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 1. Tiggo 2 1.5. Flex, manual, catálogo LOOK, cor sólida, 0 km, ano/modelo 2019/2019, a partir de R$ 59.990,00 (à vista), com bônus de desconto de até R$ 500,00 (de R$ 60.490,00 por R$ 59.990,00), venda para pessoa física. 2. Tiggo 2 1.5 Flex, manual, catálogo LOOK, cor sólida, 0 km, ano/modelo 2019/2020, de R$ 61.590,00 (preço público 
sugerido pela Montadora) por R$ 51.119,70 (venda direta com até 17% de desconto para venda exclusiva à pessoa jurídica, na compra para frotista acima de 20 veículos). 3. Garantia de 5 anos. Consulte condições. 4. Central multimídia 9” grátis: condição válida exclusivamente para o modelo Tiggo 2 1.5 Flex, manual, 0 km, ano/modelo 
2018/2019, catálogo LOOK, válida para todas as cores. 5. Taxa 0% válida para modelo Tiggo 2 1.5 ACT AT (NAC), ano/modelo 2018/2019, R$ 70.990,00 à vista, válido para as cores sólidas, com entrada mínima de 50% (R$ 35.795,00) e saldo em 24 parcelas mensais de R$ 1.632,00, com simulação de taxa de 0% a.m. e 0% a.a. Tarifa de Cadastro 
de R$ 2.300,00 (inclusa na parcela), valor total financiado de R$ 74.944,47 (a prazo, 24 meses). O Custo Efetivo Total - CET de 0,75% a.m. e 9,40% a.a. está incluso nas parcelas. Financeira Alfa S.A. 6. Primeira parcela em setembro 2019: condição válida para veículo no valor de R$ 59.990,00 (à vista) ou financiado com entrada de 50%  
(R$ 29.995,00) e saldo em 24 parcelas de R$ 1.658,03, taxa de 1,54% a.m. e 19,74% a.a., mais TC/Tarifas de R$ 2.300,00 (Financeira Alfa S.A.) no valor total financiado de R$ 69.787,61, válido para todos os modelos Caoa Chery 0 km. 7. Quarenta e oito (48) parcelas de R$ 899,00. Válido para modelo Tiggo 2, LOOK MEC., ano/modelo 2018/2019, 
R$ 59.990,00 à vista, válido para cores sólidas, com entrada mínima de 50% (R$ 29.995,00) e saldo em 48 parcelas mensais de R$ 899,00 com simulação de taxa de 1,08% a.m. e 13,7% a.a. Tarifa de Cadastro de R$ 2.300,00 (inclusa na parcela), valor total financiado de R$ 73.151,45 (a prazo, 48 meses). O efetivo Efetivo Total - CET de 1,08% a.m. 
e 13,7% a.a. está incluso nas parcelas. Consulte condições para os demais veículos e as versões nas concessionárias D21 Motors. 8. Recompra garantida. A D21 Motors garante a recompra do Tiggo 2 vendido exclusivamente por uma revenda D21 Motors, pelo valor correspondente a 90% do valor da Tabela Fipe vigente no momento da recompra. 
A recompra somente será válida para veículos vendidos entre o período de 01/01/2019 a 15/05/2019, após 12 meses de aquisição, a contar data da emissão da nota fiscal, admitindo-se a tolerância de 30 dias antes e 30 dias após esse período. Para que o veículo seja elegível a essa campanha, deve seguir as seguintes condições: 1ª – Garantia 
de fábrica ativa. 2ª – Registro de revisões realizadas dentro do prazo estipulado pela D21 Motors e com quilometragem limitada a 15.000 km por ano, sem registro de sinistro, queixa de roubo e furto e/ou avarias de grande monta. 3ª – Enquadramento do veículo nas condições acima por laudo de vistoria cautelar pericial, com aprovação do 
veículo sem restrição, a ser realizado por empresa de vistoria indicada pela concessionária D21 Motors. 4ª – Chave reserva em perfeitas condições de uso, manual do proprietário, certificado de garantia com as revisões realizadas dentro do prazo determinado pela D21 Motors nos termos do manual do proprietário. 5ª – O veículo deve estar 
em perfeitas condições de uso, sem a necessidade de reparo e troca de peças. Caso haja a necessidade de pequenos reparos, como pequenos riscos, amassados, trinca no para-brisa, substituição de pneus, etc., a avaliação estará sujeita ao desconto do serviço conforme tabela de preço das revendas D21 Motors. 6ª – Serão aceitos na troca, 
no valor da promoção, os que estiverem com o seu Documento Único de Transferência – DUT – no nome do comprador do veículo 0 km ou em nome de parentes de 1º grau (pais, filhos e cônjuges), desde que comprovado o parentesco por meio de documentação oficial. As promoções constantes deste anúncio não são cumulativas entre si 
nem com nenhuma outra promoção que vier a ser veiculada no mesmo período. 9. Documentação e IPVA 2019 grátis, válido para o modelo Tiggo 2 ACT Automático. 10. IPVA 2019 grátis, válido apenas para modelo Tiggo 2 LOOK automático. 11. Seguro Total Caoa Chery: Total no valor de R$ 999,00 (8 parcelas iguais de R$ 124,90), válido para 
modelo Tiggo 2, automático ou manual, catálogos LOOK e ACT, todas as cores disponíveis, 0 km, ano/modelo 2018/2019. O seguro será garantido pela Alfa Seguradora. Todo o processo deverá ser realizado pelo corretor de seguros indicado pela concessionária. As disposições aqui referidas são uma breve descrição do produto. As coberturas 
dos produtos, os serviços e as exclusões estão especificados nas respectivas cláusulas contratuais. Processo Susep 15.414.100.446/2004-81. O registro deste plano na Susep não implica, por parte da autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização. O segurado está ciente, conforme Lei nº 12.741/2012, de que incidem sobre os 
prêmios de seguro o PIS/Pasep, com alíquota de 0,65% (zero vírgula, sessenta e cinco por cento), e a Cofins, com alíquota de 4% (quatro por cento). Esta oferta não é cumulativa com as condições de financiamento apresentadas anteriormente e para vendas diretas, frotistas ou para clientes que se enquadrem na política de desconto para 
portadores de diversos tipos de deficiências, patologias e limitações físicas ou mentais (conhecidos pela sigla PCD). Consulte condições de cobertura na concessionária. 12. Campanha Tabela Fipe válida para modelos Tiggo 2, catálogos ACT e LOOK, automáticos, ano/modelo 2018/2019 e 2019/2019. Serão aceitos na troca no valor da Tabela 
Fipe os veículos que estiverem com o seu Documento Único de Transferência – DUT – no nome do comprador do veículo 0 km ou em nome de parentes de 1º grau (pais, filhos e cônjuges), desde que comprovado o parentesco por meio de documentação oficial. Consulte a lista de veículos elegíveis para a Campanha Tabela Fipe para o seu 
veículo usado nas concessionárias D21motors, os quais devem obrigatoriamente também reunir as seguintes condições cumulativas: 1ª – Garantia de fábrica ativa. 2ª – Registro de revisões realizadas dentro do prazo estipulado pela montadora e com quilometragem limitada a 15.000 km por ano sem registro de sinistro, queixa de roubo e 
furto, e/ou avarias de grande monta. 3ª – Enquadramento do veículo nas condições acima por laudo de vistoria cautelar pericial, com aprovação do veículo sem restrição, em empresa de vistoria indicada pela concessionária D21 Motors. 4ª – Chave reserva em perfeitas condições de uso, manual do proprietário, certificado de garantia com as 
revisões realizadas dentro do prazo determinado pela montadora nos termos do manual do proprietário. 5ª – O veículo deve estar em perfeitas condições de uso, sem a necessidade de reparo e troca de peças. Caso haja a necessidade de pequenos reparos como pequenos riscos, amassados, trinca no para-brisa, substituição de pneus, etc., 
a avaliação estará sujeita ao desconto do serviço conforme tabela de preço das revendas D21 Motors. Os carros elegíveis nessa campanha devem ter ar-condicionado, vidros e travas elétricos e direção hidráulica/elétrica. Campanha válida somente na troca dos modelos em estoque da concessionária. Consulte outras versões, cores e itens nas 
concessionárias autorizadas da marca Caoa Chery-D21 Motors. As promoções constantes deste anúncio não são cumulativas entre si nem com nenhuma outra promoção que vier a ser veiculada no mesmo período. Condições válidas até 15/05/2019 ou enquanto durarem os estoques. Para mais informações, acesse www.d21motors.com.br. 

0800-772 4379
www.D21MOTORS.cOM.bR

SATISFEITOS.CLIENTES 100%AVALIAÇÃO DE QUEM MAIS  

ENTENDE DE

PAULA CAMARGO, PROFESSORA.

NUNCA VI 
UM ACABAMENTO 
TÃO PERFEITO.

PROPRIETÁRIA.

SE EU TIVER QUE 
RESUMIR O TIGGO 2 
EM UMA PALAVRA, 
É COMPLETO.

RAFAEL RAMOS, CONTADOR.
PROPRIETÁRIO.

LUCAS MENDES, JORNALISTA.
PROPRIETÁRIO.

EU NÃO TENHO
OUTRO CARRO
SEM O ASSISTENTE 
DE SUBIDA.

PROPRIETÁRIA.
MARCELA ALEKSANDRAVICIUS, BIOMÉDICA.

COM O ASSISTENTE, 
VOCÊ PARA NA 
SUBIDA E NÃO 
PRECISA NEM 
SE PREOCUPAR.

LOJAS ABERTAS NA GRANDE SÃO PAULO E CAPITAL TODOS OS DOMINGOS ATÉ AS 19h

PÓS-VENDA 
NOTA 10

109 CONCESSIONÁRIAS  
COMPLETAS, COM OFICINA E PEÇAS.

CONSULTE

CONDIÇÕES ESPECIAIS 

PARA PESSOA JURÍDICA.

IMPERDÍVELRECOMPRA
GARANTIDA

TABELA FIPE
NO SEU USADO

1ª PARCELA

SETEMBRO
2019

CENTRAL MULTIMÍDIA 9”
E DOCUMENTAÇÃO

GRÁTIS

DOC.
+

IPVA GRÁTIS

SEGURO TOTAL
8 PARCELAS DE

R$ 124,90

ENTRADA +

48
PARCELAS DE

R$ 899,00

ENTRADA

+ 24x
TAXA 0%

OU
planos

especiais

cliente pcd
C O N S U L T E  V E R S Õ E S

A PARTIR DE

R$59.990
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STJ manda soltar
Michel Temer
O Superior Tribunal de Justiça mandou nesta terça-feira, 14, soltar o ex-presidente e o 
coronel reformado da Polícia Militar João Baptista Lima Filho, porém, até a conclusão 
desta edição, o alvará de soltura ainda não havia sido expedido  Pág. 08
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Vaticano reconhece 
o 2o milagre e Irmã 
Dulce será santa
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Oitavas de fi nal da 
Libertadores terão 
início em 23 de julho
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Concurso público do 
Detran.SP encerra
inscrições nesta 4a
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Virada Cultural de 
SP terá reforço com 
mais de 5 mil PMs R
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Prefeitura combate pirataria 
de roupas na região do Brás
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[ Cena do dia ]

Recentemente celebramos 
a semana da Cidadania e 
Segurança. Em datas como 
essa, podemos refletir bem 
sobre o pertencimento, ren-
ovar o amor à Pátria e res-
peitar as pessoas ao nosso 
lado. As boas ações também 
tendem a aumentar. Mais 
perto do que se possa crer, 
existem vários exemplos de 
como fazer a coisa certa.

Não sei se todos irão se 
lembrar da atitude de um mo-
rador de São Paulo que, em 
março, período de fortes chu-
vas, usando sua moto aquáti-
ca, resgatou moradores ilha-
dos na região do Ipiranga, na 
zona sul de São Paulo após o 
temporal que atingiu a capital 
paulista.

Na cidade de Araraquara, 
uma cuidadora de idosos ac-
abou adotando uma senhora 
que vivia há mais de 40 anos 
em um hospital e a levando 
para casa para fazer parte da 
família. A paciente não tinha 
parentes. A atitude admirável 
ocorreu há dois anos e foi 
retratada a poucas semanas 
em um programa de tele-
visão. A adoção foi possível 
com um auxílio e boa vontade 
de uma assistente social.

Quem garante a segurança 
também consegue ajudar os 
que precisam. 

São cada vez mais comuns 
casos de policiais militares 
que realizam sonhos de cri-
anças que admiram a corpo-
ração. Levam alegria e amor 
para os lares dos mais neces-
sitados. Todos podem ajudar 
e dedicar parte do tempo 
para uma ação de cidadania.

As escolas são importantes 
centros de formação da in-

fância e juventude. 
São casos extraordinários 

de oficinas e outros projetos 
que dão certo dentro das uni-
dades graças ao empenho do 
professor e até daquela mãe 
que se oferece para colabo-
rar com o engrandecimento 
da escola. Ainda nas escolas, 
tenho orgulho de mencionar o 
Programa Educacional de Re-
sistência às Drogas (Proerd). 

Em São Paulo, o programa 
envolve policiais militares 
que comparecem às salas 
de aulas para palestrar sobre 
medidas de prevenção ao 
uso das drogas. Após as pal-
estras e ensinamento, alunos 
chegam ao ponto de pedirem 
para serem policiais quando 
adultos. Sinal que a aula deu 
certo e o lado do bem prev-
alece.

Cidadania também significa 
exigir um bom atendimento 
e apontar o que está errado. 
Por exemplo, alguém jogando 
lixo em local irregular, é pre-
ciso avisar os órgãos públi-
cos. Desrespeito nas filas de 
bancos e mercados. 

Há casos de vandalismo a 
prédios, pichações e depre-
dação de praças. Outra forma 
é participando de reuniões de 
bairros, quando moradores 
comunicam o que está errado 
e buscam soluções. Tudo isso 
influencia na segurança.

Sem debate, as situações 
ficam estagnadas. Deixo aqui 
um convite para as pessoas 
tentem tornar o ambiente 
mais agradável dentro e fora 
de suas casas. Manter um 
outro olhar diante das situa-
ções cotidianas, que benefi-
cie também o próximo. Isso 
faz parte da cidadania.

Cidadania faz 
parte da rotina

Coronel Alvaro Camilo
Secretário-Executivo da Polícia Militar

Artigo
[ opinião ]

 Direção veicular

O governador em exercício, Rodrigo Garcia, inaugurou nesta terça 
(14), em São Paulo, um novo local de exames práticos de direção vei-
cular para pessoas com defi ciência e mobilidade reduzida. O espaço 
fi ca no Centro de Tecnologia e Inovação – Imigrantes, na zona sul.
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Governo de São Paulo

LOTERIAS

Deu sorte hoje?
Mega Sena

Concurso n° 2150
11/05/2019
23 - 24 - 26 - 38 - 42 - 49

 
Lotofácil

Concurso n° 1813
13/05/2019 
01 - 02 - 04 - 05 - 07
08 - 11 - 13 - 14 - 15
16 - 17 - 20 - 23 - 25

Lotomania
Concurso n° 1968 
10/05/2019
02 - 04 - 08 - 12 - 13
17 - 21 - 22 - 31 - 53
54 - 56 - 68 - 69 - 82
86 - 93 - 94 - 97 - 98

Dupla Sena
Concurso n° 1934
11/05/2019
Primeiro sorteio 
07 - 10 - 21 - 38 - 42 - 45
Segundo sorteio
09 - 12 - 22 - 24 - 40 - 46

Federal
Extração n° 05387
11/05/2019

Prêmios Principais
Prêmio Bilhete  Valor (R$)
1º   50761         1.350.000,00
2º  89421              15.500,00 
3º  56302             14.000,00
4º  9141                 13.000,00
5º  33285              12.227,00

CARTA DO LEITOR

É muito interessante a Prefeitura 
de São Paulo regulamentar o uso 
dos patinetes elétricos nas ruas 
da capital, mas também é mui-
to importante lançar campanhas 
educativas, tanto para os usuários 
deste tipo de veículo, como para 
os pedestres. Já acompanhei um 
acidente entre eles, que quase 
terminou em troca de socos.
Deise Miranda

Os usuários dos patinetes elétri-
cos precisam respeitar o pedes-
tre, e vice-versa. Hoje, pelo gran-
de número de patinetes nas ruas, 
existe uma certa confusão sobre 
divisão de espaço. Parabéns ao 
prefeito Bruno Covas por regu-
lamentar este tipo de veículo na 
capital paulista.
Carlos Domingos Ferreira

O nosso presidente da República, 
Jair Bolsonaro, é mesmo um su-
jeito sem noção. Diz coisas sem 
pensar e acaba causando crises 
bobas no governo. Uma dessas 
coisa foi sobre uma possível in-
dicação do ministro Sergio Moro 
à próxima vaga que surgir no 
Supremo Tribunal Federal (STF), 
dizendo que vai "cumprir compro-
misso assumido" com o ex-juiz; 
este, por sua vez, negou qualquer 
tipo de acerto com o presidente 
neste aspecto. Depois, Bolsonaro 
vem com a conversa de transferir 

o Grande Prêmio Brasil de Fórmu-
la 1 para o Rio de Janeiro, sem, 
sequer, ter conversado com São 
Paulo. Absurdo a falta de preparo 
do nosso chefe da Nação.
Murilo Augusto

Soltaram Temer? Assim não dá 
para acredita na nossa Justiça. 
Ele deve estar rindo da cara dos 
brasileiros e dos desembargado-
res que garantiram sua liberdade.
Fabíola Machado da Veiga

Muito legal a reportagem sobre o 
segurança do Metrô, Ivan Carlos, 
que venceu o The Four Brasil. É 
importante sempre incentivarmos 
nossos talentos e ele é um grande 
astro, que esta sempre animando 
os passageiros do sistema metro-
viário depois de um dia tenso e 
intenso de trabalho.
Maura Fernandes

O governador de São Paulo, João 
Doria, vai encaminhar nossos 
policiais para intercâmbio com o 
Departamento de Polícia de NY. 
Espero que os nossos policiais, ao 
menos, aprendam boas maneiras 
na abordagem dos cidadãos, pois 
eles são muito arrogantes.
João Castro de Souza

Envie sua opinião para 
gil.campos@freesaopaulo.com.br 
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Greve nacional da 
educação HOJE

A educação no Brasil está 
seriamente ameaçada pelo 
governo de Jair Bolsonaro, 
que realiza cortes profundos 
no setor.  Em defesa do ensino 
público, profi ssionais da 
educação e estudantes vão 
parar hoje em todo o País. A 
greve é contra os cortes e a 
reforma da Previdência

O Ministério da Educação é um dos 
mais afetados pelo estrangulamento 
do orçamento, imposto por Bolsonaro, 
e graves erros de administração. Nas 
universidades federais o corte é de 
R$ 2,1 bilhões, mais de 30% das verbas. 
Já no ensino básico a tesoura do 
governo cortará R$ 914 milhões.

Somente no programa de apoio à 
infraestrutura das escolas, o corte será 
de R$ 273,3 milhões. A alfabetização de 
jovens e adultos perderá R$ 14 milhões 
dos R$ 34 milhões previstos. Institutos 
federais terão redução de R$ 860,4 
milhões.

Manifestamos todo apoio à luta 
dos trabalhadores e estudantes 
em defesa do ensino público de 
qualidade no Brasil e contra a 
reforma da Previdência 

Rumo à Greve Geral

Participe do ato em defesa 
da educacão hoje (15/5), 

às 14h, no Masp.

Diretores Responsáveis: Elaine Damásio e Francisco Duarte Reis. Redação e Revisão: Rogério Malaquias, MTb. 21.307-SP e Paulo Iannone, MTb 66.749-SP. 

Arte: Maria Fígaro, Mtb 25.888. Sede: Rua Serra do Japi, 31 – Tatuapé - CEP: 03309-000 – São Paulo – SP. Fone: (11) 2095-3600. Fax: 2098-3233. 

Publicação:

Participe das manifestações convocadas pelas Centrais 
Sindicais.  Rumo à GREVE GERAL em 14/6!
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Avião que caiu em SP com Roger Agnelli 
não podia fazer voo privado, diz Cenipa

TJ-SP inicia transferência de 9,5 milhões 
de volumes de processos para Jundiaí

Mais de três anos após 
o acidente, um relatório 
aponta que o avião que 
transportava o empresário 
e ex-presidente da Vale 
Roger Agnelli não tinha 
autorização para utilizar o 
aeroporto do Campo de 
Marte, na zona norte da 
cidade de São Paulo. A ae-
ronave caiu em março de 
2016, deixando sete mor-
tos, dentre passageiros e 
o piloto.

Segundo relatório do 
Centro de Investigação e 
Prevenção de Acidentes 
Aeronáuticos (Cenipa), o 
avião não poderia circular 
em “áreas densamente 
povoadas”. “Dessa forma, 
o pouso e a tentativa de 
decolagem do PR-ZRA em 
SBMT (Campo de Marte), 
sem autorização especial 
de autoridade competen-
te, caracterizou a violação 
de requisitos.”

Além disso, o texto apon-
ta que a aeronave (de pro-
priedade de Agnelli e de 
construção amadora) tinha 

autorização apenas para 
educação e recreação de 
quem as construiu, por ser 
considerada “experimen-
tal”. Ela não poderia, por-
tanto, ser utilizada para o 
transporte privado de pas-
sageiros. 

Na data do acidente, 
Agnelli viajava para o Rio 
de Janeiro com familiares 
para um compromisso 
social. A aeronave havia 
saído de Campo de Marte 
por volta das 17h, alcan-

çando pouco menos de 
20 metros antes de cair 
sobre uma residência da 
região. 

O relatório aponta que 
uma varredura na pista 
após o acidente não en-
controu qualquer material 
que pudesse ter se des-
preendido da aeronave. 
Além disso, os bombeiros 
também não identifi ca-
ram indícios de qualquer 
colisão, embora tivessem 
aves na região.

O Tribunal de Justiça de 
São Paulo (TJ-SP) iniciou, 
nesta terça-feira, 14, o pro-
cesso de transferência de 
seu acervo de processos do 
Arquivo do Ipiranga, na ca-
pital, para Jundiaí cidade do 
interior paulista. O processo 
envolve o transporte de 9,5 
milhões de volumes, que 
vão encher 8 mil caixas por 
dia, durante seis meses.

De acordo com a Corte, o 
gasto atual para guardar a 
papelada é de R$ 16 milhões 
e, com o envio para a cidade 

no interior do Estado, haverá 
economia de R$ 7,6 milhões. 
“Em Jundiaí, os processos 
fi carão sob a responsabilida-
de de empresa especializa-
da na prestação de serviços 
de armazenamento, guarda 
e gerenciamento informati-
zado (Iron Mountain)”, afi rma 
a Corte, por meio de nota.

“No Arquivo do Ipiranga, 
até esta data, eram cata-
logados 20 mil processos 
anualmente; com a trans-
ferência, ação que o TJ-SP 
chama de ‘Operação Jun-

diaí’, já que foram necessá-
rios vários estudos antes da 
concretização da mudan-
ça, o número passará para 
210 mil/mês, totalizando 
2.520.000 por ano - bem 
mais impactante para o 
cumprimento da Resolução 
637/13 (Tribunal de Justiça 
de São Paulo) e da Reco-
mendação 37/11 (Conselho 
Nacional de Justiça), que 
preveem a identifi cação dos 
processos, respeitando-se 
diretrizes e tabela de tem-
poralidade”, diz a Corte.

Operação Comércio Legal combate a 
pirataria de roupas na região do Brás

A Prefeitura de São Paulo 
e o Departamento Estadual 
de Investigações Criminais 
(Deic) iniciaram às 6h30 des-
ta terça-feira (14) mais uma 
ação da Operação Comercio 
Legal de combate à pirataria. 
Desta vez, a ação se con-
centrou no comércio ilegal 
de itens de vestuário em um 
shopping na Rua João Teo-
doro, no Brás, região central 
da capital.

Segundo o prefeito Bruno 
Covas, são quatro estabe-
lecimentos distintos e ape-
nas um deles tem alvará 
com a prefeitura. “São 500 
boxes. Todos vendendo 
mercadoria pirata. Tudo 
será apreendido. O estabe-
lecimento com alvará tem 
o prazo de cinco dias para 
apresentação de defesa e 
os outros três já serão la-
crados”, disse, na ocasião.

Com respaldo judicial, a 
operação contou com o apoio 
de 150 agentes da Guarda 

Civil Metropolitana (GCM) e 
de mais de 100 profi ssionais 
que atuam no carregamento 
dos caminhões, dos quais 40 
são da prefeitura e os demais 
das marcas envolvidas. A Po-
lícia Civil participou da ação, 

por meio do Deic, com 25 
policiais e aproximadamente 
20 viaturas.

“Já identifi camos alguns 
galpões nos andares de 
cima que estão fechados e 
que também devem conter 

mercadoria pirata. A opera-
ção deve durar mais um ou 
dois dias”, destacou Covas.

Segundo o delegado 
Wagner Carrasco, titular 
da 1ª Delegacia de Investi-
gações Sobre Propriedade 

Imaterial (Antipirataria), fo-
ram retiradas cerca de 36 
toneladas de itens irregu-
lares das galerias. “Todos 
os indivíduos identifi cados 
como responsáveis pelos 
boxes responderão crimi-

nalmente por isso”, afi rmou.
Os imigrantes que traba-

lhavam nos boxes receberão 
atendimento social da pre-
feitura por meio da Secre-
taria Municipal de Direitos 
Humanos e Cidadania.
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A Virada Cultural, que se 
realiza em São Paulo neste 
fi m de semana, contará com 
5.290 policiais no sábado (18) 
e 5.678 no domingo (19) nas 
ruas da cidade, de acordo 
com a Polícia Militar. O evento 
promete ser a maior edição 
dos últimos anos. São espe-
radas cerca de 5 milhões de 
pessoas nos dois dias de sho-
ws e atividades culturais.

A região do Centro deve 
concentrar o maior púbico, 
onde haverá 25 pontos de 
policiamento poucos a áreas 
de concentração dos eventos. 
Entre eles, serão 22 bases co-
munitárias móveis e três pos-
tos policiais fi xos na região do 
Vale do Anhangabaú, na Pra-
ça Roosevelt e no Centro de 
Operações da PM (Copom). 
Além do efetivo nesses pon-
tos, haverá equipes em moto-
cicletas e viaturas

A operação dê segurança 
da Virada também contará 
com o efetivo da Guarda Civil 
Metropolitana (GCM), que ain-
da não divulgou o número de 
efetivo dedicado ao evento, e 

um apoio especializado com 
Batalhão de Choque, cavala-
ria e agentes de trânsito. 

A PM e a GCM realizaram, 
nesta terça-feira, 14, uma 
reunião com a Secretária 
Municipal de Cultura e com 
empresas de transporte da 
capital para acertar detalhes 
do evento deste fi m de se-

mana. Participaram represen-
tantes do Metrô, da CPTM, da 
SPTrans, da Companhia de 
Engenharia de Tráfego (CET), 
da concessionária ViaQuatro 
(que opera a Linha 4-Amarela 
do metrô) e da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde.

A PM decidiu ampliar os nú-
meros de postos de coman-

do na região central, de um 
para três, após o balanço da 
operação na Virada Cultural 
no ano passado. Na ocasião, 
durante a madrugada entre 
os dois dias de evento, dos 
prédios da Polícia Civil foram 
pichados e pessoas subiram 
em cima de uma viatura da 
corporação.

Virada Cultural de SP terá reforço 
de mais de 5 mil PMs na segurança

Prefeito de Ilhabela é afastado da
função público em operação da PF

Força Nacional cerca prédio do MEC 
em véspera de protesto contra cortes

O prefeito de Ilhabela, Már-
cio Tenório (MDB), foi afas-
tado da função pública no 
âmbito da Operação Prelú-
dio II, defl agrada pela Polícia 
Federal na manhã desta ter-
ça-feira, 14. A investigação 
apura crimes de fraude à 
licitação, superfaturamento 
de preços, corrupção ativa e 
passiva, lavagem de capitais 
e associação criminosa. Ou-
tros cinco investigados, sem 
foro privilegiado, também 
foram afastados.

A Polícia Federal realizou 
buscas em 21 endereços, 
entre eles a residência e o 
gabinete do atual prefeito. 
Os agentes cumpririam ain-
da três mandados de prisão 
preventiva e uma medida 
cautelar.

No caso de Tenório, o afas-
tamento e os mandados de 
busca foram determinados 
pelo Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo (TJ-SP), 
com base na representação 
da Polícia Federal e no pare-
cer favorável do Ministério 
Público Estadual.

Já o Juízo Criminal de Ilha-
bela acatou parcialmente o 

pedido de prisão, busca e 
apreensão e afastamento 
de função dos outros en-
volvidos. O novo inquérito 
tem como base os materiais 
apreendidos na Operação 
Prelúdio I, iniciada em outu-
bro de 2017.

A investigação constatou 
que, no início da atual ad-
ministração municipal, em 
2017, houve a “rescisão ami-
gável” de um contrato entre 
a prefeitura e uma empresa 
que deixou de processar re-
síduos de podas e folhas e 
da construção civil resíduos 
por quatro meses.

O prédio do Ministério da 
Educação (MEC) está desde 
o início da manhã desta terça-
-feira, 14, cercado por homens 
da Força Nacional. A solicita-
ção da segurança extra foi fei-
ta pelo próprio MEC, por causa 
do protesto contra o contin-
genciamento de R$ 7 bilhões 
no setor, previsto para quarta. 
Os portões de entrada do pré-
dio permaneceram fechados 

desde o início do dia. 
“Temos de estar prepara-

dos para evitar qualquer tipo 
de problema Simples assim”, 
afi rmou o secretário executivo 
do MEC, Antonio Paulo Vogel. 
“Sempre quando tem uma 
manifestação, todas as áreas 
do governo se preparam para 
evitar dano ao patrimônio e 
danos às pessoas, as forças 
estaduais acompanham”, 

completou.
Questionado sobre a greve, 

o ministro Abraham Weintraub 
não quis falar sobre o tema. 
Vogel, por sua vez, disse não 
estar acompanhando o movi-
mento. O secretário-executivo 
também evitou dizer se há 
possibilidade de retaliação a 
dirigentes ou universidades 
que forem palco de manifesta-
ções contra o governo.
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NECRÓPOLE
Fone (11) 3916-6329 ou 3916-6407
Via Anhanguera Km 23,2 
(Próximo ao Rodoanel)

ADMINISTRAÇÃO  DE  VENDAS  
Fone (11) 3831-7001 ou 3831-2611
Rua Brigadeiro Gavião Peixoto,265
City Lapa  -  São Paulo – SP 

Conforto e atenção 
Funcionamento 24 horas
Equipe de Vigilância 
Estacionamento e Lanchonete 24 horas
Planos Preventivos
Pronto Sepultamento
Diversas formas de pagamento
Adquira seu jazigo familiar

www.cemiteriojaragua.com.br
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CITROËN	- LE	MANS
REVISE	SEU	CITROËN	CONOSCO	E	FIQUE	TRANQUILO.

ü SOMOS	O	MAIOR	GRUPO	CITROËN	DO	BRASIL.
ü ESPECIALISTAS	NO	SEU	CITROËN.
ü ATENDIMENTO	COM	HORA	MARCADA.
ü NOSSOS	TÉCNICOS	SÃO	TREINADOS	PELA	FABRICA.
ü SERVIÇOS	E	PEÇAS,	COM	UM	ANO	DE	GARANTIA.
ü SERVIÇO	DE	FUNILARIA,	PINTURA	E	SEGURADORA.
ü PNEUS	EM	ATÉ	10	VEZES	SEM	JUROS	(Consulte).

Ø Central	de	agendamento:	0300	700	0300.
Ø WhatsApp:	(19)	99770	8492.
Ø Site:	www.citroenlemans.com.br

SP	ZN	- CASA	VERDE
AV.	ENG.	CAETANO	ALVARES,	
3450.	(11)	2208	9000

SP	ZL	– VILA	PRUDENTE
AV.	LUIZ	IGNÁCIO	DE	ANHAIA	MELLO,	
1863.	(11)	2067	5000

OSASCO	– PQ	CONTINENTAL
AV.	MANOEL	PEDRO	PIMENTEL,	
959.	(11)	2284	4000

Inscrições para concurso 
público do Detran.SP 
encerram-se nesta quarta

Acaba às 14hs desta quarta-
-feira (15) o prazo para os in-
teressados em participar no 
concurso público do Depar-
tamento Estadual de Trânsito 
de São Paulo (Detran.SP) fa-
zerem suas inscrições, no site 
da Fundação Carlos Chagas 
(FCC). São oferecidas 400 va-
gas em todo o Estado.

O link direto para as ins-
crições é bit.ly/InscricaoDe-
tranSP. Quem tem nível médio 
pode se candidatar a uma das 
200 vagas para o emprego 
público de ofi cial de trânsito. A 
taxa de inscrição custa R$ 45 
e o salário inicial é de R$ 1.863.

Outras 200 vagas são desti-
nadas aos formados em curso 
superior de qualquer área do 
conhecimento com habilita-
ção, no mínimo, na categoria B 
(carro). O custo para concorrer 
ao emprego público de agen-
te de trânsito é de R$ 75 e o 
salário inicial é de R$ 4.657,50.

As vagas abrangem todas as 
regiões administrativas do Es-

tado e estão distribuídas entre 
224 cidades. Para a capital e 
a Região Metropolitana de SP 
estão reservadas 73 oportuni-
dades de emprego.

Entre os requisitos estão: ter 
idade mínima de 18 anos com-
pletos até a data de admissão, 
CPF regular, não ter antece-
dentes criminais e estar em 
dia com a Justiça Eleitoral.

É permitido se inscrever para 
as duas carreiras, indicando o 
código da opção e a cidade 
da vaga para qual pretende 
concorrer. Dúvidas podem 
ser esclarecidas pelo telefone 
(0XX11) 3723-4388, de segun-

da a sexta-feira (dias úteis), 
das 10h às 16h.

Os candidatos têm menos 
de dois meses para fi nalizar a 
preparação para o concurso. 
As provas para as duas car-
reiras serão aplicadas no dia 
7 de julho, em local a ser in-
formado pela FCC. A publica-
ção do edital de convocação 
está prevista para o dia 14 de 
junho. No portal do Detran.SP 
(detran.sp.gov.br) o interessa-
do encontra dicas de estudos 
para essa reta fi nal. O acesso 
ao material pode ser feito nes-
te link: http://bit.ly/DicasCon-
cursoDetranSP .
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STJ manda soltar Temer e coronel Lima 
e troca prisão por medidas cautelares

Por 4 a 0, a Sexta Tur-
ma do Superior Tribunal 
de Justiça (STJ) mandou 
nesta terça-feira, 14, sol-
tar o ex-presidente Michel 
Temer (MDB) e o coronel 
João Baptista Lima Filho, 
amigo de Temer. Ambos 
foram presos no âmbito 
da Operação Descontami-
nação, desdobramento da 
Lava Jato que atribui ao 
ex-presidente o papel de 
líder de organização crimi-
nosa que teria desviado, 
em 30 anos de atuação, 
pelo menos R$ 1,8 bilhão.

Prevaleceu na sessão o 
entendimento de que os 
fatos apurados na investi-
gação são “razoavelmente 
antigos”, relacionados à 
época em que Temer ocu-
pava a vice-presidência da 
República, e que os crimes 
não teriam sido cometidos 
com violência, o que justifi -
ca a substituição da prisão 
por medidas cautelares.

Temer e o coronel Lima 

estão proibidos de man-
ter contato com outros in-
vestigados, de mudar de 
endereço ou ausentar-se 
do país - também terão os 
bens bloqueados e serão 

obrigados a entregar o 
passaporte. O ex-presi-
dente ainda não poderá 
ocupar cargo de direção 
partidária. 

“Não se pode prender 

porque o crime é revol-
tante, como resposta a 
desejos sociais de justiça 
instantânea. Manter solto 
durante o processo não é 
impunidade como social-

mente pode parecer, mas 
sim garantia, só afastada 
mediante comprovados 
riscos legais”, observou o 
presidente da Sexta Tur-
ma, ministro Nefi  Cordeiro, 

último a votar no julga-
mento.

“Juiz não enfrenta crimes, 
não é agente de seguran-
ça pública, não é controla-
dor da moralidade social 
ou dos destinos da nação. 
Deve conduzir o processo 
pela lei e a Constituição, 
com imparcialidade e so-
mente ao fi nal do proces-
so, sopesando as provas, 
reconhecer a culpa ou 
declarar a absolvição. Juiz 
não é símbolo de combate 
à criminalidade”, comple-
tou Cordeiro.

O ministro destacou que 
Justiça exige “segurança 
e estabilidade” “A todos 
a Justiça se dá por igual. 
Cabem as garantias pro-
cessuais a qualquer réu, 
rico ou pobre, infl uente ou 
desconhecido. O critério 
não pode mudar”, frisou 
Nefi  Cordeiro, ao apontar 
ilegalidade na prisão pre-
ventiva de Temer e do co-
ronel Lima.
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RENDA FAMILIAR
A PARTIR DE

1.600,00R$

SAIA JÁ DO ALUGUEL!

M   RE
NO QUE É SEU!

M   RE
NO QUE É SEU! SUBS ÍD IO  DE  ATÉ

R$  47.500**

Ligue 4003-2230 tenda.comtenda.com
ACESSE

INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO

CRECI/SP 19766-J

*Informe-se sobre tabela de preços vigentes e condições de pagamento com os consultores de vendas. **O valor máximo do subsídio pode variar de acordo com a faixa de renda e o município, nos termos das normas legais vigentes.

*

ENTRADA
ZEROA P

AR
TIR

 DE *

Rodrigo e Giane Pinheiro
Proprietários de um Tenda

Residencial Napoli/SP

1.600R$M   RE
SUBS ÍD IO  DE  ATÉ

R$  47.500

ENTRADA
ZEROA P

AR
TIR

 DE *ZERO*ZERO
Rodrigo e Giane Pinheiro

Proprietários de um Tenda
Residencial Napoli/SP
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Jogos de Cruzeiro e Palmeiras abrem as
oitavas da Libertadores em 23 de julho

Um dia depois da realiza-
ção do sorteio dos confron-
tos das oitavas de fi nal e do 
resto do chaveamento da 
Copa Libertadores, a Con-
federação Sul-Americana 
de Futebol revelou nesta 
terça-feira a tabela da próxi-
ma fase da competição, que 
será retomada na segunda 
metade de julho, pouco de-
pois da realização da Copa 
América no Brasil. Cruzeiro 
e River Plate serão os pri-
meiros times brasileiros a 
jogar.

De acordo com a entida-
de, River Plate e Cruzeiro 
abrirão as oitavas de fi nal da 
Libertadores em 23 de julho, 
uma terça-feira, às 19h15, no 
Monumental de Nuñez, em 
Buenos Aires. No mesmo 
dia, às 21h30, o Palmeiras 
fará o primeiro duelo con-
tra Godoy Cruz, no estádio 
Malvinas Argentinas, em 
Mendoza.

Outros três clubes brasi-
leiros entrarão em campo 

no dia seguinte Às 19h15, o 
Internacional jogará contra 
o Nacional, no estádio Gran 
Parque Central, em Mon-
tevidéu, no Uruguai. Mais 
tarde, às 21h30, Flamengo 
e Athletico-PR iniciarão os 
seus duelos contra Emelec 
e Boca Juniors, respectiva-
mente. Os cariocas jogarão 
no estádio George Capwell, 
em Guayaquil, no Equador, 
enquanto os paranaenses 
vão atuar em casa, na Arena 
da Baixada.

O último time do Brasil a 
entrar em campo na roda-
da de ida das oitavas de fi -
nal será o Grêmio. No jogo 
único do dia 25 de julho, 
uma quinta-feira, o Grêmio 
receberá o Libertad, do 
Paraguai, às 21h30, na sua 
arena em Porto Alegre. A 
rodada de volta, na semana 
seguinte, de 30 de julho a 
1.º de agosto, terá a mesma 
sequência de datas e horá-
rios nos compromissos dos 
clubes brasileiros.
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Publicidade Legal

Anuncie

   EMPREGOS 
 PRECISA-SE 

 RENDA EXTRA 
 Negócio próprio. 
R $ 2 . 0 0 0 / R $ 1 0 . 0 0 0 
Info:98214-7132 Whats 

 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 

 CUIDADOR(A) IDOSOS 
 Curso até 3x. Indic p/ 
várias regiões em Ca-
sas de Repouso ou do-
miciliar. Possib ganhos 
até R$2,500 + benef. 
F : 2 3 6 2 - 4 2 3 2 / 3 5 3 5 -
1383 

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

 OP CAIXA/ATENDENTE 
 Masc/fem c/s exp, salá-
rio até R$1.530 + benf 
p/ rede restaurantes 
fast-food em várias re-
giões. Of e cobramos 
treinamentos p/ s/ exp. 
F:3535-1383 

 IMÓVEIS 
 ALUGA-SE 

 SALA COMERCIAL 
 A 50 metros do Sho-
pping e Metrô Santa 
Cruz. 34m², 2 banhei-
ros, copa, terraço, vaga 
p/ 1 carro e estaciona-
mento rotativo. Whatsa-
pp: 99933-8282 

Aluga-se
Sala Comercial

Tel. 11 3106-3416 ou 
94088-3269.
Creci.92.060

Bela Vista, 45m², 
com 02 w.c, cozinha 
e uma vaga de gara-
gem toda reformada.

Ver a Rua: Ramon 
Penharrubia.

Astróloga do amor!

F: 98419-8522     
5666-8685

F: 98419-8522     

Seu amor de volta 
em 24 horas, 

realiza todos tipos 
de trabalhos. ALUGO QUARTO 

MOBILIADO P/ RAPAZES

Incluso água, 
luz, Wi-fi.

 R$500,00.

F: 97614-3594

R: 21 de Abril, 
Nº190.

PRECISANDO 
DE

DINHEIRO?

PRECISANDO 
DE

DINHEIRO?

Confi ra as nossa opções 
de crédito!

 Assalariados e bancário
mesmo c/ restrição

 Funcionário Público,
aposentado e pensionista.

Através de cheque ou 
déb. em conta.

A melhor solução você 
encontra aqui.

 Assalariados e bancário

 Funcionário Público,

11 3257-9246 / 3259-7530
11 94965-5123

COMPRO

Jóias
em geral

95989-6877
Alameda Iraê nº 425 sala 2

Travessa da  Av. Moema
Metrô Moema

OURO

Convocação

“Convocamos a todos os proprietários e associados para a 
Assembleia Geral Ordinária, que se realizará na Sede Social 
à Rua Suíça, 11 – Parque Suíça – Caieiras/SP, no dia 26 de 
maio de 2019 (26/05/19), em primeira chamada com mais de 
50% dos associados às 9:30 horas e em segunda chamada 
às 10:00 horas, com os associados presentes, que delibera-
rão sobre a seguinte pauta: 1º) Apreciação e aprovação das 
contas e balanços da diretoria quanto ao exercício anterior; 
2º) Reajustamento dos valores das cotas de manutenção 
pelo índice IGPM 8,64%; 3º) Venda do veículo Celta e com-
pra de outro; 4º) Atualização do sistema rádio comunicação; 
5º) Fechamento da área externa da Academia; 6º) Assun-
tos Gerais. (participação do Sr. Cristiano representante da 
Wscan); Que questionamento deverão ser apresentados 
com 72 hs. De antecedência, sob pena de não serem deba-
tidos em Assembléia. WLADIMIR PANELLI – PRESIDENTE”

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS E PROPRIETÁRIOS DO PARQUE SUÍÇA
CNPJ. 57.378.432/0001-58

Para Galpões e Residências
Venha nos visitar em um de 

nossos endereços!

Rodovia Tancredo de Almeida 
Neves Nº 4800, Caieiras

Estrada velha de Campinas
(11) 94448-1631  
(11) 99902-1631

 estruturasmetalicasusadas
@bol.com.br

FEIRÃO DE 
MATERIAIS USADOS

Atendimento de Seg a Sex
08:00h ás 17:00h

Sábados até as 15:00h

REST. V. CARRÃO
NOBRE TKT

R$ 55,00 LA CARTE

99896-6776
99391-3889

LUCRO 
LIQ. 

R$18MIL. 
PREÇO 

R$280MIL 
200M²/90 

LUG. VENDE 70 ALMOÇO/D 
DE LONGE, MELHOR REST. 

DA REGIÃO.
MELHOR OPORTUNID.

SALÃO
COMERCIAL

Vendo!
ÓTIMA

LOCALIZAÇÃO,
METRÔ ALTO DO 

IPIRANGA
EXCELENTE PARA 

RENDA, LOJAS, 
DIVERSAS,

DEPÓSITOS, ETC...
200m²

R$ 690 Mil

 ESTUDO
PROPOSTAS.

Rua Salvador Simões, 947

5062-6811
99364-4130
96720-1235

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

À LA CARTE 
Próximo ao estádio do Morumbi

Faturamento aproximadamente 
55/60MIL 

Sistema informatizado com tablets, 
impressoras.

cozinha equipada com frezzers, 2 
fogões industriais, escritório

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

Valor R$ 170Mil

99861-7038

Faturamento aproximadamente 55/60 mil

 VAGA P/ RAPAZ 
 Apto familiar. Próx mt 
Vergueiro F:3207-1493 
c/ Meire 

 VENDE-SE 

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

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

 VENDO/ALUGO 
 Vendo casas cond Z 
sul, apto 100m² Moe-
ma, apto 79m² Ipiranga, 
Terr 300m² c/3 casas Z 
leste. ALUGO av Interla-
gos salão 250m², salas 
20/30m² c/wc, internet. 
Brooklin sala 27m² e 
vaga. Tel.99102-7883. 

 VD/ALUGO 
 Sala 44m² c/ wc + copa. 
Av Ipiranga/Rio Branco. 
98114-2427 

 SITIOS E CHÁCARAS 

 CHÁCARA CAMBUÍ MG 
 2000m² casa R$-
55mil, ac carro facilito. 
3000m² c/ nascente 
R$35mil. Rod F Dias 
150km F:96215-6802 

 NEGÓCIOS 
 DINHEIRO 

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

 OPORTUNIDADE 

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

 SERVIÇOS 
 ESOTERISMO 

 TRAGO SEU AMOR 
 De volta em até 24 hrs. 
F:(11)98102-0061 whats 

 IND. PROFISSIONAL 
 TELEFONES 

 VENDE-SE LINHA 
 Tel e fi bra c/ internet 
e tv mesmo c/ res-
trição F:2773-8573/
94026-9707whats 

 BELEZA ESTÉTICA 

 ESTUDIO TERAPÊUTICO 
 Acumputura e massa-
gem relaxante. F:95173-
9576/ 22951197 

 ROSE MASSAGENS 
 Tailandeza e nuru. 
F:98776-9176/ 2094-
5860 

 CURSOS 

 ASSOCIAÇÃO DE CABE-
LEREIROS 
 Promoção curso de 
cabelereiro, manicure 
e pedicure. R$100,00 
mensal F:3315-
8089/96499-5448 

     

   Venda seu
peixe

11 95127-3215

[ horóscopo ]

virgem

Sua facilidade de fazer 
as coisas e o sucesso 
resultante levantarão 
o seu espírito. Mostre 
gratidão. Seus níveis 
de energia são bons e 
estão motivados.

Mudanças de humor 
vão segui-lo hoje. Você 
vai insistir em levar as 
coisas a sério, mas não 
vá muito longe. Sua dieta 
é culpada por eventuais 
problemas estomacais 
que você está sentindo.

Os confl itos que estão 
acontecendo não vão 
atingir você e você vai 
ser o único a suavizá-los. 
Muito bem! O contato hu-
mano será a melhor forma 
de acalmar sua mente.

Você está pronto para 
enfrentar a si mesmo, 
pronto para tirar as conclu-
sões certas e começar de 
novo. Alguns problemas 
com seus ligamentos irão 
colocar um amortecedor 
sobre seu dia..

Alguns conselhos 
de fora vão tranquili-
zá-lo sobre profundas 
convicções que você 
tem. Tudo o que resta 
é agir de acordo com 
esses conselhos.

Suas dúvidas irão se 
esclarecer e você vai 
achar isso encorajador. 
Todo mundo vai querer 
ter a sua energia hoje. 
Você vai se sentir muito 
mais confortável em sua 
própria pele.

Sua autoconfi ança está 
em alta e seu desejo de 
vida vai aliviar o clima 
em torno de você. As 
pessoas vão gostar de 
você! Seria uma boa ideia 
dar uma olhada na sua 
dieta. 

Você vai conseguir esta-
belecer um bom equilíbrio 
entre o trabalho e a sua 
vida privada hoje. Algumas 
pessoas exigem muito de 
você. Certifi que-se de que 
você é capaz de aguentar 
isso.

Você terá que fi car 
longe de sua rotina diária. 
Faça isso antes que você 
se sinta completamente 
saturado. Uma sensação 
de bem-estar interior lhe 
permitirá colocar as suas 
ideias em perspectiva.

Cresce a pressão em 
torno de você. Não se 
deixe afastar de seus 
objetivos. Você sabe 
que está certo. Você tem 
sinais de cansaço, o que 
não o impede de agir.

Você vai se esforçar 
para preparar melhor o 
seu entorno. Você preci-
sa resolver suas coisas. 
Não se afunde em suas 
emoções, isso lhe suga 
energia.

Você está entusiasmado 
e de bom humor. Você 
está desfrutando de uma 
atmosfera agradável e 
amigável. Você está dinâ-
mico, com grande energia 
mental neste momento.

áries

libra escorpião sagitário capricórnio aquário peixes

touro gêmeos câncer leão

Incontrolável
Globo, 13h59 Unstoppable. 

EUA. Ação. Direção Tony Scott. 
Com Denzel Washington, Chris 
Pine Uma composição carre-
gada de produtos altamente 
tóxicos está desgovernada e o 
perigo é iminente. Um condu-
tor e um maquinista experiente 
precisam evitar que uma pe-
quena cidade em seu caminho 
seja destruída. A única saída 
é botar em prática uma ope-
ração muito arriscada, mas o 
tempo corre contra eles.

[ fi lmes ] 

Foto: Divulgação
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Anuncie no

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 /    

AUTO MOTO ESCOLA VILA GOMES CARDIM

1ª HABILITAÇÃO ADIÇÃO

R$ 599,00 R$ 490,00

CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES - B

CARRO OU MOTO
COM 20 AULAS PRÁTICAS

CARRO OU MOTO
COM 15 AULAS PRÁTICAS

PROMOÇÃO DO TRIMESTRE

 Metrô Carrão - RUA SERRA DE BOTUCATU, 891

2092-5677 / 97711-7944

Cobrimos todos os orçamentos por escrito.

APOSENTADORIA
Ligue e agende sua visita!

*Aposentadoria por idade
*Aposentadoria por tempo de contribuição

*Aposentadoria especial *Revisões

11 3159-4145 / 94770-2137

Procuramos toda sua documentação 
referente a insalubridade.

R. Marconi, n° 23- 2° andar, Sl. 06 – República- SP
Travessa da 7 de Abril

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 27 VAGAS
TRIAGEM COM

HORA MARCADA

CRÉDITO PRÉ APROVADOS!

CRÉDITOS DE ATÉ R$ 800.000,00

ENTRE EM CONTATO: (11) 3181-5965/ (11) 96385-0105
Atendimentocentral01@bol.com.br

Para capitalizar compra de imóvel e reformas,
veículos automotores/ caminhão, Utilitário, passeio, estética, 

plástica e outros empreendimentos

PLANTÃO NOS
FINAIS DE SEMANA!

SEM CONSULTA AO 
SPC E SERASA!

SEM TAXA
ANTECIPADA!

R$ 3.000,00 = 48x de R$ 73,12
R$ 20.000,00 = 72x de R$ 325,88
R$ 70.000,00 = 96x de R$ 853,12

R$ 150.000,00 = 240x de R$ 731,25

Terrenos Litoral Sul!!!  
100% escriturado.

Terrenos de 300 M²  Plaino, com entrada 
á partir de R$ 1.490,00 Facilitada e 

mensais à partir de R$ 250,00. Temos 
algumas unidades com preço promocional 

de à vista R$ 24,000.00 
( Vinte e quatro mil Reais).

Direto com o proprietário.
Informações : 

Fone: (11) 2365-5808
Cel:    (11) 9.8967-3755

Você Sabia!

www.sonoraweb.com.br

VOLUME ALTO NOS FONES DE OUVIDO, TV E RÁDIO
DIFICULDADE PARA ESCUTAR CONVERSAS

São alguns dos sinais da
PERDA AUDITIVA!!! 

APARELHOS AUDITIVOS
A MELHOR TECNOLOGIA PELO MENOR PREÇO

FONE: 11 4750-1221 / 11 96700-4322
AV. Guapira,184 Tucuruvi

(300 metros do metrô Tucuruvi)

São alguns dos sinais da



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

O Papa Francisco assinou 
nesta segunda-feira, 13, um 
decreto que reconhece o se-
gundo milagre atribuído a Irmã 
Dulce e fará com que ela seja 
proclamada santa. Irmã Dulce 
foi beatifi cada em 22 de maio 
de 2011. A informação foi divul-
gada pelo Vatican News, canal 
ofi cial de comunicação da San-
ta Sé. O site afi rma que a cano-
nização da Irmã Dulce aconte-
cerá em celebração solene de 
canonizações. 

O milagre é atribuído à interces-
são da Beata Dulce Lopes Pontes 
(nome de batismo: Maria Rita Lo-
pes de Sousa Brito), conhecida 
como Irmã Dulce - “O Anjo bom 
da Bahia”, recordada por sua 
obras de caridade e de assistên-
cia aos pobres e necessitados. 

Religiosa da Congregação 
das Irmãs Missionárias da Ima-
culada Conceição da Mãe de 
Deus, a Beata Irmã Dulce nas-
ceu em Salvador em 26 de maio 
de 1914 e ali faleceu em 22 de 
maio de 1992.

Vaticano reconhece segundo milagre 
e Irmã Dulce será proclamada santa

 

  

Bruno Gagliasso publi-
cou uma foto sensual ao 
lado da mulher Giovanna 
Ewbank nesta segunda-
-feira, 13, e recebeu um 
comentário sobre a pa-
ternidade e maternidade 
de ambos. Uma internau-
ta disse ter “ranço desse 
casal” após comentar que 
“fi lhos biológicos que é 
bom nada, né?”.

O ator, educadamen-
te, respondeu o comen-

tário e foi elogiado por 
muitas outras pessoas. 
“A Giovanna costuma di-
zer que aprendeu com a 
vida que não existe essa 
de biológico ou natural 
quando ser mãe e pai é 
amar incondicionalmente, 
cuidar, educar e proteger 
alguém. Eu aprendi tam-
bém! Torço para a vida te 
dar essa oportunidade. 
De coração”, escreveu 
Gagliasso.

Lady Francisco sofreu 
complicações respirató-
rias após uma cirurgia 
para corrigir uma fratura 
no fêmur e teve de ser 
internada no domingo, 12. 
Ela segue na UTI do Hos-
pital Unimed-Rio, na Barra 
da Tijuca, bairro da zona 
oeste do Rio de Janeiro, 
sem previsão de alta. 

De acordo com boletim 
divulgado pelo médico 
Paulo Henrique Ribeiro 
Bloise, o objetivo princi-
pal é que a atriz seja libe-
rada da ventilação mecâ-
nica. 

Aos 79 anos de idade, 
Lady Francisco atuou 
como Lorraine, no ano 
passado, na novela ves-
pertina da TV Globo Ma-
lhação: Vidas Brasileiras. 
Ela começou a extensa 
carreira em telenovelas 
em 1972, na antiga TV 
Tupi, em Jerônimo: o he-
rói do sertão. Nos anos 
1990, interpretou a gene-
ticista Yara em Barriga de 
Aluguel. 

O médico Denis Ce-
sar Barros Furtado, co-
nhecido como “Doutor 
Bumbum”, teve o regis-
tro profi ssional cassado 
nesta segunda-feira (13). 
O Conselho Regional de 
Medicina de Goiás (CRM-
-GO) publicou a cassação 
do registro do médico, 
acusado de matar uma 

paciente durante um pro-
cedimento estético no 
Rio de Janeiro. 

Doutor Bumbum teve 
a prisão preventiva de-
cretada pela Justiça do 
Rio de Janeiro, em julho 
de 2018, após a morte da 
bancária Lilian Calixto, 
46 anos, que realizou um 
procedimento estético 

no apartamento do mé-
dico, na Barra da Tijuca, 
passou mal e foi levada 
para um hospital no mes-
mo bairro, onde morreu. 
Apesar de clinicar no Rio, 
o registro do Conselho 
Regional de Medicina 
(CRM) do Doutor Bum-
bum só tinha validade em 
Brasília e Goiás.

Bruno Gagliasso responde 
a internauta que o criticou 
por não ter fi lho biológico

Lady Francisco segue internada na UTI 
por complicações após cirurgia no fêmur

Doutor Bumbum tem registro 
profi ssional cassado pelo CRM
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CHEGOU A HORA DE TER OS MELHORES DO MUNDO.

1. Condição válida somente na compra e aquisição do Hyundai New Tucson GLS 0 km, 2019/2020, catálogo GBPK: R$ 137.900,00 à vista. 1.1. Bônus para veículo usado até R$ 4.000,00 para veículos Hyundai e outras marcas, válido somente 
na troca do veículo usado para a aquisição de um veículo 0 km New Tucson GLS, catálogo GBPK, ano de fabricação/modelo 2019/2020. O veículo usado deve ser de propriedade do cliente, estar com toda a documentação regularizada e em 
bom estado de conservação, dentro dos critérios de avaliação da Concessionária Hyundai. A ação de venda será válida de 10/4/2019 a 15/5/2019, considerada a data de emissão da nota fiscal de venda do veículo 0 km. Essas condições não são 
válidas para a troca de veículos usados de frota, táxis, locadoras, leilões, seguradoras e veículos recuperados de seguradora. 1.2. Entrada mínima de 75% (R$ 103.425,00) e saldo em 24 parcelas de R$ 1.574,71, sendo a primeira com pagamento 
em até 30 dias, taxa de 0% a.m. e 0% a.a. mais TAC de R$ 2.300,00. Valor total financiado:R$ 141.217,93 pela Financeira Alfa S.A. 1.3. IPVA 2019 gratuito: consulte condições nas concessionárias autorizadas. 2. Hyundai ix35 2.0 Flex, 2019/2020, 
catálogo 999L1: R$ 110.990,00 à vista. 2.1. Bônus para veículo usado até R$ 5.000,00 para veículos Hyundai e outras marcas, válido somente na troca do veículo usado para a aquisição de um veículo 0 km ix35 2.0 Flex, catálogo 999L1, ano 
de fabricação/modelo 2019/2020. O veículo usado deve ser de propriedade do cliente, estar com toda a documentação regularizada e em bom estado de conservação, dentro dos critérios de avaliação da Concessionária Hyundai. A ação de venda 
será válida de 10/4/2019 a 15/5/2019, considerada a data de emissão da nota fiscal de venda do veículo 0 km. Essas condições não são válidas para a troca de veículos usados de frota, táxis, locadoras, leilões, seguradoras e veículos recuperados 
de seguradora. 2.2. Entrada mínima de 60% (R$ 66.594,00) e saldo em 24 parcelas de R$ 1.999,52, sendo a primeira com pagamento em até 30 dias, taxa de 0% a.m. e 0% a.a. mais TAC de R$ 2.300,00. Valor total financiado: R$ 114.582,48 
pela Financeira Alfa S.A. 2.3. IPVA 2019 gratuito: consulte condições nas concessionárias autorizadas. Consulte demais modelos, cores, itens e versões nas Concessionárias Hyundai CAOA. As promoções constantes deste anúncio não são 
cumulativas entre si nem com nenhuma outra promoção que vier a ser veiculada no mesmo período. Esses preços não se aplicam às demais cores e modelos. As operações de crédito estão sujeitas a cobrança de IOF e Tarifa de Cadastro, 
que serão incluídos no CET. O CET – Custo Efetivo Total – irá variar de acordo com os valores, prazos e demais condições escolhidas pelo cliente e será informado antes da contratação. Condições sujeitas a análise e aprovação do crédito e demais 
condições do produto vigentes na data da contratação. Garantia Hyundai 5 anos: uso particular, sem limite de quilometragem. Uso comercial: garantia de 5 anos ou 100.000 km, o que ocorrer primeiro. Termos e condições da Garantia Hyundai 
estão estabelecidos no Manual de Garantia do veículo, assim como no Manual do Proprietário. Não aplicável na modalidade Troca com Troco e válida somente para as Concessionárias CAOA. A linha Hyundai está em conformidade com o Programa 
de Controle de Poluição do Ar por Veículos Automotores – PROCONVE. Mais informações: www.caoa.com.br. Promoções válidas até 15/5/2019 ou enquanto durarem os estoques.

www.caoa.com.brNo trânsito, dê sentido à vida.

 SÃO PAULO CAPITAL GRANDE SÃO PAULO INTERIOR E LITORAL DE SÃO PAULO

LOJAS CAOA SÃO PAULO

BAURU (14) 3104-3060
CAMPINAS (19) 3295-6040
PIRACICABA (19) 3429-0500
RIBEIRÃO PRETO (16) 3913-9430
SÃO J. DO RIO PRETO (17) 2138-8383
SÃO J. DOS CAMPOS (12) 3131-3600
SANTOS (13) 3229-7272

BERRINI (11) 5501-8000
BRAZ LEME (11) 3855-6150
CEASA (11) 3643-5700
COLÔMBIA (11) 3894-4000
IBIRAPUERA (11) 5538-1000
RAPOSO (11) 3732-2040

SUMARÉ (11) 3803-5900
TATUAPÉ (11) 2076-6700
VILA GUILHERME (11) 2218-8900
VILA MARIANA (11) 5908-8877

ALPHAVILLE (11) 4133-4377
GUARULHOS (11) 2461-8000
SANTO ANDRÉ (11) 4433-4500
SÃO CAETANO (11) 4770-0000

O ix35, em 2015, e o New Tucson, em 2018, foram eleitos os melhores SUVs do mundo pelo J.D. Power, o mais conceituado instituto de pesquisa de satisfação do consumidor dos Estados Unidos. (Direitos de 
divulgação preservados). Fonte 1: https://exame.abril.com.br/seu-dinheiro/carros-os-suvs-medios-que-menos-desvalorizam-com-o-tempo/ Fonte 2: www.hyundaiusa.com/tucson/comparison.aspx

AGORA COM CONDIÇÕES ESPECIAIS.
BÔNUS DE ATÉ 

R$ 5.000,00  

NO SEU USADO
OU TAXA 0%

EM ATÉ 24 X 

IPVA
GRÁTISOU

New Tucson
 2019 / 2020

 Novo ix35 2019 / 2020



CAOA IPIRANGA (11) 2271-0700 CAOA NAÇÕES UNIDAS (11) 5698-3850 CAOA CONSOLAÇÃO (11) 3123-0530
CAOA ARICANDUVA (11) 2701-0200 CAOA CAETANO ÁLVARES (11) 2344-2800 CAOA JK (11) 3049-0100
CAOA LAPA (11) 3616-3000 CAOA ANHAIA MELLO (11) 2116-1910 
CAOA AEROPORTO (11) 5053-6565 CAOA SANTANA (11) 2348-4700

CAOA ARAÇATUBA (18) 3519-3100 CAOA MARÍLIA (14) 3402-2150 CAOA S. J. DOS CAMPOS (12) 3904-0620
CAOA CAMPINAS (19) 3272-2001 CAOA PRESID. PRUDENTE (18) 3904-8900 CAOA TAUBATÉ (12) 3634-6750
CAOA ITU (11) 4022-9777 CAOA SÃO CARLOS (16) 2107-0707

CAOA SÃO BERNARDO DO CAMPO (11) 4122-8230
CAOA SANTO ANDRÉ (11) 4428-4428

CAOA PRAIA GRANDE (13) 3348-4242
CAOA SANTOS (13) 4042-1500

LOJAS CAOA SÃO PAULO

LOJAS CAOA INTERIOR

LOJAS CAOA LITORALLOJAS CAOA ABC

HMB   CAOA WWW.HMBCAOA.COM.BRCAOA. SEMPRE A MELHOR OFERTA.

No trânsito, dê sentido à vida.

SÓ A CAOA TEM
HB20 E CRETA 2.0 COM CONDIÇÕES IMPERDÍVEIS

ENTRADA 
+ PARCELAS 
DE R$ 685,00

R$ 41.990,00
à vista

HB20 UNIQUE 2019
cat. D367

R$ 5.000
de bônus no seu usado
na compra de um Creta 2.0.

CRETA 2019
cat. G015/G016

1. Condição válida para o modelo HB20 Unique 1.0, mecânico, ano de fabricação/modelo 2019/2019, catálogo OCN D367, cores sólidas (branco e preto) por R$ 41.990,00 à vista. No caso de cores metálicas, haverá acréscimo 
de R$ 950,00. 1.1. Entrada mínima de 46,44% (R$ 19.500,00) e saldo de R$ 22.490,00 em 48 parcelas de R$ 685,00, sendo a primeira com pagamento em até 30 dias, taxa de 1,09% a.m. e 13,72% a.a. mais TC/Tarifas de R$ 2.300,00. 
Valor total financiado: R$ 52.378,00 (Banco Alfa). 2. Creta Prestige 2.0 Flex, automático, ano/modelo 2018/2019, catálogo OCN G015 e OCN G016, cores sólidas (branco e preto): R$ 104.990,00 à vista. No caso de cores metálicas, 
haverá acréscimo de R$ 1.200,00. 2.1. Bônus para veículo usado até R$ 5.000,00 para veículos Hyundai e outras marcas. Válido somente na troca do veículo usado para a aquisição de um veículo 0 km Creta Prestige 2.0 Flex, automático, 
ano de fabricação/modelo 2018/ 2019, catálogo OCN G015 e OCN G016. O veículo usado deve ser de propriedade do cliente, estar com toda a documentação regularizada e em bom estado de conservação, dentro dos critérios 
de avaliação da Concessionária Hyundai. A ação de venda será válida de 1/3/2019 a 15/5/2019, considerada a data de emissão da nota fiscal de venda do veículo 0 km. Essas condições não são válidas para a troca de veículos usados 
de frota, táxis, locadoras, leilões, seguradoras e veículos recuperados de seguradora. As promoções constantes deste anúncio não são cumulativas entre si nem com nenhuma outra promoção que vier a ser veiculada no mesmo período. 
Esses preços não se aplicam às demais cores e modelos. As operações de crédito estão sujeitas a cobrança de IOF e Tarifa de Cadastro, que serão incluídos no CET. O CET – Custo Efetivo Total – irá variar de acordo com os valores, prazos 
e demais condições escolhidas pelo cliente e será informado antes da contratação. Condições sujeitas a análise e aprovação do crédito e demais condições do produto vigentes na data da contratação. Garantia Hyundai 5 anos: 
uso particular, sem limite de quilometragem. Uso comercial: garantia de 5 anos ou 100.000 km, o que ocorrer primeiro. Termos e condições da Garantia Hyundai estão estabelecidos no Manual de Garantia do veículo, assim como 
no Manual do Proprietário. Não aplicável na modalidade Troca com Troco e válida somente para as Concessionárias CAOA. A linha Hyundai está em conformidade com o Programa de Controle de Poluição do Ar por Veículos 
Automotores – PROCONVE. Mais informações: www.hmbcaoa.com.br. Promoções válidas até 15/5/2019 ou enquanto durarem os estoques.


