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Nas ruas do país em
defesa da educação
O governo Bolsonaro enfrentou, nesta quarta (15), a maior grande onda de manifestações, desde que 
assumiu, em janeiro. Em São Paulo, os protestos contra os cortes na educação ocorreram no Centro
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[ Cena do dia ]

 Em solo americano

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) desembarcou na manhã desta quarta-
-feira (15), em Dallas, deixando o país em meio a um furacão de protestos 
contra os cortes na área da Educação, anunciados pelo seu governo.
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Marcos Corrêa/PRLOTERIAS

Deu sorte hoje?
Mega Sena

Concurso n° 2151
15/05/2019
02 - 14 - 18 - 29 - 36 - 38

 
Lotofácil

Concurso n° 1814
15/05/2019 
01 - 02 - 03 - 05 - 07
12 - 14 - 15 - 16 - 18
19 - 21 - 23 - 24 - 25

Lotomania
Concurso n° 1969 
14/05/2019
01 - 08 - 10 - 16 - 17
20 - 22 - 35 - 38 - 48
56 - 59 - 62 - 64 - 67
80 - 81 - 84 - 94 - 98

Dupla Sena
Concurso n° 1935
14/05/2019
Primeiro sorteio 
11 - 13 - 16 - 23 - 24 - 39
Segundo sorteio
12 - 18 - 24 - 30 - 39 - 50

Federal
Extração n° 05388
15/05/2019

Prêmios Principais
Prêmio Bilhete  Valor (R$)
1º   2716             500.000,00
2º  65001             27.000,00 
3º  27675            24.000,00
4º  87895             19.000,00
5º  57036             18.329,00

CARTA DO LEITOR

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

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

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

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

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

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

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

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

Academia forma 98
novos GCMs em SP

A Secretaria Municipal de 
Segurança Urbana realizou 
no último sábado (11), a for-
matura de 98 novos guardas 
civis metropolitanos, sendo 
65 masculinos e 33 femininos 
que passaram a integrar a Ins-
tituição e, incialmente, serão 
direcionados para atender a 
região central de São Paulo. 

Na oportunidade, o secre-
tário de Segurança Urbana, 
José Roberto Rodrigues de 
Oliveira, destacou o investi-
mento na melhoria salarial do 
GCM, as promoções vertical 
e horizontal, além do reapa-
relhamento da corporação 
com novas viaturas de duas e 
quatro roda.

As inscrições para a segunda 
edição de 2019 do Sistema de Se-
leção Unifi cada (Sisu) serão aber-
tas no dia 4 de junho e fi cam dispo-
níveis até o dia 7. A inscrição é feita 
pela internet e não é preciso pagar 
taxa. O edital com as regras foi 
publicado na edição desta quarta-
-feira (15) do Diário Ofi cial da União.

Pelo Sisu, os estudantes usam 
a nota do Exame Nacional do En-
sino Médio (Enem) para concor-
rer à vagas em instituições pú-
blicas de ensino superior. Poderá 
se inscrever quem fez a prova do 
Enem de 2018 e não zerou a nota 
da redação.

Durante o período de inscrição, 
os candidatos poderão escolher 
até duas opções de curso, em 
ordem de preferência, o local de 
oferta, o turno e a modalidade de 
concorrência. O candidato pode 

alterar as opções de cursos, assim 
como cancelar. A classifi cação no 
Sisu será feita com base na última 
alteração efetuada e confi rmada 
pelo candidato no sistema.

Os candidatos terão acesso à 
nota de corte para cada instituição 
participante, local de oferta, curso, 
turno e modalidade de concorrên-
cia. O Sisu terá uma única chama-
da, com resultado divulgado em 10 
de junho de 2019 no portal, e nas 
instituições para as quais efetuou 
sua inscrição.

Para participar da lista de espe-
ra, o candidato deverá manifestar 
seu interesse na página do Sisu, 
no período de 11 a 17 de junho. É 
possível manifestar interesse na 
lista de espera em apenas um dos 
cursos para o qual o candidato op-
tou por concorrer em sua inscrição 
ao Sisu.

Inscrições para a 2a edição 
do Sisu começam em junho
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Indústria de São Paulo gera 9,5 mil 
vagas em abril, aponta Federação

A indústria paulista gerou 9,5 
mil vagas de emprego em abril, 
informou a Federação das In-
dústrias do Estado de São Paulo 
(Fiesp), em balanço distribuído à 
imprensa. No acumulado do ano, 
são 21,5 mil novas vagas criadas

Com os novos postos de traba-
lho registrados em abril, o total de 
pessoas empregadas pelo setor 
no Estado teve aumento de 0,45% 
em relação a março, na conta sem 
ajuste sazonal. No cálculo com 
ajuste, houve queda de 0,21%.

Os setores de alimentos e 
derivados de petróleo e álcool 
contrataram mais de 12 mil novos 
trabalhadores em abril, que foram 

as principais infl uências positivas 
para o saldo do mês na indústria 
paulista. 

"Esses setores, que são infl uen-
ciados pela sazonalidade da cana 
de açúcar, geraram contratações 
abaixo da média dos anos anterio-
res - que é de 27 mil novas vagas. 
Os demais setores da indústria 
estão em compasso de espera 
em razão do baixo desempenho 
econômico. Como este ano vem 
apresentando saldos abaixo do 
esperado, o resultado do empre-
go no fechamento do ano é pre-
ocupante", avalia José Ricardo 
Roriz, segundo vice-presidente da 
Fiesp e do Ciesp.



São Paulo, quinta-feira, 16 de maio de 2019 Para anunciar ligue: (11) 2823-0800 3SÃO PAULO

A Prefeitura de São Pau-
lo lançou nesta quarta-
-feira (15), na praça Silva 
Telles, Itaim Paulista, zona 
leste da cidade, expansão 
do Programa WiFi Livre 

SP. Até 2020, São Paulo 
será a metrópole com a 
maior rede pública de Wi-
-fi  da América Latina.

Segundo o prefeito Bru-
no Covas, cabe ao poder 

público colaborar na igual-
dade de disputa entre as 
pessoas por uma vaga no 
mercado de trabalho. “Lu-
tamos há anos contra o 
analfabetismo. E agora a 
gente tem um novo desa-
fi o que é o analfabetismo 
digital.  Por isso estamos 
ampliando os pontos de 
Wifi  na cidade”, disse.

A capital paulista conta 
hoje com 120 pontos de 
acesso dispostos nas pra-
ças e parques, rede que 
faz com que a administra-
ção municipal desembol-
se R$ 12 milhões ao ano. 

Com a expansão da 
rede de conectividade, 
São Paulo terá 621 pontos 
de acesso livre e gratuito 
à internet, incluindo equi-
pamentos públicos e pon-
tos turísticos, sem onerar 
os cofres públicos.

A expansão do Progra-
ma WiFi Livre SP traz no-
vidades como a conecti-

vidade em equipamentos 
públicos, a modernização 
da infraestrutura digital já 
existente e a preocupa-
ção em garantir que toda 
a cidade seja benefi ciada.

Mais de trezentos pon-
tos de acesso foram di-
recionados para regiões 
de vulnerabilidade social, 
promovendo a democrati-

zação do acesso à inter-
net e a inclusão digital. 
Postos de saúde, telecen-
tros, clubes desportivos, 
CEUS, teatros e biblio-
tecas, além de praças e 
parques, serão contem-
plados com internet pú-
blica e gratuita, amplian-
do o perfil das pessoas 
que utilizam a rede e sua 

usabilidade. 
Os 120 pontos já exis-

tentes já estão passan-
do por modernização, de 
forma escalonada, para 
aumentar a qualidade da 
navegação e da abran-
gência do sinal, ofere-
cendo um serviço de co-
nexão ainda melhor para 
o cidadão. 

Gestão Bruno Covas lança o programa de 
expansão da rede pública de Wi-fi  em SP
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Para melhor atender a 
população, o programa 
de Expansão WiFi Li-
vre SP está dividido em 
duas fases. A primeira, 
que teve início em mar-
ço e está em andamen-
to, vai modernizar os 
120 pontos já existentes, 
desonerando os cofres 
públicos e melhorando a 
internet ofertada. Com o 

novo modelo de creden-
ciamento, a Prefeitura de 
São Paulo economiza re-
cursos públicos, aumenta 
a qualidade da navega-
ção e a abrangência do 
sinal.

A segunda fase tem 
início a partir de julho, 
quando se iniciam as ins-
talações de novos pontos 
em larga escala. De for-

ma pontual, novos pontos 
serão criados ainda na 
primeira fase. No entanto, 
esse processo de criação 
de novas localidades vai 
se intensifi car em todas 
as regiões, a partir do 
segundo semestre deste 
ano. O acompanhamento 
do cronograma pode ser 
feito pelo endereço wifi li-
vre.sp.gov.br.

Ações estão divididas em duas
fases; a 1ª teve início em março

G E N E R A L  J A R D I M
Bem

* UTILIZE SEU FGTS * SUBSÍDIOS DE ATÉ R$ 29 mil 

VISITE APARTAMENTO DECORADO 
RUA GENERAL JARDIM, 415

VILA BUARQUE / CENTRO DE SP AO LADO 
DA ESTAÇÃO HIGIENÓPOLIS-MACKENZIE E RUA DA CONSOLAÇÃO

A Magik JC é uma empresa certificada pelo Sistema B. www.sistemab.org, um movimento global que reconhece o esforço das empresas em criar soluções para problemas sociais e ambientais. Futuro Lançamento. Incorporação: BEM VIVER GENERAL JARDIM EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA. O projeto encontra-se em aprovação na prefeitura conforme processo nº 2018-0.112.315-9. As unidades serão comercializadas após o devido registro da 
incorporação no 5º Oficial  de Registro de Imóveis de S. Paulo. Futuras Vendas: C&C IMÓVEIS LTDA. CRECI/SP: 30.372-J. Av. Angélica, 1996, 12º andar, conjunto 1206 – CEP: 01228-200 – Higienópolis - São Paulo/SP. Este material é preliminar e todas as informações aqui contidas, incluindo as áreas comuns, podem sofrer alterações de acabamento e decorações. Os objetos, equipamentos e decoração que constam na imagem da planta de 1dormitório são 
sugestões decorativas, possuem dimensões comerciais e não fazem parte do contrato de compra e venda da unidade. * Todas as informações que dizem respeito ao Programa Minha Casa Minha Vida podem ser consultadas no site oficial do programa em www.minhacasaminhavida.gov.br. Subsídios, juros, parcelas e demais condições estarão sujeitas à análise e  aprovação de cada proponente  junto á CEF.**As áreas comuns serão entregues equipadas e 
decoradas conforme Memorial de Acabamentos anexo ao Compromisso de Compra e Venda. Impresso em maio de 2019.

* UTILIZE SEU FGTS* SUBSÍDIOS DE ATÉ R$ 29 mil

1 Dorm219 milR$
A partir 
de 

DA ESTAÇÃO HIGIENÓPOLIS-MACKENZIE E RUA DA CONSOLAÇÃO

MORE PERTO DE TUDO!

Sugestão de decoração. Planta de 1 dorm, tipologia A2. Os móveis e eletrodomésticos são de dimensões comerciais e 
não fazem parte do contrato de aquisição da unidade.

Futuro FinanciamentoFutura IntermediaçãoFutura Realização

TEL 3539.9390 magikjc.com.br/generaljardim
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As empresas que alugam 
patinetes elétricos na capi-
tal paulista discordam da 
aplicação de multas aos 
usuários e da obrigatorie-
dade do uso de capacete, 
conforme estabelece as 
novas normas da prefeitu-
ra de São Paulo para o uso 
do veículo.

Segundo a holding Grow, 
que atua na capital paulis-
ta e engloba as empresas 
Ride, pioneira na implan-
tação do sistema de com-
partilhamento de patinetes 
elétricas no país; a Grin, pio-
neira no México, e a Yellow, 
startup que trouxe para o 
país o sistema de bicicle-
tas sem estação, a regula-
mentação da prefeitura tem 
pontos positivos, mas ainda 
precisa ser melhorada.

“Vemos que a proibição 

da circulação de patinetes 
nas calçadas e a liberação 
do uso dos equipamentos 
em vias com velocidade 
máxima de até 40 km/h 
como medidas importan-
tes. No entanto, acredita-

mos que existem soluções 
melhores do que a obriga-
toriedade do uso do capa-
cete e a aplicação de mul-
tas a empresas operadoras 
e usuários”, disse a Grow 
em nota.

Segundo as normas 
anunciadas na terça-feira 
(14) pela prefeitura, usuá-
rios de patinetes elétricos 
da capital paulista serão 
obrigados a usar capacete, 
será proibido circular na 
calçada, sendo permitido 
apenas o trânsito em ciclo-
vias, ciclofaixas, ciclorro-
tas ou em ruas com limite 
de velocidade de até 40 
Km/h. A velocidade máxi-
ma do patinete deverá ser 
de 20 Km/h.

As novas regras para uso 
do equipamento devem 
ser implementadas pela 
prefeitura nos próximos 15 
dias. Em caso de descum-
primento da norma, será 
aplicada uma multa, que 
varia de R$ 100 a R$ 20 
mil, à empresa que alugou 
o veículo. 

Empresas de patinetes em SP dizem
que multa não é o melhor caminho

Parque Minhocão deve fi car pronto 
em 600 dias, prevê Prefeitura de SP

Ainda cercado de incer-
tezas, começou a cami-
nhar nesta quarta-feira, 15, 
o projeto da Prefeitura de 
São Paulo de transformar 
o Elevado Presidente João 
Goulart, o Minhocão, em 
um parque suspenso. 

A gestão Bruno Covas 
(PSDB) publicou um ca-
derno de 158 páginas com 
diagnóstico dos problemas 

da área e algumas suges-
tões para resolvê-los, e 
abriu uma consulta públi-
ca para ouvir a população 
sobre como fazer o projeto 
final.

A proposta dá um cro-
nograma de entrega do 
parque daqui a exatos 591 
dias, em 25 de novembro 
do ano que vem. As obras 
viárias teriam início em 1º 

de novembro e termina-
riam em 9 de fevereiro de 
2020. 

O custo da desativação 
do complexo viário, insta-
lação do parque e de al-
gumas obras de mitigação 
dos possíveis impactos foi 
orçado em R$ 36,3 milhões.

Mas o valor não inclui 
obras correlatas, como 
melhoria de calçadas nas 

ruas do entorno e cons-
trução de equipamentos 
para a população de rua, 
que também estão previs-
tas no escopo da propos-
ta. Elas seriam feitas com 
os recursos normais do or-
çamento da cidade (como, 
por exemplo, a verba no 
orçamento já destinada às 
calçadas).

O material publicado não 
traz o esboço do projeto 
do parque. É, segundo a 

prefeitura, um material de 
apoio para todos aqueles 
que estejam interessados 
no tema - inclusive quem 
é contra a ideia - ficarem 
a par dos problemas proje-
tados e procurarem manei-
ras de resolvê-los. 

O projeto final, com cada 
detalhe do parque e das 
mudanças no entorno 
dele, será elaborado com 
participação social. As pro-
postas começam a ser co-

lhidas nesta sexta-feira, 17.
Os impactos previstos 

são significativos: na Rua 
Amaral Gurgel, abaixo do 
elevado, por exemplo, há 
previsão que a velocidade 
média dos carros na par-
te da manhã caia de 42,8 
km/h para 27,3 km/h, em-
bora o impacto para a cida-
de seja quase nulo, segun-
do o estudo - uma redução 
de uma média de 21 km/h 
para 20,9 km/h.
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O período de inscrição 
do processo seletivo das 
Escolas Técnicas Estadu-
ais (Etecs) para o segundo 
semestre de 2019, exclu-
sivamente pela internet, 
foi prorrogado até as 15h 
da próxima segunda-feira 
(20). O exame será aplica-
do em 16 de junho.

Para concorrer a uma 
vaga, o candidato preci-
sa preencher a ficha de 
inscrição eletrônica e im-
primir o boleto bancário 
para pagamento da taxa 
de R$ 30. O valor deve 
ser pago em dinheiro, 
em qualquer agência 
bancária.

O Vestibulinho oferece 
mais de 44,4 mil vagas 
para Ensino Técnico (pre-
sencial, semipresencial 

e online), Técnico inte-
grado ao Médio na mo-
dalidade Educação de 
Jovens e Adultos (EJA), 
Especialização Técnica e 
para acesso às vagas re-
manescentes de segundo 
módulo.

As vagas disponíveis 
neste processo seletivo 
são destinadas às Etecs 
e às classes descentra-
lizadas (unidades que 
funcionam com um ou 
mais cursos técnicos, sob 
a administração de uma 
Etec), por meio de par-
cerias com as prefeituras 
do interior e da Capital 
(aulas nos CEUs) e com 
a Secretaria Estadual da 
Educação para oferta do 
Ensino Técnico em salas 
de escolas estaduais.

Vestibulinho: Etecs 
prorrogam as inscrições 
do segundo semestre

A previsão é que sejam 
necessários cinco planos 
específi cos. Um para as 
habitações sociais do 
entorno, outro para a se-
gurança urbana, um ain-
da para a programação 
cultural e do patrimônio, 
mais um para monitora-
mento do meio ambien-
te e, por fi m, um para a 
abordagem da popula-
ção em situação de rua.

Ao comentar a situação 
da população do rua do 
entorno, o estudo prelimi-
nar da prefeitura aponta 

que, em uma área de raio 
de 2,5 km ao redor do 
elevado, foram feitas 85 
mil abordagens sociais 
apenas entre os meses 
de maio e outubro do ano 
passado. 

Para atender a essa 
demanda, a recomenda-
ção é de criação de um 
Centro de Referência de 
Assistência Social (CRAS) 
Santa Cecília e de um 
CCInter (Centro de Con-
vivência Intergeracional), 
além de mudanças no 
Centro de Referência 

Especializado de Assis-
tência Social (CREAS) do 
bairro.

A proposta prevê que o 
Parque Minhocão terá de 
ter ao menos uma base 
comunitária funcionando 
24 horas por dia, com 
dois guardas e duas mo-
tocicletas percorrendo a 
extensão do complexo. 
As discussões do Parque 
Minhocão fazem parte de 
uma discussão maior, do 
Projeto de Intervenção 
Urbana (PIU) do centro 
da cidade.

Projeto terá cinco planos específi cos de trabalho
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SEJA PARA SUA 
CASA OU LOCAL DE  

TRABALHO, AQUI 
VOCÊ ECONOMIZA 

DE VERDADE.

Preços válidos de 16/05 a 16/06/2019 ou enquanto durarem os estoques. Preços anunciados para pagamento À VISTA (dinheiro, débito, cartão de crédito em 1 parcela). Aceitamos todos os Cartões de 
Crédito e Débito. Os pagamentos podem ser parcelados no Cartão de Crédito em até 12 vezes sem valor mínimo de parcela. Para pagamentos parcelados é adicionado ao valor da compra uma taxa de 
parcelamento de 1% por parcela. Consulte mais informações sobre parcelamentos ou ainda sobre outras formas de pagamento em nosso balcão de Atendimento de Crédito ou no Site: obramax.com.br. 
Fotos meramente ilustrativas. Frete não incluso nos preços anunciados. Reservamo-nos o direito a futuras correções de erros gráficos ou de impressão.

AVENIDA DO ESTADO, 6.313 - MOOCA - (PRÓXIMO À PRAÇA ALBERTO LION)

FITA ASFÁLTICA ALUMÍNIO 
DRYKOFITA
94 cm, 10 m
89200216

RS154,90
un

89131245

TELHA TRANSLÚCIDA 
ONDA ALTA
177/51, 1,10x2,44 m

VAREJO

RS 73,90
un

A PARTIR DE UN

64,03
un

RS
5

PISO LAMINADO NEW WAY
Amêndola curação, 7 mm, 
18,7x134 cm, cx 2,005 m2

89057514

RS 39,90
m2

89150831

LUMINÁRIA DE 
EMERGÊNCIA
Autônoma, Slim, 30 LEDS

VAREJO

RS 13,90
un

A PARTIR DE UN

12,90
un

RS
10

NÍVEL A LASER DW088K
Automático
89216155

RS589,90
un

PIA DE AÇO INOX 430
Com cuba central, 
120x52 cm
89336744

RS 129,90
un

89050451

TUBO CPVC
Água quente, 3 m, DN22

VAREJO

RS 28,40
un

A PARTIR DE UN

24,99
un

RS
10

DUCHA MAXIBANHO ULTRA
220 V, 5.500 W
89108901

RS 46,90
un

89295003

LONA PLÁSTICA CORTADA 
AMARELA
3x2 m, (6 m2)

VAREJO

RS 5,90
un

A PARTIR DE UN

4,90
un

RS
4

89320525

MASSA CORRIDA PVA 
Uso interno, 27 kg

VAREJO

RS 49,90
un

A PARTIR DE UN

44,91
un

RS
4

PISO 545128
Interno, 54x54 cm, 
cx 2,06 m2

89391743

RS 7,99
m2

REVESTIMENTO EVERESTE
Interno, 33x60 cm, 
cx 2,40 m2

89392051

RS 9,90
m2
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PISCINA ADULTO E INFANTIL

PLAYGROUND

SALÃO DE JOGOS

QUADRA

2 CHURRASQUEIRAS

2 SALÕES DE FESTAS

ACADEMIA

BICICLETÁRIO

BRINQUEDOTECA

PORTARIA 
24 HORAS

WI-FI NAS ÁREAS 
COMUNS INTERNAS

ENTRADA
EM ATÉ

28x
UTILIZE

SEU

FGTS
RENDA FAMILIAR

A PARTIR DE

2.200R$ *

APTOS. A PARTIR DE R$ 163 mil

Empresa responsável: Veronese Empreendimentos Imobiliários Ltda. O empreendimento somente será comercializado após o registro da incorporação no Cartório de Registro de Imóveis competente na forma da Lei nº 4.591/64. Alguns móveis, equipamentos 
e utensílios aqui utilizados são mera sugestão de decoração e esta área será entregue conforme Memorial Descritivo do empreendimento. Futura Intermediação Imobiliária: NV Imob - Creci: J-31629. *Renda familiar: A concessão do fi nanciamento respeitará 
as regras do Programa Minha Casa Minha Vida e do Agente Financiador vigentes no momento da assinatura do fi nanciamento. As demais condições de aquisição estarão no plantão de vendas do empreendimento após o registro do Memorial de Incorporação. 
Imagens preliminares meramente ilustrativas sujeitas a alteração. Impresso em maio/2019.

Incorporação e Construção:Realização:

RUA PAULINO VITAL DE MORAIS, 300 - CAPÃO REDONDO
(A 5 MINUTOS DA ESTACÃO CAPÃO REDONDO),

PLANTÃO DE VENDAS:

3181-4123

ENTREGUE EQUIPADO E DECORADO

Perspectiva ilustrada da Piscina Adulto e Infantil

Perspectiva ilustrada da Churrasqueira Perspectiva ilustrada da Academia Perspectiva ilustrada da Brinquedoteca

VISITE O DECORADO
NESTE FINAL DE SEMANA 

E APROVEITE PARA SABOREAR A 
MELHOR COXINHA DA ZONA SUL.

DIAS 18 E 19 DE MAIO
NO NOSSO STAND DE VENDAS.

ANUNCIO_coxinha_52,8x29cm_v1.indd   1 15/05/19   16:15



São Paulo, quinta-feira, 16 de maio de 2019 Para anunciar ligue: (11) 2823-0800 7

PISCINA ADULTO E INFANTIL

PLAYGROUND

SALÃO DE JOGOS

QUADRA

2 CHURRASQUEIRAS

2 SALÕES DE FESTAS

ACADEMIA

BICICLETÁRIO

BRINQUEDOTECA

PORTARIA 
24 HORAS

WI-FI NAS ÁREAS 
COMUNS INTERNAS

ENTRADA
EM ATÉ

28x
UTILIZE

SEU

FGTS
RENDA FAMILIAR

A PARTIR DE

2.200R$ *

APTOS. A PARTIR DE R$ 163 mil

Empresa responsável: Veronese Empreendimentos Imobiliários Ltda. O empreendimento somente será comercializado após o registro da incorporação no Cartório de Registro de Imóveis competente na forma da Lei nº 4.591/64. Alguns móveis, equipamentos 
e utensílios aqui utilizados são mera sugestão de decoração e esta área será entregue conforme Memorial Descritivo do empreendimento. Futura Intermediação Imobiliária: NV Imob - Creci: J-31629. *Renda familiar: A concessão do fi nanciamento respeitará 
as regras do Programa Minha Casa Minha Vida e do Agente Financiador vigentes no momento da assinatura do fi nanciamento. As demais condições de aquisição estarão no plantão de vendas do empreendimento após o registro do Memorial de Incorporação. 
Imagens preliminares meramente ilustrativas sujeitas a alteração. Impresso em maio/2019.

Incorporação e Construção:Realização:

RUA PAULINO VITAL DE MORAIS, 300 - CAPÃO REDONDO
(A 5 MINUTOS DA ESTACÃO CAPÃO REDONDO),

PLANTÃO DE VENDAS:

3181-4123

ENTREGUE EQUIPADO E DECORADO

Perspectiva ilustrada da Piscina Adulto e Infantil

Perspectiva ilustrada da Churrasqueira Perspectiva ilustrada da Academia Perspectiva ilustrada da Brinquedoteca

VISITE O DECORADO
NESTE FINAL DE SEMANA 

E APROVEITE PARA SABOREAR A 
MELHOR COXINHA DA ZONA SUL.

DIAS 18 E 19 DE MAIO
NO NOSSO STAND DE VENDAS.

ANUNCIO_coxinha_52,8x29cm_v1.indd   1 15/05/19   16:15



São Paulo, quinta-feira, 16 de maio de 2019 Para anunciar ligue: (11) 2823-08008 SÃO PAULO

Cidades brasileiras têm atos contra 
cortes federais na área da Educação

Uma série de protes-
tos contra os cortes do 
governo Jair Bolsonaro 
(PSL) na educação bási-
ca e no ensino superior 
ocorreram nesta quarta-
-feira, 15, no país. Em ca-
pitais como São Paulo, 
Belo Horizonte e Salva-

dor, os atos contra os blo-
queios do Ministério da 
Educação (MEC) come-
çaram pela manhã, mas 
no período da tarde ela 
tomou contas das ruas de 
forma mais efetiva. 

Além das manifesta-
ções, algumas universi-

dades e escolas cancela-
ram as aulas. 

Os protestos foram re-
gistrados em mais de 
200 cidades brasileiras.

Foi a primeira grande 
onda de manifestações 
durante o governo do 
presidente Jair Bolsona-

ro, pouco mais de quatro 
meses após ele ter to-
mado posse. Em Dallas 
(EUA), Bolsonaro classifi-
cou os manifestantes de 
“idiotas úteis” e “imbe-
cis”. 

Segundo o Sindicato 
dos Professores de São 
Paulo (Sinpro-SP), ao me-
nos 32 escolas privadas 
da capital aderiram à pa-
ralisação. Dentre elas, 
está o Colégio Equipe, 
de Santa Cecília, região 
central, que divulgou um 
comunicado. 

“Aderimos à paralisação 
em defesa da educação, 
da pesquisa, do trabalho 
dos professores e profes-
soras de todo o país, do 
nível básico às pós-gra-
duações das redes públi-
ca e privada”, diz o texto. 
Além disso, a Pontifícia 
Universidade Católica de 
São Paulo (PUC-SP) e a 
Faculdade Paulus de Tec-
nologia e Comunicação 
(Fapcom) também can-
celaram as aulas desta 
quarta. 

Desde as 6h, estudan-

tes, professores e servi-
dores da Universidade 
de São Paulo (USP) pro-
testam na Cidade Univer-
sitária. A partir das 14h, a 
manifestação se concen-
trou no vão livre do Masp, 
no centro expandido de 
São Paulo. 

Os dois sentidos da via 
foram bloqueados. De-
pois os manifestantes 
marcharam em direção 
à Assembleia Legislativa 
de São Paulo. Policiais 
reforçaram a segurança 
durante o protesto.

Jair Bolsonaro chegou na 
manhã desta quarta-feira, 
15, a Dallas (EUA) em uma 
agenda improvisada e or-
ganizada às pressas pelo 
governo, depois de o presi-

dente desistir de ir à cidade 
de Nova York. 

Ele participaria do prêmio 
de “personalidade do ano” 
concedido pela Câmara de 
Comércio Brasil-Estados 

Unidos na noite desta ter-
ça-feira, 13. Mas a homena-
gem foi alvo de boicotes e 
críticas do próprio prefeito 
da cidade, Bill de Blasio, e 
Bolsonaro desistiu de ir. 

No Texas, Bolsonaro iria 
se encontrar com o ex-pre-
sidente George W. Bush 
e participar de um almoço 
com empresários, onde re-
ceberá formalmente o prê-

mio que não foi buscar em 
Nova York. “Estamos sendo 
muito bem recebidos aqui e 
o objetivo nosso da viagem 
será alcançado: aprofundar 
cada vez mais os laços de 

amizade e também de co-
operação comercial com 
esse país que eu sempre 
amei desde a minha infân-
cia”, disse Bolsonaro, ao 
chegar nos Estados Unidos.

Estamos sendo muito bem recebidos aqui’, afi rma Jair Bolsonaro em Dallas

Pelo menos 75 das 102 
universidades e institu-
tos federais do país con-
vocaram protestos em 
resposta ao bloqueio de 
30% dos orçamentos de-
terminado pelo Ministério 
da Educação (MEC). Eles 
terão apoio de universida-
des públicas estaduais de 
diversos Estados - incluin-
do São Paulo, onde os 
reitores de USP, Unicamp 
e Unesp convocaram do-
centes e alunos para “de-
bater” os rumos da área. 

Um dos alvos do protes-
to, o ministro da Educação, 
Abraham Weintraub, disse 
nesta terça-feira, 14, que 
as universidades preci-
sam deixar de ser tratadas 
como “torres de marfi m” e 

não descartou novos con-
tingenciamentos.

Weintraub, afi rmou nes-
ta quarta (15) no plenário 
da Câmara dos Deputa-
dos, que está disposto a 
conversar com todos os 
parlamentares e reitores 
das universidades. “O que 

a gente pede: venham ao 
MEC, mostrem os núme-
ros. Se a gente não che-
gar a um acordo, a gente 
abre as planilhas, vê as 
contas. A gente vem ao 
Congresso. A transparên-
cia é o principal objetivo 
dessa gestão”.

Ministro da Educação é ouvido pelos deputados

N
ilt

o
n

 F
u

k
u

d
a

/A
E

F
á

b
io

 R
o

d
ri

g
u

e
s 

P
o

zz
e

b
o

m
/A

B
r

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$ 9.389,00. Promoção 
válida de 01/05 a 31/05/2019 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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3512 0151 | 4004-9000
mrv.com.br/grandreservapaulista

DIGITE NO WAZE: MRV Grand Reserva 
Paulista e visite o empreendimento.

CONHEÇA OS DECORADOS:
Av. Raimundo Pereira de Magalhães, 2.150

Consulte memorial descritivo da sua unidade e confira todos os itens do condomínio. Este material tem caráter 
meramente ilustrativo por se tratar de bem a ser construído. O mobiliário e os equipamentos não fazem parte 
do contrato de compra e venda. Os materiais e cores representados poderão sofrer pequenas alterações sem 
prévio aviso em função da disponibilidade dos mesmos no mercado. Contrato padrão e demais condições 
estão disponíveis em nosso plantão de vendas. As condições ora indicadas poderão sofrer alterações sem 
prévia comunicação ou anuência dos interessados, para adequação ao mercado. *Consulte condições de 
financiamento e/ou as condições do subsídio dentro do seu perfil, nos nossos plantões. Oferta válida até 
31/05/2019 ou enquanto durarem os estoques. Esta oferta não é cumulativa com outras promoções. Registro 
de Incorporação nº: R.01/169.167 - SPAZIO ALTO DO MIRANTE de São Paulo-SP.

SEGURANÇA
ESPECIALIZADA

60X
ENTRADA EM ATÉ

Consulte condições.
GRÁTIS
DOCUMENTAÇÃO

Consulte condições de financiamento dentro do seu perfil.
29SUBSÍDIOS 

DE ATÉ

MILR$

2 dorms. 
• Lazer equipado 

• Área verde

16 minutos do Centro
2 minutos da Marginal Tietê
Próximo à estação Piqueri

REGIÃO DE PIRITUBA

O BAIRRO PLANEJADO  
MAIS MODERNO DE SP ESTÁ  
COM AS OBRAS ACELERADAS.

Fo
to 

aé
re

a d
o l

oc
al

Pe
rsp

ec
tiv

a a
rtí

sti
ca



São Paulo, quinta-feira, 16 de maio de 2019 Para anunciar ligue: (11) 2823-0800BRASIL10

CLASSIFICADOS Para anunciar ligue: 
(11) 2823-0800

Venda
seu 

peixe

11 95127-3215
11 2823-0828
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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

CRÉDITO PRÉ APROVADOS!

CRÉDITOS DE ATÉ R$ 800.000,00

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

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

plástica e outros empreendimentos

PLANTÃO NOS
FINAIS DE SEMANA!

SEM CONSULTA AO 
SPC E SERASA!

SEM TAXA
ANTECIPADA!

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

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

(11) 98148-0102 - Robson

CASA TÉRREA 100m²
2dorms sendo 1 suíte, tds planejados e a suíte c/

ar-condicionado, wc, espaço gourmet planejada,

cozinha planejada, iluminação em led e possui 2

vagas de garagem, portão eletrônico,

monitoramento com câmeras, churrasqueira.

Rua Rio Espera - Jardim Santa Clara - Guarulhos/SP

Agende uma visita e vivencie

uma experiência única!

Anuncie no

Após 6 dias preso, Temer diz que 
aguardou soltura ‘com serenidade’

O ex-presidente Michel 
Temer disse nesta quarta-
-feira (15), após deixar a 
prisão no Comando de 
Policiamento de Choque 
(CPChoque) da Polícia Mi-
litar, que aguardou “com 
serenidade”, a decisão da 
Sexta Turma do Superior 
Tribunal de Justiça que, 
por unanimidade, conce-
deu na terça (14) liminar 
para que o ex-presidente 
fosse solto. 

“Eu disse que aguarda-
ria com toda tranquilidade 
e com toda serenidade a 
decisão do Superior Tri-
bunal de Justiça [STJ], que 
se deu no dia de ontem”, 
disse ele em frente à sua 
casa, no bairro Alto de Pi-
nheiros.

Temer estava preso pre-
ventivamente por suspei-
ta de desvios de recursos 
na obra da usina nuclear 
de Angra 3, no Rio de Ja-
neiro. O advogado do ex-

-presidente, Eduardo Car-
nelós, disse não acreditar 
em novas detenções. 

“Não posso acreditar 
que depois da decisão 
proferida ontem pela Sex-
ta Turma do STJ que haja 
uma nova determinação 
de prisão, obviamente 
sem que haja fato novo. E 
não há fato novo a ocor-
rer”, destacou.

A liminar concedida tam-

bém valeu para o coronel 
João Baptista Lima, amigo 
do ex-presidente e aponta-
do pelo Ministério Público 
Federal (MPF) como ope-
rador fi nanceiro de Temer. 

A decisão unânime de-
terminou a soltura de Te-
mer e Lima e defi niu que 
eles não podem mudar de 
endereço, ter contato com 
outras pessoas físicas ou 
jurídicas investigadas ou 

deixar o país, além de ter 
de entregar seus passa-
portes à Justiça, caso já 
não o tenham feito.

Para a defesa do ex-pre-
sidente, há uma persegui-
ção política a seu cliente. 
“Isso é um fato. Não há 
dúvida que há uma evi-
dente determinação em 
perseguir o ex-presidente 
Temer. Eu só posso la-
mentar que isso ocorra. 
Eu disse, logo depois da 
determinação do TRF [Tri-
bunal Regional Federal] da 
2ª Região, saindo da ses-
são, que nós confi amos no 
Poder Judiciário. (…)  Essas 
acusações serão desmas-
caradas”, declarou.

Temer é réu ainda em 
outras cinco ações penais, 
a maioria delas na Justiça 
Federal do Distrito Federal 
(JFDF). Ele ainda respon-
de a outras cinco investi-
gações em Brasília, Rio de 
Janeiro e São Paulo.

O vereador Carlos Bolsona-
ro (PSL), fi lho do presidente 
Jair Bolsonaro, afi rmou que 
“o que está por vir, pode der-
rubar o Capitão eleito”, refe-
rindo-se a seu pai. Ele não dá 
mais detalhes, contudo, de 
qual seria a motivação.

“Onde estão os caras feias, 
os identifi cadores de proble-
mas, os escritores de cartas 
para aliados ‘desbocados’? 
O silêncio não tem nada a 
ver com a descoberta de 
seus devidos lugares. O que 
está por vir, pode derrubar o 
Capitão eleito. O que querem 
é claro!”, afi rma Carlos Bolso-
naro, em seu perfi l no Twitter.

O post é acompanhado de 
um vídeo de quase 13 minu-
tos do youtuber Daniel Lopez. 
“Já está tudo engatilhado lá 
em Brasília para detonar com 
o Governo, pegar o Brasil e 
esmagar, amassar e jogar 
no lixo”, diz ele, convocando 
apoiadores do presidente 

Bolsonaro
Lopez destaca que Jair 

Bolsonaro está diante de 
uma “enorme pressão”, com 
o Centrão de um lado e do 
outro o presidente da Câma-
ra dos Deputados, Rodrigo 
Maia. Cita a medida provisó-
ria 870, que reorganizou os 
ministérios e toda a estrutura 
de governo e que vence dia 
3 de junho

“Se essa MP caducar no 
dia 3 de junho, o Bolsonaro 
perde toda a estrutura de 
governo dele e ele terá de 
governar com a estrutura de 
governo de Michel Temer. Ele 
teria mais sete ministérios, ou 
seja 29 invés dos 22 que ele 
tem hoje”, alerta o youtuber.

A nomeação de mais sete 
ministros, segundo ele, é um 
“enorme problema” e pode 
“atrapalhar muito” o governo, 
colocando-o em um momen-
to “crítico, sem saída e numa 
encruzilhada total”. 

‘O que está por vir pode 
derrubar o Capitão eleito’, 
afi rma Carlos Bolsonaro
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7 milhões
de usuários*

por dia

11 2823-0800
comercial@jornalestacao.com.br

Carro novo

 Celular
 super

moderno

Faculdade
do futuro

 Comprinhas
do dia a dia

 Repaginada
no cafofo

 Apê dos
sonhos

O único jornal gratuito diário
nas estações do Metrô

Venda seu
peixe

11 95127-3215

   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 

 RAPAZES PARA CASA 
PRIVÊ 
 Discretos para atender 
homens,ótimos ga-
nhos.F:11 2976-1543 

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

À LA CARTE 
Próximo ao estádio do Morumbi

Faturamento aproximadamente 
55/60MIL 

Sistema informatizado com tablets, 
impressoras.

cozinha equipada com frezzers, 2 
fogões industriais, escritório

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

Valor R$ 170Mil

99861-7038

Faturamento aproximadamente 55/60 mil

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
Rua Afonso Celso, 871 Mt Sta Cruz.

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

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.

Mãos de Fada
Massagem relaxante;

Massagem mix.
NO IPIRANGA

Nova equipe de 
ótimas profi ssionais 

super treinadas!

3542-2478
3554-3167

94557-7486

MELISSA LOIRA 
CARINHOSA

Liberal com local próximo ao 
metrô saúde.

Fotos e informações no 
Whatsapp.

2275-4880
F: 97024-4085

(11) 94863-7201
(11) 3271-3542

Rua Vergueiro nº170
(Estação São Joaquim)

ESPAÇO
VERGUEIRO

A descontração
você encontra

aqui no
paraíso das

ninfetas.

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 15:00hGAROTAS 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.

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 

 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 

 VD/ALUGO 

 Sala 44m² c/ wc + copa. 

Av Ipiranga/Rio Branco. 

98114-2427 

 CHÁCARA-IBIÚNA 1.000 
M² 

 plana,limpa,ótima lo-

calização. 28mil sendo 

12mil de entrada saldo a 

comb. ac/ carro F:3536-

9 0 2 6 / 9 9 7 1 4 - 0 7 5 6 / 

96683-7721.  

 LOTES E CASAS 
 Itaquá e Suzano/Centro. 
Financiado. Aproveite! 
F:5584-8786 

 NEGÓCIOS 
 DINHEIRO 

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

 OPORTUNIDADE 

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

 SERVIÇOS 
 ESOTERISMO 

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

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

 IND. PROFISSIONAL 

 RELAX 

 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 

 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 

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

 BELEZA ESTÉTICA 

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

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

 MASSAGEM 

 CURSOS 

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

     

   

Anuncie no

Classifi cados
de Linhas

é no

Para anunciar
2823-0828
 2823-0829
2823-0835 
 2823-0836
2823-0837



12 São Paulo, quinta-feira, 16 de maio de 2019 Para anunciar ligue: (11) 2823-0800

Encontre a filial mais próxima de você!

www.atacadao.com.br
S I G A - N O S NAS REDES SOCIAIS

/Atacadaosa.Oficial @atacadao_saatacadaosa.oficial /AtacadaoAutosservico

AS FOTOS SÃO PARA EFEITO ILUSTRATIVO. RESERVAMO-NOS O DIREITO DE CORRIGIR INFORMAÇÕES INCORRETAS POR MOTIVOS DE ERROS GRÁFICOS. TODOS OS ITENS DESTE ANÚNCIO NÃO RESPEITAM PROPORÇÕES ENTRE SI. CONFORME DETERMINAÇÃO LEGAL, PODERÁ HAVER LIMITAÇÃO DE OFERTA 
POR CLIENTE CONFORME INCISO ‘’I’’ DO ARTIGO 39 DO CÓDIGO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR. SÃO PROIBIDAS AS VENDAS E AS ENTREGAS DE BEBIDAS ALCOÓLICAS A MENORES DE 18 (DEZOITO) ANOS, CONFORME ARTIGO 81, LL, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.

TODOS OS PRODUTOS AQUI ANUNCIADOS SÃO VÁLIDOS PARA AS LOJAS DO ESTADO DE SÃO PAULO. Garantimos a quantidade de 10 unidades de cada produto, enquanto durarem nossos estoques.

OU COM CARTÃO DE DÉBITO
CARTÕES DE CRÉDITO DE 
OUTRAS INSTITUIÇÕES 
FINANCEIRAS NÃO SÃO ACEITOS.

OFERTAS VÁLIDAS DE16/05 A19/05/19

R$2,50
Chiclete Croc
Vários sabores
Caixeta com 40 unidades

R$1,99
Chocolate Camp
Vários sabores
Unidade com 80g

R$1,19
Biscoito Recheado 
Passatempo Nestlé
Vários sabores
Pacote com 130g

R$0,45
Pipoca Doce 
Magitlec
Pacote com 40g

R$0,89
Biscoito Recheado 
Plugados Adria
Chocolate/Morango
Pacote com 130g

R$0,95
Salgadinho 
Magikitos 
Bacon
Pacote com 60g

R$3,75
Bala de Gelatina Fini
Vários tipos
Pacote com 100g

R$10,50
Chocolate Arcor 
Aerado
Vários sabores
Caixeta com 15x30g


