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Tempestades à tarde Pág. 04

Metrô da capital desiste 
de ‘música ambiente’
nos vagões de trem
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Tempestades à tarde

ESTREIA: Erasmo Carlos tem retratados seus dias de Jovem Guarda em 
‘Minha Fama de Mau’, que estreia na quinta-feira (14) nos cinemas

Prefeitura coloca temporários 
nas escolas em greve nesta 2a

A Prefeitura de São Paulo autorizou a convocação de professores temporários a partir desta segunda, 11, para escolas 
que estão sem aulas. A chamada de temporários ocorre em meio à greve dos servidores municipais na cidade Pág. 04
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Corinthians leva gol no fi m do 2o tempo 
do Novorizontino e amarga nova derrota 
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Pré-carnaval de blocos de rua antecipa a folia em SP
 Pág. 02
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Doria anuncia a 
criação de quatro 
batalhões da PM

Covas coloca sob 
sigilo inspeção de 
viadutos na capital

Jovens mortos no 
CT do Flamengo 
são enterrados
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[ Cena do dia ]

 Em ritmo de carnaval
Os integrantes da escola de samba Mocidade Unida da Mooca participa-
ram de ensaio técnico para o Carnaval 2019, no Sambódromo do Anhembi 
em São Paulo, neste domingo (10). Os desfi les do Grupo Especial aconte-
cem dias 1º e 2 e do Grupo de Acesso dias 3 e 4 de março.
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Paulo Lopes/AELOTERIAS

Deu sorte hoje?
Mega Sena

Concurso n° 2123
09/02/2019
14 - 15 - 47 - 50 - 56 - 59

 
Lotofácil

Concurso n° 1774
08/02/2019 
03 - 07 - 09 - 10 - 12
13 - 14 - 15 - 17 - 19
20 - 22 - 23 - 24 - 25

Lotomania
Concurso n° 1942 
08/02/2019
02 - 03 - 06 - 09 - 10
15 - 19 - 23 - 24 - 40
49 - 51 - 56 - 61 - 80
88 - 91 - 93 - 94 - 96

Dupla Sena
Concurso n° 1900
09/02/2019
Primeiro sorteio 
10 - 11 - 13 - 20 - 41 - 46
Segundo sorteio
16 - 22 - 43 - 44 - 46 - 50

Federal
Extração n° 05361
09/02/2019

Prêmios Principais
Prêmio Bilhete  Valor (R$)
1º   55971         1.000.000,00
2º  43460              14.000,00 
3º  06995             12.000,00
4º  20444               10.100,00
5º  27371                 9.644,00

CARTA DO LEITOR

A lamentável e triste tragédia de 
Brumadinho não requer apenas 
indenizações às famílias das víti-
mas e sobreviventes, mas prisão 
dos responsáveis por este crime 
que coloca, mais uma vez, o Brasil 
nas páginas dos jornais de todo o 
mundo..
Oberdan Costa

Até quando vamos conviver com 
tragédias cometidas pela irres-
ponsabilidades de quem só quer 
ganhar dinheiro? A direção da 
Vale precisa ser processada, jul-
gada e os condenados pela Jus-
tiça brasileira cumprirem suas 
penas. Não dá para convivermos 
mais com tanto descaso com a 
vida do ser humano e, principal-
mente, do trabalhador brasileiro.
Anita Dolores Ramos

O Brasil nada aprendeu com a 
tragédia de Mariana, há apenas 
três anos. Agora, temos outra tra-
gédia, bem maior que aquele na 
questão de perdas humanas. No 
nosso país, os empresários fazem 
o que querem. Realmente, é mui-
ta revolta e tristeza que assolam o 
povo brasileiro..
Daniel Penteado Castro

Parabéns ao governador de São 
Paulo, João Doria, por dividir a 
dor das famílias mineiras, vítimas 
da tragédia de Brumadinho, e 

oferecer ajuda com agentes de 
segurança do nosso estado. Te-
mos que unir forças e aumentar a 
solidariedade diante de tamanho 
desastre.
Eulália Boaventura Lima

Achei muito importante o gover-
nador de São Paulo, João Doria, 
sancionar a lei que permite os 
animais domésticos de serem 
transportados no Metrô, nos trens 
da CPTM e nos ônibus da EMTU. 
Agora, podemos levar nossos 
pets para passear ou visitar nos-
sos familiares, principalmente nos 
fi nais de semana.
Sandra Duarte Porto

Um ônibus atropelou 28 ciclistas 
e matou três na Rodovia dos Ban-
deirantes, neste fi nal de semana. 
E, infelizmente, este tipo de aci-
dente envolvendo ciclistas nunca 
irá diminuir, pois é público e notó-
rio a aversão de motoristas com 
quem está pedalando suas bikes, 
sejam para trabalhar ou nos mo-
mentos de lazer..
Suzana Carvalho de Souza

Envie sua opinião para 
gil.campos@freesaopaulo.com.br

Boletim indica boa 
evolução de Bolsonaro

O boletim médico divulga-
do na tarde deste domingo, 
10, indica que a saúde do 
presidente Jair Bolsonaro 
continua em boa evolução. 
O documento informa que 
ele não teve febres e que o 
quadro pulmonar apresen-
tou "melhoras signifi cativas". 
Bolsonaro segue sendo tra-
tado com antibióticos por 
causa da pneumonia cons-
tatada na última semana. 

Além disso, ele realiza 
exercícios respiratórios e de 
fortalecimento muscular. O 
boletim afi rma que o presi-
dente continua com a dieta 
cremosa associada com su-
plementos. 

Pré-carnaval de blocos 
de rua antecipa a folia 
na capital paulista

A três semanas para o início do 
carnaval, os blocos Acadêmicos do 
Baixo Augusta e Casa Comigo, um 
dos que mais reúnem foliões em 
São Paulo, mostraram que a festa 
na cidade começa cada vez mais 
cedo. Neste domingo, 10, começa-
ram a desfi lar com uma marchinha 
que dizia que "a terra da garoa virou 
terra da folia. O carnaval é todo dia".

Os blocos iniciaram a concen-
tração na Praça da República, no 
Centro, às 15h e animaram o públi-
co com um repertório bastante di-
verso, que foi das marchinhas tra-
dicionais, como "Me dá um dinheiro 
aí", até músicas de rock em inglês 
de bandas como Nirvana em ritmo 
de carnaval.

Conhecido por promover a diver-
sidade e a luta contra o machismo 
e homofobia, o bloco Acadêmicos 
do Baixo Augusta manteve presen-
te a campanha contra o assédio às 
mulheres no carnaval. A cada três 
músicas, algum dos cantores puxa-
va o coro "não é não"

Entre os foliões predominam as 
roupas fl oridas, arranjos fl orais e 
de frutas nos cabelos e acessórios. 
Os vendedores ambulantes, no en-
tanto, dizem que, apesar do públi-
co grande nos blocos neste fi m de 
semana, as vendas de acessórios 
e fantasias estão fracas

"No ano passado, vendia de 80 
a 100 tiaras por bloco. Esse ano 
não está chegando a 50, as pesso-
as estão vindo, mas não compram 
nada. Espero que melhore até o 
carnaval", disse Fabiana Oliveira, 
de 33 anos.

O único item que os ambulan-
tes dizem estar vendendo bem é a 
máscara do ator Fábio Assunção, 
por R$ 10. Além das máscaras do 
ator, os vendedores dizem que, 
neste pré-carnaval, a cerveja está 
concorrendo com outras bebidas 
destiladas. O "corote" pequena 
garrafi nha de cachaça aromatiza-
da com frutas (morango, maracujá, 
limão, entre outras), está com pro-
cura maior do que em outros anos.

STJ nega pedido de prisão 
domiciliar a João de Deus

O ministro do Superior Tribu-
nal de Justiça (STJ) Nefi  Cordeiro 
negou nA sexta-feira, 8, pedido 
de prisão domiciliar do médium 
João de Deus, preso em 16 de 
dezembro do ano passado sob 
a acusação de violação sexual 
mediante fraude e de estupro 
de vulnerável, crimes que teriam 
sido praticados contra centenas 
de mulheres na instituição em 
que atendia pessoas em busca 
de atendimento espiritual, em 
Abadiânia (GO). 

No pedido de habeas corpus, 
a defesa do médium alegou que 
João de Deus não tem condições 
de permanecer no presídio por 
ter 77 anos, sofrer de doença co-
ronariana e vascular, além de ter 
sido operado recentemente de 
um câncer no estômago. 

A defesa também sustentou 
que o médium não chegou a sa-
car aplicações fi nanceiras, mas 
somente fez um pedido, que não 
chegou a ser preenchido ou as-
sinado. 
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INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO

CRECI/SP 19766-J

**

SE VOCÊ TEM UMA 
RENDA FAMILIAR
A PARTIR DE
R$ 1.600
VAI SAIR DO ALUGUEL  
AINDA ESTE MÊS.

*

47.500DE ATÉ

R$

SUBSÍDIO

3

ENTRADA
A PARTIR DE 

ZERO*

APARTAMENTOS PRONTOS PARA MORAR 
EM VÁRIAS REGIÕES DE SÃO PAULO.

tenda.com
ACESSE4003-3690

NÃO PERCA MAIS TEMPO. LIGUE AGORA:

Doria anuncia criação de 4 batalhões 
especiais da polícia no estado de SP

O governador de 
São Paulo, João Doria 
(PSDB), assinou nesta 
sexta-feira, 8, decreto 
para criação de qua-
tro novos Batalhões de 
Ações Especiais de Po-
lícia (Baeps), tropas com 
“padrão Rota” de poli-
ciamento, para o Estado. 
Entre as áreas que vão 
receber o reforço de ho-
mens e mulheres da Po-
lícia Militar, foi incluído 
o centro da capital pau-
lista, embora a região 
já conte com a sede da 
própria Rota.

Na campanha eleitoral, 
Doria prometeu aumen-
tar de cinco para 22 o 
número de Baeps em 
operação no Estado. Se-
gundo o anúncio desta 
sexta, os quatro primei-
ros novos batalhões vão 
começar a operar no dia 
12 de abril. Além do cen-
tro, haverá novas unida-

des em São Bernardo do 
Campo, na Grande São 
Paulo, e São José do Rio 
Preto e Presidente Pru-
dente, no interior.

Entre as atribuições, a 
tropa pode ser aciona-
da para patrulhamento 
tático, gerenciamento 
de crise, negociação de 

reféns e localização de 
explosivos. Outras atri-
buições são patrulha-
mento em locais de risco 
e controle de multidões, 
como em manifestações.

“Todos os policiais que 
vão atuar no Baep pas-
sarão por treinamento 

no Comando de Policia-
mento de Choque, com 
o padrão Rota de treina-
mento”, disse o governa-
dor. O curso de formação 
irá durar sete semanas, 
segundo Doria.

“Rota, o 1.º Batalhão de 
Choque, é um acrônimo, 
virou um substantivo, 
agora é um adjetivo: pa-
drão Rota de qualidade”, 
comentou o secretário 
da Segurança Pública, 
general João Camilo de 
Campos após o anúncio. 
“Vai reforçar as ações, 
dando àquele coman-
dante a capacidade de 
intervenção nas ativida-
des policiais “

Na cidade de São Pau-
lo, já existe um Baep 
na zona leste. Os ou-
tros batalhões especiais 
herdados pela gestão 
atual ficam em Osasco, 
Campinas, São José dos 
Campos e Santos.

Cada unidade terá até 295 policiais militares
Segundo Doria, cada uni-

dade terá até 295 PMs. “Um 
tenente-coronel, um major, 
três capitães, dez tenentes e 
entre 250 a 280 policiais nas 
patentes de sargento, cabo 
ou soldado”, disse. Para cada 
unidade, também haverá 30 
viaturas e um ônibus para 
deslocamento da tropa.

O comandante-geral da 
PM, o coronel Marcelo Vieira 
Salles, afi rma que os bata-
lhões de área não vão perder 
efetivo para os Baeps. Ele 
também negou que as novas 
tropas irão provocar o “des-
manche” de Forças Táticas 
nas regiões contempladas. 
“As Forças Táticas continu-

am”, afi rmou.
“Estamos concluindo a 

Operação Verão, são 1,8 mil 
novos policiais militares que 
não foram destacados”, dis-
se Salles. “Aquelas unidades 
que cederem policiais mais 
antigos receberão esses 
novos policiais para compor 
seus quadros.”

Na cidade de SP já
existe um Baep na
zona leste; entre as
atribuições, a tropa
pode ser mobilizada
para casos de reféns
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A Prefeitura de São Paulo 
autorizou a convocação de 
professores temporários a 
partir desta segunda-feira, 11, 
para escolas que estão sem 
aulas. A chamada de tempo-
rários ocorre em meio à greve 
dos servidores municipais. 

Segundo a prefeitura, serão 
chamados prioritariamente 
os professores aprovados no 
último concurso público, de 
2016. A prefeitura calcula que 
144 escolas não funcionaram 
nesta sexta-feira, de um total 
de 3,5 mil unidades na capital 
paulista. Nas demais áreas da 
administração, diz a Prefeitura, 
2% das unidades e serviços 
fi caram paralisados. “Nenhu-
ma unidade de saúde esteve 
fechada”, informou a prefeitu-
ra em um comunicado nesta 

sexta-feira, 8. 
A greve dos servidores mu-

nicipais teve início na segun-
da, 4. A mobilização é pela 
revogação da reforma da 
Previdência, aprovada pela 
Câmara Municipal de São 
Paulo no dia 26 de dezembro 
do ano passado e sanciona-
da pelo prefeito Bruno Covas 
(PSDB) no dia seguinte. 

Os servidores também pe-
dem revisão salarial de 10% e 

valorização do serviço público. 
Uma manifestação está mar-
cada para a próxima quarta-
-feira, 13, em frente à sede da 
Prefeitura, no centro da capi-
tal. 

As regras para a Previdência 
municipal, aprovadas no fi m 
do ano passado, estabelecem 
que os servidores públicos 
municipais terão de recolher 
14% de seus salários para a 
aposentadoria (antes, era 11%).

Alvo de queixa de parte 
dos usuários e mal visto pela 
cúpula do Metrô de São Pau-
lo, o projeto que deixava mú-
sica ambiente dentro dos va-
gões “demonstrou que não 
era viável” e “será desconti-
nuado”, segundo uma curta 
nota, de 14 palavras, divulga-
da nesta sexta-feira, 8, pela 
empresa. Na nota, o progra-
ma “Metrô+Música”, nome 
ofi cial, foi tratado como uma 
ação “experimental”.

O projeto era uma tenta-
tiva da gestão Márcio Fran-
ça (PSB) de “humanizar” o 
Metrô e foi tocada a con-
tragosto pelos engenheiros 
e especialista da empresa, 
que passaram anos fazen-
do campanhas para que os 
usuários usassem fones de 

ouvido para não incomodar 
os demais passageiros e co-
íbem a ação de músicos que 
tocam nos vagões em troca 
de caixinhas e contribui-
ções. As playlists, com cerca 
de 200 músicas de diversos 
estilos, era feita por uma em-
presa terceirizada, a iCult, 
que já tinha contrato com o 
Metrô. O cancelamento foi 
adiantado pelo site Diário do 

Transporte. 
Por meio de sua assesso-

ria de imprensa, o ex-gover-
nador informou que “nunca 
houve manifestação contrá-
ria à iniciativa, que recebeu 
elogios dos usuários”. Se-
gundo a nota, “a sugestão, 
acatada e nunca contestada, 
foi para humanizar o metrô e 
também promover o apoio à 
cultura.” 

Prefeitura autoriza a convocação de 
temporários para escolas em greve

Metrô da capital desiste de ‘música 
ambiente’ dentro de vagões de trem
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Gestão Covas coloca sigilo em inspeção 
de pontes e viadutos com risco em SP

A gestão do prefeito Bruno 
Covas (PSDB) impôs que as 
empresas contratadas para 
vistoriar pontes e viadutos 
em São Paulo assinem um 
termo de confi dencialidade 
dos laudos produzidos. O 
desrespeito ao termo prevê 
consequências jurídicas pa-
ras as contratadas. 

O termo impõe sigilo a do-
cumentos públicos, como 
laudos, projetos e contratos. 
O documento de confi den-
cialidade foi assinado em 31 
de janeiro, dois dias depois 
de o jornal Folha de São 
Paulo publicar que enge-
nheiros da prefeitura teriam 
atestado em reunião que 
seis pontes e viadutos da ci-
dade têm “risco iminente de 
colapso”. 

A prefeitura diz que houve 
um “erro de redação” na ata 

da reunião e substitui a ex-
pressão “risco iminente de 
colapso” por “desconheci-
mento do risco de colapso”. 
Covas justifi cou o sigilo com 
a divulgação da ata. “Divul-
garam atas mal redigidas, 
criando confusão na popu-
lação. A gente está com um 
problema muito sério e gra-
ve, não podemos ter laudos 
parciais, laudos incompletos 
sendo divulgados”, disse 
neste sábado, 9. 

“[O sigilo é] para a gente 
ter controle, saber que o que 
vai ser divulgado diz respei-
to ao que foi pesquisado. 
Precisamos ter tranquilidade 
e divulgar tudo aquilo que a 
população precisa saber e 
ter tranquilidade para não 
ter a divulgação de dados 
parciais que não condizem 
com a realidade”, completou 

o prefeito, que foi chamado 
por promotor para depor so-
bre a situação dos viadutos. 

Vistorias. A prefeitura con-
cluiu na terça-feira, 5, a pri-
meira etapa de inspeções 
em pontes e viadutos da 
cidade e constatou a neces-
sidade de estudos de enge-
nharia urgentes em 16 de 
33 estruturas. Ainda nesta 
semana, mais duas empre-
sas devem ser contratadas 
emergencialmente, sem lici-
tação, para a execução dos 
serviços.

Em novembro, um viadu-
to na Marginal do Pinhei-
ros foi fechado após ceder 
dois metros e deve fi car em 
obras até maio. Dois meses 
depois, a gestão Bruno Co-
vas (PSDB) interditou uma 
ponte da Marginal do Tietê 
por risco estrutural.
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Pai e fi lho especial morrem durante incêndio em casa no interior de SP
Pai e fi lho morreram duran-

te um incêndio que atingiu o 
sobrado em que moravam, na 
madrugada deste sábado, 9, 
em Sorocaba, interior de São 
Paulo. As chamas irromperam 
por volta das 4h50, atingindo 
o pavimento superior do imó-
vel, na Av. Arthur Bernardes, 

no Jardim Maria do Carmo, 
zona norte da cidade. O apo-
sentado Ney Calatrava, de 71 
anos, e o fi lho dele Maik Cala-
trava, de 37, que dormiam em 
um quarto, na parte superior 
do sobrado, foram intoxica-
dos pela fumaça e atingidos 
pelas chamas.

A esposa de Ney e mãe de 
Maik, Dirce Calatrava, conse-
guiu descer para o piso infe-
rior e gritou, pedindo socorro. 
Vizinhos a retiraram do imóvel 
e acionaram o Corpo de Bom-
beiros. A mulher foi atendida 
pelo Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência (Samu) 

com quadro de intoxicação 
pela fumaça e levada para 
o Hospital Regional de So-
rocaba, mas passa bem. Ela 
contou aos socorristas que 
o marido não desceu quan-
do o fogo começou porque 
tentava salvar o fi lho, que é 
portador de necessidades 

especiais
Antes da chegada das 

viaturas dos bombeiros, os 
vizinhos tentaram conter as 
chamas, sem sucesso. Qua-
tro equipes com 19 agentes 
foram enviados para o local 
e conseguiram controlar o 
incêndio, antes que destruís-

se também o andar inferior. 
Os corpos foram retirados 
do quarto incendiado e leva-
dos para o Instituto Médico 
Legal (IML). De acordo com 
vizinhos, o casal vivia em fun-
ção dos cuidados com o fi lho 
Maik. As causas do incêndio 
serão apuradas.
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CHEGOU A HORA 
DE FAZER A 
ESCOLHA CERTA 
PARA O FIES.

NA FTC
SUAS CHANCES 
SÃO MAIORES

FIES20
19

MAIS DE 24 MIL 
CONTEMPLADOS
ATÉ 2018.

ACESSE FIES.FTC.BR 
E SIMULE SEU PERFIL

Corpos de mais três vítimas do 
incêndio no CT são enterradas

Mais três atletas do Flamen-
go que perderam a vida após 
o fogo consumir o alojamen-
to em que viviam, no Centro 
de Treinamento do clube, 
foram enterrados neste do-
mingo. Foram sepultados os 
corpos dos goleiros Christian 
Esmério, de 15 anos, Bernar-
do Pisetta, de 14, e do ata-
cante Vitor Isaías, de 15.

O corpo de Christian Es-
mério foi enterrado por volta 
do meio-dia no cemitério do 
Irajá, na zona norte do Rio 
de Janeiro. Durante o veló-
rio, pelo menos 400 pesso-
as passaram pelo local - um 
ônibus fretado levou os ami-
gos do atleta ao local. Antes 
do sepultamento, o pai do 
goleiro pediu que todos can-
tassem o hino do Flamengo 
e a mãe do jogador precisou 
ser amparada e medicada.

Os corpos dos outros dois 
atletas foram para Santa Ca-
tarina. O goleiro Bernardo 
Pisetta foi sepultado em In-
daial e Vitor Isaías, o Vitinho, 
foi enterrado em Biguaçu. 

Dois dos garotos sobrevi-

ventes da tragédia estão na 
expectativa de deixarem a 
UTI do Hospital Vitória, na 
Barra da Tijuca, no Rio, e 
serem transferidos nos pró-
ximos dias para os quartos. 
Cauan Emanuel Nunes, de 14 
anos, e Francisco Dyogo Al-
ves, de 15, receberam neste 
domingo visitas de familiares, 
que expressaram otimismo 
na recuperação deles e con-
taram estarem alegres ao ver 
os meninos evoluírem.

Segundo o boletim médico 
divulgado pelo clube, Cauan 
poderia ir para o quarto ain-
da neste domingo. Já Fran-
cisco deverá aguardar por 
mais alguns dias, pois tem 
reclamado de dores no pei-
to e sente difi culdades para 
respirar por ter inalado muita 
fumaça. Os dois se alimen-
tam bem, conversam com os 
familiares e têm demonstra-
do bom humor durante os 
últimos dias.

O pai de Francisco Dyo-
go, Francisco José Perei-
ra, veio de Fortaleza para 
acompanhar a recuperação 
do fi lho. “Ele está bem, está 
evoluindo, conversa normal. 
Só está um pouco ruim para 
respirar, precisa de ajuda de 
aparelhos. Mas a situação 
está tranquila”, disse. O pai 
do jogador das categorias 
de base do Flamengo come-
morou aniversário neste sá-
bado e demonstrou emoção 
por poder completar a data 
ao lado do fi lho. 

O outro sobrevivente, Jho-
nata Ventura, está em es-
tado grave e internado em 
outro hospital, o Pedro II. 
Com queimadura em 30% 
do corpo, o garoto continua 
sob intensos cuidados mé-
dicos. Ainda no domingo, 
o prefeito do Rio, Marcelo 
Crivella (PRB), foi ao hospital 
para acompanhar a recupe-
ração. De acordo com nota 
enviada pelo Flamengo, ele 
está sedado em ventilação 
mecânica e teve febre nas 
últimas 24 horas.
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Número de mortes em 
Brumadinho chega a 165; 
desaparecidos são 160

Subiu para 165 o nú-
mero de mortos pelo 
rompimento da bar-
ragem da Vale, em 
Brumadinho (MG). Há 
ainda 160 desapareci-
dos, segundo informou 
neste domingo, 10, a 
Defesa Civil de Minas 
Gerais. Na manhã des-
te domingo, 17º dia de 
buscas por vítimas, os 
trabalhos foram reto-
mados pelos bombei-
ros com o auxílio de 35 
máquinas pesadas e 11 
aeronaves. 

Os focos de buscas 
por vítimas estão na 
usina de instalação de 
tratamento de minério 
(ITM) na parte adminis-
trativa - refeitório, casa 
e estacionamento -, na 
área da ferrovia e em 
locais de acúmulo de 
rejeitos.

O efetivo total envol-
vido é de 352 pessoas, 
com 35 equipes em 

campos, das quais 150 
militares do Corpo de 
Bombeiros de Minas 
Gerais, 129 bombeiros 
militares de outros Es-
tados, 64 integrantes 
da Força Nacional de 
Segurança e 9 voluntá-
rios. Também reforçam 
as buscas 19 cães fare-
jadores.

A barragem 1 da mina 
Córrego do Feijão em 
Brumadinho se rompeu 
no dia 25 de janeiro. 
Os rejeitos atingiram 
a área administrativa 
da empresa, uma pou-
sada e comunidades 
que moravam perto da 
mina.

As causas da tragédia 
ainda não foram es-
clarecidas. A principal 
linha de investigação 
sobre as causas do 
colapso é o acúmulo 
anormal de água e a fa-
lha no sistema de dre-
nagem da barragem.
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Sem chutar a gol, São Paulo é derrotado 
pela Ponte Preta em Campinas por 1 a 0

O São Paulo do técnico 
André Jardine defi nitiva-
mente vive péssima fase. Na 
noite deste sábado, mesmo 
com boa parte dos titulares 
em campo, conseguiu pas-
sar 90 minutos do jogo con-
tra a Ponte Preta, no Moisés 
Lucarelli, em Campinas, sem 
acertar uma fi nalização se-
quer na meta do goleiro ad-
versário. Pior: ainda sofreu 
um gol em vacilo da defesa 
e voltou para casa com a 
derrota por 1 a 0, em due-
lo válido pela 6a rodada do 
Campeonato Paulista. 

Para quem precisa marcar, 
no mínimo, dois gols contra 
o Talleres-ARG, na próxima 
quarta-feira, no Morumbi, 
para não ser eliminado na 
fase preliminar da Copa Li-
bertadores depois da derro-

ta por 2 a 0 no jogo de ida, 
acumular 180 minutos sem 
balançar as redes é bastan-
te preocupante. 

Trata-se da quarta derro-
ta em sete jogos ofi ciais no 

ano, sem incluir na conta os 
amistosos da Florida Cup, o 
que só pioraria o retrospec-
to de Jardine, já que a equi-
pe perdeu de Ajax-HOL e 
Eintracht Frankfurt-ALE nos 

Estados Unidos. No Paulis-
tão, o resultado não muda a 
posição do time tricolor no 
Grupo D: é o líder, com nove 
pontos, empatado com o 
Oeste, que tem pior saldo (3 

a 1). Já a Ponte foi para oito 
pontos, na terceira posição 
do Grupo A, que tem o San-
tos na ponta com 15.

Ao contrário do que se 
imaginava, o técnico André 
Jardine poupou apenas três 
titulares - Bruno Peres, Juci-
lei e Pablo. Mais: aproveitou 
o jogo para fazer testes de 
olho no compromisso contra 
o Talleres. 

Em 45 minutos, nenhum 
chute a gol ou ao menos 
uma jogada de perigo. Aos 
33 da etapa fi nal, após cru-
zamento que Hugo Cabral 
completou já quase na pe-
quena área de Tiago Volpi, 
que saiu mal da sua meta: 1 
a 0. Ao fi m, fi cou a sensação 
de que Jardine ainda não 
encontrou a solução que 
tanto busca.
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Com semana livre, Palmeiras terá 
força máxima contra o Bragantino

O Palmeiras poderá abrir 
mão do rodízio de jogadores 
neste início de temporada 
e ter força máxima para en-
frentar o Bragantino, nesta 
segunda-feira, às 20h, no 
Pacaembu, pela 6ª rodada do 
Campeonato Paulista. 

O atual vice-campeão es-
tadual tentará recuperar a 
liderança do Grupo B, per-
dida para o Novorizontino, 
que chegou aos 11 pontos ao 
vencer o Corinthians no do-
mingo. O Palmeiras soma 10 
e agora aparece no segundo 
lugar. 

Luiz Felipe Scolari, como 
de costume, não adiantou os 
jogadores que iniciam o jogo. 
Em busca de concentração e 
para tentar surpreender o ad-
versário, o treinador restringiu 
o acesso da imprensa no últi-

mo treino antes do confronto. 
Com a semana livre para trei-
namento, Felipão deu maior 
ênfase no aspecto tático e, 
com os jogadores dispondo 
de um período maior descan-
so, deve evitar o rodízio. 

O único desfalque é o ata-
cante Deyverson, expulso 
contra o Corinthians depois 
de cuspir em Richard. De-
nunciado pela Procuradoria 
do Tribunal de Justiça de São 
Paulo, o atacante pode pegar 
até doze jogos de suspensão. 

Ricardo Goulart, que nessa 
última semana começou a fa-
zer atividades com o elenco, 
participou do trabalho técnico 
no gramado. O atacante está 
em fase fi nal de recuperação 
de cirurgia no joelho direito, 
realizada em outubro. 

Acostumado a um padrão 

de jogo que tem a organiza-
ção defensiva como ponto 
forte, o Bragantino espera 
colocar o estilo em prática 
mais uma vez. Com apenas 
uma derrota, o time do téc-
nico Marcelo Veiga está bem 
na briga pela classifi cação no 
Grupo B, com oito pontos.

Apesar da fi losofi a que 
preza pela solidez defensiva, 
a equipe de Bragança Pau-
lista sabe por experiência 
própria que é preciso cuida-
do redobrado diante de um 
dos grandes times do Brasil. 
Quando enfrentou o Santos, 
por exemplou, perdeu por 4 
a 1. Nos outros jogos, no en-
tanto, a defesa funcionou, já 
que a equipe sofreu seis gols 
em cinco jogos, mas quatro 
deles foram marcados pelos 
santistas.

AVENIDA DO ESTADO, 6313 - MOOCA - OBRAMAX.COM.BR - TELEVENDAS: 3003-3400
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Corinthians perde do Novorizontino 
e segue fora de zona classifi catória

Após vitória, time do Santos faz treino no 
Pacaembu antes de viagem para Uruguai

O Corinthians tinha neste 
domingo (10) a chance de pu-
lar da terceira para a primeira 
posição do Grupo C do Cam-
peonato Paulista. Mas em 
duelo com o Novorizontino, 
no estádio Jorge Ismael de 
Biasi, válido pela sexta rodada, 
levou um gol no fi m do segun-
do tempo, perdeu por 1 a 0 e 
se manteve fora da zona de 
classifi cação à próxima fase.

O time comandado pelo 
técnico Fábio Carille segue 
estacionado com sete pontos, 
a um de Ferroviária e Braganti-
no - este último ainda entra em 
campo nesta segunda-feira, 
contra o Palmeiras, que per-
deu a liderança do seu grupo 
justamente para a equipe de 
Novo Horizonte, que foi a 11 
pontos, um a mais em relação 
aos alviverdes.

Na próxima rodada, os co-
rintianos terão um clássico 
pela frente: recebem o São 
Paulo em sua arena, às 19h do 
domingo que vem. Antes, po-
rém, farão sua estreia na fase 
preliminar da Copa Sul-Ame-
ricana. Também em Itaquera, 
na quinta-feira, encaram o 
Racing, da Argentina, a partir 
das 21h30. Já o Novorizonti-
no volta a campo no sábado, 
novamente em seu estádio, 
diante da Ponte Preta.

Fábio Carille poupou seis 
titulares - Manoel, Henrique, 
Ralf, Jadson, Sornoza e Gus-
tagol -, de olho no jogo pela 
Sul-Americana. Nos números, 
controlou os primeiros 45 mi-
nutos: o time teve mais posse 
de bola que o Novorizontino 
(57,5% a 42,5%), trocou mais 
passes (259 a 147) e fi nalizou 

com mais precisão (2 a 1). No 
geral, porém, criou pouco. 
Araós e Mateus Vital fi caram 
isolados nas pontas, e a bola 
chegou pouco a Vagner Love 
e Boselli, que pela primeira 
vez iniciaram juntos uma par-
tida como titulares.

O técnico corintiano tentou 
movimentar sua equipe com 
três substituições no decorrer 
da etapa complementar: pri-
meiro, tirou Araos e Mateus 
Vital, nulos na partida, para 
apostar em Clayson e Pedri-
nho, respectivamente. A equi-

pe ganhou mobilidade, mas 
seguiu com pouco repertório 
ofensivo. Boselli e Love pouco 
participavam da partida. De-
pois, já aos 34, Carille trocou 
Boselli por Gustagol.

Mas foi o Novorizontino 
quem conseguiu marcar o gol.

 O time do Santos mal 
teve tempo de comemorar 
a vitória sobre o Mirassol, 
por 1 a 0, no Pacaembu, no 
sábado, pelo Campeonato 
Paulista. Neste domingo, 
o grupo já voltou aos tra-
balhos, no mesmo estádio 
paulistano, em preparação 
para a sua estreia na Copa 
sul-americana.

Os titulares na partida 
contra o Mirassol fi zeram um 
treino regenerativo neste do-
mingo e os reservas foram a 
campo para um trabalho sob 
o comando do técnico Jorge 
Sampaoli. Foi o último treino 
em solo brasileiro antes da 
viagem do grupo para o Uru-
guai. Na terça-feira, o Santos 
vai encarar o River Plate, em 
Montevidéu. 

Autor do gol da vitória de 
sábado, Jean Motta garan-
tiu a boa motivação do time 
para a estreia. “Futebol é 
momento. O Sampaoli me 
deu confi ança, viu que eu 
tinha qualidades e estou 
podendo mostrar dentro de 
campo. Mais um jogo difícil e 
não podemos fugir da nossa 
fi losofi a que é propor jogo”, 
comentou. 

Para ele, a viagem e o 
pouco intervalo entre os 
dois jogos não deve alterar 
a performance do Santos 
em solo uruguaio. “Os jo-
gadores que não jogaram 
estão descansados. Eu vou 
procurar descansar o máxi-
mo também porque foi um 
jogo muito desgastante para 
que eu possa estar 100% na 

terça-feira”, projetou.
No sábado, pelo Paulis-

tão, Sampaoli mandou a 
campo um time misto, pou-
pando alguns dos seus prin-
cipais titulares. Até o goleiro 
Vanderlei fi cou no banco, de 
olho na competição interna-
cional. 

Neste domingo, por volta 
das 23h (de Brasília), o Pei-
xe embarca rumo a Monte-
vidéu, onde chega no início 
da madrugada. O clube não 
divulgará a lista de relacio-
nados, um pedido feito pelo 
técnico.

A preparação da equipe 
brasileira será feita nesta 
segunda no CT do Nacional, 
também na capital uruguaia. 
O duelo na terça está marca-
do para as 19h15.

AVENIDA DO ESTADO, 6313 - MOOCA - OBRAMAX.COM.BR - TELEVENDAS: 3003-3400
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Unidades do CATe recebem inscrições para 
650 vagas de trabalho no início da semana

As pessoas que quise-
rem gerar uma renda ex-
tra neste carnaval terão a 
oportunidade de trabalhar 
nos blocos de rua e no 
Sambódromo de Anhembi. 
A Prefeitura de São Paulo 
seleciona nas 24 unidades 
do Centro de Apoio ao Tra-
balho e Empreendedoris-
mo (CATe), administradas 
pela Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento Eco-
nômico, mais de 1.000 pes-
soas para atividades como 
auxiliar de limpeza, moto-
rista, empurrador de carro 
alegórico, controlador de 
acesso e segurança.

Nesta segunda-feira e ter-
ça-feira (dia 11 e 12), as unida-
des do CATe recebem inscri-
ções para 650 vagas para 
trabalhar no Sambódromo 
do Anhembi. As atividades 
serão desenvolvidas duran-
te os desfi les das escolas de 
samba dos grupos especial 

e de acesso e também no 
desfi le das campeãs.

Das 650 oportunidades 
que estão abertas, 400 va-
gas são para auxiliar de trá-
fego (empurrador de carro 
alegórico), 100 para contro-
lador de acesso e 150 para 
vigilante. Não é necessário 
ter experiência anterior. Os 
participantes precisam ter 
no mínimo 18 anos e pos-
suir o ensino fundamental 
incompleto, além de dispo-
nibilidade para trabalhar até 
quatro dias nas atividades 
do Sambódromo do Anhem-
bi. Para as oportunidades de 
vigilante será exigido o cur-
so na área atualizado.

Os selecionados para os 
cargos de auxiliar de tráfe-
go, controlador de acesso 
e vigilante terão direito a 
refeição ou lanche no local, 
dependendo do horário de 
atuação. Para auxiliar de 
tráfego o pagamento por 

dia é de R$ 85,00. Para 
controlador de acesso e 
vigilante a diária é de R$ 
95,00. O transporte já está 
incluso no valor.

O processo seletivo con-
ta com entrevista realizada 
pela empresa contratante, 
que será agendada após a 
pré-triagem dos candida-
tos.

Para se candidatar a uma 
das vagas de emprego bas-
ta comparecer a uma das 
unidades do CATe com RG, 
CPF, carteira de trabalho e 
número do PIS. Caso não 
tenha os últimos dois docu-
mentos, a emissão é feita 
na hora de forma gratuita 
com a apresentação de 
uma foto 3x4.

Serviço
Dias: 11 e 12 de fevereiro
Horário: 8h às 10h
Mais informações: www.

capital.sp.gov.br

FTC oferece 500 vagas gratuitas para Curso de Verão na capital
A Faculdade de Tecno-

logia e Ciências abriu as 
inscrições para 500 vagas 
do Curso de Verão. Os 
workshops sobre Análise 
de Sistemas, Design de 
Interiores, Direito, Excel 
e Gestão de Pessoas são 
gratuitos e acontecem du-
rante os meses de feverei-

ro e março.
Os cursos presenciais 

serão apresentados por 
profi ssionais de cada área 
e são ideais para quem 
está em busca de atuali-
zação profi ssional, novida-
des no mercado e interes-
sados em conhecer o dia 
a dia de cada carreira. As 

apresentações foram ela-
boradas com temas atuais, 
entre eles: Mercado de 
Tecnologia, Acessibilida-
de em Design de Interio-
res, Cidades Inteligentes, 
Crimes Contra a Ordem 
Tributária, Finanças Pes-
soais, e a Arte de Mudar 
(Gestão de Pessoas).

 Todos os workshops 
terão certifi cados. As ins-
crições podem ser realiza-
das pelo e-mail: tmoccia.
sp@ftc.edu.br. O curso de 
Verão acontece na uni-
dade da FTC, Av. Rangel 
Pestana, 1.105 – Brás. 
Para mais Informações: 11 
3630-4800.

A FTC é uma rede com 
mais de 18 anos de experi-
ência educacional voltada 
para formação de profi s-
sionais colaborativos, ino-

vadores, empreendedores, 
e conscientes do seu papel 
social. Além das unidades 
em Salvador (Paralela e 
Comércio), a Rede também 
atua em diversas cidades 
do Brasil, como Feira de 
Santana, Vitória da Con-
quista, Itabuna, Jequié, Ju-
azeiro (BA), São Paulo (SP) 
e Petrolina (PE), com mais 
de 30 cursos de gradua-
ção em todas as áreas de 
conhecimento e mais de 
25 mil alunos. O portfólio 

educacional da Rede FTC 
ainda comporta o Centro 
de Idiomas THINK, com 
seis unidades em cidades 
na Bahia e em Pernambu-
co, e o Sistema de Ensino 
Plural, adotado em diver-
sas escolas do país.

Serviço: 
Local: Faculdade de Tec-

nologia e Ciências - FTC
Endereço: Av. Rangel 

Pestana, 1105 - Brás
Informações: (11) 3630-

4800

Design de Interiores: Acessi-
bilidade na Prática
Data: 9/02
Horário:10h
 
TI: Mercado de Trabalho
Data: 9/02
Horário:10h
 
Finanças Pessoais 
Data: 13/02
Horário:15h 
 
Cidades Inteligentes – Arquitetura

Data: 23/02
Horário:10h 
 
Excel
Data: 28/02
Horário:15h
 
Direito
Data: 16/03
Horário: 10h
 
Arte de Mudar
Data: 19/03
Horário: 19h30
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Erasmo Carlos tem retratados 
seus dias de Jovem Guarda 
em ‘Minha Fama de Mau’

Mais do que qualquer con-
trato, a simples palavra bas-
tou para selar o compromisso 
entre o diretor Lui Farias e 
Erasmo Carlos para a realiza-
ção de Minha Fama de Mau. 
“Conheço o Erasmo desde 
garoto, quando meu pai (o 
cineasta Roberto Farias) re-
alizou a trilogia com Roberto 
Carlos (formada por Roberto 
Carlos Em Ritmo de Aventura, 
Roberto Carlos e o Diamante 
Cor de Rosa e Roberto Carlos 
a 300 km por Hora). 

Erasmo andava sempre 
por ali, na casa, na vida das 
gente. Depois que casei 
com a Paula (Toller, vocalista 
do Kid Abelha), continuei a 
encontrá-lo nos backstages. 
Uma noite, chegamos no ho-
tel no fi m de noite, no fi m de 

show, e lá estava ele sozinho. 
Conversamos, o assunto do 
livro surgiu, eu disse que 
gostaria de fi lmar e ele retru-
cou - ‘É teu!’.”

Minha Fama de Mau estreia 
nesta quinta, 14, em salas 
de todo o Brasil. Serão 350, 
pelo menos. Já virou lugar 
comum dizer que, se há uma 
coisa que o cinema brasileiro 
aprendeu, foi a fazer biogra-
fi as. Em geral, são boas, mas 
existem as que são melhores. 
É o caso de Minha Fama de 
Mau. Lui realizou lá atrás seus 
retratos de mulheres - Com 
Licença Eu Vou à Luta, Lili - A 
Estrela do Crime. São fi lmes 
dos anos 1980 e só muito 
tempo depois, em 2007, ele 
fez Os Porra Lokinhas. Lui fez 
agora Os Porra Lokas - Eras-

mo Carlos e seus amigos. 
Esse cara esteve a um passo 
da marginalidade - mauzinho, 
roubando fi os para descolar 
um troco. Salvou-o a música.

“Fiquei muito emocionado 
ao descobrir que foi meu pai, 
ao propor que Erasmo fi zes-
se com Roberto um tema mu-
sical para fi lme, quem reuniu 
a dupla, numa época em que 
os amigos estavam brigados. 
Ao contar agora a história do 
Erasmo, sinto como se esti-
vesse fazendo um spin o�  da 
trilogia.”

O fi lme evoca o começo 
da dupla, na verdade, do trio. 
Roberto, Erasmo, Wanderléa. 
Recria os anos da Jovem 
Guarda, a amizade. Então era 
importante ter esse feedback 
da aprovação.” 

Seu implante em apenas
10 minutos!!! (Sem cortes, pontos e sequer sangramento)

Atendimento das 9:00 as 21:00 horas
URGÊNCIAS 24 horas

Av. Liberdade, 1084 - sala 01

11 3275-0597
Metrô São Joaquim

99250-3333

@implantes_10minutes Hugo Lima

Dr. Hugo Lima - CRO 103795

Visita a clientes para a apresentação do Jornal, envio de proposta e 
acompanhamento de negociações.

Ensino Superior ou em andamento em Comunicação, Administração. 
Conhecimentos em Marketing, Jornais e Revistas. Gostar e ter facilidade em se 

comunicar e relacionar.
Necessário: ter veículo próprio - Horário: 9h às 18h

Contrato CLT - Salário fi xo + Comissões + Premiação Individual e Coletiva.
Benefícios: Combustível, Zona Azul e Ajuda de Celular.

Enviar currículo para robson.moraes@jornalestacao.com.br

VENHA FAZER PARTE DA EQUIPE QUE

MAIS CRESCE EM SÃO PAULO!

JORNAL ESTAÇÃO CONTRATA:

CONTATO PUBLICITÁRIO COM EXPERIÊNCIA EM 

VENDAS DE ANÚNCIOS EM JORNAL/REVISTA.

O cantor Beto Barbosa 
deixou a unidade de te-
rapia intensiva (UTI) do 
Hospital Benefi cência 
Portuguesa, em São Pau-
lo. Em janeiro, ele havia 
passado por uma cirurgia 
para retirada da bexiga 
após quimioterapia contra 
câncer no órgão, que se 
propagava para a região 
da próstata.

De volta a um quarto 
do hospital, ele publicou 
no Instagram um vídeo, 
neste sábado, 9, em que 
aparece fazendo exercí-
cio fi sioterápico.

“Graças a Deus já es-

tou no apartamento da 
Benefi cência Portuguesa 
Mirante. Fisioterapia to-
dos os dias para recu-
perar as perdas muscula-
res. Faltando pouco para 
voltar à vida normal. Só 
vence na vida quem tem 
fé e não desiste. Deus 

sempre. Amo vocês”, es-
creveu o cantor na leg-
enda.

Na última quarta-feira, 6, 
Beto Barbosa comemorou 
a melhora na saúde e o 
fato de ter uma música 
na novela Verão 90, da 
Globo. “É com muita felici-
dade que tenho assistido 
a Verão 90, aqui na UTI da 
Benefi cência Portuguesa. 
O cantor recebeu o diag-
nóstico de câncer na bex-
iga em julho do ano pas-
sado. Em novembro, ele 
compartilhou o momento 
em que realizou a última 
sessão de quimio.

Beto Barbosa deixa a UTI de hospital: 
‘Falta pouco para voltar à vida normal’
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[ horóscopo ]

Um Momento Pode Mudar Tudo

Um Espião e Meio

Globo, 13h59 You’re Not 
You. EUA, 2014. Drama. 
Direção George C Wolfe. 
Com Josh Duhamel, Mar-
cia Gay Harden, Ali Larter, 
Julian Mcmahon, Emmy 
Rossum, Hilary Swank. 
Bec é uma universitária 
meio perdida, que está se 
relacionando com um pro-
fessor casado e perdendo 

o interesse no seu futuro 
acadêmico. Ela começa 
um novo trabalho, cuidan-
do de Kate, uma mulher 
que sofre de uma doen-
ça terminal. Aos poucos, 
a jovem vai aprenden-
do a aproveitar o mundo, 
mas acaba se afastando 
cada vez mais da sua an-
tiga vida.

Fotos: Divulgação

[ fi lmes ] 
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controlado
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mento Black Block
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Rio suíço
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Berna
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Instagram

e Waze

Obra de Aleijadinho 
na entrada de diver-
sas igrejas coloniais

Vitamina
chamada
tocoferol

O século
iniciado
em 401
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[ novelas ] 

virgem

Uma nova oportunida-
de de mudança de vida 
estará a seu alcance, 
mas não se esqueça de 
ler qualquer coisa que 
exija a sua assinatura 
com cuidado. Seria 
melhor evitar qualquer 
tarefa difícil hoje e ter 
cuidado para não fazer 
movimentos falsos - 
controle seus impulsos!

Você não sabe por 
onde começar, isto faz 
com que você se sinta 
nervoso e hesitante. 
Espere tensões, isso 
consumirá sua energia 
nervosa. Recarregue as 
suas baterias através 
do contato com a 
água para se livrar do 
estresse.

Você vai ser efi ciente 
ao resolver seus proble-
mas hoje. Você saberá 
exatamente como avan-
çar com fi rmeza. Você 
vai se sentir mais confor-
tável com seu corpo se 
beber mais água.

Você vai descobrir 
os lados inesperados 
das pessoas próximas 
a você. É um dia para 
surpresas. Você está 
pensando em muitas 
coisas ao mesmo tempo 
e a sua mente está 
cheia de novas ideias. 

Você está bem no 
meio da ação, o que é 
revitalizante. Você ainda 
vai ter que fazer uma 
pausa eventualmente. 
Você não tem motivação 
para cuidar de si mesmo, 
uma tendência ao exces-
so pode ameaçar a sua 
saúde.

Não faria sentido 
contrariar as mudanças 
que são essenciais. 
Tudo está indo bem. 
Não resista à vontade 
de tomar ar fresco, que 
será bom para o seu 
equilíbrio, seu tônus 
??físico e sua cor.

Uma onda de paixão 
continua a rolar. Isto lhe 
dá algo para pensar em 
profundidade sobre o 
que você está procuran-
do tão assiduamente. 
Você está no caminho 
certo e a resposta virá 
no mês que vem.

Você não tem tempo 
para fi car para trás, 
você precisa agir 
rapidamente! Afaste-se 
de correntes de ar e 
variações de temperatu-
ra. Você precisa dormir 
para recarregar suas 
baterias.

Você vai ter que traba-
lhar duro para ser capaz 
de chegar a um acordo 
com pessoas próximas 
a você sobre o seu 
planejamento. Apesar 
de uma tendência a 
pensar muito, você vai 
manter uma perspectiva 
equilibrada ao sair para 
tomar ar fresco, literal e 
fi gurativamente.

A sorte estará com 
você em seus passos 
hoje - é hora de consi-
derar um investimento 
fi nanceiro e repensar 
o seu orçamento. Seus 
exageros podem gastar 
suas reservas de ener-
gia. Tente compensar 
isso com uma dieta 
equilibrada.

Você se sente muito à 
vontade consigo mesmo 
e uma onda de otimismo 
vai lhe dar uma imagem 
grande e colorida da 
vida! Se tentar moderar 
sua impaciência, você 
vai ganhar o dia. Seu 
otimismo em aumento 
lhe dará um impulso 
energético.

Sua calma fará mara-
vilhas e acabará com 
os confl itos. Você será 
recompensado com sa-
tisfação fi nanceira pelos 
esforços pessoais. Evite 
movimentos bruscos.

áries libra

escorpião

sagitário

capricórnio

aquário

peixes

touro

gêmeos

câncer

leão

Malhação -
Vidas Brasileiras

Alex fica transtor-
nado com a reve-
lação de Gabriela 
e Paulo. Rafael é 
o primeiro a visitar 
Flora. Solange 
escolhe Breno 
para dar aula no 
Sapiência. Pérola 
é convidada para 
fazer uma sessão 
de fotos. Gabriela 
se desespera com 
o desprezo de 
Rafael.  

Espelho da Vida
Na casa de Julia 

Castelo, Isabel pro-
voca Cris, que en-
frenta a vilã. Isabel 
alerta Alain sobre 
a presença de Cris 
na casa de Julia. 
A enfermeira do 
hospital descobre 
que Cris desapare-
ceu. Isabel vê Cris 
diante do espelho. 
Josi se incomoda 
ao ver Daniela e 
Cláudio juntos.     

Verão 90
Gisela fica 

arrasada quando 
Herculano confes-
sa sua paixão por 
Janaína. Janaína 
pede para Hercu-
lano esquecê-la. 
Janice se sente ali-
viada ao saber que 
Otoniel recuperou 

o emprego. Janaína 
conta a Janice que 
Herculano é casado 
e tem uma filha. 
Herculano procura 
por Janaína e arma 
uma confusão no 
local de trabalho de 
Janaína.   

O Sétimo Guardião
Gabriel conclui 

seu plano para 
impedir Valentina 
de se aproximar 
da fonte. Milu se 
espanta ao saber 
que Murilo é filho 
de Sóstenes. Afro-
dite e Cristiana se 
preocupam com 
Rivalda, que decide 
procurar Nicolau 
escondida. Marilda 
furta os galões 
com água da fonte 
escondidos por 
Valentina.

Jesus
Goy é atingido 

por uma pedra ao 
tentar salvar Kesiah. 
Caos e pânico total, 
pessoas desespe-
radas, grande ruído 
da torre desaban-
do. Goy morre e é 
levado pelo anjo 
Gabriel. Pilatos 
manda executar o 
mestre das obras. 
Ele o culpa pelo 
desabamento da 
torre. Caifás e Anás 
mandam prender 
Tiago Maior e Ju-

das Tadeu.      

As Aventuras 
de Poliana

Após a briga em 
frente a toda a 
escola, Poliana diz 
a João que os dois 
precisam conversar. 
Mirela e Raquel 
comemoram o bom 
desempenho da 
Chapa Contente no 
debate. Bento tenta 
consolar Poliana, 
dizendo que a 
tristeza faz parte da 
vida, mas que ela 
não pode deixar 
se abater por esse 
sentimento.        

Teresa
Renan, muito 

zangado, diz a 
Mariano e a Aurora 
que proibiu a 
entrada de Rubens, 
Mayra e Aída no 
hospital. Mariano 
diz que está muito 
preocupado com 
Esperança e seu 
bebê. Paty diz a 
Joana que Roberto 
decidiu voltar para 
seu povoado, pois 
não suportaria vê-la 
casada com outro 
homem.

 

O resumo dos 
capítulos de todas 
as novelas é de res-
ponsabilidade das 
emissoras.

Globo, 22h42 
Central Intelligen-
ce. EUA, 2016. 
Comédia. Dire-
ção Rawson Mar-
shall Thurber. 
Com Dwayne Jo-
hnson, Kevin Hart, 
Amy Ryan, Daniel-
le Nicolet. Antes 
de se tornar agen-

te da CIA, Bob era 
um nerd que so-
fria bullying. Agora 
adulto, forte e es-
pião, ele recorre a 
um antigo colega 
popular nos tem-
pos da escola, Cal-
vin, hoje contador, 
para resolver um 
caso ultrassecreto.
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CLASSIFICADOS Um bom negócio 
começa aqui!

SÃO MILHÕES DE CONSUMIDORES 
AGUARDANDO A SUA OFERTA.

MAIS DE 
4 MILHÕES

DE USUÁRIOS 
DO METRÔ

MAIS DE 
6 MILHÕES

DE USUÁRIOS 
DE VEÍCULOS

O CAMPEÃO 
DO FAROL

O CAMPEÃO 
DO METRÔ

Estação e Farol todas 
as quartas juntos, em 
um único jornal.

Jornal diário gratuito. Distribuído nas 61 
estações do Metrô, 8 estações da CPTM, 
66 cruzamentos das principais avenidas das 
zonas leste, norte, oeste e sul de São Paulo 
+ 6 pontos de distribuição em Guarulhos.

Anuncie: 
(11) 2823-0800

ALERTA
Nunca antecipe valores

para contratação de crédito pessoal, 
essa exigência é o principal indício de 
fraude. Não contrate empréstimo por 

telefone ou e-mail, compareça pessoalmente 
e confira a existência da empresa.

   EMPREGOS 
 PRECISA-SE 

 ADMITE-SE RAPAZES S/ 
EXP. P/ AUXILIARES 
 Portaria, Condominio, 
diversas regiões, salário 
até R$ 1.600,00 + be-
nef. F:2362-4232/2887-
2488. 

 IMÓVEIS 
 ALUGA-SE 

 QUARTOS MOBILIADO 
 Individual, coz, lav ,  
sala, Metro Penha R$ 
380,00. F: 94989-2115 
tim.  

REPÚBLICA
P/ MOÇAS

R$ 380,00 incluso 
água, luz, wifi ,

TV a cabo.
Próx Mt.Carrão, 

faculdade Unicid, 
Unip e Corinthians.

94708-1833
94759-0505
2097-6444

ALUGO CASA
ITAQUERA

C/ 3CMDS R$580
AC DEP + 1

ACLIMAÇÃO C/ 3 QRTS 
E 1 VG INDEP R$ 1.850 + 

APT KIT
R SÃO FRANCISO Nº98

AP 402 - ALUGUEL R$ 700 
+ R$ 380 COND

CHAVE NA PORTARIA

F: 99623-0315

ALUGA-SE KIT
NO CENTRO

Rua dos Gusmões,
nº 568 - 10º andar

Ap. 105
Reformado, próx ao 

metrô República.
R$ 1.200,00

Condomínio incluso. 
Chave na portaria.

99275-3640
rodriguesdearruda@gmail.com

 VENDE-SE 

 TERRENOS GUARULHOS 
 Ótima localização há 
apenas 2 km da praça 8 
de dezembro. peq. entr. 
e mensais de R$720,00 
Últimas unid. não per-
cam. F:4969-4226/ 
4969-0884 www.coo-
perterrahabitacional .
com.br 

 VENDO CASA ITANHAÉM 
 Na praia de itanhém, 
R$160mil. (11) 94602-
7491 c/ SAULO 

 APTO MONGAGUÁ 
 2dorms e dependências 
R$99mil, á vista CDHU 
quitado. F:(11)2741-
0937/95733-9523 

 SALAS E QUARTOS 

 IPIRANGA 
 Com banheiro, para ra-
paz. Entrada indepen-
dente. F:94531-8558 

 NEGÓCIOS 
 OPORTUNIDADE 

 COMPRO CONSÓRCIO. 
 Imóvel, Auto. Contem-
plado ou não mesmo 
em atraso. Pgto á vis-
ta. F:3277-1732, Whats: 
99988-8586 www.
wconsorcio.com.br 

VENDE-SE RESTAURANTE
À LA CARTE 

Próximo ao estádio do Morumbi

Faturamento aproximadamente 
R$ 55MIL 

Sistema informatizado com tablets, 
impressoras.

cozinha equipada com frezzers, 2 
fogões industriais, escritório

salão com mais de 50 lugares.
Segunda a sábado das 11:30 ás 15:00

Valor R$ 159Mil

99861-7038

VEJA OUTROS
VALORES

PLANTÃO SÁBADO
E DOMINGO

PARA PAGAR DÍVIDAS,

COMPRAR IMÓVEL E ABRIR

SEU NEGÓCIO.

SEM CONSULTA AO SPC OU

SERASA. LIBERAÇÃO PARA 

TODO O BRASIL DIÁRAMENTE.

(0xx31) 3072-9659
(0xx31) 99274-5047
(0xx31) 98294-5474
(0xx31) 99580-1559

CRÉDITO SEM
BUROCRACIA

EXEMPLOS:
15MIL

R$ 104,00

20MIL
R$ 134,00

40MIL
R$ 254,00

 OURO/MOEDAS 
 F :3255-2272/99986-
8823. Compra/Venda/
Conserta. espinely@es-
pinely.com 

MÁQUINA DE COSTURA

DOMÉSTICA E INDUSTRIAL

VENDE-SE

GALONEIRA, RETAS, 
OVERLOQUE E
INTERLOQUE

TODAS REVISADAS, 
COM MOTOR

SILENCIOSO BIVOLT 
PRONTA PARA
TRABALHAR.

2091-6934
97338-0445

PARATY
DAY USE

Embarque 15/03 as 22:30

♦VALORES:
R$ 119,00 Dia Livre

R$ 189 (Passeio de escuna)

R$ 220 (Passeio de Escuna 

com Almoço Incluso)

Retorno para São Paulo 

16/03/19 às 20:00hs

(11) 98633.9562 Mari
AGATOUR

 SERVIÇOS 
 ESOTERISMO 

 VIDÊNCIA E TARÔ 
 Falo nomes e datas. 
Rituais amorosos, fi nan-
ceiros e etc... F:95251-
5330 

UNIÃO DE CASAL

Amarração para o amor, 
traga seu amor de volta aos 

seus pés

APAIXONADO!

Consulta R$ 30,00

2651-4803
98774-7819

PODEROSA (21)
AMARRAÇÕES

ABERTURA DE
CAMINHOS, PROBLEMAS 
AMOROSOS, FAMILIAR E 

COMERCIAL.

União sexual dominadora 
atrativa 100% infalível.

NÃO PROMETO, CUMPRO!

Dona Clara 
11 98425-4957

3445-5620

Astróloga do amor!

F: 98419-8522     
5666-8685

F: 98419-8522     

Seu amor de volta 
em 24 horas, 

realiza todos tipos 
de trabalhos. 

 IND. PROFISSIONAL 

WWW.SUPLETIVOURGENTE.COM.BR

(11) 3542-2323

RUA BARÃO DO RIO
BRANCO, 259, 1ºANDAR

SANTO AMARO - SÃO PAULO
(PRÓXIMO AO METRÔ

LARGO TREZE)

CURSO PREPARATÓRIO PARA ENEM, ENCCEJA E EJA

Matricula
Grátis

Aulas 1 vez 
por semana

Curso
Rápido

Trabalhamos com 
defesas de multas, 

recuperação de CNH 
suspensa e cassada. 

Mandado de segurança 
e Permissão.

11 2338-3537
11 98158-1151

 RELAX 

 KATIA MASSAGEM 
 Relaxante tailandesa 
e algo a mais. Metrô 
Anhangabaú próx Câ-
mara Municipal. F:3107-
0972/94960-3241 

871
Realizamos 

todos 
os seus 

desejos e 
fantasias.

Prazer 
garantido!

LOIRA 
MULATA 
MESTIÇA 

RUIVA
9h ás 22h 

seg á sáb. Dom até ás 20h.

5084-3776
Rua Afonso Celso, 871 Mt Sta Cruz.

Alice iniciante 21 anos 
+ amigas 

Atendimento completo 
próximo ao metrô

Saúde local discreto 
e tranquilo

Fotos e mais informações  
F:    11 97024-4085 | 2275-4880F:    11 97024-4085 | 2275-4880

ANIVERSÁRIO 
DA  HOOKER

Convidamos a todos para
esse grande evento.

Estamos contratando garotas

Próx. Av. Atlântica, Nº 1.603

94719-5496 Dani
94769-9823 Carlinhos

Com bolo, churrasco, 
champagne e muitas 

atrações. 
 Quarta: 

27
Fevereiro

Jaque Indía

97569-9425
5677-4027

Atendimento completo + 
Amigas. Anal é o meu forte! 
Mais informações e fotos no 

WhatsApp

     

   

   CORPO, MENTE
E ALMA

EM EQUILÍBRIO

lavittamassagem.com.br

Venha relaxar
terapeutas qualificadas!

NÃO HÁ SEXO OU PORNOGRAFIA 
ENVOLVIDOS NO CONTEXTO

DE NOSSOS SERVIÇOS.

Rua Quariteré, 52 - Parque da Mooca

Fone: 2893-7804
95201-3580

Anuncie no

Classifi cados

2823-0828

ANUNCIOU

VENDEU

Mãos de Fada
Massagem  relaxante, 

super aplicada manuais, 
c/ fi nalização lingah.

Nova equipe de 
ótimas profi ssionais 

super treinadas!

3542-2478
3554-3167

94557-7486

 MASSAGEM 

 MASSAGEM 

 OPORTUNIDADE 

PARA ANUNCIAR
CHAME NO
WHATSAPP:

95127-3215

Classifi cados
de Linhas é no

Para
anunciar

2823-0828
2823-0829
2823-0835
2823-0836
2823-0837
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Camarote Bamba chega ao carnaval
de SP com brilho, alegria e animação

O carnaval 2019 de São 
Paulo contará com um novo 
camarote que promete agi-
tar a capital paulista com 
muito brilho, alegria e gente 
bonita. O Camarote Bamba 
estreia nesta edição da folia 
para quem quiser curtir os 
desfi les do grupo especial, 
de acesso e campeãs. O 
espaço - ao lado do recuo 
da bateria - ganhou o tema 
“As grandes Bambas do 
Samba” e foi pensado para 
homenagear 15 personali-
dades femininas do ritmo. 

Destaque para Alcione, 
Angelina Basílio, Beth Car-
valho, Clara Nunes, Ivone 
Lara, Luciana Silva e Solan-
ge Cruz. Segundo os or-
ganizadores, Carla Nawoe 
e Je� erson Stevanato, es-
colher este enredo “é uma 
forma de evidenciar o pro-
tagonismo e a luta na cons-
trução do samba como uma 
forma de identidade nacio-
nal e do empoderamento 
feminino”.

No intervalo dos desfi les, 
o show será do grupo femi-

nino, Samba de Rainha. A 
escolha do quinteto refor-
ça o enredo do camarote, 
já que em suas músicas as 
meninas expressam toda 
a brasilidade e identidade 
feminina. O camarote tam-
bém escolheu quatro pas-
sistas para serem as musas 
do Bamba: Dany Romani, 
com mais de 15 anos de 
experiência no carnaval, a 
personal trainer, ela é desta-
que da Mocidade Alegre; Ivi 
Mesquita, que há 22 anos, 
está na Vai-Vai; Valeska 
Reis, há 16 anos no carnaval 
e há 8 na Império de Casa 
Verde; e Waleska Gomes, 
uma das mais novas porta-
-bandeira do carnaval de 
São Paulo, tem a missão de 
carregar o pavilhão da Aca-
dêmicos do Tucuruvi.

O camarote também se 
preocupou em atrelar carna-
val a ações sociais e por isso 
doará R$  5 de cada ingres-
so vendido para a organiza-
ção, Médico Sem Fronteiras. 
Ele também fará ativação 
nas quadras da Mocidade 

Alegre, Rosas de Ouro e 
Tom Maior, onde os foliões 
poderão trocar 1kg de ali-
mento não perecível ou uma 
lata de leite em pó, por um 
copo personalizado com o 
logo da sua agremiação. 

Os alimentos arrecadados 
serão entregues a seis ins-
tituições de caridade. “Nós 
acreditamos que fazer o 
bem é coisa de gente Bam-
ba, e estas ações foram pen-
sadas para ajudar o próximo 
e conscientizar as empresas 
que possuem negócios na 
maior festa popular do mun-
do, da importância de estar 
junto com organizações que 
possam trazer um amanhã 
melhor”, ressaltam Carla e 
Stevanato.  

O ambiente conta com 
uma estrutura de 800m², di-
vididos em duas áreas: pis-
ta e mezanino vip. Além de 
aproveitar os desfi les com 
uma vista prá lá de privile-
giada, todos os participan-
tes receberão um kit para 
curtir a festa, e contarão 
com serviço de open bar, 
open food, beauty center 
e shows durante os inter-
valos.

Serviço
Camarote Bamba
Carnaval de São Paulo 

2019
Sambódromo do Anhem-

bi (Avenida Olavo Fontoura, 
1209 - Santana)

Dias 1, 2, 3 e 8 de março
Informações adicionais: 

www.camarotebamba.com
Instagram, @camarote-

bamba
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Bamba e Hummel Brasil fi rmam 
parceria para a festa na capital 

A marca dinamarquesa 
Hummel, recém-chegada 
ao Brasil, será a responsável 
pelos abadás do Camarote 
Bamba, espaço localizado ao 
lado do recuo da bateria, no 
carnaval de São Paulo. Qua-
tro camisetas foram criadas 
usando como base a estam-
pa característica da marca - o 
chevron - e o toque carnava-
lesco das cores ofi ciais do ca-
marote: roxo e amarelo.

Os abadás serão utilizados 
durante os desfi les do grupo 
especial, de acesso e campe-
ãs. Segundo Fernanda Sakai, 
diretora executiva da Hum-
mel, esta parceria é importan-
te porque celebra a chegada 
da marca no país. “Este é o 
nosso primeiro ano no Brasil 
e estamos muito felizes com 
a oportunidade de participar-
mos da maior festa popular 
do país”, afi rma.

Já para os organizadores 
do Bamba, Je� erson Steva-
nato e Carla Nawoe, contar 
com a experiência de uma 
marca como a Hummel va-
loriza e mostra a importân-
cia tanto do camarote, como 
do carnaval. “Assim como a 
Hummel, esta também é nos-
sa primeira edição no carna-
val paulistano e ter o apoio da 
Hummel mostra que estamos 
no caminho certo”, destacam.

Dany Tomé

Grupo Samba de Rainha

Valeska Reis Waleska Gomes

Ivi Mesquita

MUSAS DO CAMAROTE




