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AÇÕES - Bosque Maia promove oficinas de plantio de árvores e horta em pequenos espaços

Turismo na capital paulista apresenta a
5ª alta mensal consecutiva, diz Imat-SP

ACONTECE

FOTO: GOVERNO DE SÃO PAULO

sibilita ajudar muitas famílias em inse-
gurança alimentar. “O atacadista é um 
parceiro que nos auxilia sempre, desde 
que implantamos a segunda edição do 
programa em julho deste ano”, contou 
a gestora.

Interessados que quiserem colaborar 
com doações de insumos (alimentos e 
embalagens) devem entrar em contato 
com a Secretaria de Desenvolvimento 
e Assistência Social (avenida Guaru-
lhos, 2.200, Vila Augusta) pelo telefone 
2087-7410.

extratos vegetais, ou seja, possuem em 
sua composição um conjunto de subs-
tâncias extraídas da planta, ao contrário 
dos demais, compostos por cannabidiol 
isolado.

Ambos são obtidos a partir de extrato 
etanólico das partes aéreas de cannabis 
sativa e são fabricados na Suíça. No Brasil, 
serão importados e distribuídos como pro-
dutos acabados prontos para uso.

A Secretaria de Desenvolvimento e 
Assistência Social de Guarulhos recebeu 
na última segunda-feira (1º) a doação 
de 1.576 quilos de alimentos do Tenda 
Atacado, que incluem salsicha, frango e 
feijão. Os produtos se destinam ao pro-
grama Restaurante do Bem - iniciativa 
da Prefeitura que oferece alimentação 
pronta e gratuita à população em vulne-
rabilidade social afetada pela pandemia 
em diversos bairros. Para a diretora de 
Segurança Alimentar e Inclusão Social, 
Edjane Ângelo Lourenço, a doação pos-

Bueiros tampados com madeiras im-
provisadas se repetem quase a cada quar-
teirão pela região de Pátio do Colégio, 
Santa Ifigênia e Praças da Sé e da Repúbli-
ca. Em outros casos, o cimento que cola as 
tampas no chão ainda está mais claro que 
o dos vizinhos, sinal de que foi recente-
mente trocado. A manutenção por vezes 
insuficiente e a ausência de cabos e outros 
itens de infraestrutura são evidentes. O 
principal motivo atribuído pelos gestores 

A Agência Nacional de Vigilância Sa-
nitária (Anvisa) publicou, nesta quinta-
-feira (4), autorização sanitária de mais 
dois produtos à base de cannabis: o 
extrato de cannabis sativa promediol e 
o extrato de cannabis sativa zion Me-
dpharma 200 mg/ml.  Usados para tra-
tamentos de saúde, a novidade desses 
produtos em relação a outros cinco já 
aprovados é que eles são compostos por 

Atacadista doa 1,5 t de alimentos  ao programa Restaurante do Bem 

Capital tem alta de furtos de tampas de bueiros

Anvisa libera produtos à base de cannabis para a venda no Brasil

públicos e empresas do setor são os fur-
tos, como os que deixaram duas escolas 
municipais sem energia em outubro. 

“Até as grades de proteção foram le-
vadas e todas as fiações que, com muito 
custo, havíamos substituído”, lamentou 
a direção da Emef José Hermínio Rodri-
gues, no Jardim Elisa Maria, zona norte, 
em rede social. Por lá, o serviço levou ao 
menos seis dias para ser restabelecido, 
inviabilizando aulas presenciais.

O Índice Mensal de Ati-
vidade do Turismo de São 
Paulo (Imat-SP), do Conse-
lho de Turismo da Fecomer-
cioSP em parceria com a 
SPTuris, apresentou a quinta 
alta seguida no mês de se-
tembro. Desde maio, o índi-
ce tem registrado aumento 
em relação ao mês anterior.

O índice ficou em 64,7 
pontos, o que representa 
4,7% acima do registrado em 
agosto. Em relação ao mes-
mo período de 2020, houve 
crescimento de 48,2%. To-
das as variáveis analisadas 
pelo indicador registraram 
aumento, com destaque 
para a movimentação de 
passageiros nas rodoviárias 
paulistas, com alta de 9,1%, 
na comparação mensal, e 
44%, no contraponto anual.

Segundo a Fecomer-
cioSP, foram 782 mil pesso-
as circulando nos terminais 
rodoviários durante o mês, o 
maior número desde janeiro 
deste ano. A entidade disse 
que há uma demanda repri-
mida no transporte aéreo 
que tem contribuído para a 
retomada do setor, mesmo 
com o aumento médio das 
tarifas. Nos aeroportos de 
Congonhas e Guarulhos, a 
movimentação cresceu 6,8% 
entre agosto e setembro, e 

dobrou na comparação com 
setembro de 2020. Foram 
mais de 3 milhões de pas-
sageiros no mês, nível mais 
alto desde março do ano 
passado.

A ocupação hoteleira na 
capital paulista tem se be-
neficiado pela maior movi-
mentação de pessoas nos 
terminais rodoviário e aéreo, 
atingindo 50,4%, que repre-
senta o mais alto percentual 
desde fevereiro de 2020. Em 
relação a agosto, houve au-
mento de 5,4% nessa ocupa-
ção, e de 112%, na compara-
ção anual.

O faturamento do se-
tor de turismo, variável que 
também integra o Imat-SP, 
teve alta de 6,3% em relação 
a agosto, e na comparação 
anual aumentou 60%. 

O indicador, que varia de 
0 a 100 pontos, é compos-
to por cinco variáveis que 
têm os mesmos pesos para 
a composição: movimen-
tações de passageiros dos 
aeroportos de Congonhas e 
Guarulhos, movimentação 
dos passageiros das rodo-
viárias, taxa média de ocu-
pação hoteleira na cidade, 
faturamento do setor do 
turismo na capital e estoque 
de emprego nas atividades 
exclusivas do turismo.
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Temporada de cruzeiros recomeça nesta sexta-feira com saída do porto de Santos

Claro, TIM e Telefônica arrematam mais três lotes para fornecer o 5G no Brasil

DA REDAÇÃO - Depois da pa-
ralisação em março de 2020 
por causa da pandemia de 
covid-19, a temporada brasi-
leira de cruzeiros 2021/2022 
começa nesta sexta-feira (5), 
com a saída de um navio 
do porto de Santos, em São 
Paulo.

A liberação da circulação 
de navios turísticos aconte-
ceu depois da aprovação e 
publicação de protocolos de-
finidos pela Agência Nacio-
nal de Vigilância Sanitária 
(Anvisa), na última sexta-
-feira (29). Segundo a Asso-
ciação Brasileira de Cruzei-
ros Marítimos (Clia Brasil), a 
previsão é de que a tempora-
da produza um impacto de 

DA REDAÇÃO - Claro, TIM e Te-
lefônica (Vivo) arremataram 
mais três lotes no leilão do 5G 
com abrangência nacional, 
dentro da faixa 3,5 GHz, a mais 
importante da nova tecnologia. 
Os valores de outorga pagos fo-

ram de R$ 80,338 milhões, R$ 
80,337 milhões e R$ 80,337 mi-
lhões, respectivamente, para os 
blocos D33, D34 e D35.

As empresas terão de forne-
cer o serviço 5G em municípios 
com mais de 30 mil habitantes, 

instalar o backhaul de fibra óp-
tica em cidades, além de com-
promissos associados à migra-
ção de canais transmitidos por 
TV parabólica para uma nova 
banda (Ku), e à implementação 
de redes públicas.

Com isso, a Anatel concluiu 
a fase de leilão da faixa 3,5 GHz, 
para depois continuar o cer-
tame para a faixa de 2,3 GHz. 
A faixa de 3,5 GHz é exclusiva 
para o 5G, com capacidade de 
transmissão de altíssima velo-

cidade.
Ela é a frequência mais usa-

da no mundo inteiro para o 5G, 
com foco no varejo (consumi-
dores finais) e na indústria. O 
espectro é considerado ideal 
para atender áreas urbanas.

R$ 1,7 bilhão na economia 
nacional e a geração de 24 
mil empregos.

Além da ocupação má-
xima de 75% da capacida-
de da embarcação, do dis-
tanciamento de 1,5m entre 
grupos e do uso obrigatório 
de máscaras, estão entre os 
protocolos sanitários deter-
minados pela Anvisa a vaci-
nação completa obrigatória 
para hóspedes e tripulantes; 
testagem antes do embarque 
com exame PCR até três dias 
antes ou antígeno até um dia 
antes da viagem; e testagem 
frequente de, no mínimo, 
10% das pessoas embarca-
das e tripulantes. As excur-
sões e visitas em terra estão 

FOTO: FERNANDO FRAZÃO/ABR

autorizadas e seguirão os 
protocolos das companhias.

Será necessário ainda o 
preenchimento de formulá-
rio de saúde pessoal (DSV 
– Declaração de Saúde do 
Viajante); ar fresco sem re-
circulação; desinfecção e hi-
gienização constantes; plano 
de contingência com corpo 
médico especialmente trei-
nado e estrutura com todos 
os modernos recursos para 
atendimento dos hóspedes 
e tripulantes; e medidas de 
rastreabilidade e comuni-
cação diária com a Anvisa, 
municípios e estados.

De acordo com a Clia Bra-
sil, a temporada tem cinco 
embarcações confirmadas, 

ofertando 383 mil leitos, com 
106 roteiros e 413 escalas em 
destinos nacionais como o 
Rio de Janeiro, Santos, Salva-
dor, Angra dos Reis, Balneá-
rio Camboriú, Búzios, Cabo 
Frio, Fortaleza, Ilha Grande, 
Ilhabela, Ilhéus, Itajaí, Ma-

ceió, Porto Belo e Ubatuba. 
As projeções indicam 

que, até o fim do ano, 80% 
da capacidade da frota global 
estarão em operação, de acor-
do com um levantamento da 
Clia Global (Cruise Lines In-
ternational Association).

Na tarde da última quin-
ta-feira (4), foi lançada em 
evento no Paço Municipal, a 
Taça das Favelas de Guaru-
lhos 2022.

A competição que já é 
realizada na capital paulista, 
reunindo na última edição 
256 favelas na disputa, chega 
a Guarulhos onde será dispu-
tada por 32 favelas em 2022.

A competição será reali-
zada em meados de março 
de 2022, com sede no estádio 
Cícero Miranda, na Vila Gal-
vão e no mês de dezembro 
será realizado um congresso 
técnico com os participantes, 
onde serão expostas todas 
as regras e detalhes da dis-
puta.

Tita, presidente da Central 
Única das Favelas (CUFA), 
na cidade, e idealizador da 
Taça das Favelas de Guaru-
lhos destaca a importância 

CUFA e Prefeitura lançam 
Taça das Favelas Guarulhos 2022

da chegada da Taça das Fave-
las na cidade.

“Acredito no esporte como 
ferramenta de inclusão social, 
gerando ocupação para os jo-
vens das favelas e a Taça das 
Favelas vem integrar todas as 
favelas. A Taça das Favelas é 
um gol pra toda vida, destacou 
Tita.

Também esteve presente 
no lançamento o secretário de 
esportes de Guarulhos, Ronal-

do Fratello que falou sobre a 
competição.

“Em comemoração ao dia 
da favela, 4 de novembro, e 
as políticas públicas volta-
das as pessoas que vivem 
nas favelas, a prefeitura de 
Guarulhos lança a Taça das 
Favelas Guarulhos 2022, que 
será um evento de futebol 
masculino, só para atletas 
das favelas e no futsal para o 
feminino, disse.

Foto: Arquivo - ANF
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Guarulhos prorroga prazo de adesão às
3 fases da anistia de dívidas municipais

Município abre 3ª Residência 
Terapêutica, na Vila São  
Gabriel, desde o último dia 25

GCM apoia Polícia Civil em prisão de suspeito 
do assassinato de ex-secretário de segurança

DA REDAÇÃO - ADevido ao su-
cesso do Programa de Parce-
lamento Incentivado (PPI), 
com mais de 44 mil acordos 
até o momento, a Prefeitura 
de Guarulhos prorrogou os 
prazos para adesão às três 
fases de benefícios, que ofe-
recem reduções em juros e 
multas de dívidas munici-
pais vencidas até dezembro 
de 2020. A primeira etapa, 
que concede desconto de 
100% para pagamento à vista 
e até 90% para parcelamen-
tos, passa a valer até o dia 20 
de dezembro.

Cerca de 12 mil contri-
buintes já garantiram anistia 
total de juros e multas e pa-
garão apenas o valor original 
do débito. A partir de 21 de 
dezembro a segunda fase do 
programa será disponibili-
zada e o benefício máximo 
para o pagamento em cota 
única será de 90%. De 1º a 28 
de fevereiro o desconto pode-
rá atingir 80%. Vale lembrar 
que as reduções são propor-
cionais ao número de parce-
las escolhidas pelo devedor.

Metade dos devedores 

DA REDAÇÃO - Na manhã 
desta quarta-feira (3) a Pre-
feitura de Guarulhos entre-
gou oficialmente a terceira 
Residência Terapêutica 
(RT) para acolher pessoas 
da cidade egressas de in-
ternações psiquiátricas de 
longa duração. O novo ser-
viço, em funcionamento 
desde 25 de outubro passa-
do, está localizado na rua 
São José dos Campos, 90, 
Vila São Gabriel.

Ao todo, dez pacien-
tes, sendo duas mulheres, 
foram acolhidos na nova 
RT, vinculada ao Centro 
de Atenção Psicossocial 
(CAPS) III Alvorecer. “São 
pessoas que possuem 
transtornos mentais e que 
permaneceram internadas 
em hospitais psiquiátri-
cos minimamente por dez 
anos, mas que, no novo 
lar, que é uma modalida-
de assistencial substituti-
va da internação psiqui-
átrica prolongada, terão 
a oportunidade de serem 
progressivamente incluí-
das socialmente”, explica 
a coordenadora da Rede 
de Atenção Psicossocial da 
Secretaria da Saúde, Ga-
briella Facunte.

Presente na cerimônia, 
o prefeito Guti disse que 
é um dia para se ter mui-
to orgulho, por inaugurar 

DA REDAÇÃO - A ronda osten-
siva (Romu) da Guarda Civil 
Municipal (GCM) apoiou a 
Polícia Civil, na manhã des-
ta quinta-feira (4) no Jardim 
Crepúsculo, na prisão de um 
dos suspeitos do homicídio 
do ex-secretário adjunto de 

mais um espaço saudável 
para pessoas que passa-
ram muitos anos inter-
nadas em hospitais psi-
quiátricos. “Eu fico muito 
orgulhoso de saber que 
Guarulhos é uma cida-
de inclusiva, uma cidade 
que pensa nas pessoas, 
independente do tipo de 
enfermidade que elas te-
nham, e que a gente con-
segue ajudá-las”, afirmou 
Guti, que ainda anunciou 
que até o final do ano a 
cidade contará com mais 
uma Residência Terapêu-
tica. As outras duas RTs 
de Guarulhos, localizadas 
nos bairros Jardim Bom 
Clima e Vila Rosália, fo-
ram inauguradas em 2015 
e 2018, respectivamente.

A Residência Terapêu-
tica Alvorecer conta com 
equipe formada por uma 
coordenadora, um técnico 
de enfermagem, um auxi-
liar de serviços gerais e 12 
acompanhantes comunitá-
rios (cuidadores). Já a es-
trutura física do local, que 
é um sobrado, possui cin-
co quartos, sala, cozinha, 
copa, lavanderia, área ex-
terna com churrasqueira e 
garagem para três veículos. 
Alternativas de moradias, 
as Residências Terapêuti-
cas funcionam em casas 
inseridas na comunidade.

Segurança Pública de Gua-
rulhos e empresário Apare-
cido Begosso, de 66 anos. O 
homem foi encontrado es-
condido dentro de uma caixa 
d’água e a polícia segue em 
busca do paradeiro de outros 
suspeitos do crime.

que aderiram ao programa 
negociaram suas dívidas sem 
sair de casa, por meio do Por-
tal Finanças Online (fazenda.
guarulhos.sp.gov.br). Caso 
exista alguma dificuldade 
em realizar o procedimento, 
o interessado pode seguir 
um tutorial em vídeo dispo-
nibilizado pela Prefeitura no 
link bit.ly/AnistiaTutorial, 
com o passo a passo para 
diferentes situações: uma dí-
vida comum, um débito que 
ultrapassa 120 mil reais, um 
tributo que não é municipal 
ou não faz parte do progra-

ma e como migrar um parce-
lamento existente para o PPI.

Também é possível realizar 
presencialmente na Rede Fácil 
de Atendimento ao Cidadão 
mediante agendamento pelo 
telefone (11) 2475-8650 ou por 
meio da página facilagenda-
mento.guarulhos.sp.gov.br.

 Não poderão ser incluí-
dos nas formas de pagamen-
to instituídas pela lei 7.910 os 
débitos provenientes de in-
fração à legislação de trânsi-
to, de natureza contratual, do 
Simples Nacional e as indeni-
zações devidas ao município.

FOTO: MÁRCIO LINO
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FOTO: FABIO NUNES TEIXEIRA

O assassinato de Begosso 
ocorreu dentro do escritório 
de um lava-rápido de sua pro-
priedade próximo ao Trevo 
de Bonsucesso, no dia 19 de 
outubro, quando foi surpre-
endido por três homens com 
rostos cobertos e morto com 
tiros de arma de fogo. Na 
ocasião, duas funcionárias 
do empresário foram rendi-
das e assaltadas.

Um dos suspeitos foi detido 
ainda naquela ocasião, duran-
te a tentativa de fuga. O carro 
utilizado pelos criminosos, 
que havia sido abandonado 
em Cumbica, e três celulares 
foram apreendidos. A Polícia 
Civil continua a investigação a 
fim de concluir o caso.
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Iphan tomba Complexo do Ibirapuera e 
dificulta plano de privatização de Doria
DA REDAÇÃO - O Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artís-
tico Nacional (Iphan) decidiu 
nesta quinta-feira pelo tomba-
mento provisório do Comple-
xo Desportivo Constâncio Vaz 
Guimarães, no Ibirapuera, em 
São Paulo. A decisão do órgão 
ligado ao Ministério do Turis-
mo, assinada pela presidente 
Larissa Peixoto, foi publicada 
no Diário Oficial da União.

O governo do Estado tem o 
prazo de 15 dias, a partir des-
ta quinta, data da notificação, 

para tentar impugnar a deci-
são, que representa uma dura 
derrota ao governador de São 
Paulo, João Doria (PSDB), de 
modo que dificulta o plano de 
que a estrutura seja concedi-
da à iniciativa privada e passe 
por um amplo processo de re-
formulação.

O governo estadual se 
manifestou contrário ao tom-
bamento durante todo o pro-
cesso. A gestão de João Doria 
- e outras tucanas nos últimos 
anos - tenta em São Paulo via-

bilizar a concessão do comple-
xo à iniciativa privada. Mas 
atletas e outros setores da so-
ciedade civil se mobilizaram 
para impedir que a iniciativa 
fosse adiante.

A pressão de atletas, sobre-
tudo, foi determinante para 
que o tombamento fosse apro-
vado. Desafeto político de Do-
ria, contra o qual deve concor-
rer na eleição presidencial de 
2022, o presidente Jair Bolso-
naro (sem partido), também 
trabalhou para atrapalhar os 
planos do governo estadual.

“Nos últimos 12 meses, fo-
ram muitas as manifestações 
da sociedade civil, em defesa 
dos valores cultural, histórico e 
social do complexo, pedindo a 
revisão do projeto de concessão 
para que esse valores fossem 
respeitados”, afirma Renato 
Luiz Sobral Anelli, represen-
tante do Instituto de Arquitetos 
do Brasil (IAB), pelo estudo de 
tombamento do complexo.

FOTO: DIVULGAÇÃO

Governo diz não haver fundamento
que ampare tombamento provisório

Em nota, o governo de São Paulo afirmou que “tomará 
todas as medidas, sejam elas administrativas ou judiciais, 
para reverter” a decisão do Iphan e disse considerar que 
“não há qualquer fundamento que ampare o tombamento 
provisório das instalações do Complexo Desportivo Cons-
tâncio Vaz Guimarães”.

O tombamento provisório ainda tem de ser confirma-
do pela assembleia geral do Iphan. No entanto, a medida 
sinaliza que o processo de concessão não deve ocorrer. 
Isso porque a decisão do órgão federal impede qualquer 
mudança estrutural no aparelho.

“O bem ficará preservado até lá. Cabe agora à socieda-
de civil propor alternativas para o conjunto, que o preser-
ve, pois o único projeto do estado e município foi o da sua 
demolição. Que foi impedida hoje”, diz Anelli.

O governo estadual queria construir no lugar da pis-
ta de atletismo uma arena multiúso com capacidade para 
20 mil pessoas. A nova estrutura receberia eventos espor-
tivos e culturais. O Ginásio do Ibirapuera seria transfor-
mado em um shopping center, enquanto que, no lugar do 
complexo aquático, seria construída uma torre comercial 
anexa a um hotel.

Em novembro do ano passado, o Condephaat chegou 
a arquivar o processo de tombamento do local depois que 
Doria alterou, por meio do decreto 64.186, a composição 
do órgão. Nos últimos meses, o projeto de remodelar o 
complexo, porém, perdeu muita força. Em dezembro do 
ano passado, uma decisão da Justiça suspendeu a publi-
cação do edital de concessão da estrutura esportiva em 
resposta a uma ação popular.



6 Sexta-feira, 5 de novembro de 2021
www.fmetropolitana.com.brGASTRONOMIA

Na BrasaNa Brasa

Colunista gastronômico da Folha 
Metropolitana e assina o cardápio 

do Karnivoro’s Churrasco Raiz

erginho rei ascom

FOTO: DIVULGAÇÃO

O Véio faz 5 anos!
SERGINHO FREITAS - Fala galera!

Amanhã, sabadão, um dos bares 
mais descolados da cidade faz 5 anos de 
existência!

O Véio Venal, (instagram.com/veio-
venalpub), que fi ca no bairro da Vila Fa-
tima, vai comemorar sua data com uma 
festa para lá de especial e com convida-
dos que prometem agitar a cidade.

“Para bebermorar os cinco anos do 
Véio resolvi fazer uma festa mais do 
que especial. Estou convidando todos 
amigos e amigas que de alguma forma 
participou desta jornada. A ideia é co-
meçar às 15 horas com dj’s que já toca-
ram na casa e lá pelas 21 horas ter o KL 
JAY, do Racionais Mc’s, comandando as 
pickups”, contou Denis Purê, proprietá-
rio do espaço.

Por sinal, este bar tem várias histó-
rias bacanas. 

“Quando eu resolvi montar o bar 
não avisei ninguém em casa. Peguei o 
terreno e coloquei um container. Quan-
do minha mãe viu aquele trambolho ali 
quase enfartou! Mas a história legal veio 
na sequência. Ela me contou, com lágri-
ma nos olhos, que há muitos anos meu 
avô, que era conhecido no bairro como 
Seu Juvenal, fi ncou uma estaca naque-
le terreno e disse que ali ele ia levantar 
um bar. Eu já estava com um nome e 
até logotipo pronto, que era Calçada por 
causa dos meus amigos que vinham de 
longe para tomar cerveja em frente de 
casa, mas decidi naquele momento que 
o nome do bar seria Véio Venal. E para 
fechar com chave de ouro, na limpeza 

do terreno para a construção da parte 
de fora do container achamos esta es-
taca enterrada onde minha mãe falou 
mais ou menos que estaria”, lembrou 
Purê.

E nesta festa, que terá o Chopp Pil-
sen do Véio em um copo de 500 ml por 
apenas R$ 10,00, também vai rolar um 
encontro de carros antigos e importa-
dos, além de food trucks na rua do bar 
oferecendo um cardápio diferenciado ao 
do bar.

“Dentro do Véio terei as nossas por-
ções especiais, chopp a zero grau e cer-
vejas exclusivas. E na rua colocaremos 
alguns trucks com comidas que não ser-
vimos. A ideia é levar a comemoração 
para todos moradores da Vila Fatima”, 
observou Purê.

Nossa equipe COM CERTEZA es-
tará por lá curtindo a festa e clicando 
tudo.

Ah! Quase esqueci. Para saber 
mais histórias bacanas destes cinco 
anos do Véio Venal entre no canal 
do Free Papo Reto no Youtube, (you-
tube.com/FreePapoReto), e assista a 
entrevista que rolou na última terça 
feira. Aproveite para se inscrever no 
canal dos caras e também assista o 
bate papo que tive com o apresenta-
dor Eder Aragão sobre os 24 anos da 
minha primeira coluna publicada na 
Folha Metropolitana. Você vai rir de-
mais com as duas entrevistas!

Um abração e até semana que vem 
com mais histórias dos bares e restau-
rantes de Guarulhos.
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ÁRIES: Tudo tende a fi car um pouco esquisito neste dia, 
porém você irá sentir bastante alegria neste dia. A sorte 
não será um elemento favorável para você.

TOURO: Algumas difi culdades serão combatidas com 
mais efi ciência durante parte do seu dia, aproveite cada 
momento que você tiver para evoluir neste sentido.

GÊMEOS: Precisará usar a intuição também nesta vida. 
Não deixe se levar por elementos do planeta Saturno que 
infl uenciam as suas decisões profi ssionais. 

CÂNCER: Sua alegria tende a fazer o melhor para alimen-
tar a sua inteligência agora, então busque fazer as coisas 
sem tristeza. 

LEÃO: Receberá uma grande força dos seus aspectos 
mais intrínsecos, os bons presságios serão seus aliados, 
como você tem o elemento fogo de representante.

VIRGEM: Auferirá uma gentileza abundantemente 
respeitável no decorrer do dia advinda do componente 
Fogo por conduzir-se de uma fi gura muito mais dinâmica. 

LIBRA: Você tende a ser surpreendido neste dia por 
coisas boas e que julgava impossíveis de acontecer neste 
momento da sua vida. 

ESCORPIÃO: De todos os componentes naturais Terra será 
o principal para você neste momento. Se as coisas não 
forem se acalmando agora, precisará ter mais calma.

SAGITÁRIO: Virá uma corrente de stress mais agressiva 
neste dia. O elemento Terra próprio do signo de Touro irá 
criar algumas soluções. 

CAPRICÓRNIO: Conseguirá mostrar toda a sua capacida-
de profi ssional neste dia. Alguns planetas irão acabar te 
expondo para um contexto mais desagradável. 

AQUÁRIO: O seu peito fi cará bem mais ansioso neste período. 
Procure perseverar com paciência e proporcionando muita cau-
tela nas ocupações que são de fato muito relevantes neste dia.

PEIXES: Não se deixe turvar por problemas pequenos 
ante a grandeza que pode vir atingir. A modéstia fará com 
que possa se auto avaliar com clareza.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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BANCO 36

Serviço de 
professo-
res parti-
culares

Planta
aquática
típica da
Amazônia

(?) no ar,
gesto con-
sagrado
por Pelé

(?) fundos,
objetivo de
eventos de
caridade

(?) Cubas:
o "defunto-

autor"
(Lit.)

Fiscaliza
as contas
da União
(sigla)

Informa-
ção do

carimbo
postal

Equipamen-
to como a
Phoenix,
da Nasa

Cidade (?):
Campo
Grande
(MS)

O produto
luxuoso,
por seu
valor 

Estado da
Usina de

Itaipu
(sigla) 

Letra
símbolo do
tamanho

médio

Peça de
moinhos
de ventos

(pl.)

O mais 
alto 

grau na
capoeira 

(?) ambi-
ental, es-
tudo de e-
cologistas

Significa
"tumor",

em
"mioma" 

Parte
lateral e
móvel de

mesas

Sétima
nota da
escala

musical 

Tecido de
vestidos

elegantes

Cidade da
Colômbia
Alça do

bule

Veículo
surgido na
2ª Guerra 

Autora
goiana do
"Poema do

Milho"

Peças de
aduelas

Tornar
menos

apertado

Filme da Marvel,
recordista de

bilheteria mundial
(2019)

Sede da diplomacia
brasileira

Margem perigosa 
em estradas

Mentiroso,
em inglês

Inclusive;
também 

Usar de bai-
xeza (pop.)

As aparições do
 cometa Halley

Tipo de presilha 
de cabelo "Quem avi-

sa amigo
(?)" (dito) 

Ampère
(símbolo)
Black (?),

rapper

Tipo de
panqueca

(Cul.)

"Leis", 
em CLT 

Parente
dificil-
mente

conhecido
em vida

(?) romântico: é co-
mum em novelas (TV)
(?) o verbo, intenção

do supersincero

Carteado
popular

em Minas
Gerais

(?) expressa, estrada
de alta velocidade
"Livrai-nos do (?)",
frase do pai-nosso

ILB
VITORIAREGIA

ANGARIARTCU
AMBRASOL
DATASONDA

MORENACREPE

RACAROPR
MESTREAPAS

UYIMPACTO
LARION
TATARAVOA

JIPEAMAL
METSCALI
ALARGARIZ
TABUASSEDA

CORACORALINA

4/brás — jipe — liar. 5/truco. 6/apelar — morena. 12/cora coralina.

Relax

Saúde

KAKAU  MASSAGEM
Morena fogosa. Local 
discreto. Atendo só. F: 
96414-1996 (Whats)
PRISCILA E AMIGA
Venha me conhecer. F.: 
(11) 96906- 2015.
CASA DE MASSAGEM
Relaxe c/prazer  R. 
Diogo Farias 230  Centro 
Gru.  2408-8532/  94133-
9823

ASSISTÊNCIA 
MÉDICA
Plano de saúde , Hbc 
Saúde, Hospital Bom 
Clima , Med Tour. F.: 
98122-5695

NEGÓCIOS

IMÓVEIS

Aluga-se

APTO. CECAP
1º andar,  repleto de 
armários.  F.:  94013-7411
CASA COND. B. CLIMA
2 Dorms., sla, coz., 2 wcs. 
completa c/todos moveis - a 
geladeira 97373-8685  c/ 
Aparecido.

Autos

ONIX 2015
Vendo, Lt, única dona. R$ 
45 Mil F.:  2456 9274 Silvia/ 
94712-1260 Ronaldo.

VEÍCULOS

EDITAL

Sítios e Chácaras

TERRENO 1.500MTS.
Fundo pra Repesa, pé 
na água e terreno de 
1.000Mts. a 80Mts. da 
água. Preço a combinar . 
F: 99935-6619 Vivo
TERRENO 1.500MTS.
Fundo pra Repesa, pé 
na água e terreno de 
1.000Mts. a 80Mts. da 
água. Preço a combinar . 
F: 99935-6619 Vivo

EMPREGOS

Precisa-se

ELETRICISTA DE 
CAMINHÃO
Barcelona Auto Center 
admite c/ Urgência, Av 
Otávio B. Mesquita, 380 - 
Guarulhos - SP  F.: 94791-
0016 ou 2463-2948

SIDNEI OSNI COELHO, 
AUTONOMO, CPF 

733752419-68, RG 
33055539-X- SSP-SP,  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL  

DE GUARULHOS N° 
0090296, COMUNICA  
OS  EXTRAVIOS  DOS  

LIVROS FISCAIS  
MODELOS  N° 51 E 57 
; FICHA DE INSCRIÇAO 

INICIAL–CCM E OUTROS 
DCTOS FISCAIS

DECLARAÇÃO 
DE EXTRAVIO

dos leitores de jornal 
impresso da cidade

 leem a 

dos leitores de jornal 
impresso da cidade

 leem a www.fmetropolitana.com.br
jornalfolhametro folhametropolitanagru

SALVE NOSSO NÚMERO E 
MANDE UMA MENSAGEM VIA 

WHATSAPP PARA (11) 99643-2765

Receba nossa edição
online no seu celular
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06NovmulHER
até 16h

start 12h

SÁBADO

cumbuca

individual  37 ,90

R u a T a p a j o s , 5 6 - G u a r u l h o s - S P r e s e r v a s  1 1  9 3 0 0 6 - 0 3 0 0 

PISTA 1 SAMBA PISTA 2 SERTANEJO

DJ THIAGODJ STEPANOV

N A D A P O R A C A S O

CHOPP
300ml

até 17h

R$

 4,90


