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IMÓVEIS
VENDO APTO LAUZANE

Cond. Francisco Ranieri, andar  
térreo, 55m2, 2 dorms, s/ vaga,  

próx. a comércio, pto ônibus, etc.  
R$ 280 mil - Tratar: 3064-6002

2832-5458 (sr. João Carlos)
99886-9162 (sr. Moura)

3 dorms, ste c/ arms, sl. 2 ambs, coz. c/ 
arms, á. serviço, banh. social, dep. empr. 

c/ banh, salão de festa, aquecimento solar, 
piscina, 1 vaga coberta, R$ 2.000,00, 

condomínio. + encargos. Tratar:

ALUGA-SE EXCELENTE
APTO SANTANA

RUA ALFREDO PUJOL, 266
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Cel: (11) 99020-3434 c/ Catarina

CASA NA CIDADE DE SÃO PEDRO

Em cond. fechado, c/ 3 dorms, sala, copa e cozinha, 2 banheiros, 
1 lavabo, área de serviço. Terreno: 1.050m2. Área construída: 

187m2. A 30km de Piracicaba. R$ 560 mil. Direto c/ prop.
Anuncie: www.gazetazn.com.br

Moda & Beleza

Veja o que dar de presente 
no Dia dos Namorados!

O Dia dos Namorados está 
chegando, e muitos sempre 
deixam os presentes para a 
última hora. Portanto prepa-
ramos algumas dicas de mi-
mos para você agradar a pes-
soa amada. Fique de olho em 
algumas dicas que podem dar 
match!

1 - Blush cremoso, Coral Na-
tural, Quem disse Berenice? 
Com cheirinho 7 Belo; R$ 
45,99.

2 - Linha Facial Cuidados Es-
sencial Raavi. Com gel esfo-
liante, hidratante, tonificante 
e sabonete líquido. R$ 62,88.

3 - Loção masculina hidratan-
te, da LOA, R$ 96,00.

4 - Hidratante Corporal Na-
tural & Essencial Aloe Vera, 
Nivea, R$ 19,80.

5 - Bota Cano Curto Aline 
Salto Médio, Burgundy, R$ 
309,90.
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Acesso ao Terminal 
Cachoeirinha tem alterações 
devido a obras na passarela 

Usuários do terminal Ca-
choeirinha encontram algu-
mas mudanças no acesso ao 
local, a partir desta segunda-
feira (6), quando começam as 
obras na passarela. De acor-
do com a SPTrans, os aces-
sos das avenidas Itaberaba e 
Inajar de Souza permanece-
rão abertos aos passageiros.

Já os que utilizam a en-
trada da Avenida Deputado 
Emílio Carlos devem se des-
locar cerca de 400 metros, 
tendo como alternativa para 
o percurso cinco linhas du-
rante o dia e uma durante a 
madrugada, conforme a re-
lação abaixo. Essas linhas 
permitem embarcar e de-
sembarcar ao lado do portão 
interditado. 

Linhas que passam na 

Avenida Deputado Emílio 
Carlos, 3.747:

Para acessar o terminal

971X/10 Term. Cachoeirinha 
- Metrô Santana
971M/10 Vl. Penteado - 
Metrô Santana
9354/10 Term. Cachoeirinha 
- Pça do Correio

Para sair do terminal

9500/10 Term. Cachoeirinha 
- Pça do Correio
978L Term. Cachoeirinha - 
Term. Princesa Isabel

Linha durante a madrugada

N205/11 Term. Cachoeirinha - 
Terminal Pinheiros (Noturna)
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Reforma na passarela do Terminal Cachoeirinha 
começa nesta segunda-feira (6)

O adeus a MILTON GON-
ÇALVES, foi no Theatro 
Municipal do Rio, na última 
terça-feira, 31. O ator mor-
reu aos 88 anos, no dia 30/5, 
em decorrência de algumas 
sequelas após um AVC, sofri-
do em 2020. Na ocasião ele 
chegou a ficar três meses in-
ternado e precisou de apare-
lhos para respirar. 

Nascido em 9 de dezembro 
de 1933, na pequena cidade 
de Monte Santo, em Minas 
Gerais, Milton Gonçalves 
fez mais de 40 novelas só na 
Globo, onde também atuou 
em programas humorísti-
cos e minisséries de sucesso, 
como as primeiras versões 
de Irmãos Coragem (1970); 
A Grande Família (1972); 
e Escrava Isaura (1976). 
Outros trabalhos de desta-
que do ator foram as séries 
Carga Pesada (1979) e Caso 

Verdade (1982 a 1986). Sua 
atuação como Pai José na 
segunda versão da novela 
Sinhá Moça (2006) lhe valeu 
a indicação para o prêmio 
de Melhor Ator no Emmy 
Internacional. Na cerimônia, 
apresentou a indicação de 
Melhor Programa Infanto-
juvenil ao lado da atriz ame-
ricana Susan Sarandon. 
Milton foi o primeiro brasi-
leiro a apresentar o evento. 

Sua última trama na Globo 
foi O Tempo Não Para (2018), 
onde fazia Eliseu, um cata-
dor de material reciclável. O 
astro lutou por bons papeis 
para todos os atores negros 
e passou a ser referência. 
“Esse Milton que as pes-
soas não conhecem, batalha-
dor. Nunca deixou cair a pe-
teca no que tange aos filhos. 
O maior ensinamento meu 
pai me passou: ser guerrei-
ro, nunca abaixar a cabeça a 
não ser para os sábios, mas 
lutar o tempo todo”, afirmou 
o filho Maurício Gonçalves, 
durante o velório.

A saída de FÁTIMA BER-
NARDES do Encontro, na 
Globo, tem deixado a equipe 
em grande tensão. Isso por-
que o programa, que atual-
mente é gravado no Rio de 
Janeiro, passará a ser grava-
do em São Paulo. E a equi-
pe atual será substituída, 

realocada ou dispensada. A 
primeira mudança a ser feita 
é a troca de apresentadores 
por Patrícia Poeta e Manoel 
Carlos, e ainda a mudança 
de horário na grade. 

O MAIS VOCÊ será exibido 
no horário do antigo progra-
ma de Fátima, enquanto o 
Encontro irá para mais cedo, 
no horário que era de Ana 
Maria. A inversão dos horá-
rios já faz parte de uma es-
tratégia para acabar de vez 
com o Encontro em 2023. 
O plano, a médio prazo, é 
que a atração de Ana Maria 
Braga ocupe toda a faixa da 
manhã, um projeto chama-
do nos bastidores de Super 
Manhã da Globo. Já Fátima 
irá comandar o The Masked 
Dance Brasil, competição 
de dança derivada do The 
Masked Singer Brasil.
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Videoteipe

Novo modelo de CNH
 já está em vigor

Quem for renovar a 
CNH (Carteira Nacional de 
Habilitação), já sai com o mo-
delo novo. O documento com 
cara nova passou a ser expe-
dido desde 1º de junho. A de-
cisão é do Conselho Nacional 
de Trânsito (Contran) e foi 
tomada em dezembro de 
2021, por meio da Resolução 
nº 886. Não há necessidade 
de troca imediata para o novo 
padrão, pois a substituição 
ocorrerá à medida 
que os motoristas 
forem renovando 
ou emitindo uma 
segunda via. O do-
cumento pode ser 
expedido em meios 
físico, digital ou 
ambos.

Novos elemen-
tos gráficos foram 
criados para di-
ficultar a falsifi-
cação e fraudes. 
Também será pos-
sível usar o nome 
social e filiação 
afetiva do condu-
tor no documen-
to. Com predomi-
nância nas cores 
verde e amarelo, 
a CNH trará uma 

tabela para identificar os ti-
pos de veículos que o moto-
rista está apto a conduzir.

Também foi incorporado 
um código internacional uti-
lizado nos passaportes, que 
permite ao condutor em-
barcar em terminais de au-
toatendimento nos aeropor-
tos brasileiros. O documento 
também vai apontar se o mo-
torista tem apenas permis-
são para dirigir, por meio da 
letra P, ou se já possui CNH 
definitiva, com o uso da le-
tra D.
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