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STF valida indulto que benefi cia condenado por corrupção
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Temer se entrega
à PF e fi ca preso 
em São Paulo
O ex-presidente Michel Temer já está na sede da Superintendência 
da Polícia Federal; ele é acusado de desvios na Usina Angra 3

Pág. 06

Procon-SP quer dados
sobre aumento de
acidentes com patinetes

Especial traz dicas para as 
mães de 1a viagem, opções 
de passeios e presentes
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TERROR: “It: A coisa 2”, continuação do sucesso de 2017 - que registrou maior 
bilheteria do gênero, teve seu primeiro trailer divulgado nesta quinta (9). 
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Ação da GCM na Cracolândia termina 
em tiroteio com três pessoas feridas
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Temer saiu de casa, na zona oeste, 
pela manhã com destino à PF
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[ Cena do dia ]

 Beldades na luta

As lutadora Irene Aldana e Bethe CorreIa se encaram durante o Ultimate 
Media Day na manhã desta quinta-feira (9) no hotel Windsor Marapendi, 
na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Elas se enfrentarão no UFC 237 
que será realizado neste sábado (11), na cidade maravilhosa
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Deu sorte hoje?
Mega Sena

Concurso n° 2149
08/05/2019
21 - 23 - 37 - 44 - 46 - 48

 
Lotofácil

Concurso n° 1811
08/05/2019 
02 - 03 - 04 - 05 - 06
07 - 08 - 10 - 12 - 13
14 - 18 - 20 - 21 - 24

Lotomania
Concurso n° 1967 
07/05/2019
03 - 06 - 12 - 15 - 25
26 - 27 - 28 - 47 - 50
56 - 69 - 71 - 85 - 87
89 - 90 - 93 - 95 - 97

Dupla Sena
Concurso n° 1932
07/05/2019
Primeiro sorteio 
07 - 08 - 16 - 35 - 48 - 49
Segundo sorteio
12 - 15 - 18 - 38 - 43 - 44

Federal
Extração n° 05386
08/05/2019

Prêmios Principais
Prêmio Bilhete  Valor (R$)
1º   44743           500.000,00
2º  6032               27.000,00 
3º  34302             24.000,00
4º  95262              19.000,00
5º  50650             18.329,00

CARTA DO LEITOR

Um absurdo a Câmara dos Ve-
readores de São Paulo ampliar a 
isenção do IPTU para as igrejas, 
que já arrecadam muito e têm 
como pagar. E pra gente, que tra-
balha todos os dias, ganha uma 
miséria e ainda tem o IPTU para 
pagar? O que sobra? Sobra o pão 
que o diabo amassou.
Demétrio Lousanda

Sou evangélica, mas não sou a fa-
vor do que a bancada evangélica 
na Câmara Municipal fez: aprovar 
a ampliação da isenção do IPTU 
para as igrejas. Foi uma decepção 
pra mim, pois nossos vereadores-
-evangélicos só pensaram em 
suas congregações e não no re-
banho, que às vezes muito mal 
tem uma moeda para comprar um 
pão. Isso eu chamo de hipocrisia. 
Deus está vendo isso!
Dolores Caetano de Melo

Quem atropelou e matou a crian-
ça na zona leste da cidade. Os 
bandidos que fugiam ou a polícia 
que os perseguiam? É necessário 
rigor nas investigações. A autoria 
desta morte não pode permane-
cer no anonimato como tantos 
outros acidentes de trânsito que 
ocorrem na capital paulista.
Douglas W. de Assis

Parabéns para a Divisão de De-
saparecidos da Prefeitura de São 

Paulo por ter localizado 119 pesso-
as em três meses. Só Deus sabe a 
angústia de quem tem um familiar 
desaparecido. O prefeito Bruno 
Covas deve incentivar ainda mais 
este trabalho, equipando a divisão 
e preparando mais funcionários 
para cumprir esta nobre missão.
Isaura Cantañeda Chaves

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

Lamentável observamos que o 
desemprego no país, em especial 
na região metropolitana de São 
Paulo, está crescendo a cada mês 
que passa. O governo de Jair Bol-
sonaro, presidente que depositei 
meu voto, ainda não conseguiu 
estancar a sangria da falta de va-
gas no país e, apesar do pouco 
tempo de governo, estou perden-
do as esperanças de que isso vá 
acontecer a curto e médio prazos. 
Não sei o que será de nós.
Deborah Sales

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

Dois milhões ainda
sem abono salarial

A menos de dois meses 
para o fi m do prazo, cerca de 
2,34 milhões de trabalhado-
res que recebem até dois sa-
lários mínimos não sacaram 
o abono salarial ano-base de 
2017. O prazo para a retirada 
acaba em 28 de junho. Quem 
não tiver feito o saque perde-
rá o direito ao benefício. 

O montante ainda não sa-
cado soma R$ 1,53 bilhão. Os 
trabalhadores que não retira-
ram o benefício equivalem a 
9,49% do total. 

A maior parte dos benefí-
cios não sacados está na Re-
gião Nordeste, onde 642.074 
trabalhadores ainda não reti-
raram o abono.

Comissão tira Coaf de Moro e devolve 
órgão para o ministério da Economia

A comissão de deputados e 
senadores que analisa a medida 
provisória da reforma ministerial 
tirou o Conselho de Controle de 
Atividades Financeiras (Coaf)do 
Ministério da Justiça e Seguran-
ça Pública, pasta comandada 
pelo ministro Sergio Moro.

Com o requerimento votado, 
a estrutura volta para o guarda-
-chuva do Ministério da Econo-
mia. Foram 14 votos contra 11 
para a mudança. O texto ainda 
precisa passar pelos plenários 
da Câmara e do Senado.

Parlamentares do Centrão e 
da oposição se juntaram para 
tirar o Coaf das mãos de Moro 

e se articularam para impor a 
derrota ao governo. Assinaram 
o requerimento que devolve o 
órgão para o Ministério da Eco-
nomia líderes de PT, PRB, PTB, 
PP, MDB, Pode, PSC, DEM, PR, 
Solidariedade e Patriotas.

A comissão também aprovou 
a transferência da demarcação 
de terras indígenas para a Fun-
dação Nacional do Índio (Fu-
nai), órgão que pelo relatório 
do senador Fernando Bezerra 
Coelho (MDB-PE) volta ao Mi-
nistério da Justiça e Segurança 
Pública, pasta comandada por 
Moro. A mudança foi aprovada 
por 15 votos a 9. 

Em um julgamento marca-
do por momentos de tensão, o 
Supremo Tribunal Federal (STF) 
decidiu nesta quinta-feira, 9, por 
7 a 4, declarar constitucional o 
decreto assinado pelo então 
presidente Michel Temer em 
2017 que pode benefi ciar con-
denados pela Lava Jato e pelo 
crime de colarinho branco.

Prevaleceu o entendimento 
de que o indulto é um ato pri-
vado do presidente da Repúbli-
ca, não cabendo ao Supremo 
defi nir ou rever as regras es-
tabelecidas no decreto. O ex-
-presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva (PT) não poderia ser bene-
fi ciado pelo decreto de Temer 
de 2017 porque o petista só co-

meçou a cumprir pena em 2018, 
ao ser condenado pelo Tribunal 
Regional Federal da 4ª Região 
(TRF-4) por corrupção passiva e 
lavagem de dinheiro no caso do 
"triplex do Guarujá".

O julgamento da ação movi-
da pela Procuradoria-Geral da 
República (PGR) contra o indulto 
de Temer havia sido interrompi-
do em novembro do ano pas-
sado por pedido de vista (mais 
tempo para análise) do ministro 
Luiz Fux. À época, o procurador 
Deltan Dallagnol - coordenador 
da força-tarefa da Lava Jato em 
Curitiba - disse que o indulto de 
Temer "perdoava 80% da pena 
dos corruptos, qualquer que 
fosse o seu tamanho".

STF valida o indulto de
Temer que benefi cia
condenado por corrupção
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Cracolândia tem troca de tiros e ao 
menos 3 feridos; mulher foi baleada

Naquela que é considera-
da a maior ação específi ca 
para apreensão de relógios 
falsifi cados no Brasil, a Ope-
ração Comércio Legal re-
sultou na apreensão de 1,5 
milhão de unidades e valor 
estimado em R$ 150 mi-
lhões. A operação, realizada 
esta semana, foi promovida 
pela Prefeitura de São Paulo 
em conjunto com a Receita 
Federal.

A apreensão ocorreu em 
um shopping da Rua Barão 
de Duprat, no Centro. O lo-
cal foi interditado. Em visto-
ria realizada em 130 boxes 
no endereço, constatou-se 
o comércio de produtos 
contrabandeados. A visto-
ria, que começou na terça-
-feira, dia 9, contou com a 
presença do prefeito Bruno 
Covas. Foram apreendidas, 
no total, cerca de 1,5 milhão 
de unidades, cujo valor 
aproximado é de R$ 150 
milhões.

O resultado da operação 
supera a estimativa inicial 

da Operação, que era a 
apreensão de cerca de 500 
mil peças e valor de R$ 50 
milhões. 

Implementada no dia 26 
de novembro de 2018, com 
uma ação na região do Brás, 
a Operação Comércio Legal 
tem o objetivo de combater 
a pirataria e melhorar a mo-
bilidade em locais de gran-
de concentração de co-
merciantes ambulantes. Em 
pouco mais de um mês de 
atuação na região do Brás, 
a área abrangida passou de 
22 mil para 96 mil metros 
quadrados fi scalizados.

Desde 2018, já foram rea-
lizadas ações de combate à 
pirataria de tênis, camisetas, 
relógios, óculos, brinque-
dos, entre outros itens, que 
resultaram na apreensão 
total de cerca de mil tone-
ladas de material pirata ou 
sem nota fi scal. Só na última 
ação, no mês de abril, na 
região do Brás, foram apre-
endidas 200 toneladas de 
brinquedos.

Operação resulta em 
apreensões de R$ 150 mi 
em mercadorias na capital

Uma ação da Guarda Civil 
Metropolitana (GCM) na cha-
mada Cracolândia deixou ao 
menos três feridos após um 
tiroteio, segundo o Batalhão 
de Ações Especiais Policiais 
(Baep) da Polícia Militar. Entre 
os três baleados está uma mu-
lher, que foi atingida após tro-
ca de tiros entre a GCM e um 
suspeito que estava armado 
no local, de acordo com o 77º 
DP, de Santa Cecília

Segundo o major Robinson 
Castropil, comandante do 
Baep, o tumulto teve início por 
volta das 13h após uma apre-
ensão de drogas feita pela 
GCM. A ação fez, segundo a 
PM, que pessoas que estavam 
no fl uxo da Cracolândia come-
çassem a brigar. Usuários de 
drogas teriam jogado pedras 
em direção à GCM.

“Nessa briga, tiros foram 
disparados dentro do fl uxo”, 
disse Castropil. O major não 
soube precisar quem fez o so-
corro às vítimas, mas afi rmou 
que, com os disparos, o fl uxo 
se dispersou em uma grande 
correria. Segundo a Polícia Ci-

vil, um suspeito teria dispara-
do contra agentes municipais 
e conseguido fugir, logo em 
seguida.

“Usuários de crack se dirigi-
ram às avenidas Rio Branco 
e Duque de Caxias. Parte foi 
para a Praça Júlio Prestes. 
“Eles pularam o muro e entra-
ram no nosso prédio”, disse 
uma auxiliar de limpeza que 
trabalha nos condomínios re-
sidenciais do governo do Es-

tado, recém instalados ali. Ela 
não quis se identifi car.

Ainda segundo Castropil, 
inicialmente a GCM e policiais 
do 13º Batalhao da PM, uni-
dade que atende a Cracolân-
dia, tentaram evitar a correria, 
mas precisaram do reforço 
do BAEP. “Fizemos um traba-
lho de agrupar as pessoas na 
praça (Júlio Prestes) para fazer 
a limpeza e revistas. Agora as 
coisas se acalmaram”, disse o 

PM, por volta das 17h30.
A mulher atingia teria sido 

encaminhada à Santa Casa 
de Misericórdia. A polícia não 
soube informar se a vítima foi 
atingida por tiros da GCM ou 
do suspeito, que conseguiu 
fugir. Não há informações so-
bre a idade da vítima nem seu 
estado de saúde. Guardas da 
GCM levaram cápsulas de cali-
bre .380 ao 77º DP, que seriam 
do suspeito armado.
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A Fundação Procon de 
São Paulo notifi cou quatro 
empresas que alugam pati-
netes elétricos e bicicletas 
na capital paulista para que 
elas forneçam informações 
sobre o aumento do núme-
ro de acidentes envolvendo 
esses meios de locomoção. 
Segundo o Procon, o obje-
tivo é avaliar se o serviço 
prestado pelas empresas 
garante segurança aos con-
sumidores.

Foram notifi cadas as em-
presas Itaú Unibanco, Rap-
pi Brasil Intermediação de 
Negócios, Scoo Mobilidade 
e Yellow Soluções de Mobi-
lidade.

O Procon solicitou informa-
ções gerais sobre o serviço, 
entre elas, as restrições de 
uso, a velocidade máxima 
atingida pelos equipamen-
tos, as informações forneci-
das aos consumidores sobre 
riscos e regras de trânsito e 
a oferta de equipamentos 
de segurança.

Caso as informações não 

sejam prestadas, o Procon 
pode entender que a em-
presa cometeu uma infração 
e aplicar penalidades.

O Procon também solicitou 
dados sobre a quantidade 
de acidentes ocorridos du-
rante a locomoção com pa-
tinetes elétricos e bicicletas 
alugadas. Segundo o diretor 
de atendimento e orienta-
ção do Procon-SP, Rodrigo 
Tritapepe, apesar de não 
haver um levantamento com 

relação a esse número, a 
fundação tem observado um 
aumento de casos, o que 
tem gerado preocupação.

Já o Procon orienta o 
consumidor a não trafegar 
entre os carros. “Dirija com 
cuidado, respeite as regras 
de trânsito, evite vias mo-
vimentadas. As empresas 
realmente precisam prestar 
essa informação e fornecer 
o equipamento de seguran-
ça”, disse Tritapepe.

Procon-SP quer dados sobre aumento 
de acidentes com patinetes na capital

Fórmula 1 quer manter o contrato com 
SP, mas vê Rio como favorito para 2021
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A prefeitura e o gover-
no de São Paulo também 
discordam que exista ris-
co de o GP do Brasil de 
Fórmula 1 ser no Rio em 
2020 e emitiram notas 
ofi ciais para afi rmar que 
estão em andamento as 
negociações para reno-
var contrato. O gover-
nador João Doria, disse 
acreditar que Bolsonaro 
mencionou que a corrida 
será no Rio no próximo 
ano ao ser movido pelo 
entusiasmo.

“A Fórmula 1 tem con-
trato com a prefeitura de 
São Paulo até dezembro 
de 2020, então não pro-
cede a informação que 
em 2020 a Fórmula 1 vai 
mudar para o Rio”, afi r-
mou Doria. 

O governador consi-
derou ser improvável a 
transferência para o Rio 

no próximo ano, principal-
mente por São Paulo con-
tar com uma infraestrutu-
ra completa, enquanto o 
terreno para o possível 
autódromo carioca é, se-
gundo ele, “um descam-
pado”.

O governo e a prefeitura 
querem estender o con-

trato de São Paulo com a 
Fórmula 1 até 2030. 

Em São Paulo, os núme-
ros do GP de 2018 mos-
tram que durante o fi m 
de semana da prova, em 
novembro, o impacto no 
turismo foi de R$ 334 mi-
lhões, 19,2% superior ao 
registrado no ano anterior.

Impacto em SP foi de R$ 334 milhões em 2018
A disputa entre Rio de Janei-

ro e São Paulo para receber 
o GP do Brasil de Fórmula 1 
está em aberto. Apesar de os 
paulistas terem a favor fatores 
como o contrato em vigor para 
sediar a prova pelo menos até 
2020, a capital fl uminense 
desponta com força no cená-
rio para ser a sede da corrida 
no ano seguinte, ao ter o pro-
jeto liderado pelo apoio do 
presidente Jair Bolsonaro e 
pelo próprio interesse do co-
mando da categoria.

Na próxima semana, a chefi a 
da Fórmula 1 vai enviar ao Rio 
de Janeiro a diretora global 
da categoria para promoção e 
negócios, Chloe Targett-Ada-
ms, conhecida nos bastidores 
como uma diplomata da F-1. 
Na agenda dela estão encon-
tros com representantes do 
poder público e com os idea-

lizadores do projeto do novo 
autódromo em Deodoro, que 
seria erguido ao custo aproxi-
mado de R$ 700 milhões.

A Fórmula 1 foi procurada 
pela reportagem, mas disse 
que não comentaria o assunto. 
Porém, a reportagem do Esta-
do apurou que o comando da 
categoria quer manter a reali-
zação do GP em São Paulo até 
2020, como prevê o contrato 
assinado com a prefeitura em 
2014. Os novos donos da F-1, 
o grupo Liberty, têm interesse 
especial em continuar com o 
Brasil no calendário, principal-
mente por razões estratégi-
cas.

O país é quem dá à Fórmula 
1 a maior audiência nas trans-
missões de TV no mundo, 
além de representar um mer-
cado importante na América 
do Sul para os patrocinadores 

da competição. Os dirigentes 
responsáveis pela categoria 
estão em busca de novas ci-
dades interessadas em sediar 
GPs e consideram o Rio como 
a melhor opção para integrar 
o calendário em 2021, como 
substituição a São Paulo.

A candidatura carioca ga-
nhou força na última quarta-
-feira, quando Bolsonaro as-
sinou em evento no Rio um 
termo de compromisso para 
construção de um novo autó-
dromo e afi rmou que a corrida 
em 2020 já seria na capital fl u-
minense. 

“A Fórmula 1 do ano que 
vem será realizada no Brasil 
e, no caso, no Rio de Janeiro. 
São milhares de empregos, o 
setor hoteleiro feliz com toda 
certeza. Serão 7 mil empregos 
diretos e indiretos”, disse o 
presidente.
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O ex-presidente Michel 
Temer (MDB) se entregou 
na tarde desta quinta-feira, 
9, na superintendência da 
Polícia Federal em São Pau-
lo, para o cumprimento da 
prisão preventiva no âmbito 
da Operação Descontami-
nação, braço da Lava Jato 
no Rio. 

O emedebista partiu em 
um carro, de sua residência, 
no bairro de Alto de Pinhei-
ros, zona oeste, e seguiu 
rumo à sede da PF em São 
Paulo, na Lapa. Pouco antes 
da partida, chegou à casa o 
advogado do ex-presidente, 
Eduardo Carnelós.

Seus advogados pediram 
para que ele fi que em uma 
Sala de Estado Maior no 
Quartel General da Polícia 
Militar, em São Paulo. A juíza 
substituta da 7ª Vara do Rio 
de Janeiro, Caroline Figuei-
redo, havia dado até 17h 
para que o emedebista se 

entregasse e encaminhou 
o pleito sobre o local da 
prisão à PF e ao Tribunal Re-
gional Federal da 2ª Região.

O desembargador Abel 
Gomes, presidente da Pri-
meira Turma Especializada 
do Tribunal Regional Fede-

ral da 2.ª Região (TRF-2), 
autorizou Temer e o coronel 
reformado da Polícia Militar, 
João Baptista Lima Filho, fi -

quem presos em São Paulo.
O ex-presidente fi cará na 

sede da PF e ooronel Lima 
em um presídio militar.

Em despacho enviado à 
juíza Caroline Vieira Figuei-
redo, substituta da 7.ª Vara 
Criminal Federal do Rio, o 
desembargador destacou 
que “a legislação recomen-
da, em regra, a manutenção 
do custodiado (defi nitiva ou 
provisória) em carceragem 
no local de seu domicílio”.

A revogação da liminar 
que havia suspendido a 
prisão preventiva foi defi ni-
da por 2 votos a 1 da turma 
de desembargadores. No 
julgamento, foram analisa-
dos a liminar concedida por 
Athié em março e o pedido, 
feito pelo Ministério Público 
Federal, para que a prisão 
fosse restabelecida. Athié, o 
relator, votou pela manuten-
ção da liberdade dos dois, 
mas o desembargador Abel 
Gomes, que é o presidente 
da turma, votou pela prisão. 
Paulo Espírito Santo acom-
panhou o voto de Gomes. 

Ex-presidente Temer se apresenta à 
PF e fi cará preso na capital paulista

TSE arquiva investigação de crime 
eleitoral contra Fernando Haddad

O plenário do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) de-
cidiu nesta quinta-feira (9), 
por unanimidade, arquivar 
uma ação de investigação 
judicial eleitoral (Aije) con-
tra o ex-candidato à Presi-
dência da República pelo 
PT, Fernando Haddad. A 
abertura da ação havia 
sido protocolada em 2018 
pelo então candidato a 
deputado federal Kim Ka-
taguiri (DEM-SP).

Ele apontou a suspeita 
de prática de caixa 2 por 
Haddad, que não teria de-
clarado o gasto de R$ 1,2 
milhão na contratação de 
uma empresa de pesqui-
sas. O relator do caso no 
TSE, ministro Jorge Mussi, 
constatou que o gasto foi 
de fato declarado.

Ele destacou que a área 
técnica do tribunal “escla-
receu que o investigado 
[Haddad] registrou duas 
despesas em nome da em-
presa Vox do Brasil Pes-
quisa, pagas via TED na 
conta do Banco do Brasil, 

totalizando R$ 1.202.006”.
Mussi atendeu o pedido 

do Ministério Público Elei-
toral (MPR), que havia opi-
nado pelo arquivamento 
da ação. “A representação 
foi feita a partir de uma 
nota fi scal do contrato que 
não se consumara e a re-
lação do candidato com a 
empresa estava calçada 

em outras notas fi scais 
que se encontravam no 
acervo da prestação de 
contas, o que de fato tor-
na improcedente a ação”, 
disse o vice procurador-
-geral eleitoral, Humberto 
Jacques.

Todos os demais minis-
tros da Corte seguiram o 
voto do relator.
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O pedido de liberdade 
ex-presidente Michel Te-
mer será apreciado pela 
Sexta Turma do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ), 
na próxima terça-feira, 
14, durante sessão ordi-
nária do colegiado, com 
horário de início previsto 
para as 14h. 

O pedido de defesa foi 

distribuído ao ministro 
Antonio Saldanha Palhei-
ro. O emedebista se en-
tregou nesta quinta-feira, 
9, à Polícia Federal em 
São Paulo, cidade onde 
permanecerá preso, após 
a Justiça Federal do Rio 
acolher pedido da defesa.

Temer e seu amigo João 
Baptista Lima Filho, o co-

ronel Lima, são alvos da 
Operação Descontamina-
ção, desdobramento da 
Operação Lava Jato no 
Rio para investigar supos-
tos desvios em contratos 
de obras na usina Angra 
3, operada pela Eletronu-
clear. Os investigadores 
apontam desvios de R$ 
1,8 bilhão.

O juiz federal Marcus 
Vinícius Reis Bastos, da 
12ª Vara de Brasília, de-
cretou o bloqueio de R$ 
32,6 milhões das contas 
do ex-presidente Michel 
Temer, de seu velho alia-
do, João Baptista Lima 
Filho, o coronel Lima, e 
do sócio da Argeplan Ar-
quitetura Carlos Alberto 
Costa, no âmbito do in-
quérito dos Portos. 

Em decisão de 29 de 
abril, o magistrado afi r-
ma estarem “presentes 
indícios sufi cientes que 

apontam, prima facie, 
para o cometimento dos 
crimes de corrupção ati-
va e passiva e lavagem 
de dinheiro, condição 
exigida pela lei de lava-
gem de dinheiro para o 
sequestro de bens, direi-
tos e valores requeridos”.

“O bloqueio destes 
valores e bens constitui 
medida essencial para 
fazer frente à eventual 
reparação dos danos 
causados pelo cometi-
mento dos ilícitos penais 
em apuração e, bem as-

sim, satisfazer pena pe-
cuniária acaso aplicada”, 
anotou.

Segundo o Ministério 
Público Federal, Temer, 
coronel Lima e Carlos 
Alberto Costa “ocultam 
a propriedade de recur-
sos oriundos de crimes 
praticados por organiza-
ção criminosa e contra a 
Administração Pública, 
por meio de empresas 
de fachada (Argeplan, 
Eliland do Brasil, PDA 
Administração e PDA 
Projeto)”.

STJ julga habeas corpus na próxima terça-feira

Justiça bloqueia R$ 32,6 milhões 
de ex-presidente e coronel Lima
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claretiano.edu.br

Con�ra também, os cursosde 2ª Graduação e Pós-graduação.

Claretiano
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PROGRAMA
DE BOLSAS

CLARETIANO

Conheça alguns cursos:
• Administração • Ciências Contábeis • Computação • Nutrição (NOVO)
• Pedagogia • Educação Especial (NOVO) • Educação Física • Música
• Gerontologia • Engenharia de Produção • Engenharia Mecânica 
• Enfermagem • Estética e Cosmetologia (NOVO) • Marketing Digital (NOVO)
 • Produção de Cerveja (NOVO) • Recursos Humanos • Serviço Social (NOVO) 

São mais de 30 opções, escolha a sua.

CONFIRA

DESCONTOS
ESPECIAIS NA SUA 

MENSALIDADE*

NO ENADE **

CONSECUTIVOS7ANOSM
EL

HOR  FACULDADE  EAD

(11) 3823 5961 • 0800 774 1888

SÃO PAULO
R U A  M A R T I M  F R A N C I S C O ,  6 0 4  –  S A N TA  C E C Í L I A

Pesquisa mostra aumento no número 
de motoristas que dirigem após beber

O número de motoristas 
que admitem beber antes de 
dirigir aumentou 5% em 2018, 
em relação ao ano anterior, 
indica pesquisa realizada 
pela concessionária Arteris 
em rodovias de todo o Bra-
sil. Durante a amostragem, 
69% dos motoristas disseram 
nunca dirigir após consumir 
bebida alcoólica - os outros 
31% admitiram a mistura de 

direção e álcool.
Em 2017, um porcentual 

maior, de 74% dos motoristas, 
afi rmava nunca dirigir após ter 
bebido, enquanto 26% admi-
tiam a prática. Os dados são 
de pesquisa nacional sobre 
comportamento no trânsito, 
feito pelo terceiro ano conse-
cutivo pela Arteris.

De maneira direta, 30% dos 
motoristas admitiram dirigir, 

ainda que raramente, após 
consumir bebida alcoólica. O 
estudo foi realizado entre os 
dias 17 e 28 de agosto, com 
2.689 motoristas brasileiros, 
convidados a preencher um 
painel eletrônico. Desse uni-
verso, 73,7% dirigem diaria-
mente e 94,1% são conduto-
res de automóvel, sendo que 
25,7% dirigem mais de um 
tipo de veículo. 

Entre as mulheres, a porcen-
tagem das que afi rmam não 
dirigir após consumirem be-
bidas alcoólicas é maior, com 
77%. Já os motoristas com 
idade entre 26 e 30 anos são 

os que mais dirigem após be-
ber - 36%. Em relação à blitz 
da Lei Seca, 32,9% dos en-
trevistados já foram parados 
e 67,1% nunca foram aborda-
dos. Mulheres (76%) e jovens 

entre 18 e 21 anos (88%) são 
os menos abordados nas 
operações. A margem de erro 
para os índices globais apre-
sentados na pesquisa é de, 
no máximo, 1,9%.
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Emoção e 
insegurança 
marcam as mães 
de 1ª viagem

Você leu uma série de li-
vros para pais, vasculhou 
a Internet procurando 
aconselhamento e impor-
tunou seu médico. Tornar-
-se mãe é emocionante, 
mas também assustador. 
Algumas pessoas vão di-
zer que vai ser uma de-
lícia cuidar de seu bebê 
fofi nho, que você vai se 
derreter com o primeiro 
sorriso e os primeiros bal-
bucios, que vai se sentir 

orgulhosa e realizada ao 
viver a maternidade e 
logo vai querer outro fi lho. 

Outras vão dizer que sua 
vida vai virar de cabeça 
pra baixo, que cuidar de 
bebê é um trabalho in-
terminável, que você não 
terá tempo nem de cuidar 
de si mesma. A verdade é 
que todas elas estão cer-
tas. Ter um bebê é uma 
experiência única, que vai 
transformar sua vida, mas 

como toda experiência 
gratifi cante, inclui a parte 
trabalhosa também.

A maternidade certa-
mente traz algumas sur-
presas à sua maneira, 
mas aqui estão mais três 
conselhos de ouro para 
ajudar com a preparação 
para a chegada do seu 
bebê. A Pampers selecio-
nou algumas dicas para 
ajudar as mamães de pri-
meira viagem. 

1. Os bebês nem sempre 
dormem quando estão 
cansados

Desafi a a lógica, mas um 
bebê cansado nem sempre 
resulta em um bebê dor-

mindo. Na verdade, uma 
criança excessivamente 
cansada tende a fi car irrita-
diça e difícil de se acalmar. 
O truque é buscar sinais 
de que seu bebê está can-

sado e colocá-lo no berço 
antes que ele fi que exces-
sivamente sonolento. 

Preste atenção a punhos 
cerrados, bocejos, esfre-
gação de olhos, movimen-

tos bruscos ou puxadas na 
orelha. Quando o seu bebê 
estiver alguns meses mais 
velho, ele provavelmente 
começará a aprender a se 
autoacalmar, o que tornará 

mais fácil para ele ir dormir 
sozinho. Aprenda como 
acalmar o seu bebê com o 
toque!

2. Cuidado com 
os germes
Embora alguma expo-

sição a germes no início 
possa ajudar a fortalecer 
o sistema imunológico de 
seu fi lho, você não quer 
correr o risco de ele fi car 
doente. Pratique o controle 
inteligente de germes, in-
sistindo para que qualquer 
pessoa que segurar o seu 
bebê lave as mãos antes. 

Além disso, mantenha 
amigos e familiares do-
entes a uma distância do 
comprimento do braço e 
desinfete sua casa regular-
mente. No entanto, alguns 
germes são inevitáveis e 
não há muita coisa que 
você possa fazer.

3. Aprenda algumas téc-
nicas para acalmar o bebê

Os bebês são todos di-
ferentes e gostam de coi-
sas diferentes, mas uma 
massagem suave pode 
ser uma maneira efi caz de 
acalmar o seu bebê e con-
fortá-lo quando ele estiver 
nervoso. Tente aquecer 
um pouco de loção em sua 
mão e, começando na tes-
ta dele, trabalhe para baixo 
ao longo nariz, bochechas 
e queixo, terminando no 
pescoço dele. Outra ma-
neira de acalmar o seu 
bebê novo é mantê-lo per-
to em um pano porta-bebê, 
enquanto você faz as coi-
sas da casa.

Como uma mamãe de 
primeira viagem, é perfei-
tamente normal ter preocu-
pações. Basta lembrar-se 
que seus próprios instintos 
podem ser a sua melhor 
arma. Cada vez que você 
lidar com algo novo, a ex-
periência a ajudará a trans-
formá-la em uma mãe mais 
confi ante.
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www.jornalestacao.com.brwww.jornalestacao.com.br

São Paulo, sexta-feira, 10 de maio de 2019

Dia das Mães



São Paulo, sexta-feira, 10 de maio de 2019 Para anunciar ligue: (11) 2823-0800 9

Fale Conosco em caso de dúvidas, sugestões e/ou reclamações. SAC – SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE ESKALA | SAC@ESKALA.COM.BR | OFERTAS VÁLIDAS DE 23/04 a 12/05/2019 ou enquanto durarem os estoques. PROMOÇÃO “PRÊMIOS QUE FAZEM SUA 
MÃE SORRIR” - A cada R$ 80,00 (oitenta reais) em compras o consumidor receberá 1 (um) NÚMERO DA SORTE para concorrer a 10 vales-compras de R$ 1.000,00 cada para utilização na Eskala e a 1 carro no valor de R$ 40.000,00 pago em certificado de barras de ouro 
(1 prêmio por ganhador). Pagando a compra dos produtos com Cartão Eskala, receberá 3x mais cupons. Período de Participação 23/04/19 a 12/05/2019, com sorteio pela Loteria Federal do dia 18/05/2019. Certificado de Autorização SEFEL Nº 04.001976/2019. 
Consulte o Regulamento completo no site www.eskala.com.br. Para participar o consumidor deverá acessar o hotsite www.eskala.com.br/promo e se inscrever na Promoção. Premiação líquida de Imposto de Renda. Imagens meramente ilustrativas.
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Piratas da Ilha ancoram no 
Shopping Metrô Tatuapé

Com diferentes desafi os e 
atrações para todas as ida-
des, o Galeão Pirata oferece 
brinquedos interativos e te-
máticos

Até 28 de maio, o Shop-
ping Metrô Tatuapé recebe 
a atração Piratas da Ilha, com 
cenografi a totalmente temá-

tica e diferentes atividades 
para crianças e adultos. O 
local apresenta um projeto 
único, que transporta os vi-
sitantes para uma aventura 
alucinante, cheia de tecnolo-
gia e atributos audiovisuais.

Um pirata de cinco metros 
de altura recebe os convida-

dos já na entrada do espaço, 
que conta com brinquedos 
temáticos que inspiram a 
viagem, como encarar cenas 
clássicas do cinema, como a 
do fi lme Titanic, na qual Jack 
e Rose abrem os braços na 
proa do navio. E, no Piratas 
da Ilha, esse momento pode 

se eternizar em formato de 
foto. Mas as opções não ter-
minam por aí, já que as brin-
cadeiras com fotos também 
podem ser feitas na cabine 
do capitão e na boca do tu-
barão.

A brincadeira também 
acontece no labirinto tridi-

mensional, nos obstáculos, 
túneis, nas brincadeiras in-
terativas, pontes e nos es-
corregadores. Os espaços 
são cercados por telas de 
proteção e monitores, que 
auxiliam os tripulantes, para 
garantir uma brincadeira se-
gura.

A diversão é paga e está 
instalada na praça de even-
tos do Shopping Metrô Ta-
tuapé, com funcionamento 
diário das 12h às 22h. Todas 
as fotos tiradas pela equipe 
do Piratas da Ilha nesses es-
paços fi cam disponíveis para 
compra ao fi nal da atração.
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Serviço:
Piratas da Ilha
Quando: até 28 de maio
Horário: diariamente, das 12h às 22h
Onde: Shopping Metrô Tatuapé – Praça de eventos
Endereço: Rua Domingos Agostim s/n - Tel.: (11) 2090-74000
Valores: de segunda a quinta, R$ 25 para 20 minutos de permanência (a cada 
minuto excedido, será cobrado R$ 1). De sexta a domingo e em feriados, R$ 30 
para 20 minutos de permanência (a cada minuto excedido, será cobrado R$ 1).
Formas de pagamento: dinheiro, cartão de débito ou crédito.
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TODA LINHA DE 
PNEUS GOODYEAR
EXCETO ARO 13
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Oferta válida para produtos do mesmo tipo e marca.

Oferta válida para produtos do 
mesmo tipo, marca ou embalagem.

Cerveja 
Imperial Ouro
Garrafa c/ 600ml

%

OFERTAS VÁLIDAS DE 10/5/2019 A 12/5/2019OFERTAS DE DIAS03

/makroatacadista/makro.atacadista @MakroBrasil /makroatacadista/makro.atacadista @MakroBrasil/makroatacadista/makro.atacadista @MakroBrasilwww.makro.com.br

Ofertas válidas para as lojas: Butantã, Interlagos, Lapa, Osasco, Santo André, São Bernardo do Campo, Vila Maria, e Guarulhos. Consulte mais informações sobre as lojas no site 
www.makro.com.br. Ofertas válidas de 10 a 12 de maio de 2019 (exceto as ofertas válidas por 2 dias), enquanto durarem os estoques na loja. Garantimos a quantidade mínima 
de 03 unidades/kg de cada produto anunciado nesta edição. Fica ressalvada eventual retifi cação das ofertas aqui veiculadas. Os preços deste anúncio são válidos somente 
para os produtos retirados na loja. *A condição de parcelamento sem juros, nos planos em até 10 vezes no cartão de crédito Makro, será válida somente para os produtos 
com o selo indicativo de em até 10 vezes sem juros. Para planos em até 12 vezes, as vendas serão fi nanciadas pelo Banco Bradesco S.A. através dos cartões de crédito Makro, 
com CET (Custo Efetivo Total) de 69,07% ao ano, taxa de juros de 4,10% ao mês. O valor das parcelas poderá sofrer alteração de acordo com a data da compra. A aprovação 
do cartão está sujeita à análise de crédito e aos critérios de elegibilidade do banco emissor. Aceitamos cartões de crédito das principais bandeiras, com pagamento somente na 
função à vista. Para mais informações e outras promoções com o cartão de crédito Makro, consulte o nosso Serviço de Atendimento ao Cliente. Fotos meramente ilustrativas. 

BEBA COM MODERAÇÃO SÃO PROIBIDAS A VENDA E A ENTREGA DE BEBIDAS ALCOÓLICAS A MENORES DE 18 (DEZOITO) ANOS (ART. 81, IL, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE).
RESPEITE A VAGA DE ESTACIONAMENTO PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA E IDOSOS. MANTENHA SUA CIDADE LIMPA - NÃO JOGUE ESTE IMPRESSO EM VIAS PÚBLICAS.

OFERTAS VÁLIDAS DE 10/5/2019 A 11/5/2019OFERTAS DE DIAS02

MAKRO BUTANTÃ: R. Carlos L. Carlucci, 519 - Butantã - (11) 3779-1500. MAKRO INTERLAGOS: R. Domingas Galleteri Blotta, S/N - Sto. Amaro - (11) 5564-2100. 
MAKRO LAPA: Av. Santa Marina, 1757 - Água Branca - (11) 3879-5200 ramal 221. MAKRO VILA MARIA: Av. Morvan D. Figueiredo, 3231 - Vila Maria - (11) 2902-4500. 
MAKRO SÃO BERNARDO DO CAMPO: Rua Frei Damião, 355 - Rudge Ramos - (11) 4367-6500. MAKRO GUARULHOS: R. Carlos Leal Evans, 252 - Jd. Santa Francisca - SP - 
(11) 2475-8100. MAKRO SANTO ANDRÉ: Av. dos Estados, 7430 - Várzea Cap. João - (11) 4977-7000. 

Queijo mussarela 
Litoral ou Aro
Peça 15,49

KG

R$9,29
KG

R$Filé de peito de 
frango congelado
A partir de

Refrigerante 
Guaraná Antarctica
Embalagem c/ 12 
latas c/ 350ml

1,79
LATA

R$

5,69
GARRAFA

R$

Refrigerante 
Coca-Cola
Garrafa c/ 2,5L

Açúcar 
refi nado União
Pacote c/ 1kg

1,85
PCT.

R$

7,99
UNID.

R$Bombom 
especialidades 
Nestlé
Unidade c/ 300g

Arroz branco 
T1 Prato Fino
Pacote c/ 5kg

14,49
PCT.

R$ Leite 
condensado 
Itambé
Unidade c/ 395g 3,49

UNID.

R$

Costela suína 
congelada Aurora
Peça 15,99

KG

R$ 1,59
UNID.

R$Achocolatado 
Toddynho 
Unidade c/ 200ml

Isotônico Gatorade
Diversos sabores, 
garrafa c/ 500ml

2,89
GARRAFA

R$Picanha bovina 
Peça, a partir de 25,99

KG

R$

Cerveja Budweiser
Embalagem c/ 8 
latas c/ 269ml

2,09
LATA

R$

Cerveja Stella Artois
Embalagem c/ 6 
garrafas c/ 275ml

2,99
GARRAFA

R$ 6,79
PCT.

R$

Leite em pó 
integral Italac
Pacote c/ 400g

O MINISTÉRIO DA SAÚDE 
ADVERTE: 

O ALEITAMENTO MATERNO 
EVITA INFECÇÕES E ALERGIAS 

E É RECOMENDADO ATÉ 2 
ANOS DE IDADE OU MAIS.
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Saco para lixo 
reciclado Dover Roll
Embalagem c/ 60 
sacos c/ 15L 16,99

EMB.

R$

Néctar Del Valle Mais
Diversos sabores, 
unidade c/ 1L

4,99
UNID.

R$

Café Pelé  
Pacote c/ 500g

6,49
PCT.

R$

Presunto cozido 
magro Seara
Peça

13,99
KG

R$
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Museu da Secretaria de Cul-
tura e Economia Criativa do 
Estado, a Pinacoteca de São 
Paulo realiza, neste mês, mais 
uma edição do PinaFamília, 
organizado pelo Núcleo de 
Ação Educativa (NAE) e des-
tinado a grupos familiares de 
todas as idades.

A ação, que ocorre todo 
segundo domingo do mês 
desde 2014, acontece no Dia 
das Mães, a partir das 11h, na 
Pinacoteca Luz, com entrada 
gratuita. Na iniciativa, as pes-
soas são conduzidas a uma 
viagem divertida pelo acervo 
da Pinacoteca, que fica em 
frente à estação Luz do Metrô 
e da CPTM e possui estacio-
namento gratuito.

O principal objetivo do pro-
jeto é o desenvolvimento de 
processos educativos direcio-
nados aos grupos familiares, 
estimulando a convivência 
desse público no museu. Em 
2019, os temas norteadores 
são os elementos da imagem 
– escala, textura e tom – en-
contrados nas obras do acer-

vo da Pinacoteca, especifica-
mente nas exposições Arte 
no Brasil: uma história na Pina-
coteca de São Paulo, Galeria 
José e Paulina Nemirovsky 
– Arte Moderna e Vanguarda 
brasileira dos anos 1960.

Durante o evento, mães e fi-
lhos terão acesso à ilha de ati-
vidades, com jogos e propos-
tas lúdicas, além de receber 
um guia de visita, material im-
presso para estimular a visita 
autônoma das famílias às ex-
posições do acervo do museu.

Quem quiser pode ainda 
levar para casa o jogo PinaFa-
mília, desenvolvido pelo NAE, 
que visa estimular a interação 
entre diversas faixas etárias, 
desenvolver a percepção, 
observação e argumentação 
lógica. Nele, os participantes 
associam textos e imagens, 
a partir das obras expostas, 
além de criar as próprias ima-
gens.

Outra atração é o espetácu-
lo PinaCanção – uma história 
cantada entre pinturas, criado 
por Hélio Ziskind, diretor mu-

sical do Cocoricó, exibido na 
TV Cultura. Na narrativa, dois 
personagens se encontram na 
Pinacoteca e, em meio às can-
ções, descobrem juntos tons, 
texturas e escalas do mundo 
da pintura. A apresentação, 
que reúne música, teatro e ar-
tes visuais, dura 40 minutos e 
acontecerá às 15h, no auditó-
rio da Pinacoteca Luz.

Serviço
PinaFamília
Ilha de atividades e distribui-

ção de guia de visita e jogo
Data: 12 de maio, domingo
Horário: das 11h às 15h
Local: Pinacoteca, balcão de 

entrada do museu, 1° andar e 
Átrio, 2º andar

Endereço: Praça da Luz, 2
Ingresso: Entrada gratuita

Espetáculo PinaCanção
Horário: 15h
Local: Pinacoteca, Auditório, 

térreo
Endereço: Praça da Luz, 2
Ingresso: Entrada gratuita
Telefone: (11) 3324-1000
www.pinacoteca.org.br

Pinacoteca de SP promove edição 
do PinaFamília no Dia das Mães

Parques Jardim da Luz e do Povo têm 
programação especial para o domingo

Neste domingo (12), a 
partir das 14h, mães e fi-
lhos podem aprender téc-
nicas de plantio de horta-

liças e de compostagem 
na palestra oferecida no 
Parque Jardim da Luz. A 
compostagem é um mé-

todo que transforma re-
síduos orgânicos – como 
cascas de frutas, de legu-
mes e de ovos – em adu-

bo natural. Logo, a aula é 
ideal para quem quer cul-
tivar uma horta e vê-la re-
pleta de frutos. A palestra 
acontece no parquinho e 
não exige inscrições: bas-
ta comparecer ao local 
para participar.

Por sua vez, o Parque 
do Povo oferece ativi-
dades em promoção ao 

bem-estar. Às 10h, é pos-
sível praticar yoga no 
gramado central. Quem 
prefere se concentrar no 
restabelecimento da es-
tabilidade mental pode 
meditar das 10h às 10h40 
na marquise do play-
ground. 

Neste sábado (11), às 
9h, as quadras do parque 

estão abertas para que 
quem gosta de esportes 
coletivos pratique tênis. 
Às 16h, é possível parti-
cipar de uma sessão de 
pilates para fortalecer a 
musculatura e tornar o 
corpo mais flexível. To-
das as atividades são 
gratuitas e abertas a to-
dos os interessados.

Parque Jardim da Luz
Palestra sobre compostagem e plantio de 

hortaliças
Data: 12 de maio (domingo)
Horário: a partir das 14h
Local da atividade: parquinho
Endereço: Praça da Luz, s/n – Bom Retiro
Informações: (11) 3227-3545

Parque do Povo
Tênis – Tennis Lounge
Data: 11 de maio (sábado)
Horário: às 9h
Local da atividade: quadras do parque
Endereço: Av. Henrique Chamma, 420 – Pi-

nheiros

Informações: (11) 3073-1217

Pilates – Art Core Studio do Corpo
Data: 11 de maio (sábado)
Horário: às 16h
Local da atividade: gramado central

Yoga – Superioga
Data: 12 de maio (domingo)
Horário: às 10h
Local da atividade: gramado central

Meditação – Moved By Mindfulness
Data: 12 de maio (domingo)
Horário: das 10h às 10h40
Local da atividade: marquise do playground
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O Shopping Metrô Tu-
curuvi está preparando 
um Dia das Mães rechea-
do de mimos e surpresas 
para seus clientes! Espa-
ço de beleza e brindes 
especiais trazem o clima 
de festa da data para o 
shopping center. 

 A homenagem fi ca com-
pleta com o lançamento 
on-line da hashtag #ma-
maesdotucuruvi, uma 
forma de compartilhar na 
rede as histórias de lojis-
tas, colaboradoras e pres-
tadoras de serviços que 
fazem o empreendimento 
funcionar diariamente. Os 
100 primeiros clientes a 
postarem fotos com suas 
mães usando a marca-
ção ganham uma sessão 
exclusiva de cinema na 
Cinemark do shopping 
center. 

Quem procura por mo-
mentos de descontração, 
relaxamento e bem-estar 
encontra tudo isso no 
espaço de beleza da Ike-
saki. São quatro dias com 

massagens e workshops 
sobre maquiagem, esmal-
tação de unhas e cuida-
dos com a pele para que 
todos cheguem mais feli-
zes até a data.  

 Depois de tudo isso, a 
dica para as fotos em fa-
mília é o cenário temático. 
Inspirado nas emoções 
da data, o local carrega 
uma mensagem simbóli-
ca sobre o que esse dia 

representa na vida dos 
clientes. Basta chegar e 
registrar as fotos. 

 
Serviço:
Dia das Mães do Shop-

ping Metrô Tucuruvi
Espaço de Beleza
Data: dias 8, 9, 10 e 11
Local: Piso L4, ao lado 

da loja Riachuelo
Endereço: Rua Paranabi, 

218 a 224 - Tucuruvi

Pesquisa realizada pela 
Federação das Câmaras Diri-
gentes Lojistas do Estado de 
São Paulo (FCDLESP) aponta 
que as vendas para o período 
de Dia das Mães podem cres-
cer cerca de 3% neste ano, 
com tíquete médio variando 
entre R$ 100 e R$ 200. Em 
nota o presidente da fede-
ração, Maurício Staino� , diz 
que o setor de vestuário deve 
ser o mais benefi ciado com a 
data, seguido pelo segmento 
alimentício e fl oriculturas.

A pesquisa foi realizada 
em conjunto com as princi-
pais câmaras de dirigentes 
lojistas (CDLs) do Estado de 
São Paulo, que enviaram 
dados sobre tíquete médio, 
produtos mais vendidos e 
estratégias de marketing. Os 
dados refl etem projeções de 
mercado sobre as vendas a 
partir de 1 de maio em com-
paração ao mesmo período 
no ano passado.

Se comparado aos números 
do ano passado, a mesma 

pesquisa apontava cresci-
mento de 2% e tíquete médio 
entre R$ 60 e R$ 100. Os nú-
meros de 2019 representam 
melhora na expectativa para 
o setor a curto e médio prazo.

De acordo com o Ebit, em-
presa que mede desempe-
nho de lojas online no Brasil, 
só em 2018, o e-commerce 
faturou mais de R$ 2 bilhões 
nas duas semanas que an-
tecederam a data - aumento 
de 12% em relação ao mesmo 
período em 2017.

Shopping Metrô Tucuruvi oferece
programação com Espaço Beleza

Vendas do Dia das Mães podem crescer 
até 3% em SP, diz federação de lojistas

Shoppings de SP 
reúnem sugestões 
de presentes em 
um guia especial

Para ajudar os clientes na 
escolha do melhor presente 
para a Dia das Mães, os Sho-
ppings Plaza Sul, Metrópole 
e Campo Limpo prepararam 
um Guia de Presentes. Pro-

duzido exclusivamente para 
o período, o material traz um 
mix de presentes contendo 
looks e itens diversos, des-
de eletrônicos a cosméticos 
e acessórios. 

Além do material que será 
distribuidos nos locais, os 
centros de compras suge-
rem algumas opções abai-
xo para agradar os diversos 
perfi s de mães:
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Serviço:
Óculos escuros da Chilli 

Beans por R$ 249,98 
Kit Elysée de O Boticário 

por R$ 269,90 
Mule na Anacapri por R$ 

159,90 
Body, blazer e calça na 

Morena Rosa por R$ 1759,70
Cafeteira Nespresso na 

Camicado por R$ 329,99 
Bolsa na Lacoste por R$ 

489,00 
Sandália na TVZ / My Sho-

es por R$ 399,90
Mala de Bordo na Sestini 

por R$ 649,90
Plaza Sul Shopping - 

Praça Leonor Kaupa, 100 - 
Jardim da Saúde.

www.plazasulshopping.
com.br

Serviço:
Relógio com brinco e gar-

gantilha na Johara Gold por 
R$ 226,00

Batton na Maybelline por 
R$ 73,90 

Bota na Di Gaspi por R$ 
149,99 

Jaqueta na Polo Jack por 
R$ 249,99 

Coberdrom na Zelo por R$ 
109,90 

Brincos na Morana por R$ 
59,90 

Calça na Lupo por R$ 
157,90 

Câmera Fujifi lm Instax Mini 

9 na loja Foto Paulo por R$ 
500,00 

Shopping Campo Lim-
po - Estrada do Campo Lim-

po, 459, Campo Limpo, São 
Paulo, SP.

www.shoppingcampolim-
po.com.br

Serviço:
Bolsa na Le Postiche por 

R$ 99,90 
Kit Belíssima na Contém 

1G por R$ 134,00 
Jaqueta na Tent Beach 

por R$ 149,90
Brazer na Equus por R$ 

269,00
Relógio Casio na A Suis-

sa por R$ 376,00 
Modelador de Cachos e 

prancha na Polishop por 
R$ 799,80 

Shopping Metrópole 
- Praça Samuel Sabatini, 
200, Centro, São Bernar-

do do Campo, SP.
www.shoppingmetropo-

le.com.br
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‘It: A coisa 2’ ganha o 
primeiro trailer,  com Jessica 
Chastain e James McAvoy

“It: A coisa 2”, continuação 
do sucesso de 2017, teve 
seu primeiro trailer divulgado 
nesta quinta-feira (9). Vinte e 
sete anos se passaram des-
de que Pennywise aterrizou 
as crianças de Derry. Agora, 
Bervely Marsh (Jessica Chas-
tain) retorna à casa onde 
tudo começou e é recebida 
pela fi lha do palhaço.

O clube dos perdedores se 
reúne novamente para tentar 
derrotar Pennywise. Bill Skar-
gard volta a interpretar o vilão. 
James McAvoy, Jay Ryan, Bill 
Hader e Isiah Mustafa se unem 
ao elenco. O elenco infantil do 

primeiro fi lme também estará 
na continuação, em fl ashba-
cks. A direção é de Andy Mus-
chietti. O longa estreia em 5 
de setembro.

“It, a coisa” é o fi lme de terror 
com maior bilheteria da histó-
ria, com arrecadação de R$ 2,7 
bilhões, de acordo com o Box 
O�  ce. Ele se tornou um fenô-
meno por misturar ingredien-
tes poderosos: o sucesso do 
livro de Stephen King, a cons-
trução do palhaço de Bill Skar-
sgård, uma boa história por 
trás dos pesadelos e a carona 
na popularidade de “Stranger 
Things”, inclusive com o jovem 

ator Finn Wol� ard (o Mike da 
série) no elenco.

Na trama de “It”, sete ami-
gos de uma pequena cidade 
dos Estados Unidos decidem 
investigar a fundo o desa-
parecimento de crianças na 
região. Entre elas está Ge-
orgie, irmão de Bill (Jaeden 
Lieberher), o líder do simpá-
tico grupo conhecido como 
o Clube dos Perdedores. Eles 
descobrem que o responsá-
vel pelos sumiços é um mons-
tro que se abastece de medo, 
se alimenta de crianças e que 
toma a forma daquilo que 
mais assusta suas vítimas.

Há quem prefi ra ser 
enterrado, cremado, ou 
realmente não se impor-
ta com o destino após a 
morte. Porém, no caso de 
Cher, a cantora já sabe 
que quer ter seu corpo 
congelado e preservado 
depois de morrer.

De acordo com o Radar 
Online, uma fonte próxi-
ma à artista disse que “re-
centemente ela se tornou 
obcecada com criogenia 
humana”, processo de pre-
servação de humanos e 
animais em baixas tempe-
raturas com a ideia de que 
a cura ou reanimação se-
jam possíveis no futuro.

“Ela acha que trabalhou 

tanto com os médicos e 
adotou um estilo de vida 
saudável para parecer dé-
cadas mais jovem do que 
ela, por que não continuar 
com isso quando ela se 
for?”, reportou o site.

Aos 72 anos, Cher reduziu 
sua agenda de compromis-

sos e chegou até mesmo a 
cancelar alguns shows em 
2017 após uma forte gripe. 
“Todo mundo está muito 
horrorizado e ri, dizendo 
que ela ainda tem alguns 
anos para decidir, mas ela 
está determinada”, comple-
mentou a fonte.

Cher quer ter corpo congelado 
e preservado após sua morte
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OS FILMES VÃO MEXER
AINDA MAIS COM VOCÊ.

Confira a
programação no site.

• Poltronas com movimento.
• Você controla a intensidade.
• Muito mais emoção!
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   EMPREGOS 
 PRECISA-SE 

 CUIDADOR(A) IDOSOS 
 c/s exp. Ganhos até 
R$3.000,00 + benef. 
Várias regiões, clíni-
ca e home care. Of e 
cobramos treinamen-
tos p/ s/ exp. F:2887-
2488/2362-4232 

 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 

AULAS PARA PESSOAS 
HABILITADAS

· Instrutor credenciado 
pelo DETRAN

· Treinamento em seu carro 
ou no nosso

· Pague em até 12x no 
cartão

 PERCA O MEDO
DE DIRIGIR

www.aulasdevolante.com.br
marcos@aulasdevolante.com.br

    (11) 3535-2020
 (11) 99588-0460

C/piscina, churrasqueira, 
cozinha, lavanderia.

Tudo mobiliado. Prox Metro 
Penha.

R$490,00 por pessoa.
94989-2115

Aceito carro p/ negociação 
de aluguel.

QUARTO P/ MOÇAS

R$490,00 por pessoa.

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.

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

CLÍNICA 
FENNIX

Venham pra Fennix aqui 
você encontra alegria, 

prazer garantido.
Em um espaço aconche-

gante e discreto.
R$ 100,00 meia hora,
R$ 140,00 uma hora.

Temos cartão fi delidade.

R: Maria Fagnani, 47
São Judas - SP

97806-0701
2384-0562

COMPRO

Jóias
em geral

95989-6877
Alameda Iraê nº 425 sala 2

Travessa da  Av. Moema
Metrô Moema

OURO

MELISSA LOIRA 
CARINHOSA

Liberal com local próximo ao 
metrô saúde.

Fotos e informações no 
Whatsapp.

2275-4880
F: 97024-4085

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

GAROTAS PARA
PRIVÊ DURANTE

A SEMANA

98482-6797 
Marcela

Ótimo movi-
mento e boas 
comissões de 
drinques!
Aceitamos 
para moradia.

Free lance para 
boate em fins de 
semana.

CORPO, MENTE
E ALMA EM
EQUILÍBRIO

Rua Quariteré, 52
Parque da Mooca

Fone: 2893-7804
      95201-3580

lavittamassagem.com.br
      95201-3580

Venha relaxar 
terapeutas 

qualificadas!
NÃO HÁ SEXO OU 

PORNOGRAFIA 
ENVOLVIDOS NO 

CONTEXTO DE NOSSOS 
SERVIÇOS.

RADIADORES
VALTER

Radiadores e Colméias, 
Nacionais e Importados.
Todas as marcas, Novas 
a Base de 
Troca.
Manutenção 
e Vendas.
Sede Própria
Há 37 anos no ramo.

(11) 99737-3144
4056-6689
4055-4336

QUARTO P/ 
RAPAZES

Incluso água, luz, 
wi-fi .

R$600,00.

F: 97614-3594

R: Inácio de Araújo, 
nº55 em frente ao Metrô 

Bresser.

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

 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 

 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 

Anuncie no

 OPORTUNIDADE 

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

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

 SERVIÇOS 
 ESOTERISMO 

 TRAGO SEU AMOR 

 De volta em até 24 hrs. 

F:(11)98102-0061 whats 

 MASSAGEM 

 CLUBE DE MASSAGEM 

 Ipiranga-Metrô Sacomã. 

F:94630-4131 whats 

 IND. PROFISSIONAL 

 RELAX 

 BRUNO GP 24H 
 Só p/ mulheres. Sigílo 
total! Hotel/motel 24h 
F:95273-7088 

 CASA DO VINTÃO 
 Safadinhas e liberais 
9/21hs. Rua Clemen-
te Álvares 380 Lapa. 
F:2901-9140 

 BIA SAFADINHA + AMI-
GAS 
 Tx R$30,00 Av Jaba-
quara nº2604, metrô 
São Judas. F:(11)2362-
8122 Ac cartões. 

 LETÍCIA 42 ANOS JAR-
DINS 
 D i s c r e t a / s e n s u a l . 
F:98398-0695 

 SEXO ORAL 
 Somente p/ homens. 
Whatsapp: 968444506 
c/ Marcelo. 

 TRAVESTI LÍVIA 
 Local discreto. Rua da 
Consolação. WhatsApp 
98114-8530 

 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 

Venda seu
peixe

11 95127-3215

7 milhões
de usuários*

por dia

11 2823-0800
comercial@jornalestacao.com.br

Carro novo

 Celular
 super

moderno

Faculdade
do futuro

 Comprinhas
do dia a dia

 Repaginada
no cafofo

 Apê dos
sonhos

O único jornal gratuito diário
nas estações do Metrô
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Jornal

ANUNCIE
2823-0828
2823-0837

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 /    

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

PLANO de SAÚDE PARA IDOSOS
O plano BIOVIDA SÊNIOR foi criado para você que atingiu a 3ª idade, 

e quer receber o melhor atendimento do mercado.
O plano é cercado de programas de MEDICINA PREVENTINA, além 

de produtos agregados ao plano SEM NENHUM CUSTO ADICIONAL.
Saiba mais sobre os nosso benefícios.

BV SÊNIOR – SP/ABCG

5524-3309 /    97777-8208

FAIXA ETÁRIA:  ENFERMARIA APARTAMENTO
54 A 58 ANOS      R$ 375,11 R$ 562,21
   59 OU +      R$ 545,71 R$ 818,01

5524-3309 /    97777-8208

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

O recanto Paulista é uma instituição
de longa permanência de hospedagem
dia para idosos com todos os
graus de dependência.

Casa de Repouso
Recanto Paulista

(11)2548-7160 
(11)95754-7630 

Casarecantopaulista@gmail.com
Casarecantopaulista.com.br

Av.Gustavo Adolfo,162  Vila Gustavo  São Saulo  SP

ATENÇÃO
CASO SE IDENTIFIQUE, CONVIDAMOS VOCÊ A

CONHECER NOSSAS INSTALAÇÕES E
PRODUTOS DE ÓTIMA QUALIDADE E A

POSSIBILIDADE DE TER ÓTIMOS GANHOS.

Você que ainda não está inscrito no CRECI, mas pretende ser corretor 
consulte-nos, pois podemos inserir você na profissão.

Nosso contato:
Site: www.setabranca.com.br / E-mail : contato@setabrancaimoveis.com.br

Tel. : (11) 3666-2423

Senhor corretor de São Paulo e região, a Seta Branca Imóveis especializada 

no atendimento de imóveis de alto padrão na cidade de São Paulo.

Venda seu peixe.

11 95127-3215
11 2823-0828

Classifi cados 
de Linhas é no

Para

anunciar

2823-0828

2823-0829

2823-0835

2823-0836

2823-0837



20 São Paulo, sexta-feira, 10 de maio de 2019 Para anunciar ligue: (11) 2823-0800

Inauguração 
11.05.2019
A partir das 10h

um novo destino

Rua Guilherme Lino dos Santos, 1.200
Jardim Flor do Campo

sescsp.org.br/guarulhos

Cultura, esporte, lazer e bem-estar distribuídos em 34 mil metros quadrados.
Um espaço de encontro e convivência aberto a todos.






