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Campanha educativa
sobre descarte de lixo
começa na av. Paulista
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LUTO: O ator e humorista Lúcio Mauro morreu, aos 92 anos, no Rio de Janeiro;  
o velório acontece nesta segunda-feira (13), no Teatro Municipal

D
iv

ul
g

aç
ão

 Pág. 05

Única aposta de R$ 3,50 
ganha o maior prêmio 
da história da Mega-Sena
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Inscrições para concurso 
da Sabesp têm início 
nesta segunda-feira
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Corinthians deve mais
de R$ 1,1 bilhão da 
obra de sua arena 

 Pág. 07

Bolsonaro diz que a 1a

vaga que surgir no STF
será de Sergio Moro

SP inicia obras de estação da
CPTM e terminal de ônibus
A obra faz parte da expansão da linha 9-esmeralda da CPTM, que liga Osasco, ao Grajaú, bairro do extremo sul de São 
Paulo; serão gastos na obra R$ 945 milhões - R$ 500 milhões da União e R$ 445 milhões do governo do Estado Pág. 04

Palmeiras vence e assume 
a liderança do Brasileirão
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[ Cena do dia ]

 Fora de combate

O lutador brasileiro Anderson Silva sentiu duro golpe no joelho, se lesio-
nou e foi derrotado pelo norte-americano Jared Cannonier no card princi-
pal do UFC 237, na Arena Jeunesse, no Rio de Janeiro (RJ), na madrugada 
deste domingo (12). A partir deste segunda, ele iniciará tratamento.
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Deu sorte hoje?
Mega Sena

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

 
Lotofácil

Concurso n° 1812
10/05/2019 
02 - 04 - 06 - 07 - 09
11 - 12 - 13 - 18 - 19
20 - 21 - 23 - 24 - 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

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 

Morre deputado 
argentino baleado

O deputado argentino 
Héctor Olivares, vítima de 
um ataque a tiros em fren-
te ao Congresso na quinta, 
9, morreu neste domingo, 
12, no hospital em razão 
dos ferimentos provoca-
dos pelo atentado, no qual 
morreu seu assessor Mi-
guel Yadón.

A polícia deteve seis 
pessoas, entre elas os 
dois supostos agressores 
que estavam em um au-
tomóvel quando fizeram 
os disparos. As autorida-
des atribuem o ataque a 
razões pessoais, não polí-
ticas, e creem que o alvo 
era Yadón.

Lula pede ao STJ para cumprir pena 
em regime aberto no caso tríplex

Em embargos de declaração 
contra a sentença de 8 anos, 10 
meses e 20 dias no caso triplex, 
a defesa do ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva pediu para 
que o petista cumpra pena em 
regime aberto. Os advogados 
também querem que ele seja 
absolvido.

Segundo os defensores, con-
siderando 'como prazo inicial do 
cômputo da detração a data da 
custódia, qual seja 07/04/2018, 
transcorreu-se exatamente o pe-
ríodo de 01 (um) ano, 01 (um) mês 
e 02 (dois) dias até o presente 
momento'. "Ao ser subtraído o 
montante acima disposto da 

pena fi xada em 08 (oito) anos, 10 
(dez) meses e 20 (vinte) dias de 
reclusão, obtém-se o quantum 
restante de 07 (sete) anos, 09 
(nove) meses e 18 (dezoito) dias"

Por unanimidade, a Quinta 
Turma do Superior Tribunal de 
Justiça (STJ)confi rmou, no dia 23 
de abril, a condenação do ex-pre-
sidente por corrupção passiva e 
lavagem de dinheiro no caso do 
triplex do Guarujá, mas reduziu 
a pena do petista de 12 anos e 
1 mês de prisão para 8 anos, 10 
meses e 20 dias de reclusão. 

Os ministros rejeitaram as 
principais teses levantadas pela 
defesa de Lula.

A Operação Acolhida registrou 
na sexta-feira (10) a entrada de 
893 venezuelanos no Brasil, após 
a decisão do governo do presi-
dente Nicolás Maduro de reabrir a 
fronteira com a Venezuela. Com a 
reabertura, muitos venezuelanos 
também aproveitaram para com-
prar alimentos em Pacaraima (RR), 
cidade brasileira mais próxima da 
fronteira entre os dois países. 

Desde o início da crise migra-
tória na Venezuela, as Forças Ar-
madas, que comanda a operação, 
mantém um Posto de Recepção e 
Identifi cação na fronteira, onde os 
venezuelanos que chegam pas-
sam por uma triagem, recebem 
assistência médica, são vacina-
dos e podem solicitar refúgio ou 
residência temporária ao governo 
brasileiro. 

Na sexta (10), além de voltar a 

liberar o tráfego de veículos entre 
Pacaraima, em Roraima, e Santa 
Elena de Uairén, no estado de Bo-
lívar, o governo de Maduro permi-
tirá o livre acesso a Aruba. Outras 
duas ilhas venezuelanas no Cari-
be, Curaçao e Bonaire, bastante 
procuradas por turistas estrangei-
ros, permanecerão “fechadas”.

O fechamento da fronteira foi 
mais um episódio na crise política 
e humanitária que se instaurou na 
Venezuela nos últimos anos, mo-
tivando milhões de venezuelanos 
a deixarem o país fugindo da si-
tuação de falta de segurança, de 
alimentos e de remédios e dos 
problemas na prestação de servi-
ços públicos. A maioria destes imi-
grantes buscou refúgio na Colôm-
bia, país que, segundo algumas 
estimativas, já recebeu mais de 1,2 
milhão de venezuelanos.

Após fronteira ser reaberta, 
893 venezuelanos entraram 
no Brasil nos últimos dias
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*Informe-se sobre tabela de preços vigente 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. 

INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO

CRECI/SP 19766-J

**

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

*

47.500DE ATÉ

R$

SUBSÍDIO

3

ENTRADA
A PARTIR DE 

ZERO*

APARTAMENTOS PRONTOS PARA MORAR 
EM VÁRIAS REGIÕES DE SÃO PAULO.

tenda.com
ACESSE4003-3690

NÃO PERCA MAIS TEMPO. LIGUE AGORA:

A Prefeitura de São Paulo 
deu início, neste domingo 
(12), à campanha educativa 
sobre melhores formas para 
o descarte de lixo. Um infl á-
vel imitando um saco de lixo 
gigante foi instalado na Ave-
nida Paulista, altura do núme-
ro 900, chamando a atenção 
para os problemas em torno 
do descarte de resíduos.

O objetivo da campa-
nha #lixoénolixo é alertar e 
conscientizar a população 
sobre o impacto do lixo na 
capital paulista e o papel 
que cada cidadão tem para 
manter a cidade mais limpa. 
De acordo com a prefeitura, 
todos os dias 20 mil tonela-
das de lixo são recolhidas 
na cidade de São Paulo. O 
volume leva em considera-
ção apenas os dejetos cole-
tados pelos caminhões e os 
serviços de varrição.

“É uma campanha bastan-
te importante sobre lixo, tem 
algumas fases, então essa 
ação [de hoje] é o lançamen-
to da campanha para chamar 
a atenção das pessoas para 

dizer que lixo é no lixo, é um 
trabalho de todos não só dos 
lixeiros”, contou Isabel Amo-
rim, chefe de gabinete da Se-
cretaria de Comunicação da 
prefeitura paulistana.

Haverá ainda uma segunda 
fase da campanha, em que o 
município vai orientar sobre 
locais de descarte de resí-
duos específi cos. “Depois, a 
gente segue com uma outra 
fase que fala de vários servi-

ços da prefeitura que muitas 
vezes as pessoas não sabem, 
como o horário da coleta de 
lixo. Não adianta deixar o lixo 
às 15h se o horário da coleta 
é 22h, aquele o lixo vai fi car 
revirado”, disse Isabel Amori.

“[Vamos] falar que a prefei-
tura tem ‘cata bagulho’, que 
tem um lugar onde levar lixos 
maiores, não precisa deixar 
na porta de casa. Então tem 
toda uma conscientização de 

primeiro jogar o lixo no lixo 
e depois do que fazer com 
o lixo”. As pessoas podem 
encontrar informações como 
essas no site da prefeitura e 
no Recicla Sampa.

A ação educativa sobre 
descarte do lixo ocorrerá 
também nos próximos fi -
nais de semana e o infl ável 
será instalado em outros 
pontos da cidade, como o 
Parque do Ibirapuera.

 

A Polícia Federal, no Ae-
roporto Internacional de 
São Paulo, prendeu entre a 
noite de quinta, 9, e a ma-
drugada de sexta, 10, em 
ações distintas, cinco pes-
soas tentando embarcar 
para o exterior com droga 
nas bagagens.

Policiais federais, que 
fi scalizavam passageiros 
na fi la do check-in de voo 
com destino a Adis Abeba, 
na Etiópia, prenderam três 
nigerianos e apreenderam 
mais de 29 quilos de co-
caína. Na primeira ação, 
realizada no fi nal da noite 
de quinta, 9, foi abordado 
um homem, de 43 anos, 
que havia ingressado no 
Brasil benefi ciado pela Lei 
do Refúgio.

Ele foi entrevistado e 
acabou confessando aos 
policiais que levava droga 
dentro de latas de frutas 
em caldas.

Na delegacia da PF, os 
peritos identifi caram um 
total de mais de 10 quilos 
de cocaína dentro das 13 
latas de frutas em caldas, 
encontradas nas malas do 

homem que foi preso em 
fl agrante.

Numa outra abordagem 
policial, já na madrugada 
de sexta, 10, uma mulher, 
de 60 anos de idade, foi 
fl agrada com 174 emba-
lagens de sopa contendo 
cocaína, cujo volume total 
somou pouco mais de 13 
quilos.

No porão de bagagens 
despachadas para esse 
mesmo voo, policiais fe-
derais suspeitaram das 
imagens obtidas a partir 
do raio-x de duas malas 
despachadas por um pas-
sageiro, de 30 anos de 
idade. Os peritos encon-
traram 6 quilos de cocaína 
ocultos dentro de frascos 
de perfumes.

Na última ação, um casal 
de brasileiros que viajaria 
com destino a Doha, no 
Catar, ambos com 23 anos 
de idade, foi revistado ao 
passar pelo controle mi-
gratório. Com o casal fo-
ram encontradas cápsulas, 
contendo um pó branco, 
ocultas nas meias do ho-
mem e no sutiã da mulher.

Campanha educativa sobre descarte 
de lixo começa neste domingo em SP

Polícia Federal pega cocaína em latas 
de sopa, frascos de perfume e sutiã
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O Tribunal de Contas do 
Município (TCM) deu parecer 
favorável à homologação do 
processo de licitação da con-
cessão do Complexo Pacaem-
bu, vencida em fevereiro pelo 
Consórcio Patrimônio SP, for-
mado pela Progen - Projetos 
Gerenciamento e Engenharia 
S.A. e a Savona Fundo de In-
vestimento e Participações.

O Consórcio Patrimônio SP 
apresentou a melhor propos-
ta fi nanceira pelos 35 anos 
de concessão do estádio: R$ 
111.180.600,00. O valor míni-
mo da outorga fi xa era de R$ 
37.451.000,00, representan-
do cerca de 200% de ágio. 
A assinatura do contrato de-
penderá do consórcio instituir 
uma Sociedade de Propósito 
Específi co (SPE) para adminis-
trar o Complexo Pacaembu.

O consórcio terá de fazer 
melhorias nas estruturas do 
estádio como reformas nos 
sistemas elétrico e hidráuli-
co, novos assentos nas ar-
quibancadas, pista de atletis-
mo, reformas nos banheiros 
existentes, vestiário, lancho-
nete e geradores para evitar 
quedas de energia elétrica 
durante as partidas, e pode-
rá promover eventos esporti-
vos e culturais.

O Pacaembu é a primeira 
concessão da Prefeitura de 
São Paulo desde que o ex-
-prefeito e agora governador 
João Doria (PSDB) assumiu 
o cargo em janeiro de 2017. 
A prefeitura pretende deses-
tatizar outros equipamentos 
da cidade, como parques, o 
Autódromo de Interlagos, o 
Anhembi, mercados munici-
pais, terminais de ônibus e 
cemitérios, entre outros.

O Corinthians está em dia 
com o pagamento das con-
tas do seu estádio em Itaque-
ra, mas os juros que incidem 
sobre as parcelas da sua 
construção fazem a dívida 
só aumentar. Na sexta-feira, 
data em que marcou os cin-
co anos da inauguração da 
Arena Corinthians, o clube 
deve cerca de R$ 1,1 bilhão 
de um estádio que custaria 
inicialmente R$ 985 milhões.

A Odebrecht precisa rece-
ber ainda R$ 650 milhões e 
o BNDES, R$ 460 milhões. 
O presidente Andrés San-
chez sabe que há juros e 
encargos em cima do valor 
inicial, mas tenta renegociar 
esses valores. Nas reuniões 
que tem acontecido entre 
as duas partes, o Corinthians 
argumenta que muitas obras 

prometidas para o estádio 
não foram feitas. A Odebre-
cht justifi ca que as obras não 
ocorreram porque outras 
que não estavam programa-
das foram solicitadas.

Um exemplo de constru-
ção fora do projeto inicial é 
o espaço da imprensa no 
setor Oeste. Inicialmente, os 
jornalistas fi cariam no quarto 
andar. No entanto, para não 
tirar espaço dos torcedores, 
as cabines foram realocadas 
para o décimo andar. Prova 
de que não estava nos pla-
nos é que para chegar ao 
local, os jornalistas precisam 
passar por um corredor com 
fi ação aparente e ainda sem 
piso. 

A relação entre Corinthians 
e Odebrecht não é ruim. A 
construtora cogita tirar encar-

gos e juros desse total da dí-
vida. Dos R$ 650 milhões, o 
Corinthians só pretende pa-
gar cerca de R$ 122 milhões, 
que é quanto o clube ainda 
tem a receber dos Certifi ca-
do de Incentivo ao Desenvol-
vimento (CIDs).

TCM confi rma o consórcio vencedor 
da licitação do estádio do Pacaembu

Cinco anos após inauguração, Corinthians 
deve R$ 1,1 bilhão da obra de sua arena

Governo anuncia início 
das obras da Estação 
Varginha da CPTM e 
de terminal de ônibus

O governador em exercí-
cio, Rodrigo Garcia, o pre-
feito de São Paulo, Bruno 
Covas, e o secretário de 
Transportes Metropolita-
nos do Estado, Alexandre 
Baldy, realizaram neste 
sábado (11), visita técnica 
às obras da Estação Men-
des-Vila Natal, da Linha 
9-Esmeralda, da CPTM. A 
comitiva anunciou o início 
da construção da Estação 
Varginha e do terminal 
de ônibus municipal, que 
será integrado ao empre-
endimento.

“Tivemos a retomada da 
obra da estação Mendes-
-Vila Natal no início deste 
ano, e hoje estamos reto-
mando as obras da esta-
ção Varginha. A partir des-

ses dois contratos, nós 
temos já uma previsão 
concreta de entrega da 
estação Mendes-Vila Na-
tal em novembro de 2020 
e da estação Varginha em 
novembro de 2021. Hoje 
também tivemos uma de-
cisão do governador João 
Doria e do prefeito Bruno 
Covas de usar os recursos 
remanescentes dessas li-
citações para construir 
um novo terminal de ôni-
bus ao lado da estação 
Varginha, estimado em R$ 
60 milhões”, explicou o 
Governador em exercício, 
Rodrigo Garcia.

Os serviços terão início 
nos próximos dias, com 
investimento total de R$ 
945 milhões, sendo R$ 

500 milhões da União e 
R$ 445 milhões do Go-
verno do Estado de São 
Paulo.

A previsão é de que as 
obras sejam concluídas 
em 2021 e fazem parte 
da expansão da Linha 
9-Esmeralda, da CPTM, 
que interliga Osasco até 
o extremo sul de São 
Paulo. Além das estações 
Mendes-Vila Natal e Var-
ginha, serão construídos 
quatro viadutos rodoviá-
rios, uma passarela sobre 
a ferrovia e cinco passa-
gens subterrâneas, sendo 
duas exclusivamente para 
pedestres.

Serão benefi ciados os 
moradores da Estrada dos 
Mendes e dos bairros Var-

ginha, Vila Natal, Jardim 
Icaraí, Jardim São Bernar-
do e Conjunto Residencial 
Palmares. Com a abertura 
das novas estações, a es-
timativa é de que mais 110 
mil passageiros passem a 
utilizar a Linha 9-Esmeral-
da diariamente.

O terminal de ônibus 
municipal também será 
construído pela CPTM e 
terá uma passarela de in-
terligação com a Estação 
Varginha. Serão 10.000 
m², com 500 metros de 

plataformas para embar-
que e desembarque, além 
de itens de acessibilidade 

e escadas rolantes. A de-
manda é estimada em 30 
mil passageiros por dia.
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A companhia aérea Avian-
ca cancelou 422 voos neste 
sábado, 11, e domingo, 12, em 
todo o país, de acordo com o 
site da empresa. A Avianca 

já informou que outros 406 
voos estão cancelados en-
tre esta segunda-feira, 13, e 
terça-feira, 14 

Neste fi m de semana, o ae-

roporto mais afetado foi Gua-
rulhos (SP), com 119 chegadas 
e 119 partidas canceladas, se-
guido por Brasília e Salvador 
(BA).

A lista de terminais com 
voos cancelados, no entanto, 
inclui Aracaju (SE), Belém (PA), 
Campo Grande (MS), Chape-
có (SC), Confi ns (MG), Congo-

nhas (SP), Cuiabá (MT), Curi-
tiba (PR), Florianópolis (SC), 
Fortaleza (CE), Foz do Igua-
çu (PR), Galeão (RJ), Goiânia 
(GO), João Pessoa (PB), Jua-

zeiro do Norte (CE), Maceió 
(AL), Natal (RN), Navegantes 
(SC), Petrolina (PE), Porto Ale-
gre (RS), Recife (PE), Santos 
Dumont (RJ) e Vitória (ES).

Avianca cancela 422 voos neste fi m de semana em todo o país
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Uma única aposta ganha maior prêmio 
da história da Mega-Sena, de R$ 289 mi

A Mega-Sena pagará R$ 
289,4 milhões a um apos-
tador que faturou, sozinho, 
o maior prêmio já pago em 
concursos regulares na 
história da loteria. A pre-
miação, que teve o resul-
tado divulgado na noite 
deste sábado, 11, deu fi m 

à maior série de rodadas 
acumuladas na história da 
loteria. Foram 14 concur-
sos consecutivos sem que 
ninguém acertasse as seis 
dezenas.

O bilhete vencedor foi a 
aposta mais simples possí-
vel: a de R$ 3,50, quando 

se escolhe apenas seis nú-
meros para acertar a mo-
dalidade. Até a conclusão 
desta edição, não havia in-
formações de qual cidade 
brasileira foi feita a aposta. 

A Caixa informou que ou-
tras 838 apostas acertaram 
a quina e terão direito cada 

uma a R$ 30.450,20. Ou-
tras 56.994 apostas acerta-
ram a quadra e terão direi-
to cada uma a R$ 639,59.

As dezenas sorteadas no 
concurso 2.150 da Mega-
-Sena foram 23 - 24 - 26 
- 38 - 42 – 49. O sorteio 
ocorreu às 20h deste sá-
bado, 11, em São Paulo.

A última vez que a Me-
ga-Sena teve uma série 
com tantos sorteios acu-
mulados foi em 2006, 

quando o concurso teve 
12 rodadas sem que nin-
guém fi casse com o prê-
mio máximo. O prêmio 
só havia acumulado por 
um período tão longo em 
2002 e 2004, mas nunca 
havia chegado a mais de 
12 sorteios sem ganhador.

Os números de todos 
os sorteios mostram que 
2019 tem sido até agora o 
ano mais difícil de se ob-
ter o prêmio máximo. Nes-

te ano, a bolada tem saído 
uma vez a cada nove sor-
teios (foram 4 ganhadores 
em 37 rodadas). No ano 
passado, o número era 
um prêmio máximo a cada 
cinco sorteios, e essa mé-
dia já chegou ser de um 
ganhador a cada 2,8 sor-
teios em 2013. Naquele 
ano, houve 37 ganhado-
res nos 105 sorteios da 
Mega realizados ao longo 
dos 12 meses.
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Com os R$ 289 milhões 
que serão sorteados, o 
vencedor só não con-
segue comprar o elen-
co completo de quatro 
clubes de futebol brasi-
leiros. O time do Santos 
pode ser adquirido por 
R$ 247 milhões, garan-
tindo um troco de R$ 
28 milhões. O São Pau-
lo FC sairia por R$ 229 
milhões, proporcionando 

uma sobra ainda maior, 
de R$ 46 milhões.

Se resolver investir no 
mercado de franquias, 
vencedor consegue abrir 
algumas muitas unida-
des das redes mais po-
pulares de fast-food. No 
ramo da pizza, por inves-
tir todo o dinheiro em 
franquias da Domino’s ou 
da Pizza Hut poderia ren-
der 428 e 305 unidades, 

respectivamente.
O prêmio deste sábado 

também poderia bancar 
mais de 340 viagens à ór-
bita terrestre, em viagens 
oferecidas pela Virgin Ga-
lactic. A espaçonave da 
empresa, chamada Unity, 
que está em fase fi nal de 
testes e deve ser lançada 
em 2020, tem seu bilhete 
estimado em US$ 200 mil 
(cerca de R$ 800 mil).

O que R$ 289 milhões compram?
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Em um 
jogo sem 
transmissão 
pela TV, o 
P a l m e i r a s 
mostrou aos 

pouco mais de 24 mil tor-
cedores que assistiram ao 
duelo no Mineirão, em Belo 
Horizonte, o porquê de es-
tar há 27 jogos invicto no 
Brasileirão. 

Bem postado e contan-
do com a estrela de Bruno 
Henrique, autor dos dois 
gols do confronto, o alviver-
de dominou por completo 
o Atlético e o derrotou por 
2 a 0, assumindo, assim, a 
liderança do Brasileirão

Com o resultado, o time 
alviverde chegou aos dez 
pontos, tomando, assim, a 
liderança dos atleticanos, 
que continuam com nove, 
mas, agora, ocupando a 
terceira posição, uma vez 
que o Santos também ven-
ceu e se igualou aos pal-
meirenses na pontuação 
- os santistas fi caram na 

vice-liderança por estarem 
com saldo de gols inferior 
ao dos palmeirenses.

Como é de praxe, o Palmei-
ras iniciou o confronto povo-
ando o meio-campo e dimi-
nuindo as áreas de ações do 
adversário, que tentava, em 

vão, achar brechas nos fl an-
cos. Assim, a solidez defensi-
va armada por Scolari era o 
trunfo que o alviverde preci-
sava para encarar o líder em 
seu território. 

O primeiro gol saiu aos 43 
minutos, quando Marcos 

Rocha centrou a bola, que 
foi desviada por Fábio San-
tos. A pelota sobrou para 
Raphael Veiga, que rolou 
para trás, achando Bruno 
Henrique, que soltou o pé 
para abrir o marcador: 1 a 0. 

Com o gol anotado às 
vésperas do fi nal do pri-
meiro tempo, o Palmeiras 
voltou do vestiário tranqui-
lo, sabendo que bastava 
manter sua postura para 
assumir a ponta do Brasi-
leirão.

Aos sete minutos, Dudu 
recebeu pelo lado direito. 
Como Fábio Santos fecha-
va a linha de fundo, cortou 
para dentro e logo tocou 
com açúcar para Bruno 
Henrique, que estava na 
meia-lua. Bem posiciona-
do, o capitão voltou a chu-
tar com carinho para tirar 
de Victor as chances de 
intervir. Segundo golaço do 
capitão alviverde na parti-
da, quinto nos últimos três 
embates contra o Atlético: 
2 a 0. 

Palmeiras domina, vence Atlético-MG 
e assume a liderança do Brasileirão

Santos atropela o Vasco 
por 3 a 0 no Pacaembu e 
sobe para vice-liderança

São Paulo vence Fortaleza por 
1 a 0  e encosta nos primeiros

Corinthians e Grêmio fi cam no 
empate sem gols em Itaquera

Em tarde chuvosa no 
estádio do Pacaembu, 
em São Paulo, o Santos 
dominou a partida contra 
o Vasco e venceu o time 
carioca por 3 a 0 em jogo 
que poderia ter sido uma 
goleada neste domin-
go de Dia das Mães que 
contou com a disputa da 
quarta rodada do Campe-
onato Brasileiro. 

Com o resultado, o time 
santista assumiu a vice-
-liderança da competição, 
com dez pontos, mesma 
pontuação do líder Pal-
meiras, que está à frente 
por possuir melhor saldo 
de gols. 

O Santos dominou a 
partida logo de início. O 
primeiro gol saiu aos 18 
minutos com grande chute 
do Diego Pituca, que apro-
veitou passe de Rodrygo 
após saída de bola errada 
do goleiro Sidão e marcou 
golaço. Maxi López empa-
tou o jogo para o Vasco 

minutos depois, aos 22, 
mas o gol foi anulado cor-
retamente pelo VAR (árbi-
tro de vídeo), que mostrou 
o atacante em posição de 
impedimento. 

Santos aumentou a van-
tagem para 2 a 0 aos 32 
minutos em grande joga-
da individual de Rodrygo. 
Aos 27 minutos do segun-
do, o venezuelano Sotel-
do recebeu passe de Jean 
Mota e marcou o terceiro 
e último gol do Santos na 
partida. 

O Santos vai tentar levar 
a boa vitória deste domin-
go para a partida contra 
o Atlético-MG na quarta-
-feira, às 19h15, no estádio 
Independência, no jogo 
de ida das oitavas de fi nal 
da Copa do Brasil, antes 
de enfrentar o Palmeiras 
no clássico paulista no 
próximo sábado, às 19h, 
no Pacaembu, pela quinta 
rodada do Campeonato 
Brasileiro. 

No jogo 
que mar-
cou a pri-
meira vez 
que Rogério 
Ceni enfren-

tou o São Paulo, um ex-
-companheiro do técnico 
do Fortaleza foi o autor do 
gol da partida: Hernanes 
deu a vitória por 1 a 0 ao 
time paulista, que chegou 
a dez pontos e igualou-se 
a Palmeiras e Santos nas 
primeiras colocações do 
Brasileirão. 

A equipe do Morumbi está 
em terceiro lugar na tabela 
porque tem saldo de gols 
menor que o dos rivais.

Curiosamente, foi Herna-
nes o responsável por en-
tregar uma camisa do São 
Paulo para Rogério Ceni 
antes do início do jogo. O 
treinador também foi muito 
festejado nas arquibanca-
das do Castelão. A torcida 
do Fortaleza preparou um 
mosaico com a imagem 
do técnico e a mensagem 
“gratidão, Ceni”. Do outro 

lado do estádio, a principal 
organizada da equipe pau-
lista estendeu um bandei-
rão com a imagem do maior 
ídolo do clube. 

As homenagens emocio-
naram Ceni, que agradeceu 
com os olhos marejados. 
“Muito grato pela história 
de vida, foram quase 26 
anos no São Paulo, e fi co 
impressionado com o ca-
rinho do torcedor aqui. É 
hora de tentar a nossa vi-
tória. Vamos, Leão”, disse 
o treinador antes de a bola 
rolar.

O gol do São Paulo foi 

marcado aos 31 minutos 
do segundo tempo. Em rá-
pido contra-ataque, Antony 
carregou a bola e abriu na 
direita para Hernanes, que 
invadiu a área e bateu cru-
zado rasteiro. 

Após o gol, o São Pau-
lo permaneceu melhor na 
partida. Do outro lado, Ceni 
mudou os três jogadores 
de ataque, e o Fortaleza 
tentou a pressão fi nal, mas 
sem sucesso. 

Na quinta rodada, o São 
Paulo recebe o Bahia no 
próximo domingo, às 11h, 
no Morumbi.

C o r i n -
thians e 
G r ê m i o 
não sa-
íram do 
0 a 0 
na noite 

deste sábado, em duelo 
da quarta rodada do Bra-
sileirão. O placar mostrou 
o que foi em campo: uma 
partida equilibrada, com 
poucas chances perigosas 
de gol para as equipes O 
time gaúcho chegou a ter 
um pênalti anulado após 
análise no vídeo.

Com o resultado, o Co-
rinthians vai a cinco pon-
tos e ocupa o oitavo lugar 
na tabela. O Grêmio se-
gue na zona de rebaixa-
mento: na 17ª colocação, 
com apenas dois pontos 
conquistados. Na próxi-
ma rodada, o Corinthians 
visita o Athletico-PR na 
Arena da Baixada. O Grê-
mio volta a jogar fora de 
casa: enfrentará o Ceará 
no Castelão.

No duelo deste sábado, 

o VAR apareceu nos mi-
nutos fi nais do primeiro 
tempo. Após assinalar to-
que de braço de Fagner 
aos 44, o árbitro Marcelo 
de Lima Henrique ana-
lisou o lance e anulou a 

marcação corretamente. 
Na saída para o interva-
lo, Everton disse que o 
lateral corintiano foi im-
prudente. Em seguida, 
Fagner rebateu: “Só se eu 
arrancar o braço”. 
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Bolsonaro afi rma que irá 
indicar Sergio Moro na 
1ª vaga que abrir no STF

O presidente Jair Bolso-
naro disse neste domingo, 
12, que, na primeira vaga 
que abrir no Supremo Tri-
bunal Federal (STF), espera 
cumprir o compromisso de 
indicar o atual ministro da 
Justiça e Segurança Públi-
ca, Sergio Moro. “Se Deus 
quiser, cumpriremos esse 
compromisso”, disse, em 
entrevista ao programa ‘Do-
mingo Esportivo’, da Rádio 
Bandeirantes.

“Uma pessoa da qualifi ca-
ção do Moro se realizaria 
dentro do STF”, afi rmou. 
Bolsonaro disse acreditar 
que Moro seria um “grande 
aliado da sociedade brasilei-
ra dentro do STF”.

Sobre o pacote anticrime 
apresentado ao Congresso 
pelo ministro da Justiça e 
Segurança Pública, Bolsona-
ro afi rmou esperar que seja 
aprovado, mas ponderou 
que não é “dono da pauta” 

do Legislativo. “Maia (Rodri-
go Maia) é dono da pauta na 
Câmara e Alcolumbre (Davi 
Alcolumbre) é dono da pau-
ta no Senado”, argumentou. 
“Não posso exigir, interferir, 
a bola (agora) está com o 
Rodrigo Maia.”

Ele declarou ainda que 
o PT pode não querer jul-
gar o projeto anticrime de 

Moro, que, de acordo com 
ele, pode “retardar” a saída 
do ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva da prisão.

Durante a entrevista des-
te domingo, Bolsonaro ain-
da falou sobre as negocia-
ções com o Congresso, a 
infl uência nas decisões da 
Petrobras e a reforma da 
Previdência. 
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O programa de estágio 
2019 da Alelo, bandeira 
especializada em benefí-
cios, incentivos e gestão 
de despesas corporati-
vas, abriu inscrições para 
preencher 22 vagas em 
diversas áreas como TI, 
marketing, produtos, fi nan-
ças, recursos humanos e 
operações, além de outras 
duas em TI e Operações 
na Veloe, unidade de ne-
gócios da Companhia.

Para participar, é neces-
sário que o estudante es-
teja cursando a partir do 
3º semestre da faculdade 
nos cursos de administra-
ção, comunicação social, 
engenharia da produção, 
engenharia da computa-
ção, ciências da computa-
ção, economia e áreas cor-
relatas, assim como tenha 
disponibilidade para uma 
jornada de estágio de seis 
horas diárias (30 horas se-
manais).

A Alelo oferece benefí-
cios como assistência mé-

dica e odontológica, segu-
ro de vida, ônibus fretado 
e vale-transporte ou reem-
bolso de estacionamento e 
pedágio, além de cartões 
Alelo Alimentação e Alelo 
Refeição no valor total de 
R$ 1.245. A bolsa-auxílio 
varia de R$1.367 a R$1.617, 
de acordo com o ano de 
faculdade em que o estu-
dante estiver matriculado.

O programa de estágio 
2019 da Alelo tem dura-
ção de até dois anos e a 
atuação ocorrerá na sede 

da Alelo, em Alphaville, 
Barueri. Os interessados 
devem se cadastrar no site 
https://eureca.me/#!/op/es-
tagioalelo2019. 

Neste ano, o processo de 
seleção do programa de 
estágio 2019 da Alelo pos-
sui um formato inovador, 
com etapas online e pre-
sencial, incluindo a sele-
ção de 20 a 30 jovens para 
passar um dia na Alelo e 
conhecer um pouco mais 
a cultura e o dia a dia da 
empresa.

O projeto de extensão 
Africanidades, Literatura 
Infantil e Circularidade - 
Batuclagem Diversas e a 
Pós-Graduação Lato Sensu 
Educação em Direitos Hu-
manos, da Universidade 
Federal do ABC (UFABC) 
promoverá o curso de ex-
tensão “Africanidades, Li-
teratura Infantil e Circulari-
dade: Refl exões e práticas 
de Educação em Direitos 
Humanos”.

Serão seis encontros pre-

sencias aos sábados, nos 
quais haverá discussões a 
respeito da Educação em 
Direitos Humanos com en-
foque nas questões étnico 
raciais colocando em evi-
dência a cultura negra e a 
estruturação de novos pro-
tagonismos. 

As discussões serão tra-
balhadas tanto de forma 
teórica, exploração da his-
tória, ciência e a cultura 
negra no Brasil, como de 
forma prática, exposição de 

práticas pedagógicas que 
podem ser levadas a sala 
de aula.

O curso é gratuito, emitirá 
certifi cado de 30 horas de 
curso de extensão e pos-
sui 130 vagas. Interessados 
em participar do processo 
seletivo do curso devem 
se inscrever pelo link que 
fi cará disponível até o dia 2 
de junho. Mais informações 
ou dúvidas, entrar em con-
tato pelo e-mail africanida-
des.2019@gmail.com.

Sabesp oferece quase 1.000 vagas de 
estágio; inscrições começam nesta 2ª

A partir desta segunda-feira 
(13), a Sabesp (Companhia de 
Saneamento Básico do Estado 
de São Paulo), receberá inscri-
ções para o preenchimento de 

947 vagas para estagiários. Do 
total de postos, 407 são para 
quem possui ensino médio 
regular, 122 para ensino médio 
técnico e 418 para nível supe-

rior em diversas áreas. O valor 
da bolsa auxílio é de R$ 812 
para ensino médio, R$ 898 
para ensino médio técnico e 
R$ 1.068 para nível superior. 
As inscrições poderão ser fei-
tas até 6 de junho.

Como benefícios, a empresa 
oferece vale-refeição, vale-
-transporte e assistência mé-
dica, além de seguro de vida 
contra acidentes.

Para participar é necessário 
possuir idade mínima de 16 
anos. Para ensino médio ou 
médio técnico com duração 
de três anos, estar matriculado 
no primeiro ou segundo anos. 
Para ensino médio técnico 
modular com duração de três 
semestres, estar cursando o 
primeiro módulo. Para as opor-
tunidades de nível superior, 
estar cursando do primeiro ao 
penúltimo ano do curso.

A jornada de trabalho será 
de seis horas diárias, com du-
ração de até dois anos ou até 
o término do respectivo curso.

As inscrições poderão ser 

feitas somente pela internet, 
na página eletrônica da ban-
ca organizadora, a Fundação 
Carlos Chagas, que é www.

concursosfcc.com.br. No últi-
mo dia, o acesso poderá ser 
feito somente até às 14h. As 
taxas serão de R$ 55 para as 

oportunidades com exigência 
de ensino médio e ensino mé-
dio com formação técnica e 
R$ 75 para nível superior.
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O primeiro Feirão de Micro-
crédito do Banco do Povo 
Paulista na capital paulista 
será nesta segunda-feira (13). 
O evento gratuito e aberto a 
toda população é realizado 
pela Secretaria de Desenvol-
vimento Econômico.

Os interessados poderão 
solicitar ao Banco do Povo 
Paulista microcrédito para 
pessoas físicas e jurídicas 
de micros e pequenos negó-
cios formais. Após análise de 

crédito e comprovação de 
endereço, os empréstimos 
podem ser concedidos em 
até 24 horas se aprovados. O 
Banco do Povo conta atual-
mente com a menor taxa de 
juros do mercado, a 0,35% 
ao mês. 

Além da participação do 
Banco do Povo Paulista, ha-
verá balcões de atendimento 
dos bancos Bradesco, San-
tander e Caixa Econômica.

A programação ainda con-

tará com palestras e painéis 
de profi ssionais do setor, 
além de consultores de orga-
nizações fi nanceiras para es-
clarecer dúvidas sobre linhas 
de crédito e fi nanciamento. 

Serviço
Primeiro Feirão Paulista de 

Microcrédito
Data: segunda-feira (13)
local: Espaço da Unibes 

Cultural – Rua Oscar Freire, 
2.500

Horário: das 10h às 19h

Feirão de Microcrédito do Banco do Povo será nesta 2a

No caso de ensino mé-
dio, do total de vagas, 109 
são para a capital, no perí-
odo da manhã, a partir das 
7h; 101 para a capital, no 
período da tarde, a partir 
das 12h; e as 197 restan-
tes para diversas regiões 
de todo o estado. Para as 
oportunidades de ensino 
médio técnico e nível su-
perior, os postos também 
são destinados para todo 
o estado de São Paulo.

Para ensino médio téc-
nico haverá opções para 
técnico em administração 
(38), técnico em edifi ca-
ções (14), técnico em ele-
trônica (1), técnico em ele-
trotécnica (4), técnico em 

enfermagem do trabalho 
(1), técnico em informática 
(29), técnico em mecânica 
(10), técnico em química 
(15), técnico em sanea-
mento (1), técnico em se-
cretariado (4) e técnico em 
segurança do trabalho (5).

Para nível superior: ad-
ministração (174), análise e 
desenvolvimento de siste-
mas (5), ciências biológicas 
(4), ciências contábeis (10), 
ciências da computação 
(6), ciências econômicas 
(4), comunicação social - 
fotografi a (2), jornalismo 
(23), publicidade e pro-
paganda (8), rádio e TV 
(4), relações públicas (8), 
design gráfi co (8), direito 

(40), engenharia ambiental 
(9), engenharia cartográfi -
ca (2), engenharia civil (72), 
engenharia de produção 
(1), engenharia elétrica (3), 
engenharia mecânica (2), 
engenharia química (2), in-
formática (10), propaganda 
e marketing (1), psicologia 
(2), química (13), secretaria-
do executivo (1), sistemas 
da informação (3), tecno-
logia da informação(2), 
tecnologia de construção 
de edifícios (1), tecnologia 
em gestão empresarial ou 
processos gerenciais (2), 
tecnologia em hidráulica 
e saneamento ambiental 
(2) e tecnologia em obras 
hidráulicas (2).

Distribuição das vagas

Alelo abre inscrições para mais de 
20 vagas de estágio até 7 de junho

Universidade nos CEUs de SP oferece 130 
vagas em curso de temática étnico-racial
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O ator Lúcio Mauro 
morreu no sábado, 11, 
aos 92 anos. Ele estava 
internado desde o inicio 
do ano na Clínica São Vi-
cente, na zona sul do Rio 
de Janeiro. O filho e tam-
bém ator Lúcio Mauro 
Filho publicou nas redes 
sociais que seu pai mor-
reu por volta das 22h. 
Prestou homenagem, 
falou sobre seu trabalho 
e destacou com orgulho 
ter atuado ao lado do 
pai.

O velório do artista 
será nesta segunda-fei-
ra, 13, aberto ao público, 
das 9h às 14h, no Teatro 
Municipal do Rio.

Natural de Belém do 
Pará, Lúcio de Barros 
Barbalho ficou famo-
so por seu trabalho na 
comédia brasileira. Ele 
estreou na Rede Globo 
em 1966 e, desde en-
tão, participou de um 
dos principais programas 

humorísticos, como Chi-
co City (1973), Os Trapa-
lhões (1989) e Escolinha 
do Professor Raimundo 
(1990).

Provavelmente seu 
papel mais conhecido 
foi o de Aldemar Vi-
gário, na Escolinha do 
Professor Raimundo, o 
aluno mais ‘puxa-saco’ 
da turma, que adorava 
responder às perguntas 
do Professor Raimundo 
(Chico Anysio), remeten-
do a grandes atos su-
postamente feitos pelo 
mestre. “Quem? Quem? 
Raimundo Nonato!”, era 
como encerrava invaria-
velmente suas falas. 

Há três anos, Lúcio 
Mauro sofreu um aci-
dente vascular cerebral 
(AVC). Foi forte, mas o 
ator resistiu. Já não era 
a mesma pessoa Preso 
a uma HomeCare desde 
então, o ator resistiu até 
o fim, segundo o filho.

 

 

Os atores Felipe Hintze e Nany People 
fi zeram história nesta sexta-feira, 10, ao 
protagonizarem a primeira cena de sexo 
entre uma mulher trans e um homem hé-
tero na televisão brasileira A cena foi ao 
ar em O Sétimo Guardião, novela das 9 
que chegará ao fi m no dia 17 de maio.

“Eu e Nany passamos o texto e estuda-

mos juntos. A química bateu na primeira 
leitura. Escolhemos fazer a cena com 
muita sensibilidade, delicadeza, verdade 
e diversão. Foi um casal que deu certo 
nesta novela”, comemorou Felipe Hint-
ze, que vive o personagem Peçanha e 
interage com Nany People, intérprete de 
Marcos Paulo.

O Manchester City se 
sagrou bicampeão do 
Campeonato Inglês neste 
domingo ao golear o Bri-
ghton por 4 a 1, em casa, 
e totalizou impressionan-
tes 98 pontos na disputa 
rodada a rodada contra o 
Liverpool, que terminou na 
segunda colocação, com 
97. Na coletiva após a parti-
da, o técnico espanhol Pep 
Guardiola considerou este 
o título mais difícil da sua 
vitoriosa carreira. 

“Conseguir 98 pontos 

depois dos 100 (da campa-
nha da temporada passada) 
é incrível. Para chegarmos 
aqui tivemos de ganhar 14 
jogos consecutivos, não 
podíamos perder um único 
ponto. Foi, como treinador, 
o título mais difícil da minha 
carreira por causa da quali-
dade dos rivais”, disse Guar-
diola, elogiando o Liverpool 
e o técnico alemão Jürgen 
Klopp. “Parabéns ao Liver-
pool, tenho de lhes agrade-
cer porque nos obrigaram a 
subir ainda mais o nível.”

Atores protagonizam 1ª cena de sexo entre 
mulher trans e homem hétero em novela

“Título mais difícil da minha 
carreira”, diz Guardiola 
após faturar bi no Inglês

Morre, aos 92 anos, ator Lúcio 
Mauro; velório será nesta 2ª 

Uma coleção de 5,4 mil 
livros, 3,1 mil peças tea-
trais, além de centenas de 
CDs e DVDs formada ao 
longo de 82 anos pelo ator 
e diretor Antonio Abuja-
mra será incorporada pela 
biblioteca da SP Escola de 
Teatro. 

A escola, fundada por 
artistas e mantida pela Se-
cretaria de Estado da Cul-
tura e Economia Criativa 
de São Paulo, oferece for-
mação nas diversas carrei-
ras das artes cênicas.

Com a doação do acer-
vo, feita em regime de co-
modato pela família quatro 
anos após a morte de Abu-
jamra, ocorrida em 2015, 
os cerca de 10 mil itens 
fi carão disponíveis não só 
para os alunos da escola, 
mas para o público em ge-
ral. A inauguração do novo 
espaço da biblioteca será 
nesta segunda-feira (13).

Biblioteca de SP recebe 10 mil itens 
do acervo de Antonio Abujamra

Ja
ir

 M
ag

ri
/R

e
p

ro
d

u
çã

o
 A

B
r

D
iv

u
lg

aç
ão

D
iv

u
lg

aç
ão

R
e

p
ro

d
u

çã
o

/F
ac

e
b

o
o

k



São Paulo, segunda-feira, 13 de maio de 2019 Para anunciar ligue: (11) 2823-0800VARIEDADES10

CLASSIFICADOS Para anunciar ligue: 
(11) 2823-0800

[ horóscopo ]

virgem

Combativo, fi rme e 
alegre, você vai enfren-
tar as tarefas de frente. 
Não se deixe infl uenciar 
por pontos de vista que 
chegam a você, resolva 
as coisas por si mesmo. 

Deixe-se guiar pela 
sua intuição. Ela não vai 
lhe decepcionar, apenas 
se faça as perguntas 
certas. Você poderia 
fazer algumas mudan-
ças nos seus hábitos 
alimentares.

Sua lucidez vai fazer 
com que você se sinta 
muito útil, por isso não 
hesite em expressar sua 
opinião, o seu realismo 
não falhará. Será fácil mer-
gulhar em um trabalho 
que use o seu cérebro.

Não se deixe ser pego 
com detalhes materiais 
- você não vai se preo-
cupar com eles no fi nal 
do dia! Você precisa 
deixar de lado a tensão 
que tem construído 
recentemente.

Você está absorvi-
do em suas obriga-
ções, mas não se 
entregue totalmente 
a elas. Você vai ter 
que se esforçar para 
ter algum tempo para 
si mesmo.

Você vai ter uma 
grande satisfação em 
dedicar tempo a um 
amigo que precisa do 
seu apoio. Você sente 
a necessidade de desa-
celerar um pouco para 
ouvir os seus instintos.

Suas reações serão ins-
tintivamente construtivas, 
por isso não perca tempo 
com hesitações fúteis. 
Cuidado com o fígado e 
não coma demais.

Você vai encontrar um 
apoio útil que entrará em 
sua vida no mês que vem. 
É um bom momento para 
fazer contatos! O seu bem-
-estar se benefi ciará caso 
se você pensar no seu 
conforto.

O ambiente estará ale-
gre e harmonioso. Você 
não fi cará decepciona-
do com aqueles que o 
rodeiam e festividades 
estão próximas. Você 
está cada vez mais em 
forma.

Tenha cuidado para não 
se esquecer de nada. 
Preste atenção especial 
às suas contas! Você está 
em forma, mas precisa de 
se mover.

Hoje o dia será cheio 
de lições valiosas e você 
vai seguir o caminho 
para a maturidade. Você 
esconde seu cansaço 
admiravelmente bem, 
mas vai precisar recupe-
rar o sono perdido.

Você sente uma 
necessidade de desfrutar 
os prazeres da vida, que 
é exatamente o que você 
precisa para recarregar 
suas baterias hoje. Seu 
bom humor é contagiante.

áries

libra escorpião sagitário capricórnio aquário peixes

touro gêmeos câncer leão

A Lenda de Tarzan
GLobo, 22h20. Releitura 

da clássica lenda de Tarzan, 
na qual um pequeno garo-
to órfão é criado na selva e, 
mais tarde, tenta se adaptar 
à vida entre os humanos. Na 
década de 30, Tarzan, acli-
matado à vida em Londres 
em conjunto com sua espo-
sa Jane, é chamado para re-
tornar à selva onde passou a 
maior parte da sua vida para 
servir como um emissário do 
parlamento britânico.

[ fi lmes ] 

Foto: Divulgação
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ANUNCIOU

VENDEU

Venda seu peixe

11 95127-3215
11 2823-0828

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 

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.

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

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

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.

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.

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

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

 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 

 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 

 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 
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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

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

MELISSA LOIRA 
CARINHOSA

Liberal com local próximo ao 
metrô saúde.

Fotos e informações no 
Whatsapp.

2275-4880
F: 97024-4085

Gatas liberais.
www.fanisex.com.br

SUPER
PROMOÇÕES
1 quadra do

metrô Santa Cruz
F: 5549-2483

Conheça sem compromisso!

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

 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 

 CURSOS 

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