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SP terá novo programa 
Olho de Águia 4.0 com a 
utilização de drones
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Metrô irá privatizar 13 terminais 
de ônibus integrados a estações
O Metrô lançou o edital de licitação para concessão à iniciativa privada de 13 terminais de ônibus integrados a estações 
das linhas 1-Azul e 3-Vermelha, por um período de 30 anos; pelos terminais passam 576 mil passageiros por dia Pág. 04

Pág. 08

‘ACELERA, BABY’: O governador João Doria recebeu, neste domingo 
(14), no Palácio dos Bandeirantes, o ator Arnold Schwarzenegger
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Chuva eleva em 310% o 
número de mortes em 
todo estado de São Paulo

 Pág. 02

Bolsonaro confi rma a 
convocação de mais de 
1.000 policiais federais

 Pág. 12

Papa Francisco pede a 
estudantes que larguem 
o vício do celular

 Pág. 09

Bombeiros prosseguem 
com buscas em prédios 
que desabaram no Rio

Corinthians segura empate 
com o São Paulo e decidirá 
título em casa no domingo
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[ Cena do dia ]

 'Corrida maluca'

A Corrida Red Bull Ladeira Abaixo na Rua da Consolação foi realizada neste 
domingo (14), na capital paulista. O evento contou com 70 carros sem motor 
movidos à energia cinética, de maneira semelhante aos carros de rolimã. Os 
veículos poderiam ter mais de uma pessoa e eram caracterizados com temas
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Deu sorte hoje?
Mega Sena

Concurso n° 2142
13/04/2019
07 - 40 - 44 - 50 - 52 - 57

 
Lotofácil

Concurso n° 1800
12/04/2019 
01 - 02 - 05 - 06 - 07
08 - 10 - 12 - 13 - 14
15 - 16 - 20 - 21 - 22

Lotomania
Concurso n° 1960 
12/04/2019
06 - 10 - 11 - 12 - 26
30 - 31 - 38 - 43 - 45
54 - 67 - 69 - 77 - 79
82 - 84 - 91 - 92 - 99

Dupla Sena
Concurso n° 1924
09/04/2019
Primeiro sorteio 
18 - 22 - 26 - 30 - 34 - 41
Segundo sorteio
02 - 06 - 17 - 25 - 30 - 44

Federal
Extração n° 05379
10/04/2019

Prêmios Principais
Prêmio Bilhete  Valor (R$)
1º   31483          1.350.000,00
2º  8162               20.000,00 
3º  6366               19.000,00
4º  88003             18.500,00
5º  41442               17.445,00

CARTA DO LEITOR

Acho uma grande piada o prefeito 
Bruno Covas afi rmar que vai ta-
par 540 mil buracos nas ruas de 
São Paulo até o fi nal do ano que 
vem. Com a péssima pavimenta-
ção que a cidade tem, ele tapa um 
e, em outro local, abrem-se dois, 
três. 
Deise Camargo

Mais de meio milhão de buracos 
serão fechados até 2020 em São 
Paulo? Isso é verdade? Vou dar 
um voto de confi ança ao prefeito 
Bruno Covas, que está a um ano e 
meio das eleições. Vamos ver se 
a sua promessa não fi que apenas 
no papel do novo plano de metas 
da prefeitura.
Robson Cruz de Azevedo

A Prefeitura de São Paulo adiou, 
mais uma vez, o processo de con-
cessão do serviço de Zona Azul 
nas ruas da cidade. Enquanto isso, 
milhares de fl anelinhas vem extor-
quindo os motoristas, que muitas 
vezes são ameaçados caso não 
paguem o que eles querem. Mui-
to chegam à porta do veículo e di-
zem: 'perdeu dez'. E lá se vão R$ 
10 do nosso bolso para termos o 
direito de pararmos os carros nas 
vias públicas da capital.
Mônica Lins

Acho uma grande maldade o 
governador João Doria entregar 

o Zoológico, o Sáfari e o Jardim 
Botânico à iniciativa privada, e 
pior: tudo de uma só vez. Cada 
vez mais, nós, paulistas, estamos 
perdendo aquilo que sempre foi 
nosso, assim o estado vai se de-
teriorando.
Durval Melo Russo

Esa semana, parei e pensei no 
governo Bolsonaro e passei a 
concordar com o presidente da 
Câmara, Rodrigo Maia, que disse, 
dias atrás, que o nosso presidente 
está brincando de governar, e que 
já é hora dele parar com a brinca-
deira. Até o momento, não vimos 
nada de concreto deste governo. 
E os bolsonaristas não venham 
querer dizer que ele só está no 
comando do Palácio do Planalto 
há apenas três meses. Pesquisa 
já atestou que Bolsonaro teve a 
pior avaliação de um presidente 
da República em três meses do 
cargo. Ele conseguiu ser pior que 
os petistas Lula e Dilma Rousse� .
Assis Peixoto

O muro de vidro de Doria (ops, 
desculpe! Mas da USP) é uma ver-
gonha. Está incompleto há mais 
de um ano e nada resolveu.
Carlla S. Figueiredo

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

Briga entre torcidas 
deixa 14 feridos

Uma violenta briga na 
manhã deste domingo 
entre torcedores de São 
Paulo e Corinthians, a 42 
quilômetros de distância 
do Morumbi, deixou 14 tor-
cedores feridos, seis deles 
em estado grave, na cidade 
de Ferraz de Vasconcelos, 
na região metropolita de 
São Paulo. 

No confronto, quatro car-
ros tiveram os vidros que-
brados e foram amassados 
com pedradas. Um dos car-
ros era de um motorista de 
aplicativo e os outros três 
pertenciam a pessoas que 
participavam de um culto 
religioso na região.

Avenida Ibirapuera foi parcialmente 
interditada para obra do Metrô de SP

Uma faixa de rolamento da 
pista sentido Centro na Avenida 
Ibirapuera está interditada por 60 
dias, desde sábado (13), para que 
o Metrô faça obras de reconstru-
ção da Parada de Ônibus Moema 
do Corredor Ibirapuera. 

O bloqueio teve início às 8h e 
foi feito pela Companhia de Trá-
fego (CET) apenas na faixa exclu-
siva de ônibus, à esquerda, no 
trecho entre as avenidas Jamaris 
e Divino Salvador. Com isso, os 
coletivos passarão a usar com 
exclusividade a faixa central da 
via, enquanto os demais veículos 

podem utilizar a faixa da direita.
Como alternativa, os moto-

ristas que utilizam este trecho 
podem seguir também pela Ave-
nida dos Aratãs e Alameda dos 
Jurupis, com a possibilidade de 
retornar à Ibirapuera pela Aveni-
da Chibarás.

Durante este período, a Para-
da de Ônibus Moema no sentido 
Bairro, no trecho entre as ave-
nidas Sabiá e Lavandisca, será 
desativada e os passageiros se-
rão orientados pelos fi scais da 
SPTrans a utilizar a parada mais 
próxima.

O presidente Jair Bolsonaro 
confi rmou neste domingo (14) 
a convocação de mais de mil 
policiais federais aprovados 
em concurso público no ano 
passado. A medida havia sido 
anunciada na última quinta-feira 
(11) pelo ministro da Casa Civil, 
Onyx Lorenzoni, como parte das 
ações dos primeiros 100 dias de 
governo.

Junto com o pacote anticrime, 
proposto pelo ministro da Justi-
ça e Segurança Pública, Sérgio 
Moro, e que está em tramitação 
no Congresso Nacional, a nome-
ação do novo efetivo para a Po-
lícia Federal faz parte do plano 
para combater o crime organiza-
do e a corrupção no país.

 “O objetivo é compor gradati-
vamente o quadro de inteligên-

cia, como no trabalho da Lava-
-Jato (combate à corrupção) e 
outros serviços de segurança 
nacional dentro do orçamento 
possível destes primeiros 100 
dias de mandato”, escreveu Bol-
sonaro em sua conta no Twitter.

 O concurso previa a contrata-
ção de 500 pessoas, com nível 
superior de escolaridade, para as 
cinco carreiras policiais: 150 para 
delegado; 60 para perito crimi-
nal federal; 80 para escrivão; 30 
para papiloscopista e 180 para 
agente de polícia federal.

Os aprovados estão em fase 
de convocação para a última 
etapa do concurso, que é o cur-
so na Academia Nacional de 
Polícia. A formação dura aproxi-
madamente cinco meses e tem 
caráter eliminatório.

Bolsonaro confi rma 
convocação de mais de 
mil policiais federais
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Metrô vai conceder 13 terminais 
de ônibus integrados a estações

Na última sexta-feira (5), 
o Metrô lançou o edital de 
licitação para concessão à 
iniciativa privada de 13 ter-
minais de ônibus integra-
dos a estações das linhas 
1-Azul e 3-Vermelha, por 
um período de 30 anos.

A medida irá possibilitar 
uma receita anual para a 
Companhia estimada em 
R$10,2 milhões e a redu-
ção de custeio de mais de 
R$ 22 milhões atrelada à 

administração, manuten-
ção, operação e vigilância 
desses terminais, além de 
aumento de receitas não 
tarifárias.

Para os passageiros que 
utilizam os terminais dia-
riamente, a concessão vai 
permitir o acesso a diver-
sos serviços que poderão 
ser disponibilizados nos 
locais.  As propostas serão 
abertas no dia 23 de maio 
a previsão é que os contra-

tos sejam assinados ainda 
este ano.

Os terminais incluídos no 
edital são: Parada Inglesa, 
Santana, Armênia e Ana 
Rosa, na Linha 1-Azul, e Ar-
tur Alvim, Patriarca Norte, 
Vila Matilde norte, Penha 
norte, Carrão norte, Carrão 
sul, Tatuapé norte, Tatuapé 
sul e Brás na Linha 3-Ver-
melha.

O contrato prevê que 
sete terminais edifi cáveis 

– Santana, Ana Rosa, Pa-
triarca norte, Vila Matilde 
norte, Carrão norte, Tatu-
apé norte e Tatuapé sul – 

terão exploração comercial 
dos espaços internos e 
aproveitamento do espaço 
aéreo, com a possibilidade 

de implantação de prédios 
residenciais, salas comer-
ciais, lojas e espaços de 
convivência e alimentação.

Maior liderança tucana 
hoje, o governador de São 
Paulo, João Doria, disse 
que o PSDB encomendou 
uma pesquisa para avaliar 
entre outras coisas a possi-
bilidade de uma mudança 
no nome do partido. 

“Nós vamos estudar. De-
fendo que façamos uma 
pesquisa a partir de junho. 
Já está previsto, inclusive. 
E que esta ampla pesquisa 
nacional avalie também o 
próprio nome do PSDB”, 
disse Doria, neste domin-
go, 14, depois de participar 
da convenção municipal 
do PSDB de São Paulo. 
“Melhor do que o achis-
mo e o personalismo é a 
pesquisa, ela representa 
a convicção daquilo que 
emana da opinião pública”, 
justifi cou o governador. 

A possibilidade de troca do 
nome de um dos mais tradi-
cionais partidos políticos do 
Brasil foi revelada pela Colu-

na do Estadão Segundo Do-
ria, a reavaliação dos rumos 
do PSDB não representa 
uma guinada à direita aban-
donando o legado social-
-democrata tucano, como 

temem algumas lideranças 
históricas da legenda.

“O caminho do PSDB 
deve valorizar a sua histó-
ria mas entender também 
a dinâmica de um país 

que evolui no tempo e no 
espaço. Hoje o PSDB ca-
minha para ser um partido 
de centro com respeito à 
esquerda e à direita com 
defi nições claras em suas 

políticas sociais mas tam-
bém liberal na política eco-
nômica”, disse Doria.

A convenção municipal 
dos tucanos paulistanos ele-
geu o sociólogo Fernando 
Alfredo, o Fernandão, chefe 
de gabinete da subprefeitu-
ra de Pinheiros e militante 
oriundo da base do partido, 
para presidir o diretório mu-
nicipal do PSDB. Aos gritos 
de “1, 2, 3 é Covas outra 
vez” o PSDB fez o primeiro 
gesto explícito em direção à 
reeleição do prefeito Bruno 
Covas (foto), que participou 
da convenção.

A escolha não teve dispu-
ta. Ao longo da semana ca-
ciques tucanos fecharam 
um acordo para formação 
de uma chapa única na 
qual Covas indicou o pre-
sidente e Doria o secretá-
rio geral, Wilson Pedroso, 
além do tesoureiro-geral, 
o secretário municipal da 
Casa Civil, João Jorge.

PSDB encomenda uma pesquisa para 
avaliar mudança de nome do partido
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A Polícia Militar de São 
Paulo apreendeu uma 
mala abandonada com 
drogas na tarde deste 
sábado, 13, em uma co-
munidade próxima da 
Avenida Jacu Pêssego, 
na zona leste da capital. 

Dentro da mala foram 
encontrados 12.763 pa-
pelotes de cocaína, 7 
114 pedras de crack, 370 
frascos de lança perfu-
me, um tijolo de maco-
nha, dois cadernos da 
contabilidade do tráfi co, 
três celulares e R$ 1.407.

Segundo a PM, por 
volta das 17h40 deste 
sábado, policiais faziam 
patrulhamento na Rua 
Cruz Gomes, na zona 
leste, quando avistaram 
dois criminosos com 
uma mala. Na fuga, os 
trafi cantes dispensaram 
a mala. O caso foi re-
gistrado no 49º Distrito 
Policial (DP), em São Ma-
teus.

PM apreende mais 
de 12 mil papelotes 
de cocaína e 7 mil 
pedras de crack

Nestes terminais, o pro-
jeto determina uma área 
mínima de construção de 
aproximadamente 84 mil 
metros quadrados e um 
investimento mínimo de 
R$ 302 milhões. Caberá 
ao futuro concessioná-
rio identifi car o potencial 
mercadológico de cada 

empreendimento de 
acordo com as caracte-
rísticas de cada região e 
terminal.

Nos outros seis termi-
nais não edifi cáveis – Pa-
rada Inglesa, Armênia, 
Artur Alvim, Penha norte, 
Carrão sul e Brás – pode-
rão ser usados somente 

os espaços da superfície.
Com uma área total de 

103 mil metros quadra-
dos, juntos, os 13 termi-
nais em concessão e pon-
tos de ônibus adjacentes 
recebem uma média de 
576 mil passageiros por 
dia útil que utilizam 220 
linhas de ônibus.

Terminais recebem 576 mil passageiros em 220 linhas
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São Paulo terá novo programa Olho 
de Águia 4.0 com uso de 208 drones

O governador João 
Doria e o secretário da 
Segurança Pública, ge-
neral João Camilo Pires 
de Campos, anunciaram 
na sexta-feira (12) o novo 
programa Dronepol, com 
inserção de drones no 
sistema Olho de Águia 

para transmissão de ima-
gens em tempo real ao 
Centro de Operações da 
Polícia Militar (Copom).

“O custo operacional 
para drone de alta tecno-
logia é 140 vezes menor 
do que o custo opera-
cional de um helicóptero 

Águia da Polícia Militar. 
Com segurança absolu-
ta, porque você não tem 
recursos humanos. E a 
funcionalidade e eficiên-
cia chega a ser superior, 
dado ao fato de que o 
drone pode fazer voos 
em baixa altitude”, disse 

o governador Doria.
A Polícia Militar de São 

Paulo vai adquirir 208 
novos drones para a im-
plantação do sistema, 
que, com os equipamen-
tos já disponíveis, soma-
rá 250 drones. O valor 
estimado do investimen-
to é de mais de R$ 6,3 
milhões. 

O processo para as 
aquisições dos equipa-
mentos deve iniciar ain-
da no primeiro semestre, 
por meio da abertura de 

licitação, e os equipa-
mentos devem ser en-
tregues até outubro.

“O Olho de Águia é 
um sistema que busca a 
consciência situacional, 
o que está ocorrendo em 
tempo real naquele exa-
to momento, para que 
os decisores do Copom 
possam tomar as suas 
decisões”, afirmou o se-
cretário.

Para que a unidade poli-
cial possa operar os apa-
relhos, eles devem estar 

de acordo com as nor-
mas vigentes da Agência 
Nacional de Aviação Civil 
(Anac), da Agência Na-
cional de Telecomunica-
ções (Anatel) e do Depar-
tamento de Controle de 
Espaço Aéreo (Decea). 

Além disso, a unidade 
policial deverá ter um 
núcleo de operação com-
posto por no mínimo cin-
co policiais – um oficial 
até o posto de capitão e 
quatro praças, com até 
20 anos de serviço. G
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Os PMs devem concluir 
o Curso de Especiali-
zação de Operador de 
RPAS, que é oferecido 
pelo Comando de Avia-
ção da PM.

O curso tem duração 
de quatro semanas, to-
talizando 180 horas/aula. 
O primeiro curso de 2019 

iniciou em 11 de março e 
foi concluído no último 
dia 5, com uma turma 
de 30 policiais. Em 2018, 
foram realizados três cur-
sos, que formaram 75 po-
liciais militares de 15 nú-
cleos operacionais.

O Olho de Águia é um 
sistema que possibilita a 

captação, transmissão, 
gravação e gerenciamen-
to de imagens de interes-
se da Segurança Pública, 
ou seja, monitora, em 
tempo real, os cenários 
encontrados durante a 
execução das atividades 
de policiamento ostensi-
vo e preventivo.

Policiais serão treinados para operar equipamento



ESPORTE São Paulo, quarta-feira, 6 de junho de 2018 Para anunciar ligue: (11) 2823-0800São Paulo, segunda-feira, 15 de abril de 2019 Para anunciar ligue: (11) 2823-08006

O Co-
rinthians 
c o n s e -
guiu se-
gurar o 
São Paulo 
no Mo-

rumbi diante de quase 60 
mil torcedores na primeira 
partida da fi nal do Campe-
onato Paulista. Após o em-
pate por 0 a 0, a decisão 
será no próximo domingo, 
em Itaquera. Quem vencer 
será campeão e se der em-
pate a disputa da taça será 
nos pênaltis

O desfalque de última 
hora do volante Liziero 
mudou um pouco o jeito 
do São Paulo jogar, princi-
palmente na transição em 
velocidade da defesa para 
o ataque. Sem seu titular, 
o técnico Cuca optou por 
utilizar o meia Everton na 
função, mas ele não tem 
a mesma mobilidade e po-

der de marcação do com-
panheiro.

Do outro lado, a proposta 
do Corinthians era bem cla-
ra: se defender com dez jo-
gadores, às vezes até com 
todos, quando Gustagol 
voltava mais para a defesa, 
e contra-atacar principal-
mente usando a velocida-
de de Clayson pelo lado 
esquerdo A estratégia era 
jogar no erro dos donos da 
casa para abrir vantagem.

Com muita marcação, ex-
cesso de erros e poucas 
chances de gol, o clássico 
demorou a ter oportunida-
des claras de abertura do 
placar. A primeira delas 
veio com Everton, da en-
trada da área, que obrigou 
Cássio a espalmar para 
escanteio. Até aí, os times 
quase não arriscavam e 
pouco criavam.

Se o Corinthians já não 
estava muito preocupado 

em ata-
car, a situ-
ação pio-
rou com 
a lesão 
de Junior 
Urso. Ele 
se machucou aos 27 minu-
tos e teve de deixar o cam-
po. O volante costuma ser 
uma válvula de escape da 
defesa e já fez três gols na 
temporada. Em seu lugar 
entrou Richard, que não 
tem a mesma qualidade.

A partir daí, o Corinthians 
levou perigo em contra-
-ataques, mas sem conse-
guir concluir a gol. Já o São 
Paulo teve chances em 
cabeceio de Arboleda por 
cima do gol e em um chute 
fraco de Igor Gomes. Aos 
39, Everton Felipe chutou 
e a bola tocou na mão de 
Ralf dentro da área. O VAR 
foi acionado e Luiz Flávio 
de Oliveira nada marcou.

Corinthians segura o São Paulo no 
Morumbi e decide título em Itaquera

Cássio faz milagres e segura o empate

AVENIDA DO ESTADO, 6313 - MOOCA - OBRAMAX.COM.BR - TELEVENDAS: 3003-3400

Antes do intervalo, o 
São Paulo teve a melhor 
chance em outro cabe-
ceio de Arboleda, que 
Cássio salvou duas ve-
zes, em cima da linha, e 
evitou o gol. 

A bola veio rápida, o 
goleiro corintiano fez 
uma primeira defesa, 
depois tirou com o pé 
e afastou o perigo. Na 
ocasião, o VAR também 
mostrou que a bola não 
passou a linha do gol.

Após o intervalo, o téc-
nico Cuca colocou Her-
nanes no São Paulo. O 
jogador não aguentaria 
atuar nos 90 minutos, 

por estar voltando de 
lesão, mas logo de cara 
mostrou que poderia 
fazer a diferença. Em 
apenas 11 minutos, ele 
deu três chutes a gol, o 
último deles obrigando 
Cássio a espalmar para 
escanteio.

O Corinthians se man-
tinha na mesma toada, 
se preocupando apenas 
em se defender e ata-
cante eventualmente. 
Em um desses momen-
tos, Gustavo aproveitou 
o cruzamento da direita 
e cabeceou, mas a bola 
foi para fora. 

Do outro lado, o São 

Paulo perdeu duas boas 
chances, com Nenê e 
Everton Felipe.

Nos minutos finais, a 
equipe do São Paulo 
pressionou em busca do 
gol da vitória. Hernanes 
teve outra boa chance, 
mas a bola passou per-
to Luan também chutou, 
a bola desviou na defe-
sa e quase entrou, para 
desespero do goleiro 
Cássio. 

E no final o empate 
sem gols foi bom para o 
Corinthians, que agora 
jogará diante de sua tor-
cida para conquistar o 
tricampeonato estadual.
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• 4 dormitorios sendo 1 suíte 
• Sala, cozinha, banheiro, 
dependência de empregada, 
lavanderia
• Piscina
• Salão de jogos
• Garagem para 4 carros 
privativa 
•  170 m²

Contato:  
Cristina - Fone: 11 99973-8024

Apartamento praia da enseada 
2 quarteirões da praia

Guarujá

Oportunidade!
Apenas 

R$ 650 mil
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Chuva eleva em 310% o número de 
mortes em todo estado  São Paulo

O número de óbitos em 
consequência das chuvas 
no estado de São Paulo 
subiu 310% e chegou a 41 
entre 1º de dezembro de 
2018 a 5 de abril de 2019, 
época em que há maior nú-
mero de precipitações que 
atingem o estado.

No mesmo período, de 1º 
de dezembro de 2017 a 5 
de abril de 2018, o total de 
óbitos causados pelas chu-
vas foi de 10. Os dados são 
da Defesa Civil do Estado 
de São Paulo e levam em 
conta a Operação Verão,  
realizada todo ano. Do 

total de óbitos do último 
período chuvoso, 7 foram 
causados por raios; 17 por 
enchente ou inundação; 
10, deslizamento; 4, desa-
bamento; e 3, outros.

Além da alta no número 
de mortes, houve um au-
mento relevante na quan-

tidade de pessoas feridas, 
que saltou de 6 para 73; de 
desabrigadas, de 1.415 para 
2.030; e de desalojadas, de 
2.217 para 6.323.

Apenas a forte chuva que 
atingiu a região da Grande 
São Paulo desde a noi-
te do dia 11 de março até 
o dia seguinte deixou 13 
mortos. Uma criança de 9 

anos morreu soterrada no 
Parque São Rafael, na zona 
leste paulistana.

Houve um afogamento 
na avenida do Estado, que 
margeia o Rio Tamanduateí, 
que transbordou, somando 
duas mortes na capital.

Em Ribeirão Pires, mor-
reram quatro pessoas. Em 
Embu das Artes, uma pes-

soa morreu devido a um 
deslizamento. Três pesso-
as morreram em São Ca-
etano, duas em Santo An-
dré, uma em São Bernardo 
do Campo, por afogamen-
to. Na capital paulista, de 
acordo com balanço da 
prefeitura, mais de mil fa-
mílias precisaram de aten-
dimento emergencial.

O governador de São 
Paulo, João Doria, rece-
beu neste domingo, 14, 
o ator e ex-governador 
da Califórnia Arnold 
Schwarzenegger. Após o 
encontro, o governador 
divulgou um vídeo em 
sua conta no Twitter em 
que o astro americano 
diz “Acelera, baby”, mis-
turando o slogan de cam-
panha de Doria (“Acelera, 
São Paulo”) e o bordão 
de seu personagem nos 
filmes da franquia “O Ex-
terminador do Futuro” 
(“Hasta la vista, baby”).

De acordo com o Palá-
cio dos Bandeirantes, os 
dois discutiram susten-
tabilidade. Schwarzene-
gger é o idealizador da 
R20 - Regions of Climate 
Action, uma organização 
ambientalista sem fins lu-
crativos, fundada em se-
tembro de 2011. 

Em São Paulo, a en-
tidade atua no desen-

volvimento de projetos 
sustentáveis e apoia o 
Programa Município Ver-
de Azul, da Secretaria de 
Estado de Infraestrutura 
e Meio Ambiente.

Schwarzenegger foi 
governador da Califórnia 
entre 2003 e 2011. Em 
2017, o ator esteve em 
São Paulo e se encontrou 
com Doria quando o tu-

cano ainda era prefeito 
da capital. Ele estava no 
país para a quinta edição 
do “Arnold Classic 2017”, 
uma das principais feiras 
de nutrição do mundo.

Doria divulga vídeo com Schwarzenegger 
após encontro no Palácio: ‘Acelera, baby’
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Segundo o governo do 
estado, o período de de-
zembro de 2018 a mar-
ço deste ano foi o mais 
chuvoso desde a época 
das chuvas de 2010/2011. 
Foram 1.059,8 milímetros 
acumulados no período.

“Isso infl uenciou direta-
mente nas ocorrências. 
A Defesa Civil Estadual 
acompanhou 335 ocor-

rências em 149 municípios 
e encaminhou mais de 
2.029 alertas meteoroló-
gicos por meio do SMS 
40199 [sistema que avisa 
a população por meio de 
mensagens de celular]”, 
disse, em nota, a asses-
soria do governador João 
Doria.

Segundo o governo, 
também foram enviadas 

52 toneladas de alimen-
tos e 40.842 itens como 
kits dormitório, higiene 
pessoal, limpeza e vestuá-
rio para 75 municípios afe-
tados por desastres natu-
rais. Foram capacitados 
ainda, no ano passado, 
2.936 agentes de defesa 
civil de 178 municípios em 
que há incidência de de-
sastres.

Período entre dezembro de 2018 e
março deste ano foi o mais chuvoso

A Polícia Federal em 
São Paulo prendeu 
duas pessoas na manhã 
deste sábado, 13, envol-
vidas no tráfi co interna-
cional e que utilizavam 
aeronaves para trazer 
droga do Paraguai para 
o Brasil. 

Após um ano de in-
vestigação, os federais 
conseguiram mapear o 
trajeto feito pelo grupo 
e prenderam em fl a-
grantes os trafi cantes 
quando eles reabaste-
ciam um helicóptero em 
um matagal na cidade 
de Presidente Prudente, 
interior de São Paulo.

Durante a ação, batiza-
da de Flying Low (voan-
do baixo, em inglês), a 
PF também apreendeu 
cerca de meia tonela-
da de cocaína que era 
transportada pelo heli-
cóptero. 

Segundo a PF, a or-
ganização criminosa 
buscava a droga no Pa-
raguai e a levava para o 
Estado de São Paulo.

A aeronave apreendi-
da está avaliada em R$ 
4 milhões. O fl agrante 
foi possível, diz a PF, 
porque o helicópte-
ro não tem autonomia 
para completar todo o 
percurso feito pelos tra-
fi cantes e, por isso, era 
necessário realizar uma 
parada para reabasteci-
mento.

Além de 20 policiais 
federais, a Flying Low 
teve o apoio aéreo do 
Comando de Aviação 
Operacional (Caop) da 
PF e da Polícia Militar 
do Estado de São Pau-
lo. Além da aeronave, 
a PF apreendeu armas, 
veículos e dinheiro em 
espécie.

PF estoura quadrilha 
que usava helicóptero 
para o tráfi co droga
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Temos arranjos de Páscoa, chocolate tipo italiano - Aceitamos cartões de crédito, débito e Tickets (Ticket 
Restaurante Refeição, VR Refeição, Sodexo Refeição, Vale Card Ref, PlanVale, Alelo Refeição e Alimentação)

PROMOÇÃOOvos de Páscoa Itália

Loja 1 - Av. Nova Cantareira, 1182 - Tucuruvi - Fone: 2976-3249
Loja 2 -  Rua Heliodora, 276 - Santana - Fone: 2959-6516

www.chocolatesitalia.com.br

Ovos de Páscoa ItáliaOvos de Páscoa ItáliaOvos de Páscoa ItáliaOvos de Páscoa ItáliaOvos de Páscoa Itália
R$ 3,50
R$ 6,80
R$ 8,80
R$ 13,80
R$ 26,80
R$ 41,80
R$ 56,80
R$ 136,80
R$ 192,80
R$ 15,80
R$ 28,80
R$ 28,80
R$ 15,80
R$ 28,80
R$ 10,80
R$ 26,80
R$ 29,80

Ovo de Páscoa ao Leite 40 gr
Ovo de Páscoa ao Leite 100 gr
Ovo de Páscoa ao Leite 130 gr
Ovo de Páscoa ao Leite 200 gr
Ovo de Páscoa ao Leite 400 gr
Ovo de Páscoa ao Leite 600 gr
Ovo de Páscoa ao Leite 800 gr
Ovo família 1.800 gr
Ovo família 2.800 gr
Ovo branco 200 gr
Ovo branco 400 gr
Ovo meio amargo 400 gr 
Ovo misto 200 gr
Ovo misto 400 gr
Coração de Páscoa 150 gr
Coração de Páscoa 320 gr
Ovo Diet 200 gr

Há mais de 32 anos 
Tradicional na zona norte

Buscas em prédios que desabaram no Rio
entram no 3º dia; ao menos 9 morreram

O Corpo de Bombeiros 
trabalhou durante todo 
este domingo, 14, no local 
dos dois prédios, construí-
dos ilegalmente na comu-
nidade da Muzema, que 
desabaram na zona oeste 
do Rio de Janeiro. Desde a 
manhã de sexta-feira, 100 
militares da corporação 
atuam nas buscas com o 
auxílio de cães farejadores, 
drones e helicópteros. Ain-
da há 15 desaparecidos.

Na noite de sábado, 13, 
foi encontrado o corpo de 
um menino nos escom-
bros. Com mais essa víti-
ma, chegou a nove o nú-
mero de mortos. O corpo 
da criança foi encontrado 
por volta das 22h deste 
sábado. Duas horas antes, 
os bombeiros haviam lo-
calizado mais uma vítima, 
uma mulher, entre os es-
combros. Os dois corpos, 
ainda não identifi cados, fo-
ram encaminhados para o 
Instituto Médico Legal.

Os bombeiros acreditam 
que ainda podem encon-
trar sobreviventes. “Este 
cenário (queda de edifício) 
é muito mais propício a en-
contrar vida (do que num 
deslizamento de terra), 
porque a gente pode tra-
balhar com células, peque-
nos habitáculos onde as 
pessoas podem se manter 
vivas”, explicou o coronel 

Luciano Sarmento, que co-
ordena a operação.

Segundo Sarmento, as 
buscas por sobreviventes 
irá continuar até o fi m da 
operação. “Temos relatos 
de pessoas que sobrevi-
veram até sete dias nessas 
condições. Vamos traba-
lhar até o fi m da operação 
com essa possibilidade.”

A Secretaria Municipal de 
Infraestrutura e Habitação 
determinou a demolição 
de mais três prédios do 

entorno. Dois deles pas-
sam por trabalho de es-
coramento para que não 
desabem durante os traba-
lhos de busca por vítimas. 
Outros imóveis passam por 
vistoria e podem ter o mes-
mo destino.

Todo o condomínio foi 
construído sem licencia-
mento e não tem ART (Ano-
tação de Responsabilidade 
Técnica) nem engenheiro 
responsável. As obras fo-
ram interditadas em no-

vembro de 2018, segundo 
a prefeitura do Rio.

Os apartamentos nos pré-
dios irregulares construí-
dos e comercializados por 
milicianos são vendidos a 

preços abaixo do mercado. 
Unidades de dois quartos, 
com garagem, estavam 
sendo vendidos por valo-
res que iam de R$ 40 mil a 
R$ 100 mil.
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O ex-jogador Edson 
Arantes do Nascimento, 
o Pelé, está se recupe-
rando bem da cirurgia 
que realizou no sábado 
(13). De acordo com bo-
letim médico divulgado 
neste domingo (14) pelo 
Hospital Israelita Albert 
Einstein, o paciente 
está clinicamente bem 
e com evolução satisfa-
tória no pós-operatório.

 “Edson Arantes do 
Nascimento encontra-
-se clinicamente bem. 
Apresenta evolução 
satisfatória no pós-ope-
ratório, sem intercor-
rências”, diz o texto do 
boletim.

No sábado, o ex-joga-
dor, de 78 anos, passou 
por procedimento para 
retirada de cálculo re-
nal. Ele foi hospitalizado 
semana passada, em 
Paris, com febre alta. 
Pelé foi transferido para 
o Brasil e deu entrada 
no Albert Einstein no úl-
timo dia 9, terça-feira.

Pelé apresenta 
boa evolução
após cirurgia
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[ horóscopo ]

Que Horas Ela Volta?

XXX: Reativado

Globo, 13h58 Brasil. 
Drama. Direção Anna 
Muylaert. Com Regi-
na Casé, Karine Teles. 
A pernambucana Val se 
mudou para São Paulo a 
fi m de dar melhores con-
dições de vida para sua 
fi lha, Jéssica. Com muito 
receio, ela deixou a me-
nina no interior de Per-
nambuco para ser babá 

de Fabinho, morando in-
tegralmente na casa de 
seus patrões. Treze anos 
depois, quando o me-
nino vai prestar vestibu-
lar, Jéssica lhe telefona, 
pedindo ajuda para ir à 
São Paulo, no intuito de 
prestar a mesma prova. 
Os chefes de Val rece-
bem a menina de braços 
abertos.

Globo, 23h05 
XXX: EUA. XXX: Re-
turn of Xander Cage. 
EUA. Ação. D. J. Ca-
ruso. Com Vin Die-
sel; Deepika Pa-
dukone. Xander 
Cage desiste de sua 
aposentadoria quan-
do Xiang, um guer-
reiro alfa mortal, co-
loca suas mãos em 

uma arma indestru-
tível chamada de 
“Caixa de Pando-
ra”. Xander recruta 
os melhores solda-
dos do mundo para 
destruir o vilão e pa-
ralelamente tem que 
enfrentar uma resis-
tência formada por 
governos corruptos 
de todo o mundo.

Fotos: Divulgação

[ fi lmes ] 
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Monstro
do Labirin-
to de Cre-
ta (Mit.)

Um dos
Pecados
Capitais
(Catol.)

Pop (?), o
estilo de

Andy
Warhol

Linhagem
familiar

(fig.)

Ciência
que estu-
da as leis

Prenome
do poeta

português
Camões

Veleiros
com dois
ou três
mastros

São convo-
cados para
a reunião
escolar 

Famoso
móvel do 

consultório
de Freud

Local que
simboliza

a profissão
de modelo

Ave insetí-
vora de

plumagem
negra

(?) antiofí-
dico, pro-
dução do
Butantan

Diz-se da
cerveja
quente e
sem gás

Formato
de vídeos
da internet

Protagonis-
ta épico

Da família
do rato

Ausentar-
se

Sergipe
(sigla)

Oferece
Ácido
acetil-

salicílico

Ato, em
inglês

Vínculos
(fig.)

Rumar

Altar
pagão

Fabiana
(?), atriz

Pedra, em
tupi

Suposto
Muito

grandes
(fem.)

Acrescen-
tei

Proteção
(fig.)

Capacita-
das

Logradou-
ro retra-
tado no
Google
Street
View

Desejo do
suicida

Conflito
de (?), 

circuns-
tância que
pode levar
ao afasta-
mento do
juiz em 

um caso

Maior inimigo externo
da Ingla-
terra no
séc. XVI Protestante (bras.)

Estabelecimento co-
mercial voltado para 
o consumidor judeu
ortodoxo

Passou a readmitir
múltiplas agremiações

políticas a partir de
1979 (BR)

106, em
romanos

Conjunção
aditiva

Curie
(símbolo)
Poço, em

inglês

Iraniano
A segunda

nota
musical

Demorados;
duradouros

(?) da dor: função 
do anestésico

Muito
branca

Agasalhos

3/act — art — avi — itá — pit. 4/cepa. 13/mercado kosher.

[ novelas ] 

virgem

O dia parece estar 
em movimento rápi-
do. Você vai ter que 
se movimentar, mas 
isso vai ser satisfató-
rio. Uma discussão 
com pessoas expe-
rientes talvez provará 
que seus excessos 
são prejudiciais.

Você deveria 
passar mais tempo 
considerando todos 
os fatores antes de 
tirar conclusões. Há 
um erro que precisa 
ser corrigido antes 
que você possa 
julgar de forma clara. 
Você está em boa 
forma, mas evite 
qualquer agitação no 
fi nal do dia.

Sua obstinação en-
contrará resistência. 
Não fi que perdido na 
discussão inútil, faça 
alguma coisa. Você 
será capaz de recu-
perar o seu cansaço 
e de se focar mais 
facilmente do que 
durante essas últimas 
semanas.

Você vai receber 
uma boa notícia. Seu 
humor será uma das 
determinação para 
alcançar seus obje-
tivos, então preste 
atenção nele. Correr 
riscos vai aumentar 
a sua moral. Na 
frente física, você se 
benefi ciaria de beber 
mais líquidos a fi m de 
purgar os seus rins.

Hoje o dia será muito 
animado. Os encontros 
serão agradáveis e re-
forçarão sua confi ança. 
Você precisa encontrar 
um equilíbrio entre a 
refl exão e a ação, entre 
a atividade física e o 
relaxamento. Ouça o 
seu corpo.

Você vai ter a 
oportunidade de rever 
o seu juízo sobre uma 
pessoa próxima. Você 
está mostrando mais 
seus sentimentos e 
tem a necessidade de 
se afi rmar e de expres-
sar seus pensamentos 
para se ??sentir mais 
pleno com você 
mesmo.

Seu senso de humor 
o torna mais popular do 
que nunca e será muito 
bom para os relaciona-
mentos. Respire fundo 
e isso vai ajudá-lo a 
encontrar a calma que 
você precisa para as 
reorganizações que 
está fazendo

Você terá, natural-
mente, maneiras de 
evitar problemas e 
de estabelecer seus 
limites. Seus níveis 
de energia estão 
melhorando, mas 
tenha muito cuidado 
para não causar a 
si mesmo estresse 
mental por se envol-
ver em discussões 
acaloradas.

O ambiente hoje 
estará um pouco 
austero, mas você vai 
fazer de tudo para 
melhor isso. Você 
está sobrecaregado. 
Você precisa per-
ceber isso e tomar 
providências para 
resolver o problema.

Você estará 
muito decidido hoje. 
Enfrente as suas 
preocupações. Fazer 
uma massagem e 
cuidar do seu corpo 
permite recarregar 
suas baterias. Pense 
nisso também!

Seu senso de hu-
mor o torna mais po-
pular do que nunca e 
será muito bom para 
os relacionamentos. 
Respire fundo e isso 
vai ajudá-lo a en-
contrar a calma que 
você precisa para as 
reorganizações que 
está fazendo

Seu otimismo sobe 
a outro patamar e é 
hora de realmente 
apreciar as coisas 
boas da vida. Há mui-
ta coisa acontecendo 
ao seu redor, então 
reconheça seus ver-
dadeiros limites. Isso 
lhe causa esgota-
mento nervoso.

áries libra

escorpião

sagitário

capricórnio

aquário

peixes

touro

gêmeos

câncer

leão

Malhação -
Vidas Brasileiras

Solange compar-
tilha o vídeo de 
Aloísio difamando 
Gabriela. Rosália 
recebe muitas en-
comendas de con-
gelados. Leandro 
e Priscila são con-
vidados para fazer 
um clipe. Rosália e 
Paulo ajudam Már-
cio e Pérola com 
as receitas. Garoto 
procura por Aloísio. 
Bernardo convida 
Rosália para jantar.

Órfãos da Terra
Missade não acei-

ta falar com Jamil, 
que invade a casa 
de Rania à procura 
de Laila. Bruno 
tenta beijar Laila 
durante almoço. 
Aziz ameaça Hus-
sein. Jamil conta 
a Zuleika por que 
veio para o Brasil. 
Ester convida Bóris 
e a família para jan-
tar em sua casa. 

Verão 90
João se interessa 

em participar do 
concurso da PopTV 
usando o pseudô-
nimo de Manuel de 
Trás dos Montes e 
pede a Herculano 
que seja seu sócio. 
Vanessa veste a 
roupa da Top Wave 
e começa a se 

coçar. Herculano 
propõe a Manu a 
oportunidade de 
voltar a ser apre-
sentadora de um 
programa na PopTV. 

O Sétimo Guardião
Valentina se 

incomoda com a 
presença de Júnior 
no casarão. Nicolau 
ofende Afrodite, 
que passa mal. 
Stefânia conta para 
Stella que está 
grávida. Olavo diz 
a Laura que Gabriel 
não pode morrer. 
Sampaio interro-
ga Padre Ramiro. 
Nicolau se irrita 
com o interesse de 
Patrício em Bebeto. 
Lourdes Maria fla-
gra Rivalda na casa 
de Geandro.

Jesus
Caifás avisa que 

só os romanos 
podem prender 
os apóstolos e diz 
que pedirá uma 
audiência com 
Pilatos. Eloah e Bar-
timeu dizem que é 
preciso proteger os 
apóstolos. Helena 
se oferece para 
cuidar de Elias. 
Caifás pede para 
ser levado a Pilatos. 
dissa e Deborah 
ficam revoltadas 
ao verem Longi-
nus e Terencius 
debochando de 

um aleijado e se 
surpreendem ao 
perceberem que 
é Caius. Bartimeu 
tenta achar os 
apóstolos. 

As Aventuras 
de Poliana

Lindomar repre-
ende Lorena por 
ela ter contado a 
Vini que ele canta 
bem. Os alunos se 
organizam para o 
trabalho do profes-
sor Marcelo. Luísa 
procura Durval para 
conversar sobre 
suas contas, que 
estão atrasadas 
(inclusive, a mensa-
lidade da escola de 
Poliana).

 Minha Vida
Mucella discute 

com o Salih, mas 
o homem diz que 
ama a mulher. Ele 
só está fazendo 
essas coisas para 
protegê-la. A 
imprensa vai até a 
mansão para fazer 
perguntas sobre a 
prisão de Mehmet. 
Ismail liga para Ates 
informando que Sa-
lih será interrogado.

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

 MAGIC GAMES 
 Téc manutenção de má-
quinas 11 99743-6007 
mgtiete@gmail.com 

 AUXILIAR DE VENDAS 
 P/ revista externa, pgto 
semanal 11 96156-1581 
Whatsapp 

 AUX PORTARIA 
 Rapazes c/, s/ exp. Sal 
até R$1.600 + benef, 
cond, várias regiões. 
Ofer e cobramos trei-
namento p/ s/ exp. Emp 
RH. F:2362-4232/2887-
2488 

 MANICURE/DEPILADO-
RA 
 Manic que faça depil e 
sobrancelhas. F:95713-
1603/5594-7223 

 COSTUREIRO (A) 
 Para confec. de roupas 
femininas, clt F:5582-
7284 Eric-RH 

 RAPAZES P/ CASA  PRIVE 
 Ambiciosos e discretos 
p/ atender homens e 
casais. Òtimos ganhos 
F:(11) 2976-1543 

 IMÓVEIS 
 ALUGA-SE 

 LINDA CASA TÉRREA 
 2dorms c/ armários em-
butidos, sala c/ sofás e 
lustres, cozinha comple-
ta, banheiro, quintal c/ 
churrasqueira, área de 
serviço coberta e área 
externa c/ 1 quarto e 1 
banheiro e 2 vagas de 
garagem à 500m da Es-
tação do metrô Guilher-
mina Esperaça. Whatsa-
pp: 99933-8282 

 QUARTO P/ SENHOR 
 Aclimação, ambiente 
familiar 370,00 tratar c/ 
Gabriel F:3209-9444 

QUARTO P/ 
RAPAZES

Mobiliado c/ wc.
Incluso água, luz, 

wifi .
R$ 700,00.

Próx a faculdade 
Cantareira.

R: Marcos Arruda, n° 367
Bairro Belém.

F: 97614-3594

 PRAIA GRANDE 
 Casa cond p/ 6 pes-
soas. Pacote feriado 
de páscoa. R$450,00 
F:(11)99504-8801 whats 

 CASA EM BERTIOGA 
 C/ 3 Suítes, piscina. 
Próx. a praia ao lado 
do Sesc, p/ 12 pessoas. 
Disponível p/ a páscoa 
e fds. F: 97120-0062 

 VENDE-SE 

 EXCELENTE OPORTUNI-
DADE 
 Sobrado novo. 2dorms 
c/ suíte, sala, lavabo, 
lavanderia, 3 vagas na 
garagem e churrasquei-
ra. Localizado a 800m 
da Estação de Metrô 
Vila Matilde. Whatsapp: 
99933-8282 

RECANTO JAGUARI 
VARGEM PAULISTA

Terrenos com 1000m².
Toda infraestrutura 

matriculado e
escriturado!

Doc 100%, pequena 
entrada e prestações 

que cabe no seu bolso.
Financiamento próprio.

93016-6654
2959-7707

TERRENO
CAIEIRAS

F: (11) 98274-6788

150m, 10 min. das Estações 
Caieiras e F. da Rocha da 

CPTM. Fácil acesso ao
Rodoanel, Rod. dos

Bandeirantes e Anhanguera.
 35 min. das marginais

Tietê e Pinheiros,
25 min. de Jundiaí.

R$ 115 MIL. 

 TERRENOS GUARULHOS 
 Ótima localização há 
apenas 2 km da praça 
8 de dezembro. peq. 
entr. e mensais de 
R$720,00 Últimas unid. 
NÃO PERCAM! F:4969-
4226/4969-0884 www.
cooperterrahabitacio-
nal.com.br 

 SITIO 20MIL METROS 
 Limpo, cercado, represa 
p/ pesca e poço artesia-
no, prox a SP F:94716-
1075 (José) 

 APTO PROX MT STA CE-
CÍLIA 
 1 dorm, sala, cozinha, 
wc, a/s. 60m² CRECI: 
12856-J Fone: 3331-
4644/ 3223-4061 

 APTO TREMEMBÉ 
 2dorms, sl, coz, 1vg, 
R$150mil. E alugo ou-
tro apto c/ sl, coz, wc 
e 2dorms R$1.000,00 
incluso água e cond. 
F :2995-5882/99515-
3541  

 LANCHONETE E PADA-
RIA BROOKLIN 
 Movimento R$280mil, 
lucro R$60mil, alu-
guel R$18mil, preço 
R$1.250.000.00 es-
tou no local a 50anos. 
F:99669-3650 

 TERRENO ATIBAIA 
 825m² c/ escritura 
R$123 mil, pertinho da 
Rod. C/ portaria, ac. car-
ro Whats: 97302-3423 

 NEGÓCIOS 
 DINHEIRO 

 COMPRO EMPRÉSTIMO 
 Inss, Pmsp, Estadual 
e Federal. F:(11)3255-
2598/95298-1166 zap 

 OPORTUNIDADE 

 CANCELE SUA TV POR 
ASSINATURA 
 Pay movie tv. Tenha 
todos canais liberados 
por um preço q cabe 
no seu bolso. F:96365-
2573 

 PASSANDO PONTO 
 Loja de auto-vidros. 
F:2382-8286/ (11)97104-
0673 Dilmar. Vl.Galvão- 
Guarulhos 

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

 CONSÓRCIO CONTEM-
PLADO 
 Crédito R$303mil p/ 
comprar imóvel e capi-
tal de giro, quero R$-
35mil e transf o saldo. 
F:97104-1706 

 SERVIÇOS 
 ESOTERISMO 

 VIDÊNCIA E TARÔ 
 Falo nomes e datas.Ri-
tuais amorosos,fi nanc e 
etc. 95251-5330 

F: (11) 99115-1693
5632-0249

MESTRE EM
MAGIA

MESTRE EM
MAGIA

Não prometo, cumpro!!! 
Trago seu amor,

trabalhos rápidos
e garantidos.

 TENDA PAI JOÃO 
 Búzios, cartas e tarot. 
Resultado em  7 dias. 
F:95954-4544 

UNIÃO DE CASAL

Amarração para o amor, 
traga seu amor de volta aos 

seus pés

APAIXONADO!

Consulta R$ 30,00

2651-4803
98774-7819

 DESVENDO SUA VIDA 
 Atraves do copo 
de aguá. F: 98285-
0337/93049-9195 

 IND. PROFISSIONAL 

 ASSESSORIA ELOI 
 Serviços junto ao de-
tran. Carta suspensa 
ou cassada e renova-
ção da CNH. F:2092-
5677/981554780 

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

 RELAX 

 PRIVE PRAÇA DA ÁRVO-
RE 
 O seu prazer em óti-
mas mãos. F:5071-
3634/94706-5739. 

 ANA TODA GULOSA 
 + amigas. Tx R$30. Av 
Jabaquara nº2604 Mt 
São Judas. F:(11)2362-
8122 Ac cartões. 

 CLINICA BEM ESTAR 
 Relaxante, sensual e 
depil masc. F:94271-
2872/3112-0403.  

     

   

ADVOCACIA
PREVIDENCIÁRIA

E CÍVEL
APOSENTADORIA ESPECIAL

(VIGILANTES,METALURGICOS, ENFERMEIROS,
ENTRE OUTROS)

APOSENTADORIA POR TEMPO
APOSENTADORIA POR IDADE

 DIVÓRCIO E INVENTÁRIOS -  DIREITO IMOBILIÁRIO
Lisiane Ernst – OAB/SP: 354.370

Endereço: Rua José Bonifácio, 278, 7º andar, Sala 704, Sé

 3101-1744 /    (11) 96548-0504 3101-1744 /     3101-1744 /    

(11) 98148-0102 - Robson

CASA TÉRREA 100m²
2dorms sendo 1 suíte, tds planejados e a suíte c/

ar-condicionado, wc, espaço gourmet planejada,

cozinha planejada, iluminação em led e possui 2

vagas de garagem, portão eletrônico,

monitoramento com câmeras, churrasqueira.

Rua Rio Espera - Jardim Santa Clara - Guarulhos/SP

Agende uma visita e vivencie

uma experiência única!

CENTRO
ALUGA-SE

Loja na Rua Senador Feijó

Aprox. 135m²
Sendo 7m de frente
x 19m profundidade

Rua Alvares Penteado
Prédio com

3.267m² a.c.
Totalmente vago

Tratar: Gilberto (11) 2989-3430
(11) 99695-5237

INSCRIÇÕES
ABERTAS

2019
PROJETO SOCIAL

Ligue:

5083-1684
94087-6900

e faça sua inscrção

A PREÇO DE CUSTO

CIRURGIA DE IMPLANTE

APENAS 30 VAGAS
TRIAGEM COM

HORA MARCADA

Abril
Condições especiais 

para implantes
e próteses .

Consulte faça uma avaliação.

° Aparelhos
Ortodônticos

° Prótese Dentária
° Limpeza

° Tratamento de Canal
° Extração

° Clareamento ° Implantes
Rua 7 de Abril, 282- 1º Andar – Ao lado do 

Metrô República- SP
(Segunda á Sexta das 08h30 ás 18h30 – 

Sábado das 08h00 ás 13:00)

Acesse: www.setimplan.com.br
3231-1995 / 3231-5696

98672-6286

Classifi cados

2823-0828

ANUNCIOU

VENDEU

PARA ANUNCIAR
CHAME NO
WHATSAPP:

95127-3215

Para

anunciar

2823-0828

2823-0829

2823-0835

2823-0836

2823-0837

Anuncie no 
Classifi cados

de Linhas



São Paulo, segunda-feira, 15 de abril de 2019 Para anunciar ligue: (11) 2823-080012 RÁPIDAS

Papa Francisco pede a 
estudantes que deixem 
de lado vício do celular

Durante discurso para es-
tudantes do instituto públi-
co Ennio Quirino Visconti, 
escola secundária clássica 
de Roma, o papa Francis-
co pediu aos jovens, neste 
sábado (13), no Vaticano, 
que se “libertem da depen-
dência” do telefone celular, 
que é “como uma droga.”

“Libertai-vos da depen-
dência do celular! Por fa-
vor!”, clamou Francisco. Ele 
explicou “que os telefones 
celulares são um grande 
progresso de grande aju-
da, e é preciso usá-los, 
mas quem se transforma 
em escravo do telefone 

perde a sua liberdade”.
O papa lembrou que “o 

telefone celular é uma 
droga” que “pode reduzir 
a comunicação a simples 
contatos”.

“A vida é comunicar e não 
somente simples contatos”, 
disse Francisco, que tam-
bém pediu aos estudantes 
que lutem contra o assédio 
escolar, que é como “uma 
guerra”, e confessou que 
lhe dói saber que, em mui-
tos colégios, existe este 
fenômeno.

Por ocasião da visita da es-
cola ao Vaticano, o pontífi ce 
aludiu a um ensinamento de 

Santo Agostinho, doutor da 
Igreja Católica, em latim: “in 
interiore homine habitat ve-
ritas” – “A verdade vive no 
interior do homem”.

A escola deve educar em 
prol da inclusão, do respei-
to à diversidade e da coo-
peração, sublinhou o papa. 
Nesse contexto, o pontífi ce 
disse aos estudantes que 
não tenham medo “das di-
versidades” e lembrou que 
“o diálogo entre as diferen-
tes culturas enriquece um 
país, enriquece a pátria, e 
nos faz olhar para uma ter-
ra de todos e não só para 
alguns”.

  

Jeremias Reis foi o 
vencedor da quarta edi-
ção do “The Voice Kids”, 
da TV Globo, que foi ao 
ar, ao vivo, neste domin-
go, 14. A fi nal rendeu, 
ao todo, 30 milhões de 
votos. O menino ganhou 
com 58,19% dos votos do 
público. Durante o pro-
grama, o campeão, do 
time de Simone e Sima-
ria, e as fi nalistas Raylla 
Araújo e Luiza Barbosa 
se apresentaram sozi-
nhos ou com outras per-
sonalidades.

A cantora Iza, por 

exemplo, cantou com Lui-
za; Vitor Kley fez par com 
Jeremias e o trio Melim 
cantou com Raylla. O 
programa deste domingo 
ainda levou ao palco as 
crianças que haviam par-
ticipado da edição, que 
se apresentaram em du-
plas.Simaria aproveitou o 
momento para anunciar 
que, além do contrato 
com a Universal Music 
e o prêmio em dinheiro 
no valor de R$ 250 mil, 
o vencedor gravaria uma 
música com a dupla ser-
taneja.

Pabllo Vittar surpre-
endeu o público do Co-
achella na madrugada 
deste domingo, 14. Um 
dos maiores festivais de 
música do mundo tinha 
Diplo no line-up, amigo 
da cantora. Enquanto 
ele colocava todos para 
dançar, Pabllo estava na 
plateia, mas, em determi-
nado momento, subiu ao 
palco também a convite 
de Diplo.

Ela cantou “Sua Cara”, 
música lançada em 2017 
em parceria com Anitta 
e Major Lazer, grupo do 

qual Diplo fazia parte. 
“I Got It” foi outra can-
ção que Pabllo levou ao 
Coachella.A cantora co-
meçou, no último dia 6, 
sua primeira turnê inter-
nacional, Latin American 
Tour. Agora, Pabllo tam-
bém é embaixadora da 
Calvin Klein. O contrato 
global com a marca foi 
fechado neste sábado, 13.

Nos stories do Insta-
gram, ela republicou uma 
foto ao lado de Diplo em 
que ele a chama de “my 
wife”, “minha mulher”, em 
inglês.

Os fãs de “Big Little 
Lies” já podem ter um 
gostinho do que está 
por vir na segunda tem-
porada da série. A HBO 
divulgou neste domingo, 
14, o primeiro trailer da 
nova etapa da produção. 
Além disso, foi anunciada 
a data de estreia da se-
gunda fase no canal de 
televisão: 9 de junho.

Em março do ano pas-
sado, o elenco da série 
havia publicado fotos da 
segunda temporada nas 
redes sociais, o que já 
animou o público. Depois 
disso, a atriz Nicole Kid-
man mostrou a primeira 
imagem de Meryl Streep 

em “Big Little Lies”. A par-
ticipação dela na série já 
havia sido anunciada em 
janeiro do ano passado.

Na série, Meryl dará 
vida à personagem Mary 
Louise Wright, mãe de 
Perry Wright (Alexander 
Skarsgård), que se preo-
cupa com o bem-estar de 
seus netos após a morte 
do fi lho.Além dessas 
duas atrizes, o elenco 
conta ainda com Reese 
Witherspoon, Shailene 
Woodley, Laura Dern e 
Zoë Kravitz. Confi ra o pri-
meiro trailer da segunda 
temporada de Big Little 
Lies em https://youtu.
be/4VV8u766E7Q.

Jeremias Reis vence quarta 
edição do ‘The Voice Kids’

Pabllo Vittar sobe ao palco do 
Coachella e canta ao lado de Diplo

Segunda temporada de ‘Big 
Little Lies’ estreia 9 de junho
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