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Programa WiFi Livre SP 
leva internet gratuita ao 
Parque do Ibirapuera

R
e

n
a

to
 S

. C
e

rq
u

e
ir

a
/A

E

VIRADA: A cantora Ludmilla não se apresentará mais na Virada Cultural, neste fi nal 
de semana, por problemas de saúde; no lugar dela, Vanessa da Mata

 Pág. 08

José Dirceu tem até as 
16h desta sexta-feira 
para se apresentar à PF

 Pág. 05

Câmara Municipal de SP 
aprova concessão do 
Autódromo de Interlagos

 Pág. 06

Desemprego cresce em 
14 das 27 unidades da
federação, aponta IBGE

 Pág. 08

Bolsonaro recebe prêmio 
e bate continência 
à bandeira dos EUA

Metrô de SP fará novo túnel 
entre Consolação e Paulista
O Metrô contratou o Projeto Executivo para a construção de uma nova ligação entre as estações Consolação, da Linha 
2-Verde, e Paulista, da Linha 4-Amarela, que deve ampliar a capacidade da transferência gratuita de passageiros Pág. 04
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O projeto executivo foi fi nanciado 
pelo Bird por R$ 3,8 mihões
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[ Cena do dia ]

 Troca do calçamento

A Prefeitura começou a fazer a troca do calçamento do piso do centro 
histórico. Em vez de pedra portuguesa, estão sendo instalados blocos de 
concreto pré-moldado. A obra começou pela rua Doutor Miguel Couto
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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° 1936
16/05/2019
Primeiro sorteio 
05 - 08 - 16 - 22 - 44 - 50
Segundo sorteio
23 - 33 - 38 - 39 - 40 - 47

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 

'Prosperidade após 
reforma', diz Onyx

O ministro-chefe da 
Casa Civil, Onyx Lorenzo-
ni, disse nesta quinta-feira, 
16, que somente depois 
que houver a aprovação 
da reforma da Previdência 
na Câmara dos Deputados, 
em junho, e no Senado, em 
julho, o Brasil poderá en-
trar num processo de pros-
peridade.

Ele afirmou que pela 
primeira vez o governo 
enviou uma "reforma de 
verdade" da Previdência, 
ao contrário dos governos 
anteriores, porque de ma-
neira inédita, segundo ele, 
o governo separou a Previ-
dência da assistência.

A professora de ensino técnico 
Joana D’Arc Félix de Sousa, que 
fraudou o currículo ao incluir um 
pós-doutorado na Universidade 
Harvard, (EUA), foi condenada 
pela Justiça em 2014 a devolver 
R$ 369,2 mil para a Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Estado de 
São Paulo (Fapesp) por uma pes-
quisa que ela não comprovou ter 
feito. Procurada, Joana afi rmou 
ter documentos que comprovam 
a prestação de contas e disse que 
não foi notifi cada sobre o processo 
judicial, apesar de a sentença ter 
sido emitida há cinco anos.

O contrato com Joana foi cele-
brado em maio de 2007 na moda-
lidade Pesquisa Inovativa em Pe-
quenas Empresas (Pipe), que tem 
como objetivo apoiar empresas de 
pequeno porte de São Paulo no 
desenvolvimento de tecnologia.

Benefi ciada, a professora re-
cebeu fi nanciamento de R$ 
278.166,19 para um projeto em que 
dizia ser possível reaproveitar, via 
manipulação química, resíduos de 
couro como corantes, mistura de 
óleos de engraxe e cromo.

A Fapesp entrou em 2012 com 
ação no Tribunal de Justiça de São 

Paulo contra Joana, alegando que 
ela não informou o que foi feito 
com o dinheiro.O valor que ela se-
ria obrigada a ressarcir foi reajusta-
do para R$ 369.294,42 - a atuali-
zação era até junho daquele ano. 

Procurada, a Fapesp disse que 
não se manifesta sobre processos 
judiciais. Por telefone, Joana, pri-
meiro, afi rmou que ainda iria enviar 
a documentação com prestação 
de contas à fundação. "Estou até 
marcando reunião com a Fapesp 
para enviar tudo, essa documenta-
ção." Depois, após ser questionada 
que o processo já tinha sentença, 
afi rmou que não foi notifi cada. 
"Não recebi nenhum documento."

Professora foi condenada por 
não prestar contas a Fapesp
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Univesp está com as inscrições abertas 
para o vestibular 2019 até 21 de junho

A Universidade Virtual do 
Estado de São Paulo (Univesp) 
está com inscrições abertas 
para o vestibular 2019 até o 
dia 21 de junho, às 15h. São 
5.120 vagas para os cursos de 
Licenciaturas em Letras (novo 
curso), Matemática e Pedago-
gia. As vagas são destinadas a 
183 polos de 155 municípios do 
Estado (capital, litoral e interior), 
o maior processo seletivo em 
extensão territorial.

As inscrições devem ser fei-
tas pelo site vestibular.univesp.
br. O início das aulas está pre-
visto para 12 de agosto. O custo 
da inscrição é de R$ 49. Para 
participar basta ter concluído o 
Ensino Médio ou estar cursan-
do, com a conclusão até o perí-
odo da matrícula.

“O vestibular do 2º semes-
tre de 2019 será o de maior al-
cance territorial. A atual gestão 

está pautada em garantir uma 
educação de qualidade. Com a 
nova reformulação da Univesp, 
a partir de 2020, a oferta de 
vestibular será em todos os 330 
polos. A universidade amplia-
rá o leque de cursos e haverá 
crescimento de forma planeja-
da e organizada”, afi rma o pre-
sidente da Univesp, professor 
Rodolfo Azevedo.

O exame será realizado em 
14 de julho, às 13h, de forma 
presencial em cidades de diver-
sas regiões do Estado de São 
Paulo. A lista completa dos lo-
cais de prova estará disponível 
no site do vestibular da Univesp 
em 10 de julho. O gabarito ofi -
cial da prova será divulgado a 
partir das 23h59 do dia do exa-
me, também no site. Para saber 
detalhes das vagas, dos cursos 
e os polos da Univesp, acesse 
vestibular.univesp.br.
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A Prefeitura de São Pau-
lo disponibilizou acesso à 
rede pública de internet no 
parque Ibirapuera a partir 
desta quarta-feira (16). A 
ação é uma iniciativa em 
parceria com a AmericaNet 
e faz parte do programa 
WiFi Livre SP, da Secretaria 
Municipal de Inovação e 
Tecnologia, que vai ampliar 
de 120 para 621 pontos de 
acesso ao Wi-fi  público na 
cidade, até 2020.

A navegação na rede 
pública de internet já está 
disponível para os usuários 
do parque que contam com 
o serviço pela primeira vez. 
A administração municipal 
disponibiliza o sinal para 
a população que poderá 
navegar na rede pública já 
durante o período inicial de 
testes – que dura apenas 
os primeiros cinco dias.

“Quando pensamos em 
soluções inteligentes para 
uma São Paulo mais huma-
na, olhamos a cidade como 
um todo. Estamos garantin-

do acesso à internet pública 
mais rápida e de qualidade, 
desde o Ibirapuera até às 
regiões mais extremas”, 
explica Daniel Annenberg, 
secretário municipal de Ino-
vação e Tecnologia.

São dez pontos de aces-
so espalhados pelo parque 
com internet de qualidade 
disponível para toda a po-
pulação. A expansão do 
Programa Wi-Fi Livre SP 
também traz novidades 

como a conectividade em 
equipamentos públicos, a 
modernização da infraes-
trutura digital já existente e 
a preocupação em garantir 
que toda a cidade seja be-
nefi ciada.

Programa WiFi Livre SP leva internet 
gratuita para ao Parque Ibirapuera
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bleia Legislativa do 
Estado de São Paulo 
(Alesp) aprovou na noi-
te de quarta-feira, 15, 
um projeto que integra 
o Plano Estadual de De-
sestatização do gover-
nador João Doria. 

Por 57 votos a 26, os 
deputados paulistas 
aprovaram a proposta 
que extingue pelo me-
nos três companhias 
públicas: a Companhia 
Paulista de Obras e 
Serviços (CPOS), a Em-
presa Paulista de Plane-
jamento (Emplasa) e a 
Companhia de Desen-
volvimento Agrícola de 
São Paulo (Codasp). O 
texto prevê, ainda, a in-
corporação da Impren-
sa Oficial do Estado 
(Imesp) na Companhia 
de Processamento de 
Dados do Estado de 
São Paulo (Prodesp). 

Seis partidos fecharam 

questão contra o proje-
to: PT, PSOL, Pros, Rede, 
Avante, PC do B e PDT 
foram contrários. Já os 
favoráveis foram PSDB, 
Novo, DEM, PV, PRB, 
PR, Podemos, Patriotas, 
PHS, Cidadania e MDB. 
As outras siglas, como o 
PSL, se dividiram. 

Desde a campanha 
eleitoral, o governador 
João Doria tem defen-
dido a redução do ta-
manho do Estado. Ele já 
defendeu, por exemplo, 
a privatização de todos 
os aeroportos paulistas 
e um plano de deses-
tatizar locais como o 
Zoológico de São Pau-
lo e Jardim Botânico. A 
privatização da hidrovia 
Tietê-Paraná, do porto 
de São Sebastião e a 
concessão de presídios 
à iniciativa privada com 
parcerias público-priva-
das também são proje-
tos do governador.

Assembleia Legislativa 
de São Paulo aprova o 
projeto de desestatização
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Um homem de 57 anos 
foi resgatado, nesta quar-
ta-feira, 15, depois de fi car 
15 dias perdido em uma 
mata fechada, em Limeira, 
cidade do interior de São 
Paulo. O motorista, identifi -
cado apenas como S.L., es-
tava descalço, desnutrido, 
com ferimentos necrosa-
dos e aparentava confusão 
mental.

Ele foi encontrado por 
dois pescadores que pas-
savam pela borda da mata, 
no bairro dos Loiolas, zona 
rural do município.O local 
fi ca a 15 km da região onde 
o homem reside.

Os pescadores aciona-
ram a Guarda Civil Munici-
pal e os agentes mobiliza-
ram uma equipe do Serviço 
de Atendimento Móvel de 
Urgência (Samu). S. estava 
desaparecido desde o dia 
30 de abril, quando saiu de 
casa, no Jardim Aeroporto, 
e não retornou. 

A família procurou a Po-
lícia Civil e registrou o de-
saparecimento em boletim 

de ocorrência. Familiares 
realizaram buscas por ruas, 
praças e hospitais da cida-
de, mas não tiveram notí-
cias do motorista.

Ao ser localizado, o ho-
mem estava consciente e 
se expressava por gestos, 
pois tinha difi culdade para 
falar. Ele não conseguiu in-
formar aos socorristas como 
tinha ido parar no local. Os 
bombeiros tiveram de abrir 
caminho pela mata para 

que a ambulância do Samu 
chegasse até o socorrido, já 
que o local, a 700 metros de 
uma estrada de terra, era de 
difícil acesso.

O motorista recebeu os 
primeiros atendimentos 
no local e foi levado para a 
Santa Casa de Limeira. Ele 
continuava internado na 
manhã desta quinta-feira, 
16. A Polícia Civil vai abrir 
inquérito para apurar o que 
aconteceu com ele.

Motorista é resgatado após fi car quinze 
dias perdido em mata no interior de SP

Metrô fará novo túnel de transferência 
entre as estações Consolação e Paulista

O Metrô contratou o Pro-
jeto Executivo para a cons-
trução de uma nova ligação 
entre as estações Conso-
lação, da Linha 2-Verde, e 
Paulista, da Linha 4-Amare-
la, que deve ampliar a ca-

pacidade da transferência 
gratuita de passageiros, 
melhorando o fl uxo de des-
locamento das pessoas. 
Atualmente, cerca de 200 
mil passageiros usam esta 
conexão diariamente.

O acordo foi fi rmado com 
o Consórcio TPC, que vai 
realizar os estudos para 
o fornecimento dos sub-
sídios técnicos exatos da 
nova passagem. De acordo 
com o Projeto Básico, que 

precedeu a etapa a ser ini-
ciada agora, a nova cone-
xão será feita através de 
um novo túnel paralelo ao 
atual, onde está localizada 
a esteira rolante.

Após a conclusão deste 
projeto será possível con-
tratar e iniciar as obras. 
Com isso, a atual ligação 
deverá ser usada apenas 
para o deslocamento no 
sentido da estação Con-
solação, enquanto a nova 
atenderá aos passageiros 

que seguem para a esta-
ção Paulista.A assinatura 
deste contrato é mais um 
importante passo feito pelo 
Metrô para garantir um me-
lhor fl uxo nesta passagem 
de transferência entre es-
tações, reduzindo o tempo 
gasto pelos passageiros 
neste caminho.

Em novembro passado, a 
Companhia já havia retira-
do dois pares de esteiras 
rolantes do túnel, permitin-
do a distribuição mais uni-

forme das pessoas no es-
paço disponível, ampliando 
a capacidade do túnel em 
18% e diminuindo o tempo 
de percurso, de 520 para 
300 segundos. No local, foi 
mantido um par de esteiras 
para o uso por pessoas com 
difi culdade de locomoção.

O Projeto Executivo foi 
contratado com fi nancia-
mento do Banco Internacio-
nal para Reconstrução e De-
senvolvimento (BIRD), sob o 
valor de R$ 3,8 milhões.
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 A cidade de São Paulo teve 
seu primeiro caso de saram-
po autóctone (contraído na 
própria cidade) confi rmado 
pela Coordenadoria de Vigi-
lância em Saúde (Covisa), da 
Secretaria Municipal da Saú-
de (SMS). 

Desde 2015 não havia re-
gistro da doença na cidade 
de São Paulo.  Outros sete 
casos foram confi rmados na 
capital paulista. Todos foram 
importados, sendo um da 
Noruega, cinco de Israel e 
um relacionado ao surto do 
navio MSC (Malta). Não há 
casos de morte por sarampo 
confi rmados em São Paulo 
neste ano.

Segundo a Covisa, os ca-
sos de Israel são todos do 
mesmo domicílio e adquiri-
dos por transmissão de um 
dos pacientes que contraiu 
o vírus em Israel, por isso 
também são considerados 
importados conforme a clas-
sifi cação que segue normati-
zação do Ministério da Saúde 
e da Secretaria Estadual de 

Saúde de São Paulo.
“O sarampo é uma doença 

de notifi cação obrigatória e 
imediata. Sempre que são 
identifi cados casos suspei-
tos, a vigilância epidemioló-
gica desencadeia ações de 
bloqueio vacinal para evitar o 
contágio. Os procedimentos 
para evitar a contaminação 
de outras pessoas são ado-
tados assim que se identifi ca 
uma simples suspeita da do-
ença, não aguardando a con-
fi rmação do caso de saram-
po”, diz a nota da Secretaria 
Municipal de Saúde.

De acordo com as infor-
mações da secretaria, após 

a notifi cação é feita uma 
investigação do caso com 
a busca de dados clínicos e 
da investigação laboratorial. 
Em seguida é feita a investi-
gação epidemiológica com a 
avaliação do deslocamento 
do caso suspeito para tomar 
medidas de prevenção; o 
caso é orientado a se iso-
lar pelo período máximo de 
transmissão.

Assim é feito o bloqueio 
vacinal, com a vacinação se-
letiva das pessoas da mes-
ma casa do caso suspeito, 
vizinhos, creches pessoas da 
mesma sala de aula, mesmo 
quarto ou sala de trabalho.

São Paulo confi rma primeiro caso 
de sarampo contraído na capital
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V E ST I B U L A R  •  I N SC R E VA - S E

claretiano.edu.br

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

Claretiano
mais

por você.A faculdade
que é

* 
D

es
co

nt
o 

Po
nt

ua
lid

ad
e 

co
nc

ed
id

o 
so

br
e 

o 
va

lo
r i

nt
eg

ra
l d

o 
cu

rs
o 

ap
re

se
nt

ad
o 

no
 si

te
, v

ál
id

o 
so

m
en

te
 p

ar
a 

in
gr

es
sa

nt
es

, p
or

 m
ei

o 
do

 V
es

tib
ul

ar
, 

no
 a

no
 d

e 
20

19
, d

es
de

 q
ue

 m
at

ric
ul

ad
os

 n
o 

pr
im

ei
ro

 se
m

es
tr

e 
do

 c
ur

so
, c

on
di

ci
on

ad
o 

ao
s p

ag
am

en
to

s r
ea

liz
ad

os
 a

té
 a

 d
at

a 
de

 v
en

ci
m

en
to

, n
ão

 
in

ci
di

nd
o 

em
 �

na
nc

ia
m

en
to

s. 
D

es
co

nt
o 

nã
o 

cu
m

ul
at

iv
o.

 O
s 

va
lo

re
s 

da
s 

pa
rc

el
as

 p
od

em
 v

ar
ia

r d
e 

ac
or

do
 c

om
 a

 p
re

se
nc

ia
lid

ad
e 

do
s 

cu
rs

os
. P

ar
a 

m
ai

s i
nf

or
m

aç
õe

s, 
ac

es
se

 cl
ar

et
ia

no
.e

du
.b

r. 
| *

* O
 d

es
em

pe
nh

o 
do

 C
la

re
tia

no
 n

o 
EN

AD
E 

re
su

lto
u 

na
 n

ot
a 

4 
de

 IG
C 

– 
Ín

di
ce

 G
er

al
 d

e 
Cu

rs
o,

 co
nf

or
m

e 
úl

tim
a 

pu
bl

ic
aç

ão
 e

m
 d

ez
em

br
o 

de
 2

01
8.

 P
ar

a 
m

ai
s i

nf
or

m
aç

õe
s, 

ac
es

se
 o

 si
te

.

PROGRAMA
DE BOLSAS

CLARETIANO

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

São mais de 30 opções, escolha a sua.

CONFIRA

DESCONTOS
ESPECIAIS NA SUA 

MENSALIDADE*

NO ENADE **

CONSECUTIVOS7ANOSM
EL

HOR  FACULDADE  EAD

(11) 3823 5961 • 0800 774 1888

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

A Câmara Municipal de 
São Paulo aprovou a con-
cessão do Autódromo de In-
terlagos para a iniciativa pri-
vada. O projeto de lei para a 
privatização do espaço foi 
proposto pela própria prefei-
tura da cidade, em 2017.

 O texto recebeu uma 
emenda, substituindo a 
venda proposta inicialmen-
te pelo Executivo munici-
pal pela transferência de 
gestão à iniciativa privada, 
mantendo o autódromo 
como patrimônio público. 
O projeto, aprovado nes-
ta quarta-feira (15), segue 
para a sanção do prefeito 

Bruno Covas.
Na semana passada, o 

presidente Jair Bolsonaro 
anunciou que o Grande 
Prêmio do Brasil de Fórmu-
la 1 ocorrerá no Rio de Ja-
neiro, em 2020. Ele, inclu-
sive, assinou um termo de 
cooperação com o gover-
no do estado e a prefeitura 
da capital fl uminense para 
as obras de um autódromo 
em Deodoro, com capaci-
dade para receber um pú-
blico de 130 mil pessoas.

A mudança, se for efetiva-
da, encerrará um ciclo de 
30 anos seguidos em que 
o Grande Prêmio do Brasil 

ocorre no Autódromo José 
Carlos Pace, em São Paulo, 
popularmente conhecido 
como Autódromo de Inter-
lagos.

Em reação ao anúncio, 
a prefeitura de São Paulo 
lembrou que tem contrato 
em vigor com a empresa 
responsável pela organiza-
ção do Grande Prêmio Bra-
sil de Fórmula 1 até o fi nal 
de 2020. Em nota conjunta 
com o governo do estado 
de São Paulo, a adminis-
tração municipal disse que 
está atuando para renovar 
o contrato do evento a par-
tir de 2021.

Câmara Municipal de São Paulo aprova
concessão do Autódromo de Interlagos

O Grande Prêmio do 
Brasil de Fórmula 1, rea-
lizado nos dias 9, 10 e 11 
de novembro do ano pas-
sado em São Paulo, teve 
um impacto de R$ 334 
milhões no turismo da ci-
dade, um crescimento de 

19,2% ante os R$ 280 mi-
lhões registrados no ano 
anterior. Os dados são da 
prefeitura paulistana.

Do público total presen-
te no autódromo, 77,5% 
eram turistas (67% no ano 
anterior). O número de vi-

sitantes estrangeiros tam-
bém aumentou: de 10,9% 
em 2017 para 18,6% em 
2018. A maior parte dos 
turistas fi caram hospeda-
dos em hotel: 69,2% em 
2018, contra 55,4% em 
2017.

GP do Brasil teve grande impacto na economia
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Na passagem do quarto 
trimestre de 2018 para o pri-
meiro trimestre deste ano, a 
taxa de desemprego subiu de 
forma estatisticamente signifi -
cativa em 14 das 27 unidades 
da federação. No Estado de 
São Paulo, houve elevação 
de 12,4% no quarto trimestre 
de 2018 para 13,5% no pri-
meiro trimestre deste ano, de 
acordo com dados da Pes-
quisa Nacional por Amostra 
de Domicílios Contínua (Pnad 
Contínua) divulgados nesta 
quinta-feira, 16, pelo Instituto 
Brasileiro de Geografi a e Es-
tatística (IBGE). No primeiro 
trimestre de 2018, a taxa de 
desemprego em São Paulo 
estava em 14,0%.

As maiores taxas de de-
semprego foram registradas 
no Amapá (20,2%), na Bahia 
(18,3%) e no Acre (18,0%). No 
Rio, a taxa de desemprego 
fi cou em 15,3% e, em Minas 
Gerais, em 11,2%. As meno-
res taxas foram observadas 
em Santa Catarina (7,2%), 
Rio Grande do Sul (8,0%) e 
Paraná e Rondônia (ambos 
com 8,9%).

A taxa de desocupação no 
total do País no primeiro tri-
mestre de 2019 foi de 12,7%, 
ante 13,1% no primeiro trimes-
tre de 2018, como já havia 
divulgado o IBGE no fi m de 
abril. No quarto trimestre do 
ano passado, a taxa de deso-
cupação era de 11,6%.

São 13,387 milhões de bra-
sileiros desempregados no 
primeiro trimestre e um quar-
to deles está há dois anos ou 
mais em busca de trabalho. 
Do total de desempregados 
no primeiro trimestre, 24,8%, 
ou 3,319 milhões de pesso-
as, estão nessa condição há 
dois anos ou mais.

Outros 6,074 milhões de 
trabalhadores estão de-
sempregados de um mês a 
menos de um ano, o equi-
valente a 45,4% do total de 
desempregados, enquanto 
2,108 milhões (15,7%) buscam 
trabalho há menos de um 
mês e 1,886 milhão (14,1% do 
total) o fazem de um ano a 
menos de dois anos.

Desemprego cresce em 14 das 27 unidades 
da federação no 1º trimestre, aponta o IBGE

Vereadores de Ilhabela cassam 
o prefeito após operação da PF

Enem 2019 já tem mais 5 milhões de 
inscritos; prazo termina nesta sexta

O prefeito de Ilhabela 
Márcio Tenório (MDB) foi 
cassado nesta quinta-
-feira, 16, por 7 votos em 
votação na Câmara do 
município do litoral norte 
de São Paulo. Houve duas 
abstenções. 

A sessão, iniciada na ma-
nhã de quarta-feira, 15, se 
arrastou até a manhã des-
ta quinta quando a cas-
sação foi anunciada pelo 
presidente da Câmara, 
vereador Marqunhos Guti 
(DEM).

A vice Gracinha (PSD) 
será convocada para as-
sumir a cadeira de Tenó-
rio. Ela tomaria posse ain-
da na tarde desta quinta, 
mas, contatada pela pre-
sidência da Câmara co-
municou que está em con-
sulta médica na cidade 
de Caraguatatuba e não 
poderia retornar a tempo 
à Ilhabela. A posse, então, 

deverá ocorrer nesta sex-
ta-feira, 17.

Tenório foi afastado das 
funções na tarde de terça-
-feira, 14, no âmbito da 
Operação Prelúdio II, de-
fl agrada pela Polícia Fe-
deral. 

A investigação apura 
fraude à licitação, super-
faturamento de preços, 

corrupção ativa e passi-
va, lavagem de capitais e 
associação criminosa na 
gestão de Tenório.

O ponto central da inves-
tigação da Comissão Per-
manente da Câmara que 
foi votada nesta quinta-
-feira, 16, se refere à con-
tratação de uma empresa 
para realização de evento 
em Ilhabela. O evento não 
ocorreu, mas mesmo as-
sim o prefeito depositou o 
valor na conta da empre-
sa, R$ 519 mil.

Além do prefeito foram 
afastados pela Justiça na 
terça os secretários mu-
nicipais Osvaldo Julião 
(Jurídico) e Vinícius Julião 
(Saúde), e outros três in-
vestigados. A PF fez bus-
cas no gabinete do pre-
feito. Tenório tentou na 
Justiça barrar a sessão da 
Câmara que levou à sua 
cassação.

Cinco milhões de estu-
dantes se inscreveram no 
Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem), de acordo 
como Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Edu-
cacionais Anísio Teixeira 
(Inep), até as 11h40 desta 
quinta (16). 

As inscrições terminam 
nesta sexta (17), às 23h59, 
no horário de Brasília, e 
devem ser ser feitas pela 
internet, na Página do Par-
ticipante.

O exame custa R$ 85 
neste ano. O pagamento 
deve ser feito até o dia 23 
de maio. De acordo com o 
Inep, do total de inscritos 
até o momento, 53% tive-
ram a isenção aprovada. 

Para receber a isenção, 
os participantes que aten-
diam aos critérios estabe-
lecidos pelo Ministério da 
Educação (MEC) tiveram 
que solicitar o não paga-
mento. Para participar do 

exame, esses candidatos 
devem também fazer a ins-
crição até hoje.   

Neste ano, os participan-
tes estão usando mais o 
celular e o tablet para fazer 
a inscrição no Enem. De 
acordo com o Inep, cerca 
de 60% dos candidatos ha-
viam feito a inscrição por 
esse meio. Em 2018, ape-
nas 30% do total de inscri-
tos usaram as plataformas 
móveis. 

O Enem será aplicado 
nos dias 3 e 10 de novem-
bro. No primeiro dia de 
prova, os participantes res-
ponderão a questões de 
linguagens e ciências hu-
manas e farão a prova de 
redação. Para isso, terão 5 
horas e 30 minutos. 

No segundo dia, os estu-
dantes terão 5 horas para 
resolver as provas de ciên-
cias da natureza e mate-
mática. 
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O coordenador de Tra-
balho e Rendimento do 
Instituto Brasileiro de Ge-
ografi a e Estatística (IBGE), 
Cimar Azeredo, chamou a 
atenção nesta quinta-feira, 
16, para os efeitos da cor 

da pele no desemprego 
do País. Segundo os da-
dos do IBGE, 63,9% do 
total de 13,387 milhões de 
brasileiros desemprega-
dos no primeiro trimestre 
são pretos e pardos. 

Com isso, a taxa de de-
semprego entre as pesso-
as de pele preta fi cou em 
16,0%, ante a média nacio-
nal de 12,7%. Já a taxa para 
as pessoas de pele parda 
foi de 14,5%, enquanto, 

entre os brancos, fi cou em 
10,2%.

No primeiro trimestre de 
2012, quando havia 7,6 mi-
lhões de desempregados, 
pretos e pardos represen-
tavam 59,1% do total de 

pessoas desocupadas, ou 
seja, o desemprego atin-
giu mais essa parcela da 
população.

“Em sua maioria, a popu-
lação de pretos e pardos é 
de baixa renda O avanço 

expressivo (no desempre-
go) é porque os cortes de 
vagas foram maiores nos 
canteiros de obra, e outros 
empregos que atingem a 
população mais pobre”, 
afi rmou Azeredo.

63,9% dos desempregados são pretos e pardos, diz pesquisa
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Vadão convoca a seleção feminina com
Marta para boa campanha no Mundial

Técnico da seleção femi-
nina, Vadão convocou nes-
ta quinta-feira as 23 joga-
doras que vão defender a 
equipe no Mundial, na Fran-
ça, no próximo mês. O Bra-
sil vai contar principalmente 
com a experiência de joga-
doras como a craque Marta, 
escolhida seis vezes a me-
lhor do mundo pela Fifa, a 
atacante Cristiane, de 33 
anos, e a meia Formiga, que 
disputará sua sétima Copa, 
aos 41 anos.

A convocação foi anun-
ciada nesta quinta durante 
entrevista coletiva na sede 

da CBF, no Rio. O Brasil vai 
fazer a preparação para o 
Mundial da França na cida-
de de Portimão, na região 
do Algarve, sul de Portugal. 
O período de treinos no lo-
cal terá início dia 22 e vai até 
5 de junho, data da viagem 
para a cidade francesa de 
Grenoble, local da estreia.

O Brasil enfrenta na pri-
meira partida do Mundial a 
Jamaica, no dia 9. Depois, 
em Montpellier, no dia 13, a 
seleção encara a Austrália 
e por fi m fecha a primeira 
fase contra a Itália, em Va-
lenciannes, no dia 18. Avan-

çam para as oitavas de fi nal 
as duas primeiras colocadas 
de cada grupo, além dos 
quatro terceiros colocados 
de melhor campanha.

A equipe liderada por 
Marta busca na França uma 
conquista inédita para o 
futebol nacional. O Brasil 
jamais ganhou um Mundial 
Feminino. O melhor resul-
tado na competição foi o 
vice-campeonato em 2007, 
na China, ao perder a fi nal 
para a Alemanha. Na última 
edição, em 2015, a seleção 
foi eliminada nas oitavas de 
fi nal pela Austrália.
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Goleiras: Aline, Bárbara 
e Letícia Isidoro;

Laterais: Fabiana Baiana, 
Letícia Santos, Tamires e 
Camila;

Zagueiras: Érika, Kathel-
len, Mônica e Tayla;

Meio-campistas: An-
dressinha, Formiga, Adria-
na e Thaisa;

Atacantes: Bia Zanerat-
to, Cristiane, Raquel, Debi-
nha, Geyse, Ludmila, Marta 
e Andressa Alves.

Lista das convocadas

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

Futuro FinanciamentoFutura IntermediaçãoFutura Realização

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 
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DA ESTAÇÃO HIGIENÓPOLIS-MACKENZIE E RUA DA CONSOLAÇÃO
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Bolsonaro recebe prêmio, bate 
continência à bandeira dos 
Estados Unidos e erra bordão

Após boicotes e protestos, 
o presidente Jair Bolsonaro 
recebeu o prêmio de persona-
lidade do ano, oferecido pela 
Câmara de Comércio Brasil-
-Estados Unidos, em Dallas, no 
Texas. O evento de duas horas 
contou com um discurso de 11 
minutos do presidente, uma 
continência prestada por Bol-
sonaro à bandeira americana 
e o bordão de governo refeito: 
“Brasil e Estados Unidos acima 
de tudo”.

Na segunda parte do slogan 
governamental, contudo, Bol-
sonaro errou a frase. No lugar 
de “Deus acima de todos”, o 
presidente brasileiro emen-
dou: “Brasil acima de todos”.

O evento no Texas foi um 
almoço preparado para cerca 
de 100 empresários organiza-
do às pressas depois que Bol-
sonaro cancelou ida a Nova 
York, onde receberia a pre-
miação, diante críticas, inclusi-
ve do prefeito nova-iorquino, 

Bill de Blasio, que classifi cou 
Bolsonaro como “perigoso” e 
preconceituoso. O Itamaraty 
articulou a agenda no Texas, 
um Estado conservador, e 
a organização World A� airs 
Council aceitou receber o 
evento.

“Lamento muito o ocorrido 
nos últimos dias. Eu não posso 
ir na casa de uma pessoa onde 
alguém da sua família não me 

queira bem, mas meu amor 
por todo os Estados Unidos, 
inclusive os nova-iorquinos, 
continuará da mesma forma”, 
afi rmou Bolsonaro, que disse 
ainda que o Brasil de hoje é 
“amigo dos EUA, respeita os 
EUA e quer o povo americano, 
os empresários americanos, 
ao nosso lado”.

Bolsonaro classifi cou como 
um “milagre” sua chegada 

ao poder. Ele fez críticas à 
mídia brasileira e a governos 
anteriores. Ao falar sobre 
as manifestações de quarta 
no Brasil, contra o bloqueio 
do orçamento da educação, 
Bolsonaro afi rmou que “a es-
querda brasileira infi ltrou e to-
mou não só a imprensa, mas 
também as universidades e 
as escolas do ensino médio 
de fundamental”. 

A Prefeitura de São Pau-
lo anunciou ontem a meta 
de atender às solicitações 
de tapa-buraco em até dez 
dias, até o fi m de junho. 

Segundo a gestão Bruno 
Covas (PSDB), cerca de 
300 novos buracos são 
abertos na capital diaria-
mente e o prazo máximo 
atual é de 45 dias entre a 
abertura do pedido no sis-
tema 156 e a resolução do 
problema. 

A meta foi anunciada em 
agenda ofi cial na sede da 
Prefeitura, no centro de 
São Paulo. Covas assi-
nou um decreto que pre-
vê maiores exigências às 
permissionárias e conces-
sionárias de serviços de 
infraestrutura urbana (tais 
como telefonia, internet 
e gás), apontadas como 
uma das principais res-
ponsáveis pela criação de 
novos buracos na cidade. 

O prefeito anunciou ter 

atendido 41 mil solicitações 
de tapa-buraco em 40 dias, 
cumprindo a meta de 38 
mil para o prazo (o que re-
presenta cerca de 28 mil 
buracos, pois parte dos pe-
didos é repetida). Segundo 
ele, ainda há 20 mil atendi-
mentos em espera.

Covas disse, ainda, que 
de 90 a 100 caminhões 
trabalham exclusivamente 
com tapa-buraco, número 
que era de 30 no início do 
ano. Ele admitiu, contudo, 
que o serviço é “paliativo” 
e a solução ideal seria o 
recapeamento das vias, o 
que afi rma ser inviável em 
curto prazo. 

“O tapa-buraco é um 
serviço paliativo. O que 
resolve mesmo é o reca-
peamento na cidade de 
São Paulo”, aponta ele, 
que afi rma ter aumentado 
o investimento de R$ 300 
milhões anuais (em 2018) 
para R$ 400 milhões.

Com 300 novos buracos 
por dia, São Paulo 
quer acelerar reparos

O presidente Jair Bolso-
naro disse nesta quinta-fei-
ra, 16, que as investigações 
que recaem sobre um dos 
seus fi lho, o senador Flá-
vio Bolsonaro (PSL-RJ), têm 
por objetivo atingi-lo. “Es-
tão fazendo esculacho em 
cima do meu fi lho”, disse 
Bolsonaro pela manhã, afi r-
mando que colocou seu si-
gilo bancário “à disposição” 
para prestar explicações.

“Querem me atingir? Ve-
nham pra cima de mim! 
Querem quebrar meu si-
gilo, eu sei que tem que 
ter um fato, mas eu abro o 
meu sigilo Não vão me pe-
gar”, disse o presidente em 
Dallas (EUA). Questionado 
sobre a investigação que 
atinge seu fi lho, Bolsonaro 
falou por quase 15 minu-
tos, disparando críticas à 
imprensa, a jornalistas pre-
sentes no momento e aos 
governos do PT.

Oito alvos da quebra de 
sigilo bancário e fi scal na 
investigação que mira Flá-

vio Bolsonaro já trabalha-
ram no gabinete de seu 
pai, o presidente Jair Bol-
sonaro, quando este era 
deputado federal. 

Os nomes, que incluem 
uma irmã e uma prima 
de Ana Cristina Valle, ex-
-mulher de Bolsonaro, apa-
recem em decisão do juiz 
Flávio Itabaiana de Oliveira 
Nicolau, de 24 de abril, que 
listou 95 pessoas e empre-
sas na investigação. Todos 
terão os dados bancários e 
fi scais abertos a pedido do 
Ministério Público. 

O presidente emendou 
falando que “grandes seto-
res da mídia, ao qual vocês 
integram, não estão satis-
feitos com o meu governo 
que é um governo de aus-
teridade”.

Bolsonaro sugere ainda 
que há uma “ilegalidade” 
na quebra de sigilo de 
Flávio. “O que diz a juris-
prudência, eu não sou ad-
vogado, nulidade de pro-
cesso”, afi rmou.

A Quarta Seção do Tribu-
nal Regional Federal da 4ª 
Região (TRF4) negou nes-
ta quinta-feira (16) um re-
curso do ex-ministro José 
Dirceu, que buscava a 
reversão de sua segunda 
condenação na Operação 
Lava Jato, e determinou 
que ele comece de ime-
diato a cumprir a pena de 
8 anos e 10 meses pelos 
crimes de corrupção e la-
vagem de dinheiro.

Ele terá que se apresen-
tar à PF de Curitiba até às 
16h desta sexta-feira (17).

Ao fi nal do julgamento, 
foi determinada a notifi ca-
ção à 13ª Vara Federal de 
Curitiba para que provi-
dencie a prisão de Dirceu, 
tendo como base o enten-
dimento atual do Supremo 
que permite o cumprimen-
to de pena após o fi m da 
tramitação do processo na 
segunda instância.

A segunda condenação 
de Dirceu na Lava Jato 

foi proferida pelo então 
juiz federal Sergio Moro 
em março de 2017, quan-
do o ex-ministro foi con-
siderado culpado por ter 
recebido R$ 2,1 milhões 
em propina proveniente 
de contratos na Petrobras, 

entre 2009 e 2012.  
Segundo a denúncia do 

Ministério Público Federal 
(MPF), parte desse valor 
foi recebido por meio de 
118 voos em táxis-aéreos. 
A pena inicial estipulada 
foi de 11 anos e três meses 

de reclusão.  
A condenação foi confi r-

mada pela Oitava Turma 
do TRF4 em setembro do 
ano passado. A pena, po-
rém, foi abrandada, sendo 
reduzida para oito anos e 
10 meses. Em seguida, a 
defesa do ex-ministro apre-
sentou diversos recursos 
em forma de embargos, 
prolongando o desfecho 
do caso na 2a instância.

Nesta quinta, por unani-
midade, os sete desem-
bargadores da Quarta 
Seção do TRF4 negaram o 
último desses embargos, 
no qual a defesa buscava 
a prescrição dos crimes 
dada a idade avançada do 
ex-ministro, hoje com 72 
anos. Também foi determi-
nado que o irmão de Dir-
ceu, Luiz Eduardo de Oli-
veira e Silva, condenado 
no mesmo caso, comece 
a cumprir sua pena de 8 
anos e 9 meses de reclu-
são.

Quebra de sigilo de Flávio 
foi feita para ‘me atingir’, 
afi rma presidente nos EUA

TRF4 determina prisão de José Dirceu 
em segunda condenação na Lava Jato
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O PROGRAMA DE VANTAGENS MAIS DIVERTIDO DO BRASIL.

CINEMARK MANIA

PARA RESGATAR O BRINDE, É NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE UM INGRESSO. PROMOÇÃO VÁLIDA DE 9 A 22/5/2019.  IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. 
PROMOÇÃO EXCLUSIVA PARA MEMBROS CINEMARK MANIA. ACESSE O REGULAMENTO EM CINEMARK.COM.BR/CINEMARK-MANIA E SAIBA MAIS.

GANHE UM CHAVEIRO ABRIDOR 
DE GARRAFAS DO FILME  

JOHN WICK 3 - PARABELLUM NA  
COMPRA DE UM INGRESSO COM 
 O CARTÃO CINEMARK MANIA.

ADQUIRA JÁ O SEU CARTÃO  CINEMARK MANIA 
NAS BILHETERIAS E TENHA VANTAGENS O ANO INTEIRO.
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Vendas nos supermercados de 
SP caem 1,13% no 1º trimestre

As vendas nos supermer-
cados do Estado de São 
Paulo caíram 1,13% no pri-
meiro trimestre de 2019, na 
comparação com o mesmo 
período de 2018, segundo 
o Índice de Vendas dos 
Supermercados da Asso-
ciação Paulista de Super-
mercados (Apas). O cálculo 
considera o conceito de 
mesmas lojas, ou seja, em 
unidades em operação no 
tempo mínimo de 12 meses.

Segundo o economista 
da Apas, Thiago Berka, 
a queda foi causada por 
efeito calendário, com Pás-
coa e Carnaval caindo em 
datas distantes de um ano 
para o outro.

“Com o desencontro de 
datas sazonais observa-
das em 2019 em relação a 
2018, não podemos avaliar 
as vendas dos supermer-
cados como ruins. É ne-
cessário aguardar o qua-
drimestre completo para 
que possamos observar o 
verdadeiro desempenho 
acumulado deste ano”, 

disse Berka.
O dado contrapõe as 

vendas no varejo calcula-
das pelo Instituto Brasileiro 
de Geografi a e Estatística 

(IBGE) na semana passada, 
que indicaram aumento de 
0,3% no primeiro trimestre 
de 2019 ante o mesmo pe-
ríodo de 2018.
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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

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!

Anunciou,  vendeu!

[ horóscopo ]

virgem

Seus instintos estão 
certos, algumas mu-
danças positivas estão 
chegando e você vai ser 
apoiado. Você vai ser 
alimentado com a sua 
vida fora do trabalho.

O clima é construtivo e 
gratifi cante no aspecto 
emocional e a sorte está 
com você para o esta-
belecimento de novos 
contatos. Você está des-
perdiçando tempo demais 
com assuntos triviais.

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

Você terá que se fazer 
perguntas e pensar de for-
ma mais fl exível para poder 
viver com seus desejos. 
Seu amor pela comida está 
fazendo você comer coisas 
que são muito gostosas.

Você vai ser capaz 
de concluir um 
projeto fi nanceiro 
ligado a uma compra 
essencial. Você está 
recarregando bate-
rias por um infl uxo de 
novas forças.

Você vai obter um retorno 
positivo dos esforços do mês 
passado. Há festas em todos 
os lugares. Existem motivos 
para comemorar! As doenças 
psicossomáticas que está 
sofrendo são causados pelas 
suas frustrações.

Você não terá problemas 
ao argumentar seu ponto 
de vista. Não exagere, é 
tudo a mesma coisa. Seja 
diplomático. Sua atividade 
cerebral efervescente po-
deria levá-lo a fazer coisas 
demais fi sicamente.

Seu otimismo vai ganhar 
a admiração das pessoas 
ao seu redor e nada vai 
atravessar o seu caminho. 
Seja tolerante, nem todos 
serão capazes de acompa-
nhar seu ritmo.

Você vai descobrir os 
lados inesperados das 
pessoas próximas a você. 
É um dia para surpresas. 
Você está pensando em 
muitas coisas ao mesmo 
tempo e a sua mente está 
cheia de novas ideias.

Esta é uma boa hora 
para trabalhar em equipe. 
Colabore sem reservas ou 
preocupação. Você não 
será capaz de trabalhar 
em seu próprio ritmo e vai 
precisar compensar isso 
descansando um pouco.

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

Você deveria seguir 
a sua intuição e não 
questionar tudo sempre. 
Dê-se pausas durante o 
dia. Você precisa voltar 
atrás considerando o seu 
estado nervoso.

áries

libra escorpião sagitário capricórnio aquário peixes

touro gêmeos câncer leão

As Viagens De Gulliver
Globo, 13h59 

Gulliver’s Travels. 
EUA. Aventura. Dire-
ção Rob Letterman. 
Com Jack Black, Emi-
ly Blunt. Lemuel Gulli-
ver trabalha há 10 
anos como entrega-
dor de correspondên-
cia de um jornal de 
Nova York, mas sonha 
ser algo maior. Um dia 
é enviado para rea-
lizar uma matéria no 

Triângulo das Bermu-
das. Só que, ao che-
gar lá, seu barco é 
tragado por uma for-
te tempestade, que o 
leva à cidade de Lilli-
put, onde as pessoas 
são bem pequenas. 
Inicialmente, Gulliver 
é considerado uma 
ameaça, mas, aos 
poucos, conquista a 
simpatia dos morado-
res locais.

Foto: Divulgação



CLASSIFICADOS
CLASSIFICADOSSão Paulo, sexta-feira, 17 de maio de 2019

11Para anunciar ligue: 
(11) 2823-0800

Jornal

ANUNCIE
2823-0828
2823-0837

Classifi cados

2823-0828

ANUNCIOU

VENDEU

Venda
seu 

peixe

11 95127-3215
11 2823-0828

7 milhões
de usuários*
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11 95127-3215

O único jornal
diário gratuito
nas estações
do Metrô

   EMPREGOS 
 PRECISA-SE 

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

 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 

 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 

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.

ALUGO QUARTO 
MOBILIADO P/ RAPAZES

Incluso água, 
luz, Wi-fi.

 R$500,00.

F: 97614-3594

R: 21 de Abril, 
Nº190.

BRUNA ANAL É O 
MEU FORTE

11-93032-2053
5677-4027

Com local 
próximo 
ao metrô 

saúde.
+amigas

Fotos e mais informações 
no Whatsapp.

Mãos de Fada
Massagem relaxante;

Massagem mix.
NO IPIRANGA

Nova equipe de 
ótimas profi ssionais 

super treinadas!

3542-2478
3554-3167

94557-7486

COMPRO

Jóias
em geral

95989-6877
Alameda Iraê nº 425 sala 2

Travessa da  Av. Moema
Metrô Moema

OURO

(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 15:00h

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.

REPÚBLICA
P/ MOÇAS

R$ 380,00 incluso 
água, luz, wifi ,

TV a cabo.
Próx Mt.Carrão, 

faculdade Unicid, 
Unip e Corinthians.

94708-1833
94759-0505
2097-6444

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

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

 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 

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

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

 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 

Astróloga do amor!

F: 98419-8522     
5666-8685

F: 98419-8522     

Seu amor de volta 
em 24 horas, 

realiza todos tipos 
de trabalhos. 

centro do
universo espiritual

reato casais e afasto rivais
afasto quem te pertuba

forte laço espiritual para o amor
consiga promoção ou emprego

curas espirituais com
cristais e ervas sagradas

insôniinsônia, depressão, pânico, solidão
quebra de demandas e inveja

atendimento por whatsapp

(11) 5533.8046

(11) 93042.7148 

 RELAX 

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

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

 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 

 CURSOS 

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

 MASSAGEM 

Classifi cados 
de Linhas é no

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

2823-0837
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A cantora Ludmilla não 
se apresentará mais na 
Virada Cultural. De acordo 
com a Secretaria Municipal 
de Cultura, o cancelamen-
to se deu por orientação 
médica. O show de Lud-
milla estava programado 
para este domingo (19), às 
17h, no Palco São João, e 
será substituído por apre-
sentação de Vanessa da 
Mata. 

Ludmilla já havia cance-
lado dois shows no estado 
de São Paulo no último fi m 
de semana. Também dei-
xou de participar do qua-
dro Dança dos Famosos, 
do Domingão do Faustão, 
por causa de uma lombal-
gia. Com fortes dores na 
lombar, Ludmilla foi socor-
rida por uma ambulância 
do Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência (Samu) 
e levada para a Santa Casa 
de Cruzeiro.

A Virada será nos dias 
18 e 19 de maio, com o 
subtítulo de “o festival 24 

horas da Capital da Cultu-
ra”. Dentre os nomes da 
programação de destaque 
aparecem Sean Kuti (fi lho 
da lenda nigeriana Fela 
Kuti), Anitta, Ira!, Pablo Vit-
tar, É o Tchan, Baco Exu do 
Blues, Maria Rita, Criolo, 
É o Tchan, Nação Zumbi, 
Anavitória, Caetano Veloso 
e fi lhos, Emicida e Sepul-
tura, a maioria deles com 
potencial de aglutinar mas-
sas na plateia, apontando 
para a volta das Viradas de 
grandes concentrações. 
Ao todo serão 250 pontos 
de espetáculos com 1,2 mil 
atrações distribuídas em 
32 subprefeituras.

A expectativa é de rece-
ber 5 milhões de pessoas 
no que os organizadores 
chamam de “a maior edi-
ção da história do evento”. 
As novidades são um palco 
para a música sertaneja, 
um palco gospel no Centro 
e o uso da Avenida Paulista 
como novo foco de shows 
por 24 horas.

Ludmilla cancela a participação 
na Virada Cultural de São Paulo

 

  

O Slipknot publicou nes-
ta quinta-feira, 16, detalhes 
sobre o seu novo álbum 
We Are Not Your Kind (Não 
Somos O Seu Tipo, em tra-
dução livre). A banda de 
heavy metal revelou a capa 
e o nome das 14 músicas 
do disco.

Além disso, divulgou o 

clipe inédito de Unsainted, 
no qual os músicos apa-
recem com novas másca-
ras. O Slipknot lançará o 
We Are Not Your Kind em 
nove de agosto deste ano. 
O álbum de estúdio mais 
recente do grupo é 5: The 
Gray Chapter (5: O Capítulo 
Cinza), de 2014.

Monalisa Perrone está 
acostumada a acordar 
bem cedo para apresen-
tar o Hora 1, da TV Glo-
bo, que começa às 5h. A 
jornalista acompanha de 
perto a produção do pro-
grama até ele ir ao ar - um 
trabalho de algumas ho-
ras. Para quem tem essa 
rotina, é difícil imaginar 
em qual momento ela faz 
a primeira refeição do dia: 
o café da manhã. 

Nesta quinta-feira, 16, 
no encerramento do Hora 
1, a apresentadora experi-
mentou uma iguaria que 
chamou atenção dos te-
lespectadores e internau-
tas: café com manteiga. 

Para não fazer isso so-
zinha, convidou os re-
pórteres Tiago Scheuer, 
que faz aniversário nesta 
quinta, e Thiago Oliveira, 
que cuida da editoria de 
esporte. “Vamos fazer um 
brinde. Experimenta pri-
meiro e depois fala? Vai 

fi car meio babado, mas 
vamos”, afi rmou Monalisa, 
sem desistir do desafi o. 
Na sequência, desabafou: 
“Misericórdia! É café com 
manteiga mesmo!”, disse, 
sem mencionar se o gos-
to era bom ou não.

Nos Estados Unidos e 
na Inglaterra, o café com 

manteiga, mais conheci-
do por Bulletproof Co� ee, 
é praticamente uma de-
voção para a conquista 
da alta performance para 
atletas. Em regiões do Ne-
pal, Butão, Índia e Tibete, 
é comum o consumo de 
chá com manteiga como 
uma prática de bem-estar.

Uma pista de patinação 
foi montada na Avenida 
Paulista, perto da estação 
Consolação do metrô, 
como parte do relança-
mento de um tênis da 
Reebok. O modelo Aztrek 
‘93 resgata os clássicos 
da marca dos anos 1990 
e chega com estilo retrô 
esportivo, sola mais gros-
sa e detalhes em cores 
vibrantes.

O espaço fi ca aberto 
ao público até o próximo 

domingo, 19, e a atividade 
é gratuita. Aulas de pati-
nação, também gratuitas, 
ocorrem no local para 
quem não está familiari-
zado em andar sobre qua-
tro rodas. Os patins serão 
feitos de tênis clássicos 
da Reebok, adaptados 
apenas para a ação, e não 
estarão à venda. Além da 
pista, o espaço conta com 
uma máquina de fl iperama 
e uma lojinha pop-up da 
marca. Tudo será animado 

por um DJ com músicas 
clássicas dos anos 1990.

Serviço
Pista de patinação com 

aulas gratuitas
Local: Shopping Center 

3 - Avenida Paulista, 2.064 
- Cerqueira César

Data: até 19 de maio
Horário: das 10h às 22h
Aulas de patinação: De 

segunda a sexta-feira: das 
11h às 12h e das 17h às 18h; 
nos fi nais de semana: das 
10h às 11 e das 18h às 19h.

Slipknot divulga detalhes do 
novo álbum, clipe de música 
inédita e novas máscaras

Monalisa Perrone toma café com manteiga 
em encerramento do ‘Hora 1’, da TV Globo

Para relançar tênis, marca monta pista 
de patinação em plena Avenida Paulista
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