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Número de imóveis que 
foram lançados no mês 
de fevereiro dobra em SP
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ANIMAÇÃO: A atriz Paolla Oliveira começou a segunda-feira bem animada; 
ela publicou no Instagram vídeo com um look sensual, rebolando muito
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Um dos símbolos de Paris, Catedral de Notre-Dame é destruída pelo fogo
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Prefeitura de SP apreende 
itens falsifi cados em shopping 
na região da avenida Paulista

Doria anuncia novo Conselho 
da Cultura com 30 integrantes, 
entre maestros e atores
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Governo propõe salário mínimo 
em R$ 1.040 a partir de 2020
A proposta consta no Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) divulgado nesta segunda-feira, 15; este ano, o 
salário mínimo está em R$ 998,00. Para 2021, segundo estimativa do governo, o salário seria de R$ 1.082,00 Pág. 07
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[ Cena do dia ]

 Horário integral

A estação Campo Belo do Metrô de São Paulo começou a funcionar em ho-
rário integral nesta segunda-feira (15). Sua inauguração ocorreu há mais de 
uma semana pelo governador João Doria (PSDB). A estrutura da nova estação 
recebeu elogio dos passageiros. A movimentação do local está normal.
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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 

Alckmin vira réu por 
campanha de 2014

O juiz federal Alberto Alonso 
Muñoz, da 13ª Vara da Fazen-
da Pública de São Paulo, abriu 
ação de improbidade adminis-
trativa contra o ex-governador 
Geraldo Alckmin, seu ex-te-
soureiro de campanha Marcos 
Monteiro, a Odebrecht, e qua-
tro de seus ex-executivos no 
caso que envolve supostos R$ 
7,8 milhões para a campanha 
do tucano, em 2014.

O promotor do Patrimônio 
Público e Social - braço do Mi-
nistério Público de São Paulo 
- Ricardo Manuel Castro apon-
tou nove supostas entregas 
de dinheiro em hotéis de São 
Paulo para a campanha do tu-
cano em 2014.

Justiça mineira extingue ação contra 
Aécio sobre voos em aviões públicos

A Justiça julgou prescrita e ex-
tinguiu ação movida pelo Ministé-
rio Público de Minas Gerais contra 
o ex-governador e hoje deputado 
federal Aécio Neves (PSDB), por 
uso irregular de aeronaves públi-
cas durante o período em que foi 
chefe do Poder Executivo do Es-
tado. A ação pedia ressarcimen-
to de R$ 11,5 milhões aos cofres 
públicos, valor que chegou a ser 
bloqueado do tucano.

Conforme a peça, foram rea-
lizados 1.337 voos. Aécio Neves 
governou Minas entre 2003 e 
2010, quando deixou o cargo 
para se candidatar ao Senado. 
Os deslocamentos foram para 
cidades como o Rio de Janeiro, 
onde o ex-governador mantém 

apartamento, e Claudio, cidade 
do Centro-Oeste de Minas onde 
a família do tucano tem fazenda. 

Segundo o MP foram 138 
voos para o Rio e 116 para 
Claudio. "Grande parte desses 
deslocamentos aéreos foram 
realizados para transporte de 
passageiros não identifi cados 
no momento dos voos", dizia a 
denúncia da promotoria.

A sentença, com data do últi-
mo dia 10, diz que "consideran-
do que o fato narrado na inicial 
ocorreu no período entre 2003 
e 2010, e que a presente ação 
foi ajuizada 12/11/2018, transcor-
reu período de 5 anos, restando 
patente a ocorrência da prescri-
ção quinquenal".

O Comitê de Ética da Fede-
ração Internacional de Futebol 
(Fifa) considerou o ex-presidente 
da Confederação Brasileira de 
Futebol (CBF), José Maria Ma-
rin, culpado por recebimento de 
propina. Com isso, ele foi banido 
de qualquer atividade relaciona-
da ao futebol pelo resto de sua 
vida. Marin está preso nos Esta-
dos Unidos desde 2017. 

A Fifa também impôs uma 
multa de 1 milhão de francos su-
íços (cerca de R$ 3,2 milhões). 
Segundo a Fifa, Marin, ex-go-
vernador de São Paulo de 1982 
a 1983,  foi notifi cado hoje (15), 
data a partir da qual começam a 

valer as sanções.
Segundo a federação, Marin 

se envolveu em diversos esque-
mas de pagamento de propina 
de 2012 a 2015, em relação a 
contratos com empresas de mí-
dia e marketing de direitos de 
transmissão de eventos espor-
tivos da CBF, da Confederação 
Sul-Americana (Conmebol) e 
da Confederação das Américas 
Central, do Norte e Caribe (Con-
cacaf).

Outro ex-presidente da CBF, 
Marco Polo Del Nero, já tinha 
recebido as mesmas punições 
em abril de 2018, pelas mesmas 
irregularidades.

José Maria Marin é banido 
do futebol pela Fifa e
pagará multa de R$ 3,2 mi
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7 milhões
de usuários*
por dia�
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Prefeitura de SP realiza ação fi scal 
em shopping na região da Paulista

A Prefeitura de São Paulo 
iniciou nesta segunda-feira 
(15) uma ação fi scal em um 
shopping para conter a co-
mercialização de itens ilegais 
e sem nota fi scal na Avenida 
Paulista, na região central da 
capital. A iniciativa faz parte 

da Operação Comércio Le-
gal e conta com o apoio de 
agentes da Guarda Civil Me-
tropolitana (GCM).

“Recebemos um relató-
rio na semana passada que 
apontava a venda de pro-
dutos piratas em 13 dos 53 

boxes desse espaço. Essa 
é a 15ª intervenção desde 
o lançamento da Operação 
Comércio Legal lançada em 
novembro de 2018”, disse o 
prefeito Bruno Covas.

A estimativa é que cerca 
de 3 toneladas de produtos 

sejam aprendidas durante a 
operação, até o fi nal da tar-
de desta segunda.. Foram 
apreendidos óculos, bolsas, 
relógios, carteiras, cintos, 
camisetas, entre outros itens 
com logos de grandes mar-
cas. O material será encami-

nhado para os galpões da 
Subprefeitura Sé.

“Hoje se abre a operação 
fi scal que pode culminar com 
o fechamento desse espaço 
já que a legislação municipal 
prevê que constatada a venda 
de produtos piratas pode-se 

chegar ao fechamento do es-
paço. Vamos aguardar o trâmi-
te legal”, destacou o prefeito. 
A Prefeitura permanece no 
local com a presença de cerca 
de 30 agentes da GCM, com o 
apoio de 6 motos, 6 viaturas e 
3 caminhões da Subprefeitura.
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São Paulo anuncia novo Conselho 
de Cultura com maestros e atores

O governador João Doria 
anunciou nesta segunda-
-feira (15) a composição do 
Conselho Estadual de Cul-
tura e Economia Criativa, 
órgão integrante da Secre-
taria de Cultura e Economia 
Criativa e do Sistema Nacio-
nal de Cultura, responsável 
por debater, propor diretri-
zes para a política cultural e 
para os programas e ações 
da secretaria.

O grupo será formado por 
30 membros, sendo 15 repre-
sentantes do poder público e 

15 da sociedade civil. Nesta 
segunda já foram anuncia-
dos 26 membros.

Os membros terão como 
missão monitorar e avaliar 
atividades, a fi m de suge-
rir aprimoramentos, realizar 
diagnósticos e propor me-
didas de desenvolvimento; 
efetuar consultas públicas; 
e acompanhar o andamento 
do Plano Estadual de Cultura.

“Pela primeira vez na his-
tória se cria um conselho 
vinculado diretamente ao 
governador do estado. Nós 

temos já um Conselho de 
Gestão no Estado, mas que 
nada tem a ver diretamente 
com o Conselho que hoje se 
constitui”, ressaltou o Gover-
nador Joao Doria. “Ambos 
lutando pela cultura brasilei-
ra em São Paulo”, disse.

O Conselho, que constitui 
uma das instâncias do Sis-
tema Estadual de Cultura, é 
ligado diretamente a Doria 
e tem a responsabilidade de 
estabelecer diretrizes para 
a política cultural do Estado, 
além de avaliar o desempe-

nho de programas e ações 
da Secretaria de Cultura e 
Economia Criativa. Integram 
o Conselho 15 membros 
representantes do poder 
público e 15 membros repre-
sentantes do setor cultural e 
criativo da sociedade civil.

“Como presidente tere-
mos o Eduardo Saron, como 

vice-presidentes Fernanda 
Feitosa e Ismael Ivo, para 
mandato de um ano, reno-
vável por mais dois anos”, 
comentou Doria.

Com o propósito de manter 
discussões mais efi cientes 
e reduzir gastos, o quórum 
terá menor número de inte-
grantes e nenhum custo para 

o Estado. Com mais foco e 
efi cácia, questões urgentes 
relacionadas às instituições, 
programas e serviços cul-
turais terão agilidade nas 
decisões. O regimento do 
Conselho, a ser formulado, 
contemplará todos os seg-
mentos da cultura e garantirá 
a participação popular.

O lançamento de imó-
veis residenciais na capi-
tal paulista em fevereiro 
foi mais do que o dobro 
do registrado no mesmo 
mês do ano passado, se-
gundo a pesquisa mais 
recente do Secovi-SP, 
entidade que representa 
as empresas do setor.

No segundo mês do 
ano, 870 unidades fo-
ram lançadas na cidade 
- ante 341 imóveis em fe-
vereiro do ano anterior. 

Em 12 meses, foram 
lançados 32,8 mil imó-
veis, um patamar pare-
cido com o período de 
março de 2014 a feverei-
ro de 2015, no início da 

recessão.
A venda de imóveis 

novos também acompa-
nhou esse movimento, 
com a comercialização 
de 2,2 mil unidades em 
fevereiro, 50% a mais do 
que no mesmo mês de 
2018. No acumulado de 
12 meses, as vendas em 
fevereiro também volta-
ram ao mesmo patamar 
registrado até fevereiro 
de 2015.

Ainda de acordo com 
o Secovi, os imóveis de 
até R$ 240 mil lideraram 
as vendas, enquanto a 
maior parte dos lança-
mentos custava entre R$ 
240 mil e R$ 500 mil.

Número de imóveis lançados em 
fevereiro dobra em SP, diz Secovi
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Pelé recebeu alta na ma-
nhã desta segunda-feira do 
hospital Albert Einstein, em 
São Paulo, onde passou por 
um procedimento cirúrgico 
para a retirada de um cál-
culo renal no último sábado. 
O ex-jogador de 78 anos foi 
internado no Brasil assim 
que chegou da França, onde 
passou mal e também pre-
cisou ser hospitalizado às 
pressas por causa de uma 
infecção urinária, detectada 
depois de ele chegar a ter 
febre antes da internação.

Em mensagem divulgada 
antes da operação, na sema-
na passada, o Rei do Futebol 
chegou a dizer que “estava 
pronto para jogar novamen-
te”, em um sinal claro de 
bom humor e de que a sua 
recuperação transcorria de 

maneira positiva.
De acordo com os boletins 

do hospital em São Paulo 
assinados pelos médicos 
Fábio Nasri, geriatra e endo-
crinologista, e Gustavo Ca-
serta Lemos, urologista, Pelé 
reagiu bem ao tratamento e 
medicamentos e jamais pro-
vocou preocupação na junta 
médica que o assistiu. Tam-
bém sempre esteve bem 
humorado.

Pelé retornou ao Brasil na 
última terça-feira, após fi car 
cinco dias hospitalizado em 
Paris por causa do quadro 
de infecção urinária. Por cau-
sa do problema de saúde, 
teve de desistir de participar 
de um evento nos Estados 
Unidos, na Universidade de 
Harvard, ao lado de Tite, téc-
nico da seleção brasileira.

Dois dias após passar por cirurgia, 
Pelé ganha alta de hospital em SP

• Amilson Godoy – Maestro
• André Sturm – Cineasta e ex-secretá-

rio de Cultura da prefeitura de SP
• Caio Luiz de Carvalho – Diretor Geral 

do Canal Arte 1
• Carlos Meceni – Presidente do Conse-

lho Brasileiro de Entidades Culturais
• Danilo Miranda – Diretor do Sesc
• Eduardo Saron – Diretor do Itaú Cul-

tural
• Fabio Barbosa – Presidente do Con-

selho da Osesp
• Fernanda Feitosa – Diretora Geral da 

SP Arte
• Heitor Martins – Diretor Presidente do 

Masp
• Ismael Ivo – Diretor do Balé da Cidade 

de São Paulo
• João Carlos Martins – Maestro
• Jose Gregori – Presidente da Associa-

ção Paulista dos amigos da Arte
• José Olympio Pereira – Presidente da 

Bienal de São Paulo
• Juca Oliveira – Ator e dramaturgo

• Manuel Costa Pinto – Colunista da Fo-
lha de São Paulo

• Marcelo Mattos Araujo – Presidente 
da Japan House e ex-secretário de Cultu-
ra do Estado de SP

• Marcos Mendonça – Ex-secretário mu-
nicipal e Estadual de Cultura e presidente 
da Fundação Padre Anchieta

• Maria Ignez Mantovani – Diretora Ge-
ral da Expomus

• Nizan Guanaes – Fundador da Agên-
cia África

• Odilon Wagner – Ator, escritor, diretor
• Paulo Zuben – Diretor Artístico peda-

gógico da Santa Marcelina Cultura
• Renata Almeida – Diretora da Mostra 

de Cinema de SP
• Ricardo Ohtake – Diretor do Instituto 

Tomie Ohtake
• Rodrigo Garcia – Vice-governador
• Henrique Meirelles – Secretário da Fa-

zenda e Planejamento
• Sérgio Sá Leitão – Secretário da Cultu-

ra e Economia Criativa

Composição do Conselho
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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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O Tribunal de Contas do Es-
tado de São Paulo (TCE-SP) 
vai publicar nesta terça-feira, 
16, no Caderno Legislativo 
do Diário Ofi cial uma relação 
dos municípios e gestores 
que se encontram “em situ-
ação de risco” por compro-
metimento das gestões fi scal 
e orçamentária. A medida, 
segundo o TCE, faz parte de 
“uma nova sistemática de 
acompanhamento das admi-
nistrações municipais”.

A relação será disponibili-
zada no Portal da Transpa-
rência do TCE Entre os cinco 
principais motivos que colo-
cam 427 dos 644 municípios 
sob fi scalização da Corte de 
Contas em “situação de vul-
nerabilidade frente à Lei de 
Responsabilidade Fiscal”, es-

tão: 1) O descumprimento de 
metas fi scais; 2) presença de 
défi cit/desequilíbrio fi nancei-
ro; 3) incompatibilidade de 
metas diante da LOA/LDO; 
4) falhas na arrecadação; 5) 
falhas no investimento na 
questão previdenciária.

As 427 cidades foram aler-
tadas por possíveis riscos 
da gestão fi nanceira e orça-
mentárias (afronta à LRF); 156 
não cumpriram o prazo para 
entrega dos balancetes e, 
consequentemente, sequer 
puderam passar por análi-
se; os municípios poderão 
sofrer sanções como multas 
indenizatórias - o não atendi-
mento ao Tribunal de Contas 
do Estado confi gura dolo por 
improbidade administrativa -, 
poderão ser multados e ter 

contas reprovadas.
Dos 486 municípios que 

entregaram dados e foram 
analisados, somente 61 (pou-
co mais de 12%) não tiveram 
nenhum tipo de alerta relacio-
nado à LRF.

Dos 427 municípios aler-
tados, 268 (mais de 55%) 
foram avisados pela identifi -
cação de uma tendência ao 
descumprimento das Metas 
Fiscais; 325 (quase 67%) fo-
ram alertados pelo resultado 
primário ser inferior ao no 
plano de Metas; e 97 (qua-
se 20%) foram advertidos 
por uma arrecadação pre-
videnciária menor do que 
a prevista, evidenciando 
falhas na estimativa de arre-
cadação ou problemas nos 
repasses das contribuições.

Tribunal de Contas revela 427 municípios 
de São Paulo em ‘situação de risco’ fi scal

TJ-SP manda indenizar a professora que 
fraturou braço ao apartar briga de alunos

Polícia do Rio faz operação contra o
desvio de recursos da saúde em SP

PF caça 21 por fraude de R$ 20 
milhões no seguro-desemprego

O Tribunal de Justiça (TJ-SP) 
manteve decisão que obriga 
a Fazenda do Estado de São 
Paulo a indenizar em R$ 20 
mil uma professora que foi 
agredida em sala de aula du-
rante uma briga entre alunos. 
A docente fraturou o osso do 
antebraço ao tentar apartar 
os estudantes em uma escola 
pública de São Bernardo do 
Campo, na Grande São Paulo, 
em 2015. Segundo o proces-
so, os dois alunos apresenta-
vam “problemas de compor-
tamento recorrentes”.

O desembargador Maurício 
Fiorito, da 3ª Câmara de Direi-
to Público do TJ-SP, relator da 
apelação, destacou em sua 
decisão que “não é função 
da professora apartar brigas, 
sendo o Estado responsável 
por disponibilizar um funcio-
nário responsável por intervir 
em tais ocasiões, geralmente 
chamado de agente de orga-
nização escolar”.

Segundo o magistrado, “fi ca 
evidente a omissão do Esta-
do, que não disponibilizou o 
serviço que seria capaz de 

evitar o evento” O desembar-
gador apontou que “a escola 
já conhecia os problemas de 
comportamento apresenta-
dos pelos alunos”.

A professora afi rma que 
apresentou distúrbios psiqui-
átricos e tremores no braço 
direito. Em apelação, ela re-
quereu o aumento do valor 
da indenização. Já o Estado 
de São Paulo, segundo os au-
tos, alegou que “não pode ser 
condenado ao pagamento de 
danos morais ante a imprevi-
sibilidade do evento”.

Policiais civis do Rio de 
Janeiro cumpriram nesta 
segunda-feira (15) manda-
dos de prisão e de busca e 
apreensão contra suspeitos 
de integrar uma quadrilha 
envolvida em desvios de 
recursos da saúde públi-
ca em pelo menos quatro 
municípios do interior pau-
lista. Segundo informações 
ofi ciais, o dinheiro desvia-
do foi usado para comprar 
uma operadora de planos 
de saúde.

O grupo é suspeito de 
lavagem de dinheiro em 
um esquema interestadual, 
uma vez que teria usado 
os recursos desviados em 

São Paulo para comprar 
uma operadora de saúde 
suplementar com sede em 
Niterói, no Rio de Janeiro, 
e abrangência nacional, em 
nome de “laranjas” (pessoas 
que emprestam seu nome 
para ocultar a identidade do 
verdadeiro proprietário).

A segunda fase Operação 
Pégaso é um desdobramen-
to da primeira etapa realiza-
da em 3 de abril, quando um 
médico e sua esposa foram 
presos em um hotel de luxo 
de São José dos Campos 
(SP), acusados de desviar 
mais de R$ 20 milhões da 
saúde dos municípios de 
Cajamar, São Roque, Barueri 

e Campo Limpo, no interior 
paulista.

Segundo as investiga-
ções, o casal era respon-
sável por uma organização 
social que administrava di-
versos hospitais no interior 
de São Paulo. A Polícia Civil 
afi rma que eles usaram car-
gos de direção para desviar 
o dinheiro.

A ação ocorreu simul-
taneamente em Niterói e 
nas cidades paulistas de 
São José dos Campos, 
Mairiporã, Jandira, Jundiaí 
e Osasco, além da capi-
tal paulista. A Polícia Civil 
de São Paulo está dando 
apoio à operação.

A Polícia Federal defl agrou 
na manhã desta segunda-
-feira, 15, a Operação Menda-
cium, que tem como objetivo 
desarticular organização cri-
minosa especializada em frau-
des no seguro-desemprego. 
Agentes cumprem 21 manda-
dos de prisão preventiva e 12 
de busca e apreensão em São 
Paulo, Mauá (SP), Porangatu 
(GO) e Ibicuí (BA). Mendacium, 
o nome da operação, signifi ca 
falsidade em latim.

A investigação identifi cou 
408 empresas inexisten-
tes que eram utilizadas por 

membros da organização cri-
minosa para o recebimento 
do seguro-desemprego. O 
Ministério da Economia apu-
rou que entre 2015 e 2019 
a organização investigada 
recebeu R$ 20,5 milhões 
em benefícios fraudulentos. 
Foram bloqueados R$ 10,5 
milhões, valor que a organi-
zação criminosa ainda rece-
beria em parcelas a vencer 
do benefício.

A Delegacia da Polícia Fe-
deral em Presidente Pruden-
te (SP) começou a apurar os 
crimes em outubro de 2017, 

a partir da denúncia de um 
trabalhador. Segundo ele, 
uma pessoa não identifi cada 
estaria recebendo seguro-
-desemprego em seu nome.

Na primeira fase da inves-
tigação, os líderes da or-
ganização criminosa foram 
presos em fl agrante em um 
escritório no bairro da Penha, 
na zona leste de São Paulo. 
No local, foram encontrados 
documentos falsos, equipa-
mentos para a falsifi cação, 
material de informática e 
aproximadamente R$ 420 
mil em espécie.

D
iv

u
lg

a
çã

o

D
iv

u
lg

a
çã

o



São Paulo, terça-feira, 16 de abril de 2019 Para anunciar ligue: (11) 2823-0800 7SÃO PAULO

Governo propõe salário mínimo de 
R$ 1.040 em 2020 sem aumento real

O governo estimou o salá-
rio mínimo em R$ 1.040,00 no 
ano que vem, de acordo com 
o Projeto de Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (PLDO) divul-
gado nesta segunda-feira, 
15. Este ano, o salário míni-
mo está em R$ 998,00. No 
relatório bimestral de março, 
a equipe econômica havia 
previsto que o índice que re-
ajusta o piso nacional deve 
fi car em 4,2% este ano, o que 
resultaria num valor próximo 
a R$ 1.040,00.

Para 2021, o mínimo previs-
to na PLDO é de R$ 1.082,00. 
Para 2022, a estimativa é de 
R$ 1.123,00.

O secretário especial da Fa-
zenda, Waldery Rodrigues, in-
formou que o parâmetro para 
o salário mínimo que consta 
no PLDOde 2020, leva em 
conta apenas o reajuste pelo 
INPC acumulado. Não foi in-
cluído nenhum tipo de ganho 
real. Segundo ele, porém, o 
valor é apenas um parâmetro 
considerado pelo governo no 
PLDO, e não refl ete o reajus-
te que será aplicado de fato. 

“Valores do mínimo são 
paramétricos, não se tratam 
de mudança na legislação”, 
pontuou Waldery Rodrigues. 
“Em termos de defi nição para 
a política salarial, o governo 
tem até dezembro deste ano 
para enviar a lei de política 
para o salário mínimo.”

Existe atualmente no gover-
no uma discussão a respeito 

do reajuste do salário mínimo. 
Pela regra válida até este ano, 
o salário mínimo era reajusta-
do pelo INPC do ano anterior 
mais o PIB de dois anos an-
tes. No relatório bimestral de 
março, a equipe econômica 
havia previsto que o índice 
que reajusta o piso nacional 
deve fi car em 4,2% este ano, 
o que resultaria num valor 

próximo a R$ 1.040. Pela re-
gra antiga, o valor poderia 
fi car em R$ 1.051. 

Rodrigues afi rmou, ao falar 
do PLDO, que o governo está 
sendo “estrito e aderente à 
realidade atual, quanto ao 
arcabouço legal vigente”. Se-
gundo ele, o projeto é um im-
portante passo do processo 
de orçamento no Brasil. 

A concessão de passa-
porte diplomático ao bispo 
da Igreja Universal do Rei-
no de Deus Edir Macedo, 
e sua mulher, Ester Eunice 
Rangel Bezerra, é alvo de 
ação popular na Justiça Fe-
deral de São Paulo. O pe-
dido para que o passaporte 
seja rejeitado ao proprietá-
rio da TV Record é assina-
do pelo advogado Ricardo 
Amin Abrahão Nacle.

O Ministério das Rela-
ções Exteriores concedeu 
passaportes diplomáticos 
ao proprietário da TV Re-
cord e bispo Edir Mace-
do, da Igreja Universal do 
Reino de Deus, e sua mu-
lher, Ester Eunice Rangel 
Bezerra. Os documentos 
cedidos pelo governo de 
Jair Bolsonaro têm valida-
de de 3 anos.

A portaria foi publicada 
no Diário Ofi cial da União 
desta segunda-feira, 15, e 
é assinada pelo ministro 
Ernesto Araújo. De acordo 
com a portaria, “com o pas-
saporte diplomático, seu ti-
tular poderá desempenhar 

de maneira mais efi ciente 
suas atividades em prol 
das comunidades brasilei-
ras no exterior.”

Os governos Lula e Dil-
ma já concederam tam-
bém passaporte diplomá-
tico a Edir Macedo, em 
2006 e 2011.

Segundo o advogado, 
é “inquestionável que os 
donos de uma das maiores 
redes de televisão do país, 
não desenvolvem - e nun-
ca desenvolveram - qual-
quer missão ou atividade 
continuada de especial 
interesse do Brasil para a 
qual necessitem de prote-
ção adicional representada 
pelo documento especial 
de viagem”.

O Ministério de Relações 
Exteriores afi rmou, em 
nota, que a concessão dos 
passaportes diplomáticos 
preenchem os requisitos 
do decreto que estabelece 
a concessão do documen-
to. O Itamaraty diz ainda 
que o trabalho do líder reli-
gioso “benefi cia comunida-
des brasileiras” no exterior.

Ação popular pede que a Justiça barre 
passaporte diplomático a Edir Macedo

F
á

b
io

 R
o

d
ri

g
u

e
s 

P
o

zz
e

b
o

m
/A

B
r



São Paulo, terça-feira, 16 de abril de 2019 Para anunciar ligue: (11) 2823-08008 SAÚDE E BEM ESTAR

Idosos e crianças são as principais vítimas 
das doenças mais comuns durante Outono

Com a diminuição das 
temperaturas nesta época 
do ano, é importante estar 
atento às doenças típicas 
do Outono. Entre os pro-
blemas mais frequentes es-

tão as rinossinusites, otites, 
gripes e resfriados, além 
de problemas respirató-
rios, como asma, bronquite 
e pneumonia, que podem 
atingir principalmente ido-

sos e crianças.
A combinação entre bai-

xas temperaturas e baixa 
umidade do ar propicia 
maior concentração de po-
luentes na atmosfera. Mas 

esse não é o único fator 
que colabora para o surgi-
mento das doenças.

O médico otorrinolaringo-
logista Luiz César Lha ex-
plica que as pessoas ten-
dem a fi car mais tempo em 
ambientes fechados, o que 
favorece a propagação de 
micro-organismos causa-
dores de doenças.

“Se não tratadas adequa-
damente, eventualmente 
resultam em quadros como 

perda auditiva, prostração 
e até difi culdade respira-
tória severa, com neces-
sidade de internação hos-
pitalar, principalmente as 
crianças, idosos e portado-
res de doenças crônicas”, 
alerta.

Todas essas doenças, 
mesmo em sua forma mais 
leve, podem trazer trans-
tornos que vão de simples 
obstrução nasal até dor, fe-
bre e mal-estar geral.

Para se prevenir, a prin-
cipal recomendação é 
manter boa alimentação 
e beber bastante líquido. 
Quanto mais saudável e 
hidratada a pessoa esti-
ver menor a chance de 
ser acometida por essas 
doenças. “A ingestão de 
água e permanência em lo-
cais ventilados são ótimas 
maneiras de prevenção”, 
informa o pneumologista 
Fábio Muchão.

Comidas apimentadas, ali-
mentos que contém cafeína, 
chocolates, refrigerantes 
e bebidas alcoólicas são 
alguns dos itens que dão 
medo às pessoas que têm 
gastrite. A doença é a infl a-
mação ou infecção do re-
vestimento do estômago. Ela 
pode durar por pouco tempo, 
se for aguda, ou pode durar 
meses e até mesmo anos se 
for crônica.

A seleção de alimentos que 
devem ser evitados é gran-
de. Mas isso não quer dizer 
que quem tem a doença 
come mal. Os alimentos gor-
durosos também são vilões. 
Como a digestão destes ali-
mentos é mais demorada, 
prejudica mais ainda o órgão 
infl amado.

A nutricionista Karin Kla-
ck explica que os alimentos 
gordurosos não são apenas 
frituras. “Há muita gordura 
presente em bolachas re-
cheadas ou amanteigadas, 
cortes de carnes com mui-
ta gordura, assim como os 
embutidos e até mesmo as 
aves. Não é porque o frango 

é uma carne branca que está 
ausente de gordura. Partes 
como a coxa e a asinha são 
exemplos a serem evitados”, 
afi rma a nutricionista.

Quem nunca ouviu a avó ou 
até mesmo a mãe dizer que 
tomar um copo de leite frio 
para melhorar a queimação? 
Porém, não é bom tomar so-
zinho e muito menos gelado. 
O leite pode melhorar a sen-
sação, mas o quadro pode 
piorar a partir do momento 
que ele começa a fermentar 
dentro do estômago.

Diz Karin: “Outro ponto é 
que as pessoas com proble-
mas gástricos devem consu-
mir os alimentos sempre em 
temperatura morna, nunca 

muito quente, nem muito ge-
lado. O melhor jeito de tratar 
e prevenir a gastrite ainda é 
manter um peso adequado e 
uma vida saudável”.

Gastrite pode ser vencida com uma
alimentação balanceada; veja dicas
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É preciso estar atento 
também ao tratamento 
adequado, uma vez que 
a automedicação nunca é 
recomendável – pode até 
agravar o problema ou ge-
rar outra doença.

É preciso procurar avalia-
ção médica, principalmen-
te para a faixa etária de ris-
co, como crianças abaixo 
de seis meses de idade e 
idosos, portadores de do-
enças respiratórias graves 

ou na presença de sinto-
mas mais severos, como 
falta de ar importante, pio-
ra acentuada do estado 
geral, dor intensa ou febre 
alta que não melhora com 
medicação.

– Mantenha uma alimen-
tação balanceada, com o 
máximo de alimentos em 
sua forma natural;– Coma 
devagar, mastigando bem;

– Não fi que muito tempo 
em jejum. O recomendando 
é fazer de cinco a seis re-

feições ao dia, sempre em 
porções reduzidas e em um 
intervalo de três horas;

– Evite tomar líquido junto 
com as refeições;

– Pratique atividades físi-
cas, sempre com acompa-
nhamento médico.

Automedicação poderá  agravar
problema ou gerar nova doença

O que é comprovado

Quem passar pela 
estação Marechal De-
odoro, da Linha 3-Ver-
melha do Metrô, terá a 
oportunidade de rece-
ber a vacina contra fe-
bre amarela e sarampo 
gratuitamente, nos dias 
16, 17 e 18 de abril, das 
10h às 17h. É necessário 
apresentar documento 
de identifi cação e, se 
tiver, ca-
derneta de 
vacinação 
atualizada. 
A ação é 
uma da 
Secretaria 
Municipal 
da Saú-
de e con-
ta com o 
apoio do Metrô. 

 A febre amarela é uma 
doença aguda, febril, 
que pode ter sintomas 
leves ou evoluir para for-
mas mais graves. É cau-
sada pelo vírus da Febre 
Amarela, que é transmiti-
do pelo mosquito Aedes 
aegypti. A doença não é 

contagiosa, ou seja, não 
há transmissão de pes-
soa para pessoa e nem 
entre animais e pessoas. 
É transmitida somente 
pela picada de mosqui-
tos com o vírus da do-
ença.

Já o sarampo é uma 
doença viral altamente 
transmissível. O contá-
gio do sarampo acon-

tece por 
meio de 
secreções 
r e s p i r a -
tórias. Os 
indivíduos 
e x p o s t o s 
p o d e m 
adquirir as 
infecções 
por gotícu-

las emitidas a outros por 
tosse ou espirro. 

 Serviço: 
Local: Estação Mare-

chal Deodoro 
Datas: terça-feira (16), 

quarta-feira (17) e quin-
ta-feira (18)

Horário: das 10h às 17h

Passageiros receberão 
vacinas contra a febre 
amarela e sarampo no Metrô 

G
o

ve
rn

o
 d

e
 S

ã
o

 P
a

u
lo

A ação ocorre durante
três dias, das 10h às

17h; o passageiro
terá que apresentar 

carteira de vacinação
ou qualquer documento
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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

Chamas consomem teto da Notre 
Dame; principal torre desmorona

O incêndio que atinge a Ca-
tedral de Notre Dame, no cen-
tro de Paris, na França, desde 
a tarde desta segunda-feira, 
15, destruiu sua principal tor-
re, disse Emmanuel Grégorie, 
vice-prefeito de Paris, lamen-
tando os “danos colossais”. 
Os bombeiros lutavam para 
controlar as chamas, que já 
haviam começado a consumir 
também as torres dianteiras.

Segundo o Corpo de Bom-
beiros, o fogo pode estar 
relacionado com as obras 
de renovação que estavam 
sendo feitos no edifício, que 
data de 1163. A polícia de Pa-
ris, no entanto, diz que é cedo 
para identifi car as causas do 
incêndio e não houve regis-
tro de vítimas até a conclusão 
desta edição.

A Promotoria anunciou 
a abertura de uma investi-
gação para determinar as 
circunstâncias do incêndio, 
que começou às 18h30 lo-
cais (13h30 em Brasília).

“Agora começamos uma 
missão de tentar salvar as 
preciosas obras de arte e es-
tamos dando prioridade de 
ampliar a segurança nas ime-
diações para proteger os turis-
tas e os vizinhos dos riscos de 
desmoronamento”, acrescen-
tou o vice-prefeito a um canal 
de TV. “Não vai sobrar nada 
da estrutura (do teto), que data 
do século 19 de um lado e do 
13 de outro”, disse o porta-voz 
da catedral, André Finot. 

A catedral passa por um 
processo de restauração 
em sua torre estimado em 
US$ 6,8 milhões (R$ 26,8 
milhões). Seria feita uma re-
novação na “agulha” de 250 
toneladas de chumbo que 
fi cava no topo da principal 
torre. O fogo teria começado 
no sótão, na base da torre, de 
onde podem ser vistas sain-
do chamas e fumaça preta. 
Imagens de TV mostram que 
as chamas se projetam muito 
acima da construção.
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O Museu Americano de 
História Natural de Nova 
York anunciou na tarde 
desta segunda-feira, 15, 
que não irá mais sediar o 
evento organizado pela 
Câmara de Comércio 
Brasil-Estados Unidos que 
homenageia o presidente 
Jair Bolsonaro.

“Com respeito mútuo 
pelo trabalho e pelos obje-
tivos de nossas organiza-
ções individuais, concor-
damos que o museu não 
é o local ideal para o jan-
tar de gala da Câmara de 
Comércio Brasil-Estados 
Unidos. Este evento tra-
dicional irá acontecer em 
outro local, na data e hora 
originais”, anunciou o mu-
seu pela conta no Twitter.

No domingo, 14, o mu-
seu já tinha dedicado pu-
blicações em português 
para ressaltar que Bolso-
naro não foi convidado 
pelo museu para receber 
o prêmio, mas sim convi-
dado como “parte de um 

evento externo”. A Câma-
ra de Comércio escolheu 
Bolsonaro como “perso-
nalidade do ano”, em prê-
mio que é tradicionalmen-
te entregue durante um 
jantar de gala realizado 
dentro do museu.

Desde a semana pas-
sada, o museu tem sido 
alvo de críticas pela ho-
menagem ao brasileiro, 
principalmente por posi-

ções sobre políticas para 
o meio ambiente. O Mu-
seu de História Natural de 
NY já havia informado que 
iria avaliar as providências 
possíveis para o caso. Na 
sexta-feira, 12, o prefeito 
de Nova York, Bill de Bla-
sio, pediu que uma ho-
menagem a Bolsonaro no 
Museu de História Natural 
do EUA, prevista para 14 
de maio, fosse cancelada.

Museu de História de NY não sediará 
evento que homenageia Bolsonaro
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Thunderbolt: Ação sobre Rodas

Cartas Para Julieta

SBT, 23h15 
T h u n d e r b o l t . 
Hong Kong, 
1995 . Ação – 
Direção: Gor-
don Chan. Com 
Jackie Chan, 
Anita Yuen. 
Chan Foh vive 
em Hong Kong 
com a família 
e se destaca 

como mecâni-
co de carros de 
corrida. Sua ro-
tina é alterada 
quando, em um 
“racha” na es-
trada, ele per-
segue e ajuda 
a prender um 
perigoso crimi-
noso procurado 
pela polícia.

Globo, 13h59 Let-
ters to Juliet. EUA. 
Comédia. Direção 
Gary Winick. Com 
Amanda Seyfried, 
Christopher Egan. Jo-
vem americana via-
ja para Verona, Itália, 
a famosa e inspira-
dora cidade onde foi 

criada a persona-
gem Julieta Capule-
to. É neste local que 
ela descobre um gru-
po de pessoas que 
costuma responder 
às cartas – deixadas 
num muro – daque-
les em busca de con-
selhos sobre o amor.

Fotos: Divulgação

[ fi lmes ] 
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OABAOD
SILENCIOSO

Atos
típicos da
pessoa
cruel

Ramo dos
trabalhos
de Darwin
e Mendel

Interjeição
de espanto

Resposta 
da

"vaca de
presépio"

Simulta-
neidade 
de fatos

Letra ini-
cial dos
produtos
da Apple

Pão de 
(?),

massa de
bolo

Orquestra
sediada 

no Rio de
Janeiro

"Dragon
Ball-(?)",
desenho
animado

Filtrado 
(o café)

Conserva
de ovos de
esturjão

Título da
chefe de
Estado

britânica

Nitrogênio
(símbolo)

Portador
de nanis-
mo (Med.)

Age como
o plagiário

"(?) Men",
série

exibida
pela HBO

"(?) Ele-
mentares",
poema de

Neruda

O uísque
que não é
falsificado

Batalha 
(?), jogo de
estratégia
para dois

Tecla ao 
lado do F1,
no compu-

tador

Vida, em
francês

Cartilha 
rudimentar
da alfa-

betização

Laio, em
relação
a Édipo
(Mit.)

Termo
elipsado

em "vamos
sair"

Poder do 
Presidente
na votação

de leis
Indica o
Oeste na
rosa dos
ventos

Princípio
do aciona-
mento do
sonar (pl.)

A classe
dos

excluídos
(Econ.)

Guarda-
costas
(bras.)

Orlando 
Drummond,
humorista

carioca
Redutor do

ruído de
escape de
veículos

Mudada
Objetivo do
site como
o Google

Ódio
intenso

"High", em
HDTV

Situação 
de privação
material

completa, 
enfrentada

pelo
morador
de rua

O Homem-
Macaco
(Cin.)

Todavia

Região cearense 
da cidade de Crato
Banda (?): revelou

Ivete Sangalo

Estado de Bonito e
Corumbá (sigla)

Símbolo do raio em
Geometria

Neodímio
(símbolo)
Ellen Ro-
che, atriz

Medida de empresas
em tempo de crise
Saara (?), território 

do Noroeste africano

Em outras palavras
Fotógrafo mineiro da
Academia de Belas

Artes da França

3/mad — osb — vie. 4/odes. 6/cariri — tarzan.

[ novelas ] 

virgem

Você está mais calmo 
e mais confi ante e esta 
paz interior lhe trará 
respostas para algumas 
questões importantes. 
Tudo relacionado ao 
ar irá aumentar a sua 
energia, você precisa 
movimentar seu corpo 
e fazer com que suas 
articulações fi quem 
mais fl exíveis.

Sua visão realista vai 
ajudá-lo a colocar suas 
expectativas em pers-
pectiva. Seja paciente 
e concentre-se na 
qualidade em vez da 
velocidade. Você está 
pronto para o desafi o 
de enfrentar as tarefas 
domésticas básicas. 
Você está em boa 
forma, principalmente 
fi sicamente.

O seu otimismo 
crescente faz você 
olhar o lado positivo. 
Festas estão no 
horizonte. Você deve 
se certifi car de que 
não está sendo muito 
duro consigo mesmo. 
Você está cavando 
muito profundo em 
suas reservas.

Você se afastará de 
seu cotidiano. É hora 
de fazer planos para 
o futuro. Você precisa 
encontrar um equilí-
brio entre o físico e o 
bem-estar mental, o 
repouso e a atividade 
para fazer justiça às 
necessidades do seu 
corpo.

A sua necessidade 
de perfeição será um 
obstáculo. Coloque 
suas expectativas em 
perspectiva e seja mais 
tolerante com você 
mesmo. Os músculos 
tensos são um sinal de 
que você tem feito mui-
tas coisas ultimamente, 
vá devagar!

Você está buscan-
do o seu caminho 
em um momento 
positivo. Siga o seu 
entusiasmo básico e 
mantenha as coisas 
em movimento! Você 
deve evitar ser muito 
duro consigo mesmo. 
Você geralmente 
gasta as suas reser-
vas de energia.

Você precisa esca-
par de sua rotina e 
isso vai lhe trazer sor-
te! Novas experiências 
estão lhe esperando. 
Você vai sentir um en-
tusiasmo renovado e 
está em grande forma 
geral, não exagere 
com qualquer coisa e 
você vai ser capaz de 
mantê-la.

Reminiscências 
do passado estão o 
deixando hesitante, 
mas não duvide de si 
mesmo e não tenha 
arrependimentos. É 
em casa que você vai 
encontrar os meios 
para recarregar suas 
baterias. Esforce-se 
na sua dieta.

Você será tentado 
a assumir riscos. A 
sorte está esperan-
do por você, mas 
muito neste contexto. 
Cuide bem do seu 
sistema urinário e 
beba mais líquidos. 
Você precisa rever 
suas prioridades no 
que diz respeito ao 
seu estilo de vida.

Finalmente você 
vai ser capaz de 
resolver os seus as-
suntos administrati-
vos. Continue com 
os esforços feitos 
mês passado.

Sua ética rigoro-
sa terá que fazer 
julgamentos sobre 
as pessoas ao seu 
redor, mas tente não 
ser muito severo. 
Você vai sentir uma 
necessidade real de 
aproveitar ao máximo 
os prazeres da vida 
- siga suas necessi-
dades.

Seu estado de 
espírito é infl uenciado 
pelas pessoas que 
o rodeiam. Opiniões 
espontâneas são boas 
para o seu orçamento. 
Reuniões de família ou 
encontros com amigos 
seria uma boa maneira 
de ajudá-lo a recarre-
gar as suas baterias 
psicologicamente e 
aliviar o seu estresse.

áries libra

escorpião

sagitário

capricórnio

aquário

peixes

touro

gêmeos

câncer

leão

Malhação -
Toda Forma de 
Amar

Lígia e Joaquim 
passeiam com os fi lhos, 
Filipe e Nina, que foi 
adotada pelo casal. Rita 
se despede do pai e 
recebe os pêsames na 
igreja. Rita descobre 
que sua fi lha não mor-
reu. Thiago não gosta 
de ver Raíssa perto 
de Camelo. Anjinha 
vence a partida de 
futebol. Marco Rodrigo 
conversa com Anjinha 
e se surpreende com 
a determinação da fi lha.

Órfãos da Terra
Laila conta sobre sua 

gravidez para Jamil, 
antes que ele possa 
revelar a verdade sobre 
sua vida. Aziz manda 
Youssef levar Laila e 
Jamil a seu encontro. 
Bóris avisa à família do 
convite de Ester. Ester 
manda Bruno sair de 
sua casa durante o 
jantar. Sara se diverte 
ao ver o estado de 
Abner. 

Verão 90
Jerônimo coloca Dan-

dara e Ticiano no lugar 
de Vanessa, para testar 
a imagem do casal. 
Álamo passa mal com 
a empadinha sabotada 
que Galdino levou para 
Manu e cancela o en-
contro com Vanessa.  

O Sétimo Guardião
Sampaio leva Mu-

rilo para a delega-
cia. Júnior não gos-
ta quando Valentina 
pede para Luz ficar 
sozinha com seu fi-
lho. Gabriel segura 
a mão de Luz, que 
se assusta. Rivalda 
manipula Nicolau 
para viajar com 
Diana e Walid para 
o exterior. Murilo 
disfarça a preo-
cupação quando 
Sampaio diz que 
convocará Judith 
para depor.

Jesus
Os soldados roma-

nos não encontram 
os apóstolos no 
esconderijo. Lázaro 
e Tiago Justo tentam 
esconder o disfarce. 
Sula implica com 
Mirian. Yoná diz 
sentir falta de Jesus. 
Mateus conversa 
com Cornélius e ex-
plica como fugiram. 
Tiago Justo se emo-
ciona ao descobrir 
que Deborah está 
grávida. Cláudia diz 
que sentirá falta de 
Cassandra. Pilatos 
ameaça Petronius. 
Tadeu fala sobre seu 
amor por Helena. 
Livona fi ca satisfeita 
ao perceber que 
Caifás está gostando 
de seus serviços.

As Aventuras 
de Poliana

Fernanda diz a Dur-
val que não reservou 
hotel e que prefere 
dormir na casa dele. 
Ele fi ca incomodado. 
Yasmin diz a Claudia 
que nunca viu uma 
mulher tão bonita 
quanto Fernanda. Mi-
rela confronta Luca e 
diz que ele sempre a 
esnobou e não en-
tendeu sua resposta 
no jogo. Vini pergun-
ta à família de Je�  
se eles sabem algo 
sobre o passado de 
Lindomar e eles dis-
farçam.

 Minha Vida
Ates pede a Meh-

met que se lembre 
de algum detalhe 
sobre a casa de 
veraneio. Salih da-
nifica os freios do 
carro de Ates, que 
cai no mar. Nuran 
recebe o tapete 
no qual o corpo de 
Yussuf foi enrolado. 
Semgiz conta para 
Ismail que Ates se 
envolveu em um 
acidente. 

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

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

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

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

CONTROLADORA DE 
ACESSO
Fem, emp trecerizada 
c/ postos trabalho Z sul, 
leste e oeste. Sal até 
R$1.430,00 + benef. Of 
e cobramos treinamen-
to p/ s/ exp. F:2887-
2488/3535-1383

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/ 
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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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
 

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 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 

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

CHÁCARA-IBIÚNA 1.000 
M²
plana,limpa,ótima lo-
calização. 28mil sendo 
15mil de entrada saldo a 
comb. ac/ carro F:3536-
9 0 2 6 / 9 9 7 1 4 - 0 7 5 6 / 
96683-7721. 

LINDO APTO
Próx metrô Tamandua-
tei V.Prudente 2dorms, 
1 vg - 76 m² R$ 320 mil 
F: 2912-7270/ 97570-
9544 WHATS.

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

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

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

SERVIÇOS
ESOTERISMO

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

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

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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCURO COROA CA-
SADA
na Zona Sul F: 96249-
7727 (Whats) Não sou 
garoto de prog.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

  

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

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
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