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Prefeitura de São Paulo 
homologa o vencedor da
licitação do Ibirapuera

R
a

fa
e

l N
e

d
d

e
rn

e
ye

r

 Pág. 06 Pág. 02

 Pág. 04

Ofi ciais de SP farão intercâmbio com 
o Departamento de Polícia de NY
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Andar com patinete na calçada 
e sem capacete renderá multas
O prefeito de São Paulo Bruno Covas (PSDB) irá publicar decreto, nesta terça (14), regulamentando o uso do veículo nas 
ruas da capital paulista. A penalidade para o usuário ‘infrator’ pode variar entre R$ 100 e R$ 20 mil Pág. 03
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Ex-presidente Temer é transferido para Batalhão da Polícia Militar em São Paulo
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Covas se reúne com
deputados para articular
permanência da F1

Inscrições para o Enem
2019 seguem até a
próxima sexta-feira
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EXTRAS: A banda Bon Jovi anunciou que fará três shows extras no Brasil com a turnê 
This House Is Not For Sale; em São Paulo será no dia 25 de setembro

Os usuários dos patinetes 
na capital serão fi scalizados
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[ Cena do dia ]

 Adeus a Lúcio Mauro

O corpo do ator Lúcio Mauro, que morreu na noite de sábado (11), aos 
92 anos, no Rio de Janeiro, foi cremado no fi nal da tarde desta segunda 
(13), após ser velado no Teatro Municipal. Amigos, familiares e colegas de 
profi ssão se despediram de Mauro, um grande nome do humor brasileiro.
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Wilton Júnior/AELOTERIAS

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 

Ação retira lixo e 
protege espécies

Uma parceria entre a inicia-
tiva privada e o poder público 
vem garantindo a preservação 
de importantes espécies ma-
rinhas, como tartarugas, golfi -
nhos e aves, no litoral de Ilha-
bela. Nos últimos três meses, 
a ação Lixo Marinho já retirou 
duas toneladas de lixo fl utuan-
te ou submerso, que represen-
tam riscos para esses animais, 
em 31 costeiras da ilha.

Em 17 pontos, foi necessária 
a ação de mergulhadores para 
limpar o fundo do mar, poluído 
por latas, garrafas e resíduos 
de plásticos. Foram abordadas 
239 embarcações para a en-
trega de sacolas ecológicas e 
folders educativos.

O prefeito de São Paulo, 
Bruno Covas (PSDB), se reuniu 
na tarde desta segunda-feira 
com representantes do Esta-
do na Câmara de Deputados 
para debaterem e articularem 
uma força política em Brasília 
para manter a capital paulista 
no calendário da Fórmula 1. 

O encontro na prefeitura 
com a presença de secretá-
rios municipais e de dez de-
putados de oito diferentes 
partidos tem como intuito for-
mar uma corrente de traba-
lho para evitar que a cidade 
perca para o Rio de Janeiro o 
posto de sede do GP do Brasil 
nos próximos anos.

Segundo Covas, o encontro 
serviu para todos os presen-
tes redigirem um documento 
com informações e números 
sobre os benefícios de São 
Paulo continuar na Fórmula 
1. "Esse grupo vai levar a do-
cumentação para reuniões da 
bancada de São Paulo para 
mostrar o impacto do evento 
na cidade e vão inclusive re-
digir um manifesto apoiando 
a continuidade do GP em In-
terlagos. Não há apenas um 
prejuízo econômico. Vamos 
mostrar que temos também 
uma força política para man-
ter o evento", afirmou.

A motivação para a reunião 
foi uma declaração do presi-
dente Jair Bolsonaro, que na 

última quarta-feira afirmou 
que a prova da Fórmula 1 em 
2020 já seria no Rio, em um 
autódromo novo a ser cons-
truído em Deodoro e com uma 
obra prevista para durar ape-
nas sete meses. 

No entanto, já na sexta-
-feira, tanto o prefeito Covas 
como o governador de São 
Paulo, João Doria, explicaram 
que a capital paulista tem con-
trato com os donos da Fórmu-
la 1 até 2020 e está em fase 
de negociação para renovar o 
acordo por mais alguns anos.

O prefeito voltou a afirmar 
que Bolsonaro foi induzido 
ao erro quando mencionou 
as informações sobre o novo 
projeto do autódromo do Rio, 
principalmente sobre a cida-
de já estar apta a receber a 
categoria em 2020. 

Covas pretende nos próxi-
mos dias intensificar as con-
versas para manter São Paulo 
no calendário da Fórmula 1. 
Para o próximo mês está pre-
vista uma reunião entre o pre-
feito e o chefe da categoria, 
o norte-americano Chase Ca-
rey. Além disso, Covas deve 
conversar em breve com os 
ex-pilotos Emerson Fittipaldi e 
Nelson Piquet, que já demons-
traram ao prefeito apoiar a re-
novação de contrato entre a 
categoria e o Autódromo de 
Interlagos.

Covas convoca deputados 
para articular permanência 
da F-1 na capital paulista
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Pressionado por aciden-
tes registrados na última 
semana envolvendo pati-

netes elétricos, o prefeito 
de São Paulo Bruno Co-
vas (PSDB) anunciou nesta 

segunda-feira, 13, que vai 
multar quem andar com o 
veículo na calçada ou sem 

capacete nas ruas paulis-
tanas. A penalidade pode 
variar entre R$ 100 e R$ 20 
mil. 

“Queremos estimular a 
micromobilidade”, afi rmou 
o prefeito Bruno Covas, 
que pretende estimular o 
uso da patinete junto com 
outros modais de trans-
porte, como ônibus, trem e 
metrô. 

Um decreto será publica-
do nesta terça-feira, 14, de-
terminando a obrigatorie-
dade do uso de capacete, 
a proibição da circulação 
nas calçadas, a restrição 

de uso em ciclovias, ciclo-
faixas, ciclorrotas ou ruas 
com limite de velocidade 
de até 40 Km/h, e velocida-
de máxima do patinete de 
até 20 Km/h.

Ele prevê um prazo de 
15 dias para orientação e 
adaptação às novas regras, 
durante o qual não serão 
aplicadas penalidades.

A regulamentação está 
em discussão na Prefeitura 
de São Paulo desde janei-
ro, quando um grupo de 
trabalho foi criado com 11 
operadoras de patinetes. 
As regras foram anuncia-

das por Covas sem o aval 
do grupo. 

O detalhamento das re-
gras, como informações 
sobre fi scalização, será 
publicado em até 90 dias. 
Os veículos começaram a 
circular em agosto de 2018, 
quando a Yellow entrou na 
cidade.

Em nota, a Grin e a Yellow 
informam que vão aguar-
dar a publicação no Diário 
Ofi cial do Município de São 
Paulo das novas regras 
para as patinetes elétricas 
na cidade para avaliá-las e 
se posicionar a respeito.

Trafegar com patinete elétrico na calçada 
ou sem capacete em SP pode ser multado
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As empresas de com-

partilhamento deverão 
fornecer capacetes para 
os usuários, possuir se-
guro que cubra danos e 
acidentes pessoais, e os 
patinetes não poderão 
ser usados por mais de 

uma pessoa por vez. O 
transporte de passagei-
ros, animais e cargas em 
patinetes será proibido. 

 A fi scalização será feita 
pela autoridade de trânsi-
to e por agentes da Com-
panhia de Engenharia de 

Tráfego (CET) e das Sub-
prefeituras, com apoio da 
Guarda Civil Metropolita-
na. A Secretaria Municipal 
de Mobilidade e Transpor-
tes (SMT) deverá editar 
portarias para comple-
mentar a regulamentação.

Empresas deverão fornecer equipamentos de segurança
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Na primeira reunião de 
trabalho em Nova York, no 
Departamento de Polícia 
da cidade norte-americana, 
nesta segunda-feira (13), 
o governador João Doria 
conheceu de perto novas 
tecnologias e métodos que 
pretende implantar em São 
Paulo.

Para isso, serão enviados a 
Nova York agentes da Polí-
cia Militar e Polícia Civil, que 
devem fazer treinamentos 
e estudar o que pode ser 
incorporado aos processos 
no Estado. 

“Temos o plano de trazer 
aos Estados Unidos ofi ciais 
para serem treinados pelo 
Departamento de Polícia, 
tido como um dos mais efi -
cientes do mundo”, ressalta 
o Governador.

“É um programa de inter-
câmbio para o aprimora-
mento da polícia do Esta-
do, que já é considerada e 
respeitada como a melhor 
do Brasil”, acrescenta Do-
ria. Entre as iniciativas que 

agradaram ao governador 
estão as novas tecnologias 
e o uso da bodycam, que 
deve ser implantado no ter-
ritório paulista até o fi m do 
ano. Presas aos uniformes 
dos agentes, essas câmeras 
ajudam a produzir provas e 
a aprimorar os protocolos 
seguidos pelos policiais.

Com o objetivo de atrair 
novos investimentos para o 
Estado, o Governador João 

Doria embarcou aos Esta-
dos Unidos para uma visita 
de cinco dias, durante os 
quais participará de eventos 
e encontros com investido-
res e empresários.

Atualmente, São Pau-
lo conta com 21 projetos 
de concessão e parcerias 
público-privadas em desen-
volvimento nas áreas de 
infraestrutura e mobilidade 
urbana, aeroportos, segu-

rança, parques e entreteni-
mento.

O Estado também aglo-
mera diversifi cada rede de 
startups e fi ntechs com pro-
jetos bem estruturados para 
a promoção dos investimen-
tos. Todos estão em diver-
sos estágios, parte deles 
em estudo e elaboração da 
modelagem e outros já na 
fi nalizados para lançamento 
de edital.

Ofi ciais de SP irão fazer intercâmbio no 
Departamento de Polícia de Nova York

Prefeito Bruno Covas autoriza início das 
obras do complexo viário Pirituba-Lapa

O prefeito Bruno Covas 
assinou na manhã desta 
segunda-feira (13) a auto-
rização da primeira etapa 
das obras para a ligação 
viária Pirituba-Lapa, um 
pleito de mais de 40 anos 
DOS moradores da região. 

O projeto prevê a im-
plantação de uma ponte 
sobre o rio Tietê e seus 

acessos, totalizando 900 
metros de extensão para 
a interligação entre os 
dois bairros.

“Desde o ano passado 
nós começamos a or-
ganizar os recursos dos 
fundos municipais e as-
sim conseguimos o valor 
para garantir esta obra 
até seu término. Um com-

promisso grande desta 
gestão para construir o 
sonho dos moradores 
desta região e melhorar a 
qualidade de vida de to-
dos eles”, disse o prefeito 
Bruno Covas.

A ponte terá início na 
Avenida Raimundo Perei-
ra de Magalhães, na altu-
ra do condomínio Projeto 

Bandeirante, e seguirá 
pela Vila Anastácio até a 
Rua Campos Vergueiro. 
Ela contará com mão du-
pla, ciclovia e faixa exclu-
siva para ônibus. 

Tendo em vista o cres-
cente adensamento da 
região, o empreendimen-
to trará melhorias para 
a mobilidade urbana da 

Zona Oeste da cidade, 
beneficiando cerca de 
115 mil pessoas que utili-
zarão a via diariamente.

Além da construção da 
ponte, o projeto comple-
to consiste na implanta-
ção de três quilômetros 
de ligação viária, com 
três faixas de circulação 
em ambos os sentidos, 

sendo uma faixa exclusi-
va para ônibus. 

O trecho da Avenida 
Raimundo Pereira de Ma-
galhães que percorre a 
Vila Anastácio, atual gar-
galo de saída do bairro 
da Lapa para a Marginal 
Tietê, será alargado e 
receberá melhorias em 
toda a sua extensão.
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O governador de São 
Paulo, João Doria (PSDB), 
chamou de “erro” e “exage-
ro” as críticas do prefeito de 
Nova York, Bill de Blasio, ao 
presidente Jair Bolsonaro. 

“Não cabe a um prefeito 
de Nova York fazer avalia-
ções sobre esta ou aquela 
tendência de um presiden-
te da República. Ele come-
teu um erro, exagerou na 
sua condição política e não 
fez jus a um regime de li-
berdade do qual Nova York 
é seu maior símbolo, a partir 
da própria estátua da liber-
dade”, afi rmou o governa-
dor nesta segunda-feira, 13. 

O tucano cumpre agenda 
ofi cial na cidade americana. 

Bolsonaro cancelou a via-
gem que faria nesta semana 
a NY após protestos contra 
a homenagem que recebe-
ria da Câmara de Comércio 
Brasil-Estados Unidos. 

De Blasio liderou o mo-
vimento, afi rmando que o 
brasileiro é um ser humano 

“perigoso” por causa de 
“seu racismo e homofobia 
evidentes”. 

A premiação ainda foi 
alvo de boicote de ativistas 
ligados à causa ambiental e 
aos direitos LGBTQ. Primei-
ro, a Câmara teve difi culda-
de em achar um lugar que 
aceitasse sediar o jantar 
de gala. Depois, pelo me-
nos três empresas decidi-
ram deixar de patrocinar o 
evento.

Para Doria, o prefeito no-
vaiorquino “exacerbou na 
sua condição ao condenar e 
fazer manifestações nas re-
des sociais e na imprensa”. 

O governador paulista 
disse que a Assembleia 
Geral da Organização das 
Nações Unidas, que acon-
tece anualmente em Nova 
York no mês de setembro, 
recebe “gente de todas as 
matizes de países do mun-
do”, em um sinal de que a 
cidade é “aberta” e símbolo 
de liberdade de expressão.

Doria diz que prefeito 
de Nova York exagerou 
sobre Jair Bolsonaro

Uma nova passagem 
inferior será construída 
sob a linha férrea da 
CPTM, com faixas para 
veículos, ônibus, pas-
seio para pedestres e 
ciclovia. 

Também estão pre-
vistas a construção de 
um binário de acesso 
(viário bidirecional, que 
se divide em duas vias 

distintas, de sentidos 
opostos, originando-se 
e terminando no mesmo 
ponto) ao Terminal Lapa 
e obras de 900 metros 
de galerias de drena-
gem para garantir a 
captação adequada das 
águas pluviais. 

O valor do contrato, 
englobando as obras 
viárias e de drenagem 

é de R$ 200 milhões. 
Além desses valores, 
também são previstos 
gastos com desapro-
priações, enterramento 
de redes, compensa-
ções ambientais, geren-
ciamento e fiscalização 
da obra. O valor total do 
empreendimento está 
estimado em R$ 386,5 
milhões. 

Valor total do empreendimento está
estimado em quase R$ 400 milhões
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Prefeitura de São Paulo homologa o 
vencedor do Ibirapuera por 35 anos

Vestibulinho: inscrições para o 2º semestre terminam nesta quarta

A Prefeitura de São Paulo 
adjudicou e homologou nesta 
segunda-feira (13) o proces-
so de licitação da concessão 
do Parque Ibirapuera venci-
do pela empresa Construcap 
CCPS Engenharia e Comércio. 

A empresa ganhou a con-
cessão por ter apresentado 
proposta fi nanceira de R$ 70,5 
milhões pelos 35 anos de con-
cessão do 1 º Lote de Parques 
paulistanos, que inclui, além 
do Ibirapuera, outros cinco 
parques em regiões da cidade 
(Jacintho Alberto, Eucaliptos, 
Tenente Brigadeiro Faria Lima, 
Lajeado e Jardim Felicidade). 

O valor mínimo da outorga 
fi xa era de R$ 2,1 milhões. A 
proposta fi nanceira que fi cou 
em primeiro lugar representa 
mais de 33 vezes o valor mí-
nimo.

A assinatura do contrato de-
pende de um Plano Diretor 
para os Parques, como fi cou 
acertado por meio de um acor-
do com o Ministério Público de 
São Paulo, que está em fase 
de elaboração. 

Depende ainda, da empresa 

vencedora instituir uma Socie-
dade de Propósito Específi co 
(SPE) para administrar a con-
cessão. Os envelopes da lici-
tação foram abertos em março 
deste ano. A adjudicação e a 
homologação serão publica-
das no Diário Ofi cial do Muni-
cípio de amanhã (terça-feira, 
14/05).

A Prefeitura também rece-

berá uma outorga variável, ao 
longo de toda a concessão, 
estimada em R$ 82,4 milhões, 
correspondente a 1,12% sobre 
a receita bruta da conces-
sionária. A vencedora será a 
responsável pela prestação 
dos serviços de gestão, ope-
ração e manutenção dos seis 
parques. Também responderá 
pela execução de obras e ser-

viços de engenharia nos equi-
pamentos.

O valor mínimo previsto para 
ser investido nos parques (e 
defi nido pela concessão) é de 
R$ 167 milhões. Serão feitos 
investimentos na instalação e 
melhoria de equipamentos es-
portivos, playground, pistas de 
caminhada, iluminação, mobili-
ário, dentre outros.

Os interessados em re-
alizar a inscrição no pro-
cesso seletivo das Esco-
las Técnicas Estaduais 
(Etecs) para o segundo 
semestre de 2019, exclu-
sivamente pela internet, 
têm até as 15h desta quar-
ta-feira (15) para o cadas-
tro. O valor da taxa é de 
R$ 30 e o exame será no 
dia 16 de junho.

O Vestibulinho oferece 
mais de 44,4 mil vagas 
para Ensino Técnico (pre-
sencial, semipresencial e 
on-line), Técnico integra-
do ao Médio na modalida-
de Educação de Jovens e 

Adultos (EJA), Especializa-
ção Técnica e para aces-
so às vagas remanescen-
tes de segundo módulo.

As vagas disponíveis são 
destinadas às Etecs e às 
classes descentralizadas 
(unidades que funcionam 
com um ou mais cursos 
técnicos, sob a adminis-
tração de uma Etec), por 
meio de parcerias com as 
prefeituras do interior e da 
capital (aulas nos CEUs) e 
com a Secretaria Estadual 
da Educação, para oferta 
do Ensino Técnico em sa-
las de escolas estaduais.

O candidato deve preen-

cher a fi cha de inscrição 
eletrônica e imprimir o bo-
leto bancário para paga-
mento da taxa. A quantia 
deve ser paga em dinhei-
ro, em qualquer agência 
bancária, até 15 de maio.

Para o segundo semes-
tre, o Vestibulinho oferece 
150 vagas para especiali-
zação técnica, distribuídas 
entre cinco cursos: Centro 
Cirúrgico e Instrumenta-
ção Cirúrgica; Enferma-
gem do Trabalho; Gestão 
de Unidades de Alimenta-
ção e Nutrição; Organiza-
ção de Eventos Corporati-
vos; e Radiocomunicação.
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O faturamento do va-
rejo em shopping nes-
se Dias das Mães teve 
queda de 5% em rela-
ção a 2018, segundo 
dados da Associação 
Brasileira de Lojistas 
de Shopping (Alshop) 
obtidos com exclusivi-
dade pelo Broadcast, 
sistema de notícias 
em tempo real do Gru-
po Estado. A entidade 
calcula que o fluxo de 
pessoas e a quantida-
de de vendas foi supe-
rior às do ano passa-
do, mas o consumidor 
estava menos dispos-
to a gastar: o tíquete 
médio nas lojas teve 
uma queda de 10%. 

Nos shoppings popu-
lares, com concentra-
ção maior de classes 
C e um pouco de B, 
o tíquete médio ficou 
entre R$ 75 e R$ 90. 
Já nos shoppings com 
maior concentração 
de classes A e B, a 

média do gasto ficou 
em torno de R$ 170 e 
R$ 200.

Para o diretor institu-
cional da Alshop, Luís 
Augusto Ildefonso da 
Silva, a queda no fa-
turamento se dá pela 
menor predisposição 
do consumidor em fa-
zer dívidas, especial-
mente em carnês e 
cartões de crédito. 

A pesquisa apon-
ta que os segmentos 
de maior destaque 
em vendas foram os 
de roupas, calçados, 
acessórios, perfumes, 
cosméticos, chocola-
tes e o consumo nos 
restaurantes.  Prevale-
ceu ainda o pagamen-
to à vista - em dinheiro 
ou cartão de débito. 
Equipamentos eletrô-
nicos como os celu-
lares, que já tiveram 
importante participa-
ção na data, perderam 
espaço este ano.

Faturamento dos 
shoppings no Dia das 
Mães cai 5% ante 2018

CG 160 Cargo 19/19 à vista R$ 10.797,00, CB 250 Twister CBS 19/19 à vista R$ 15.263,00 ou entrada de R$ 6.106,00 + 48X R$ 329,65, fi nanciamento. Banco Honda, taxa de juros de 2,10% a.m e 25,19% a.a, valor total à prazo R$ 21.929,20. Nova Elite 
125, 19/19, valor à vista R$ 8.990,00.,. Promoção válida de 01/05 a 12/05/2019 ou até o término do estoque nas concessionárias participantes. Quantidade disponível: 03 unidades ou término do estoque. Óleo grátis a partir da 3ª revisão, conforme manual do 
fabricante. Imagens ilustrativas. Nos reservamos o direito de corrigir possíveis erros gráfi cos

JARDINS 2178-0909
3509-9500

2184-7373 4143-8060

4668-5525 4619-9880

INTERLAGOS
COTIA ITAPEVI

ITAPECERICA JANDIRA

TODOS JUNTOS FAZEM UM TRÂNSITO MELHOR
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O ex-presidente da Re-
pública Michel Temer foi 
transferido por volta das 
15h30 desta segunda-
-feira (13) da Superinten-
dência da Polícia Federal 
(PF) em São Paulo, onde 
cumpria prisão preventi-
va, para a sala de esta-
do-maior do Comando 
de Policiamento de Cho-
que, no centro da capital 
paulista. A decisão da 
juíza Caroline Figueire-
do, substituta 7ª Vara 
Federal Criminal do Rio, 
atende pedido da defesa 
de Temer.

De acordo com o advo-
gado de defesa Eduardo 
Carnelós, o pedido para 
a mudança foi feito na úl-
tima quinta-feira (9), an-
tes de Temer se apresen-
tar à Polícia Federal (PF). 
O advogado disse que a 
Polícia Militar possui sala 
com as características 
exigidas pela lei.

Temer e o coronel apo-
sentado João Batista 
Lima Filho são alvos da 

Operação Descontami-
nação, um dos desdo-
bramentos da Lava Jato 
no Rio de Janeiro, que 
investiga desvios da or-
dem de R$ 1,8 bilhão nas 
obras da usina nuclear 
de Angra 3. No dia 21 
de março, o juiz Marcelo 
Bretas, da 7ª Vara Fede-
ral Criminal, acatou pedi-
do do Ministério Público 
Federal (MPF) e decre-
tou as prisões preventi-
vas de ambos.

Na ocasião, eles foram 
levados ao Rio de Janei-
ro, onde ficaram detidos 
por quatro dias, sen-
do liberados em 25 de 
março, conforme liminar 
concedida pelo desem-
bargador Antonio Ivan 
Athié. No dia 8, no en-
tanto, a Primeira Turma 
do TRF-2 derrubou essa 
liminar por 2 votos a 1. 
A posição de Athié foi 
vencida pelos votos dos 
desembargadores Abel 
Gomes e Paulo Espírito 
Santo.

Ex-presidente Temer é transferido 
para batalhão da PM em São Paulo

Inscrições para o Enem 
2019 vão se encerrar na 
sexta; taxa é de R$ 85

CATes oferecem mais de 400 vagas de 
emprego para pessoas com defi ciência

Operação Rodovia Mais 
Segura mobiliza 19 mil PMs

Quem ainda não se 
inscreveu para o Exame 
Nacional do Ensino Mé-
dio (Enem) 2019 tem até 
a próxima sexta-feira (17) 
para fazer a inscrição 
pela internet. No dia 17 
também encerra o prazo 
para solicitar atendimen-
to especializado e es-
pecífi co e 
para alte-
rar dados 
cadastrais, 
município 
de provas 
e opção 
de língua 
estrangei-
ra.

A taxa de 
inscrição para o Enem é 
de R$ 85. Quem não tem 
isenção de taxa deve fa-
zer o pagamento até o 
dia 23 de maio. O prazo 
para pedidos de atendi-
mento por nome social 
vai de 20 e 24 de maio. 
As provas do Enem se-
rão aplicadas em dois 

domingos, 3 e 10 de no-
vembro.

Quem já concluiu o 
ensino médio ou vai 
concluir este ano pode 
usar as notas do Enem, 
por exemplo, para se 
inscrever em programas 
de acesso à educação 
superior como o Sistema 

de Sele-
ção Unifi -
cada (Sisu) 
e o Pro-
grama Uni-
versidade 
para Todos 
(ProUni) ou 
de fi nan-
c i a m e n t o 
estudantil.

A prova também pode 
ser feita pelos estudan-
tes que vão concluir o 
ensino médio depois de 
2019, mas nesse caso os 
resultados servem so-
mente para autoavalia-
ção, sem possibilidade 
de concorrer a vagas ou 
a bolsas de estudo.

As 24 unidades do Cen-
tro de Apoio ao Trabalho 
e Empreendedorismo 
(CATe) iniciam a semana 
com 438 oportunidades 
de emprego especifi cas 
para pessoas com defi ci-
ência. As vagas são para 
todas as regiões da capi-
tal.

São 112 oportunidades 
para atendente de tele-
marketing. Para se candi-
datar, o interessado deve 
ter concluído o ensino 
médio e não precisa ter 
experiência anterior na 
área de call center. O sa-
lário oferecido para essa 
categoria pode variar en-
tre R$ 998 e R$ 1.109.

Os interessados em tra-
balhar como auxiliar ad-
ministrativo contam com 
62 vagas. O salário pode 
variar de R$ 768,00 a R$ 
1.200. 

Para essas oportunida-
des também não é neces-
sário ter experiência e o 

candidato deve ter con-
cluído o ensino médio.

Outras oportunidades 
são para atendente de 
lanchonete, que dispõe 
de 60 vagas em aberto e 
salário de R$ 1.000. Já au-
xiliar de limpeza, com 37 
postos, tem remuneração 
de R$ 1.100 e operador de 
caixa, com 11 vagas, e ren-
dimentos de R$ 1.310.

Para se inscrever no sis-

tema Mais Emprego e ser 
encaminhado para opor-
tunidades de trabalho é 
necessário que o candi-
dato compareça a uma 
unidade do CATe com o 
laudo médico em valida-
de com o número do Có-
digo Internacional de Do-
enças (CID), além do RG, 
CPF, carteira de trabalho 
e o número do PIS, caso 
não possua os dois últi-

mos documentos, a emis-
são é feita na hora com a 
apresentação de uma foto 
3x4. Veja a relação com 
os endereços do CATe e 
procure a unidade mais 
próxima.

O CATe também rece-
be o currículo dos candi-
datos com defi ciência e 
laudo médico pelo email 
e f ic ientes@prefe i tura .
sp.gov.br.

Nesta segunda-feira (13), 
a Polícia Militar iniciou, em 
conjunto com a Polícia Ro-
doviária Federal, novas ati-
vidades da operação “Rodo-
via Mais Segura” em todo o 
Estado. 

A 12ª edição da iniciativa 
foi defl agrada à meia-noite, 
com o objetivo de combater 
a criminalidade e garantir a 
continuidade da redução 
dos indicadores criminais no 
território paulista.

Ao todo, foram mobiliza-
dos mais de 19 mil policiais 
militares, com o apoio de 

8.304 viaturas e 10 heli-
cópteros. O efetivo está 
distribuído em mais de 
dois mil locais, sendo mais 
de 200 pontos de blo-
queio nas rodovias.

Participam da ação várias 
divisões da Polícia Militar, 
como o Comando do Po-
liciamento Rodoviário, as 
unidades especializadas, 
Forças Táticas, Baeps e o 
policiamento territorial. Nas 
vias urbanas da capital, a 
fi scalização será realizada 
pelo Comando de Policia-
mento de Trânsito.
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As provas do Enem
serão aplicadas em
dois domingos, dias
3 e 10 de novembro; 

as inscrições são
feitas pela internet
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7 milhões
de usuários*

por dia
11 2823-0800
comercial@jornalestacao.com.br

O único jornal gratuito diário nas estações do Metrô

Carro novo  Celular
 super

moderno

Faculdade
do futuro

 

Comprinhas
do dia a dia

 Repaginada
no cafofo

 Apê dos
sonhos

Regras para bagagem de mão começam a
valer em Congonhas e mais 4 aeroportos

A fi scalização mais ri-
gorosa da bagagem de 
mão começa a valer nesta 
segunda-feira, 13, nos ae-
roportos Congonhas (São 

Paulo), Galeão e Santos 
Dumont (Rio de Janeiro), 
Santa Genoveva (Goiânia) 
e Salgado Filho (Porto Ale-
gre). A medida estava fun-

cionando em caráter edu-
cativo havia duas semanas, 
com os passageiros sendo 
apenas informados sobre 
as novas determinações 

acerca das malas de mão.
Agora, antes de passar 

pela esteira de raio X no 
embarque, quem for via-
jar nestes aeroportos terá 
de seguir por um setor 
de triagem. Lá, uma caixa 
será utilizada para medir 
se as bagagens estão ou 
não dentro das dimensões 
permitidas. Caso não es-
tejam, estes passageiros 
terão de voltar ao setor de 
check-in para despachar 
seus pertences.

A ação de quatro fases 
começou a ser implemen-

tada de maneira educati-
va, em 10 de abril, nestes 
quatro aeroportos. Em 17 
de abril foi a vez dos ae-
roportos de Confi ns (Belo 
Horizonte), Pinto Martins 
(Fortaleza), Guararapes - 
Gilberto Freyre (Recife) e 
Val-de-Cans - Júlio Cezar 
Ribeiro (Belém). 

A ação termina no dia 23 
de maio, com a inclusão 
dos aeroportos Luís Eduar-
do Magalhães (Salvador) e 
Aeroporto Internacional de 
São Paulo (Guarulhos).

Apesar de existirem des-

de 2017, as regras passa-
ram a ser exigidas só agora 
dos passageiros pela As-
sociação Brasileira das Em-
presas Aéreas (Abear) em 
15 aeroportos brasileiros. 

A medida será adotada 
por todas as companhias 
aéreas nacionais e as di-
mensões estipuladas são 
as mesmas em todas elas: 
55 cm de altura, 25 cm de 
largura e 25 cm de profun-
didade, conforme estipula-
do pela Associação Interna-
cional de Transporte Aéreo 
(Iata, na sigla em inglês).
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- 10 de abril (educativo) e 
25 de abril (defi nitivo): Jus-
celino Kubitschek (Brasília), 
Afonso Pena (Curitiba), Vi-
racopos (Campinas) e Alu-
ízio Alves (Natal); 

- 17 de abril (educativo) e 
2 de maio (defi nitivo): Con-
fi ns (Belo Horizonte), Pinto 

Martins (Fortaleza), Guara-
rapes - Gilberto Freyre (Re-
cife) e Val-de-Cans - Júlio 
Cezar Ribeiro (Belém);

- 24 de abril (educativo) 
e 13 de maio (defi nitivo): 
Aeroporto de Congonhas, 
em São Paulo, Santa Ge-
noveva (Goiânia), Salgado 

Filho (Porto Alegre), Galeão 
- Tom Jobim e Santos Du-
mont (Rio de Janeiro);

- 8 de maio (educativo) 
e 23 de maio (defi nitivo): 
Luís Eduardo Magalhães 
(Salvador) e Aeroporto In-
ternacional de São Paulo 
(Guarulhos).

Datas da ação
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Pessoas que tiveram infar-
to e mantêm dieta irregular 
– pulando o café da manhã 
e jantando perto da hora de 
dormir – têm de quatro a cin-
co vezes mais chances sofrer 
outro ataque cardíaco após 
30 dias da alta hospitalar. 

O dado faz parte de trabalho 
desenvolvido na Universida-
de Estadual Paulista (Unesp) 
com apoio da Fundação de 
Amparo à Pesquisa do estado 
de São Paulo (Fapesp).

“Nosso estudo foi o pri-
meiro a detectar esses atos 
[pular café da manhã e jantar 
tarde] na população infarta-
da. Foi surpreendente des-
cobrir como isso aumenta 
muito a chance de eventos 
ruins – morte ou novo ata-
que – em curto intervalo de 
tempo”, afi rmou Marcos Mini-
cucci, professor da Faculda-
de de Medicina de Botucatu 
(FMB-Unesp) e coordenador 
do projeto.

Foram avaliados 113 pa-
cientes, entre homens e mu-
lheres, durante um ano, de 

agosto de 2017 a agosto de 
2018. A idade média dos pa-
cientes avaliados na pesqui-
sa foi de 60 anos e 73% eram 
homens.

Os participantes foram 
questionados sobre os com-
portamentos alimentares na 
admissão em uma unidade 
de terapia intensiva (UTI). 
O hábito de não tomar café 
da manhã foi caracterizado 

como jejum completo até o 
almoço, excluindo bebidas, 
como café e água. 

O jantar tarde foi defi nido 
como uma refeição dentro 
de duas horas antes de dor-
mir, pelo menos três vezes 
por semana.

Minicucci aponta que não 
se sabe ao certo por que es-
ses hábitos de tomar café da 
manhã e de não jantar perto 

da hora de dormir são bons. 
“A principal hipótese é que 
quem tem um hábito ruim 
deve ter outros hábitos ruins. 
Por exemplo, talvez essas 
pessoas que não tomam café 
da manhã, fumem mais, tal-
vez elas sejam mais seden-
tárias, talvez tenham hábitos 
de vida pior do que a pessoa 
que toma café da manhã e 
janta mais cedo”, relacionou.

Dor nas costas afeta 36% da população;
dicas simples ajudam a evitar problema

Após um longo dia de 
trabalho ou depois de 
alguma atividade, mui-
ta gente costuma sentir 

dor nas costas. Você sa-
bia que essa é uma das 
maiores queixas dos bra-
sileiros? A dor afeta 36% 

da população de forma 
crônica, de acordo com a 
Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz).

Mas não são apenas as 
posturas corporais ina-
dequadas que causam 
as dores. Sedentarismo, 
atividades físicas mal 
orientadas e obesidade 
também pode agravar o 
problema.

De acordo com a fisiote-
rapeuta Ana Paula Mon-
teiro, ficar menos horas 
na mesma posição e se 

locomover com mais fre-
quência ajudam a evitar 
as dores. “Erramos a pos-
tura em locais de longa 
permanência. Se você vai 
ficar um bom período na 
mesma posição dentro 
de um ônibus ou de um 
carro, ou ainda na sala de 
aula ou no trabalho, é aí 
que você tem os erros de 
postura”, afirma.

O dentista Hudson Pa-
dilha conta que geral-
mente sente muitas do-
res ao fim do dia. “Com 
certeza a minha postura 
está errada. Na correria 
do dia a dia acabamos 
não percebendo isso. Só 
nos damos conta quando 
começamos a sentir dor. 
Não é fácil, mas tento me 
policiar”, afirma.
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As gestantes estão 
mais propensas a desen-
volver infecção urinária. 
O motivo é que durante 
a gravidez o corpo passa 
por alterações funcionais 
e anatômicas dos rins e 
das vias urinárias, o que 
favorece a multiplicação 
de bactérias na região.

O urologista Marcelo Pi-
telli explica as questões 
genéticas da relação en-
tre gravidez e infecção. 
“As mulheres tem uma 
confi guração anatômica 
diferente dos homens. 
Elas tem uretra mais cur-
ta, cerca de 4 cm, o que 
facilita a infecção do ânus 
para bexiga”, explica.

De acordo com o gi-
necologista Alexandre 
Nozaki, há riscos de não 
identifi car e tratar uma in-
fecção urinária durante a 
gestação.

 “A infecção não tratada 
pode favorecer um traba-
lho de parto prematuro 
e, como consequência, 
o nascimento de bebês 
com baixo peso, que fi -
cam internados por mais 

tempo”, alerta.
Por conta disso é impor-

tante realizar o pré-natal 
desde o início da gravi-
dez. Assim, é possível 
detectar e tratar a tempo 
qualquer alteração ou in-
fecção que o corpo apre-
sente. 

A infecção urinária é um 
problema de origem bac-
teriana muito comum en-
tre todas as pessoas de 
idade e gênero. Os sin-
tomas são reconhecidos 
por fortes dores no siste-
ma urinário, envolvendo 
a bexiga e a uretra.

Dicas - Evite segurar a 
urina quando tiver von-
tade ou após a relação 
sexual; Ao ir ao banheiro, 
sempre limpar-se usan-
do o papel higiênico no 
sentido de frente para 
trás, para evitar que as 
bactérias do ânus se es-
palhem; Fazer a higiene 
íntima todos os dias e 
após as relações sexu-
ais com sabonete suave 
e sem perfume; e beber 
bastante água durante 
todo o dia.

Infecção urinária na gravidez: 
saiba como evitar este mal

- Deite no chão ou em 
um colchão mais duro por 
10 minutos, com pernas 
apoiadas sobre uma ca-
deira;

- Durma de lado com um 
travesseiro que apoie o 
pescoço e outro entre as 
pernas;

- Coloque uma bolsa de 
água quente no lugar da 
dor para relaxar o músculo 
por ao menos 20 minutos;

- Tome um banho quen-
te e aproveite a pressão 
da água sobre o lugar do-
lorido; 

- Não cruze as pernas ao 
sentar; 

- Sente em cadeiras cuja 
altura seja sufi ciente para 
apoiar os pés no chão;

- Não fi que muito tempo 
na mesma posição, levan-
tando de hora em hora, 
no mínimo, e movimen-

tando os quadris;
- Faça massagem com 

um especialista, para o re-
laxamento dos músculos. 
Evite profi ssionais que 
queiram “colocar sua co-
luna no lugar”;

- Faça alongamentos: 
deite em uma bola de pi-
lates e solte a cabeça e 
braços para trás, possibi-
litando que a coluna seja 
esticada.

Veja orientações para evitar dores

Alerta: dieta irregular pode aumentar 
o risco de morte por ataque cardíaco
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• 4 dormitorios sendo 1 suíte 
• Sala, cozinha, banheiro, 
dependência de empregada, 
lavanderia
• Piscina
• Salão de jogos
• Garagem para 4 carros 
privativa 
•  170 m²

Contato:  
Cristina - Fone: 11 99973-8024

Apartamento praia da enseada 
2 quarteirões da praia

Guarujá

Oportunidade!
Apenas 

R$ 650 mil
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[ horóscopo ]

Flores De Aço

Assassinos Substitutos

Globo, 14h Steel Magnolias. 
EUA. Drama. Direção Kenny 
Leon. Com Queen Latifah, Jill 
Scott. A história narra a extra-
ordinária amizade de seis ad-
miráveis mulheres do sul dos 
Estados Unidos, que sempre 
estão lá para enfrentarem jun-
tas os triunfos e tragédias da 
vida. Um remake contempo-
râneo do clássico do cinema.

SBT, 23h15 The 
Replacement Killer. 
EUA, 1998. Ação. Di-
reção: Antoine Fu-
qua. Com Chow 
Yun-Fat, Mira Sorvi-
no. O matador pro-
fi ssional John Lee, 
é contratado por Sr. 

Wel, um cruel che-
fão do crime para 
matar alguém. Dian-
te do frágil alvo que 
deveria abater, John 
fraqueja e a partir 
daí um bando de as-
sassinos substitutos 
faz dele o novo alvo.

Fotos: Divulgação

[ fi lmes ] 
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BANCO 45

VS
IMPRESSA
ACRESCER

BAGESCORA
ESSELOB
MESTASE
DAROROS

SELVAIE
FIADAAC
ENTRAGU

PREITOUR
IVOSAD
AÇOIODO
SUSTOSOS

Diversão
com fins
turísticos

Luiz Felipe
(?), técnico

gaúcho
(fut.)

O líquido
contido na
bolha da

pele

Dois gru-
pos popu-
lacionais
do Iraque

Tipo de mí-
dia como
jornais e
revistas

Peça para
amparar e

suster 

"(?) Cara
Sou Eu",
sucesso
do Rei

Bola alta
no tênis
(ing.)

"É melhor
(?) que

receber"
(dito) 

Cenário das
aventuras
de Tarzan

(HQ)

Açude
cearense

no rio
Jaguaribe

Ana Paula
(?), atriz
brasileira

Com o
apetite 

estimula-
do (fig.pl.)

Conversa
(?): papo

furado

Antônio
Callado,
escritor

Entrada
(abrev.)

Carne de
vitela com
molho a-
bundante

Cidade
natal de
Abraão
(Bíb.)

Protesto
de venera-

ção e
respeito

Pronome
em desu-

so no
português

Antônio
Dias,

artista
plástico

A liga
mais

usada na
indústria

Elemento
químico
do grupo
do flúor

Inibidor
do soluço,
segundo a

crença

"Enfim (?)",
frase dos
recém-
casados

Órgão do
comércio
Cabeças
de gado

Item de distribuição
gratuita 

no Carna-
val (pl.)

Cantor
de rap e

funk

Juntar;
somar

Mala, em
inglês

Entorpeci-
mento (fig.)
(?) Riscado,

bailarina 

3/bag — lob. 6/estase — preito. 7/aguados.

virgem

Seu entusiasmo 
de hoje vai deixá-lo 
nervoso e um pouco 
delicado. As coisas vão 
fi car tensas e isso vai 
gastar suas energias - 
esteja em contato com 
a água para afastar o 
estresse.

Seu estado de 
ânimo será dinâmico. 
Suas ações estão em 
sintonia com o seu ego 
básico e isso o torna 
dinâmico hoje. Você 
está inundado com 
uma sensação de bem-
-estar! Você terá maior 
infl uência sobre os 
outros, mas não abuse.

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 
mais profundos e ter um 
descanso sem se sentir 
culpado - você não tem 
razão para isso.

Seu senso de humor 
só vai fazer com que 
seja seletivo em seus 
relacionamentos. Tenha 
cuidado para não pa-
recer mais frio do que 
você realmente é. Você 
precisa de movimento, 
mas evite movimentos 
muito bruscos, espe-
cialmente no manuseio 
de máquinas elétricas.

Você está encon-
trando difi culdades 
para acompanhar o 
ritmo. Permita-se mais 
liberdade. Os prazeres 
da vida recarregam suas 
baterias emocionais e 
tudo sairá bem, desde 
que você não se deixe 
esgotar fi sicamente.

Seu otimismo vai ga-
nhar a admiração das 
pessoas ao seu redor 
e nada vai atravessar 
o seu caminho. Seja 
tolerante, nem todos 
serão capazes de 
acompanhar seu ritmo. 
Cuidado com o fígado 
e não exagere nos 
prazeres da mesa.

Você não tem tempo 
para fi car para trás, 
você precisa agir ra-
pidamente! Afaste-se 
de correntes de ar e 
variações de tempe-
ratura. Você precisa 
dormir para recarregar 
suas baterias.

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 
mais profundos e ter um 
descanso sem se sentir 
culpado - você não tem 
razão para isso.

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

Afaste-se de projetos 
que são duvidosos 
ou arriscados. Não 
perca de vista os seus 
objetivos e você estará 
indo na direção certa. O 
cansaço das preocupa-
ções diárias pesa muito 
sobre você e este é o 
momento para praticar 
um esporte. Um espor-
te calmo seria ideal.

Você corre o risco 
de se perder muito 
profundamente em 
seus pensamentos e de 
se distrair. Não exagere! 
Você realmente quer 
agir, mas o seu corpo 
vai precisar de descan-
so - lembre-se disso.

Alguns conselhos de 
fora vão tranquilizá-lo 
sobre profundas con-
vicções que você tem. 
Tudo o que resta é agir 
de acordo com esses 
conselhos. Você está 
em boa forma, mante-
nha o esforço que tem 
feito com os alimentos e 
tudo vai fi car bem.

áries libra

escorpião

sagitário

capricórnio

aquário

peixes

touro

gêmeos

câncer

leão

[ novelas ] 

Malhação -
Toda Forma de 
Amar

Marco garante a Rita 
que cabo Góes não 
consegue vê-la. Carla 
discute com Marco. 
Filipe afi rma a Martinha 
que não quer ir para a 
Inglaterra com ela. Beto 
se frustra quando Meg 
pergunta sobre Guga. 
Todos se preocupam 
ao saber que o cabo 
Góes responderá ao 
processo em liberdade.  
Martinha pensa em 
armar para que Filipe 
brigue com sua família. 
Lígia se prepara para 
viajar para um con-
gresso.

Órfãos da Terra
Dalila orienta Paul a 

viajar para o Brasil. Laila 
se preocupa com a de-
sarmonia entre Elias e 
Missade. Bruno retorna 
da Europa e afi rma a 
Laila que ainda a ama. 
Miguel promove Jamil. 
Teresa, Padre Zoran 
e todos no centro de 
refugiados comemoram 
a volta de Bruno. Dalila 
repassa seu plano com 
Paul, e o instrui a se 
aproximar de Camila. 

Verão 90
Jerônimo continua 

superfaturando as 
compras da PopTV 
com Avelar. La Donna 

e Ticiano dormem 
juntos e chamam a 
imprensa para anunciar 
o namoro. João conta a 
Manu que ele e Diego 
desconfi am de que Je-
rônimo está roubando 
a PopTV. Larissa conta a 
Dandara que Quinzinho 
vetou a participação 
dela no show de La 
Donna.

O Sétimo Guardião
Olavo exige que 

Sampaio não se envol-
va com Laura. Murilo vê 
Feijão entrar no carro 
de Júnior e conta para 
Gabriel. Valentina vai 
com Murilo e Gabriel 
investigar a gruta. Loui-
se combina com Laura 
de roubar as joias de 
Valentina e se mudar 
para o sobrado. Rivalda 
manipula Nicolau para 
aceitar o seu emprego 
com Olavo. Valenti-
na, Gabriel e Murilo 
seguem por túneis 
diferentes na gruta. 

Jezabel
Acabe questiona 

Hannibal sobre a fuga 
de Eliseu. Hannibal 
acusa Barzilai de ter 
ido ao seu aposento 
para despistar a fuga. 
Jezabel acusa Hannibal 
de ser o responsável 
pela fuga de Eliseu e 
Hannibal diz que irá 
recapturá-lo. Temima 
pede a Baltazar que 
solte Levi e diz que ele 

não é um traidor. 

As Aventuras 
de Poliana

Ruth diz à Luca que 
ele não será expul-
so, mas lhe dá uma 
bronca por conta da 
situação. Os alunos 
fi cam revoltados com 
a nova decisão da 
diretoria, d proibir o uso 
de celulares na escola. 
Filipa confessa para 
Ruth que ela espalhou 
o vídeo na internet. A 
diretora a pune. Mirela 
fi ca sabendo que Luca 
vai fi car na escola e 
corre para o abraçar. 
Ele a rejeita.

 Minha Vida
Efsun vai até a casa 

de Ates à procura de 
Bahar. Efsun liga para 
Nuran e diz que não 
encontrou Bahar na 
casa de Ates. Ylias diz 
que Nuran é culpada 
pela fuga de Bahar. 
Hulya descobre uma 
arma em meio aos 
objetos de Edibe. Ela 
vai ao encontro de Ates 
e aponta a arma, mas 
Muge impede que ela 
atire.

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

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

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

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

871
Realizamos 

todos 
os seus 

desejos e 
fantasias.

Prazer 
garantido!

LOIRA 
MULATA 
MESTIÇA 

RUIVA
9h ás 22h 

seg á sáb. Dom até ás 20h.

5084-3776 /     97787-2732
Rua Afonso Celso, 871 Mt Sta Cruz.

5084-3776 /     97787-2732

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 /    
Aluga-se

Sala Comercial

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

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

Ver a Rua: Ramon 
Penharrubia.

Astróloga do amor!

F: 98419-8522     
5666-8685

F: 98419-8522     

Seu amor de volta 
em 24 horas, 

realiza todos tipos 
de trabalhos. 

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

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

ALUGO QUARTO 
MOBILIADO P/ RAPAZES

Incluso água e luz.
Em frente ao Metrô 
Belém, a partir de 

R$500,00.

F:97614-3594

R: Dr. Clementino, 
Nº582 e 586.

BRUNA ANAL É O 
MEU FORTE

11-93032-2053
5677-4027

Com local 
próximo 
ao metrô 

saúde.
+amigas

Fotos e mais informações 
no Whatsapp.

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

Gatas liberais.
www.fanisex.com.br

SUPER
PROMOÇÕES
1 quadra do

metrô Santa Cruz
F: 5549-2483

Conheça sem compromisso!

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

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

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

 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 

 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 

 IND. PROFISSIONAL 

 RELAX 

 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 

 MASSAGEM 

Anuncie
 CLÍNICA SAKURA 
 Promoções liberais! 
Whatsapp F:96019-
5200/4106-4371 

 KAREM COROA 
 Seios fartos, massa-
gem ativa c/ aces-
sórios. F:2762-9591 
whats:94178-4788 

 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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A banda Bon Jovi anunciou pelo Ins-
tagram nesta segunda-feira, 13, que 
fará três shows extras no Brasil com a 
turnê This House Is Not For Sale.

O grupo musical vai se apresentar 
no Rock in Rio em 29 de setembro, 

mas antes subirá ao palco do Estádio 
do Arruda, em Recife , no dia 22 de 
setembro, do Allianz Parque, em São 
Paulo, em 25 de setembro, e da Pe-
dreira Paulo Leminski, em Curitiba , 
em 27 de setembro.

Haverá uma pré-venda exclusiva 
a partir das 10h (horário de Brasília) 
da próxima quarta-feira, 15, para 
clientes dos cartões Elo. As vendas 
abrem para o público geral na próxi-
ma sexta-feira, 17.

 

 

Ticiane Pinheiro, de 42 
anos, compartilhou no Ins-
tagram nesta segunda-fei-
ra, 13, que está entrando 
no oitavo mês de gesta-
ção e tem recebido “muito 
amor”. A criança se cha-
mará Manuela e é fruto do 
relacionamento dela com 
o jornalista César Tralli, da 
Rede Globo.

A apresentadora do 
programa Hoje em Dia, 
da Record TV, passou o 

dia das mães em um hotel 
fazenda em Taubaté, in-
terior de São Paulo, e ga-
nhou uma homenagem da 
sua fi lha Rafaela Justus. 
“Eu gosto muito de brin-
car com você, de passear, 
você é a melhor mãe do 
mundo”, disse a menina, 
cujo pai é Roberto Justus. 
“Ano que vem vou estar 
aqui com a Manu gravan-
do este vídeo para você”, 
completou.

Aos 42 anos, Ticiane
Pinheiro entra no 8º mês 
de gestação: ‘Muito amor’

Bon Jovi anuncia três shows 
extras no Brasil em setembro

Quem não conseguiu garantir o in-
gresso para o Rock in Rio no dia que traz 
Iron Maiden, uma ótima notícia: a ban-
da anunciou mais dois shows no Brasil. 
Além da apresentação que eles farão no 
dia 4 de outubro no festival do Rio de Ja-
neiro, a banda confi rmou apresentações 
em:

Em São Paulo, será no dia 6 de outu-

bro, e Porto alegre, em 9 de outubro. 
A pré-venda de ingressos será aberta 

em 25 de maio para portadores de car-
tões Ourocard. Já a venda para o público 
geral começa em 29 de maio. Os valores 
dos ingressos ainda não foram anuncia-
dos. O grupo trará a turnê mundial “Le-
gacy Of The Beast Tour“ e terá como 
banda de abertura a The Raven Age.

O grupo Backstreet Boys está prepa-
rando uma homenagem para os 20 anos 
do álbum Millennium, lançado em 18 de 
maio de 1999. A boyband publicou no 
Twitter, nesta segunda-feira, 13, um vídeo 
de 15 segundos com a hashtag #Millen-
nium20, e escreveu: “Preparem-se”.

O álbum já fi gurou na lista dos mais 

tocados da Billboard e foi o terceiro da 
banda gravado em estúdio, com suces-
sos como I Want It That Way, Show Me 
Meaning Of Being Lonely e Larger Than 
Life. O BackStreet Boys ainda não divul-
gou detalhes sobre a celebração Em ja-
neiro deste ano, o grupo lançou o álbum 
DNA.

Iron Maiden diz que fará dois shows 
depois de participar do Rock in Rio

Backstreet Boys fará homenagem 
aos 20 anos do álbum ‘Millennium’
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