vacinação

Série de suspense, ‘Bom Dia, Verônica’ ganha teaser e data de estreia na Netflix

Sindicato dos Correios realiza hoje carreata em Guarulhos

Verônica (Tainá Müller), escrivã da Dele-
gacia de Homicídios de São Paulo, se vê 
em uma caçada arriscada e enigmática. 
A determinada policial mergulha nessa 
investigação para elucidar dois casos in-
trigantes. Ela quer ajudar as vítimas na 
luta contra a violência e a injustiça. A 
primeira é uma mulher enganada por um 
golpista na internet. A segunda, Janete 
(Camila Morgado), é mulher de Brandão 
(Eduardo Moscovis), um serial killer que 
leva uma vida aparentemente normal, 
mas que esconde essa mente cruel.
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ACE-Guarulhos alerta sobre tentativa 
de golpe com o nome da associação
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A Associação 
Comercial e Empresarial 
de Guarulhos (ACE-Guaru-
lhos) alerta que golpistas 
estão utilizando indevida-
mente o nome da entidade. 
Associados relataram que 
receberam e-mails de pes-
soas que se identificaram 
como colaboradores da as-
sociação, com a proposta 
de limpar o nome por meio 
de uma ação conjunta en-
tre a ACE-Guarulhos e o 
Serasa. No entanto, a ACE 
deixa claro que não possui 
nenhum convênio com o 
Serasa. Muito menos faz 
esse tipo de abordagem 
solicitando pagamento de 
qualquer boleto.

No e-mail, há um link 
que leva o destinatário di-
retamente a uma conversa 
de WhatsApp. Neste mo-
mento, novamente, o inter-

locutor afirma ser funcio-
nário da ACE-Guarulhos e 
envia um boleto no valor 
de R$ 199,99, dizendo que 
a pessoa, ao pagar o docu-
mento, ficará com o nome 
limpo. Isso é uma fraude!

Presidente da associação, 
Silvio Alves explicou que a 
entidade está tomando to-
das as medidas cabíveis 

para coibir a ação dos crimi-
nosos. “Nosso departamen-
to jurídico já está ciente da 
situação. Mas enquanto os 
responsáveis por essa tenta-
tiva de golpe não são identi-
ficados e punidos conforme 
a lei, gostaria de ressaltar 
aos nossos associados que a 
ACE-Guarulhos não faz ne-
nhum tipo de cobrança por 

WhatsApp. Temos nossos 
canais oficiais, como o site 
www.aceguarulhos.com.br 
e o telefone (11) 2137-9333, 
para tirar quaisquer dúvi-
das. Nunca hesite em nos 
procurar”, pontuou.

Sílvio também destacou 
que os associados e demais 
empresários devem guar-
dar essas conversas suspei-

tas e entrar em contato com 
a associação. “Todos somos 
vítimas dessa fraude, mas 
só conseguiremos auxiliar 
no trabalho de investiga-
ção da polícia se tivermos 
os registros. Ninguém está 
mais interessado na so-
lução desse caso do que a 
própria ACE-Guarulhos”, 
finalizou.

SDU autuou 15% dos comércios 
fiscalizados durante pandemia
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Desde o início 
da quarentena em março, a 
Secretaria de Desenvolvimen-
to Urbano (SDU) realizou um 
total de 4.158 fiscalizações aos 
estabelecimentos, como como 
bares, lanchonetes, restauran-
tes, academias, mercados e 
lojas. Destes, 578 foram autu-
ados – o que significa 15%.

Dentre os motivos para 
autuação estão aglomeração 
em seu interior, falta do uso 
de máscaras, tanto por fun-
cionários quanto por clientes, 
e pelo não cumprimento do 

horário de funcionamento es-
tabelecido em decreto. O res-
tante dos estabelecimentos es-
tava em cumprimento com o 
decreto de reabertura e foram 
orientados quanto a menores 
questões, como a melhor for-
ma de organização de fila ex-
terna, entre outros. 

A prefeitura vem intensifi-
cando as ações fiscalizatórias 
por toda a cidade para garantir 
que os estabelecimentos comer-
ciais estejam seguindo as orien-
tações de funcionamento deter-
minadas pela municipalidade.

FOTO: DIVULGAÇÃO
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Casos de abuso sexual contra crianças aumentaram 
166% entre junho e julho em Guarulhos, aponta SSP
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Guarulhos regis-
trou um aumento de 166% no 
número de casos de estupro de 
vulnerável entre os meses de 
junho e julho deste ano. Em 
junho, foram contabilizados 
nove registros do tipo contra 
24 no mês seguinte, de acordo 
com dados divulgados pela Se-
cretaria da Segurança Pública. 

São considerados vulne-
ráveis vítimas menores de 14 
anos ou com alguém que, por 
enfermidade ou deficiência 
mental, não tem o necessário 
discernimento para a prática 
do ato, ou que, por qualquer 
outra causa, não pode ofere-
cer resistência. 

Em todo esse ano, já foram 
contabilizados 137 registros 
do tipo na cidade. Já os casos 
de estupro chegaram a 51 na 
somatória dos sete primeiros 
meses de 2020, sendo 10 no 
mês passado. 

Segundo as estatísticas, 
apresentaram alta também 
o total de roubos que saiu 
de 419 para 439, sendo que 
o roubo de veículo aumen-
tou de 63 para 86. Já o total 
de furtos subiu de 645 para 
753, sendo o furto a veículos 
o que apresentou uma alta de 
157 para 206 – chegando a 
1.199 casos nos sete primei-
ros meses deste ano.

PM realiza ‘Operação
Força Total’ hoje
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - Dando continui-
dade aos trabalhos de redução 
dos indicadores criminais, es-
pecialmente os delitos contra a 
vida e de motivação econômi-
ca (latrocínio, roubo de carga, 
roubo de veículos e roubo-ou-
tros), nesta quinta-feira (27), 
das 16h às 23h, será desenvol-
vida a Operação Força Total, 
com a participação de policiais 
militares do CPA/M-7, 15º, 26º, 
31º e 44ºBPM/M, na área do 
44ºBPM/M,  que compreende 
os bairros de Cumbica, Aero-
porto Internacional de Gua-
rulhos/São Paulo, Bonsucesso, 
Vila Any, Pimentas, Parque 
das Nações, Parque Cecap en-
tre outros de parte do municí-
pio de Guarulhos.

A revista da operação será 
realizada às 15h30 na aveni-
da Odair Santanelli – Parque 
Cecap – sede do 44º BPM/M 
– Guarulhos e contará com 
o emprego de todas as equi-
pes de Força Tática e patru-
lhas ROCAM dos batalhões 
do CPA/M-7 de serviço no 
dia; efetivo administrativo 
da sede do CPA/M-7 e 44º 
BPM/M; duas patrulhas do 
Canil Setorial com dois cães 
do 26º BPM/M e o Núcleo 
RPAS (Drone) para apoio ao 
efetivo a pé e motorizado.

A Operação Força Total 
consistirá na fiscalização de 
veículos e pedestres em pon-
tos com maior índice de crimi-
nalidade por meio de Barreiras 
Policiais e Operação Cavalo de 
Aço. O efetivo policial militar 
utilizará colete refletivo, placas 
de sinalização, equipamentos 
de proteção individuais co-
vid-19 e máscaras faciais.

Canil da GCM ministra cursos

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A Inspetoria 
de Patrulhamento com Cães 
da Guarda Civil Municipal 
(GCM) ministrou de entre 
os dias 3 e 21 deste mês, 
os cursos “Operadores de 
Cães de Serviço Policial” e 
de “Operadores de Cães de 
Faro Policial”, com cargas 
horárias de 90 e 30 horas, 
respectivamente. 

A atividade foi direciona-

da para guardas civis de Gua-
rulhos e de Mairiporã e para 
integrantes da Polícia Civil 
do Estado de São Paulo. Os 
cursos foram realizados nas 
dependências do Canil sob di-
reção da unidade, ao ar livre e 
seguindo todas as normas de 
segurança, conforme diretri-
zes estabelecidas pela Escola 
de Formação e Aperfeiçoa-
mento de Guardas (Efag).

Estado reduz todas as modalidades de roubos e furtos no mês de julho
O estado terminou o mês de julho com redução em todas as modalidades de furtos e roubos, incluindo os latrocínios – roubos se-

guidos de morte. Nos roubos em geral, a redução foi de 21% ou de 4.600 casos em números absolutos. Foram 17.357 roubos no sétimo 
mês deste ano, contra 21.957 em igual período do ano passado. É a primeira vez na série histórica, iniciada em 2001, que o indicador 
fica abaixo de 18 mil. No indicador de roubos de veículos, a queda foi ainda mais acentuada (-34,2%). Foram 2.427, ante 3.691 – 1.264 
a menos. É a primeira vez na série que o total fica abaixo de 3 mil no período. Na comparação mensal também houve diminuição de 
28,6% nas ocorrências de roubos de carga. A quantidade passou de 629 para 449, ou seja, 180 a menos. Já os roubos a banco recuaram 
de dois para um. O estado ainda registrou queda nos furtos em geral e de veículos, que recuaram 28,5% e 28,6%, respectivamente. No 
primeiro, o total passou de 43.402 para 31.042. No segundo, de 7.868 para 5.617 –  são os menores índices da série.

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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Prefeitura deve desativar hospital 
de campanha na próxima semana

DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - A prefeitura se 
prepara para desativar na pró-
xima semana o Hospital de 
Campanha do Centro de Com-
bate ao Coronavírus (3CGRU). 
A informação foi confirmada 
pelo prefeito Guti ontem, du-
rante live nas redes sociais.

“Ele cumpriu a sua função. 
Salvamos mais de 606 pessoas 

até o momento e isso paciente 
de alta complexidade, que ne-
cessitaram de leitos de UTI e 
de respiradores”, disse.

Segundo ele, alguns servi-
ços oferecidos no local como o 
drive-thru, tanto a pé quanto 
com veículos, já reduziram a 
quantidade de atendimentos 
devido à baixa procura. “Os 

números estão melhorando, 
mas a gente ainda não venceu 
o coronavírus. Ainda estamos 
em guerra. A partir do momen-
to que tiver a vacina aí sim nós 
vamos vencer”, destacou.

O 3CGRU foi inaugurado 
no dia 7 abril e oferece o servi-
ço de triagem tanto para pesso-
as que chegam a pé como de 
carro, com atendimento pelo 
sistema drive-thru. 

Segundo os dados da 
Vigilância Epidemiológica 
Municipal, divulgados pela 
Secretaria da Saúde ontem, a 
taxa de cura permanece e a de 
letalidade em 5,89%. A cidade 
registra um total de 19.194 
pessoas curadas de 20.903 in-
fectados, além de 1.232 óbitos 
confirmados e seis em inves-
tigação. As taxas de ocupação 
de leitos de UTI caiu para 
51,3% e de ocupação de leitos 
de enfermaria para 42,3%.

FOTO: MÁRCIO LINO

Covid-19: Brasil tem 117 mil mortes 
e 3,7 milhões de casos acumulados
DA REDAÇÃO - DA REDAÇÃO - O Brasil atingiu 
117.666 mortes e 3.717.156 ca-
sos acumulados de covid-19. 
Os dados foram divulgados 
ontem pelo Ministério da Saú-
de durante entrevista online 
de apresentação do Boletim 
Epidemiológico semanal.  

Nas últimas 24 horas, fo-
ram registrados 1.086 novos 
óbitos. Na terça-feira o siste-
ma do Ministério da Saúde 
marcava 116.580. Ainda há 
2.889 falecimentos em inves-
tigação pelas equipes das se-
cretarias de saúde.

O balanço do ministério 
também recebeu notificações 
de 47.161 novas pessoas infec-
tadas pelo novo coronavírus. 
Ontem, o painel da pasta tra-
zia 3.669.995 casos desde o 
início da pandemia no Brasil.

Ainda de acordo com a 
atualização de ontem, 690.642 
pessoas estão em acompanha-
mento e outras 2.908.848 já se 

recuperaram da doença.
Os estados com mais 

mortes por covid-19 foram: 
São Paulo (29.194), Rio de Ja-
neiro (15.700), Ceará (8.351), 
Pernambuco (7.460) e Pará 
(6.097). As Unidades da Fede-
ração com menos óbitos até o 
momento são Roraima (582), 
Acre (607), Tocantins (621), 
Amapá (647) e Mato Grosso 
do Sul (783). 

FOTO: DIVULGAÇÃO
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As apreensões de drogas pela Polícia Rodoviária 
Federal (PRF), nas rodovias federais, têm aumentado 
em todo o país. Nesse domingo (23) e na semana 
passada, foram realizadas ações que resultaram na 
apreensão de mais de 7 toneladas de drogas.  No 
domingo, a PRF, em ação conjunta com a Força 
Tática da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, 
apreendeu mais de 3 toneladas de maconha. 

As unidades do Centro Paula Souza (CPS) 
continuam trabalhando para ajudar a enfrentar 
a pandemia de covid-19. Em Campinas, a 
campanha solidária Bentecap juntou as Escolas 
Técnicas Estaduais (Etecs) Bento Quirino e 
Conselheiro Antonio Prado em uma ação para 
arrecadar roupas, cobertores, materiais de 
higiene e alimentos não perecíveis para doação. 

ANOTE

O que ela fez foi mudar a 
forma de vender seus produtos 
a partir de ideias

Apesar de não ser uma cultura tão des-
conhecida ou totalmente nova no meio 
corporativo, o intraempreendedorismo, 
aquele empreendedorismo realizado por 
uma pessoa dentro da empresa em que 
trabalha, é mais popular no ambiente de 
startups, onde o coworking é bastante co-
mum, além de ter, geralmente, mais afei-
ção por culturas inovadoras e ecossiste-
mas com viés mais revolucionários. Mas 
longe de ser uma característica exclusiva 

de startups, a cultura intraempreendedo-
ra também é incentivada e geradora de 
excelentes resultados em gigantes mul-
tinacionais como Microsoft, Havaianas 
e companhias da indústria aeroespacial.

O que leva estas gigantes ou as nova-
tas a investir nessa cultura é buscar man-
ter as pessoas motivadas e engajadas, 
retendo assim seus talentos e atraindo 
tantos outros. E se é bom para a empresa, 
é também para o colaborador, que vê a 
oportunidade de vivenciar o empreende-
dorismo, aprender com erros e acertos 
assim como desenvolver vários pontos 
importantes para aprimorar aprendiza-
dos e se fortalecer em conhecimento e re-
lacionamentos. Satya Nadella, atual CEO 
da Microsoft, por exemplo, é um deles. 
Contratado como gerente de programa 
do grupo de Relações com Desenvolve-
dores do Windows, chegou onde chegou 
por sua postura criativa e intraempreen-
dedora na empresa de Bill Gates.

E o mesmo que acontece, por exem-
plo, com a Lockheed Martin, uma indús-
tria aeroespacial norte-americana que 
fechou, recentemente, um contrato com 
a NASA para construir cápsulas que le-
varão novamente o homem à Lua. E não 
para por aí. Após essa missão, que pode 
acontecer ainda nesta década, a compa-
nhia planeja desenvolver a nave que le-
vará humanos à Marte.

Além dela, e falando de uma compa-
nhia brasileira, o intraempreendedoris-
mo foi um dos fatores que levou a Ha-
vaianas, empresa líder no mercado de 
sandálias aqui no Brasil, ao sucesso que 
é hoje, com presença massiva na casa das 
famílias brasileiras e estrangeiras. O que 
ela fez foi mudar a forma de vender seus 
produtos a partir de ideias em que deixou 
de focar exclusivamente no público de 
baixa renda e levou as ‘’sandálias que não 
soltam as tiras’ para a alta classe, criando 
um vínculo entre seu produto e o estilo 
de ser do brasileiro. Essas inovações fo-
ram respaldadas com apoio de consulto-
rias, pesquisas e empresas parceiras que 
apoiaram o processo de inovação e acul-
turamento para fortalecer argumentos e 
reduzir riscos.

É justamente este aspecto, de acultu-
ramento, que muitas pequenas e médias 
empresas esbarram. Ainda há resistência 
por parte de companhias com culturas 
de gestão mais ‘verticais’ e o intraempre-
endedorismo não fl ui por questões buro-
cráticas internas e decisões hierárquicas, 
principalmente naquelas mais familia-
res. Em um momento em que o merca-
do e as pessoas pedem por inovação co-
laborativa é extremamente importante 
repensar a cultura empresarial e buscar 
harmonizar a gestão horizontal com 
a gestão vertical. Do ponto de vista das 
mudanças, é preciso incentivar a trans-
formação de baixo para cima, ou seja, 
da maioria versus minoria, tendo alguns 
‘advogados’ dessa minoria para provocar 
transformação.

Estar disposto a ser um intraempre-
endedor ou, sobretudo, reconhecer a ne-
cessidade de incentivar que novas ideias 
mudem o rumo da empresa, sem receio 
de uma competição interna, é o que vai 
defi nir a sobrevivência das companhias 
em tempos de crise. 

Intraempreendedorismo é 
um caminho para empresas 
sobreviverem às crises

PONTO
DE VISTA

CEO e fundadora da 
DUXcoworkers e uma das 
idealizadoras do Impacta 
Open Startups

MELINA ALVES
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HORÓSCOPO

ÁRIES: Haverá diversas difi culdades no que tange a sua 
situação em relações amorosas neste dia. A numerologia 
será hoje favorável a você. 

TOURO: Propende a manifestar no centro das tuas 
expectativas uma grande vontade de seguir em frente. O 
elemento terra será abundantemente fundamental.

GÊMEOS: Procure não falar coisas além daquilo que você 
realmente pode garantir a veracidade. O elemento Ar lhe 
trará alguns benefícios. 

CÂNCER: Todas as ocorrências neste dia irão servir de 
alerta para você agir com cautela. Deve se sentir um 
pouco mais tímido e dependente. 

LEÃO: Sua capacidade de reagir as adversidades da vida 
será muito interessante. Tudo indica que a passagem de 
Netuno em sol com ajuda de fogo serão os motivos. 

VIRGEM: Do planeta Netuno receberá uma grande carga 
emotiva para você poder fazer o que precisa. A coerência 
dos seus pensamentos tende a infl uenciar.

LIBRA: Tudo indica que será uma pessoa mais propensa 
ao diálogo em momentos um pouco turbulentos. Tente 
mediar as ideias entre os seus amigos e familiares. 

ESCORPIÃO: Sentirá os teus sentimentos no amor fi ca-
rem um pouco mais conturbados, então esteja preparado 
para tudo. 

SAGITÁRIO: Conseguirá explorar novas sensações, o que 
lhe proporcionará um avanço muito mais profícuo. As 
suas escolhas estarão ligadas as suas relações.

CAPRICÓRNIO: O satélite terrestre extremamente ativo, 
irá interferir um pouco no seu desenvolvimento criativo. 
O que pode fazer com que você seja manipulado.

AQUÁRIO: Todos os teus raciocínios irão facilitar e muito 
a sua evolução quanto pessoa e essa jornada será muito 
interessante para que fi que um pouco mais natural. 

PEIXES: Com alguns problemas ligados ao que ocorre na 
sua garganta, irá ter um avanço muito signifi cativo. Sua 
constelação não irá interferir muito.

CLASSIFICADOS

99986-8823
3255-2272

espinely@espinely.com.br

Compra
Vende

Conserta
Moedas,
Cédulas,

Ouro, Prata.

Oportunidade

NEGÓCIOS

Vende-se
Aluga-se

Precisa-se

IMÓVEIS

EMPREGOS

APTO. VILA RIO DE 
JANEIRO
2 Dorms., Quitado c/ escritura 
130 Mil, particular. F.: 97959-
4649

PERFECT RACING
Admite-se Preparador e 
Pintor de Autos  F.: 2600-
7853

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
APTO MORADA DO SOL
2 Dorms., 1 vga., R$ 150 Mil 
ac. auto parte de pgto. F.: 
96755-1166

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

or nt omsa iaG

Toda

Feira
6ªANUNCIE 

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

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

PALAVRAS CRUZADAS DIRETASPALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 48

OC
ICARIDINA

MADALENAUU
ORAZACM
LIDESF

ILE
BONSAIMEN

SAMO
REAT

DPASSARO
NOBISPID

GETTOMAT
E

H
ERCULESBA

EHANANER
I

MAC
ASSLF

IM
ERSOCHA

HOLOGRAMAS

Renato
Gaúcho e
Paulo Nu-
nes (fut.)

O parente
não con-

sanguíneo

Associa-
ção Cristã
de Moços

(sigla)

"Mad (?)",
seriado 
da TV

O músculo
que esten-
de órgão 

ou membro

Inseto e-
xemplo de
organiza-
ção social

Cantora
britânica

de hip-hop

Condição
do item 

que "pesa"
no bolso

Pioneira
da Enfer-
magem 

no Brasil

900, em
algarismos
romanos

Fotogra-
fias tridi-
mensio-

nais

Produto
exportado
pelo Sri
Lanka

Base do
ketchup

A 6ª nota
musical

Mais, em
inglês

Camarão
fluvial

Vila (?),
bairro da
escola de

samba
paulistana

Pérola
Negra

Roda de
bicicleta
Jogo de
tabuleiro

Conseguir,
em inglês
Filho de

Zeus

Substân-
cia deri-
vada da
pimenta,
usada em
repelen-
tes de
insetos

Fileira
Evento de 
passarelas
de moda

Instrumento musical
da família das flautas,
com formato oval e
provido de orifícios

Cônjuges
(fem.)

Astatínio
(simbolo)

Medida das empresas de ônibus
de São Paulo que desencadeou

os protestos de 2013
no Estado e no PaísAtômico

Utensílio
oferecido
ao fuman-

te (pl.)

Pequena
ave

Tipo de mo-
lho branco

Miniaturi-
zação de
plantas
"Ora pro
(?)": roga
por nós,
frase da
ladainha

Situação
do subma-
rino quan-
do ataca

 Leito do
transporte
hospitalar

3/get — men — mia. 4/more. 5/nobis. 9/icaridina. 10/hologramas.

Quinta-feira, 27 de agosto de 2020
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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


