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CONSULTE
CONDIÇÕES ESPECIAIS  

PARA PESSOA JURÍDICA.

IMPERDÍVEL

C O N S U L T E  V E R S Õ E S

A PARTIR DE

R$59.990

A GRANDE CHANCE
DE INGRESSAR NO
MARAVILHOSO MUNDO
SUV.

0800-772 4379
WWW.D21MOTORS.COM.BR

AV. MORUMBI, 7554 - ESQUINA COM AV. DR. CHUCRI ZAIDAN
TEL. 5501-8000

1. Tiggo 2 1.5 Flex, manual, catálogo LOOK, cor sólida, 0 km, ano/modelo 2018/2019, a partir de R$ 59.990,00 (à vista). 2. Garantia de 5 anos. Consulte condições em uma concessionária D21 Motors. 3. Taxa 0% válida para modelo Tiggo 2 1.5 ACT AT (NAC), 0 km, ano/modelo 2019/2019, R$ 71.590,00 à vista, válido para cores 
sólidas, com entrada mínima de 50% (R$ 35.795,00) e saldo em 24 parcelas mensais de R$ 1.631,23, com simulação de taxa de 0% a.m. e 0% a.a. Tarifa de Cadastro de R$ 2.300,00 (inclusa na parcela), valor total financiado de R$ 74.944,47 (a prazo, 24 meses). O Custo Efetivo Total - CET de 0,75% a.m. e 9,40% a.a. está 
incluso nas parcelas. Financeira Alfa S.A. 4. Taxa 0% válida para modelo Tiggo 2 catálogo LOOK AT, 0 km, ano/modelo 2019/2019, R$ 67.690,00 à vista, válido para cores sólidas, com entrada mínima de 50% (R$ 33.845,00) e saldo em 12 parcelas mensais de R$ 3.073,05, com simulação de taxa de 0% a.m. e 0% a.a. Tarifa de 
Cadastro de R$ 2.300,00 (inclusa na parcela), valor total financiado de R$ 70.721,57 (a prazo, 12 meses). O Custo Efetivo Total - CET de 0,75% a.m. e 9,40% a.a. está incluso nas parcelas (Financeira Alfa S.A.). 5. Primeira parcela em novembro 2019: condição válida para modelo Tiggo 2 1.5 LOOK, ano/modelo 2019/2020, no 
valor de R$ 61.590,00 (à vista) ou financiado, com entrada de 50% (R$ 30.795,00) e saldo em 24 parcelas de R$ 1.665,34, taxa de 1,54% a.m. e 19,74% a.a., mais TC/Tarifas de R$ 2.300,00 (Financeira Alfa S.A.) no valor total financiado de R$ 70.763,17. 6. Bônus para veículo usado até R$ 1.500,00 para veículos Caoa Chery e de 
outras marcas. Válido somente na troca do veículo usado para a aquisição de um veículo 0 km Tiggo 2, LOOK MT ou Tiggo 2, LOOK ACT AT.  O veículo usado deve ser de propriedade do cliente, estar com toda a documentação regularizada e em bom estado de conservação, dentro dos critérios de avaliação da concessionária 
D21 Motors. A ação de venda será válida de 05/06/2019 a 30/6/2019, considerada a data de emissão da nota fiscal de venda do veículo 0 km. Essas condições não são válidas para venda direta, troca de veículos usados de frota, táxis, locadoras, leilões e seguradoras e veículos recuperados de seguradoras. 7. Central 
multimídia 9” grátis: condição válida exclusivamente para o modelo Tiggo 2 1.5 Flex, manual, 0 km, ano/modelo 2018/2019, catálogo LOOK, válida para todas as cores. 8. Recompra garantida. A D21 Motors garante a recompra do Tiggo 2 vendido exclusivamente por uma revenda D21 Motors, pelo valor correspondente 
a 90% do valor da Tabela Fipe vigente no momento da recompra. A recompra somente será válida para veículos vendidos entre o período de 01/01/2019 a 30/06/2019, após 12 meses de aquisição, a contar data da emissão da nota fiscal, admitindo-se a tolerância de 30 dias antes e 30 dias após esse período. Para que o 
veículo seja elegível a essa campanha, deve seguir as seguintes condições: 1ª – Garantia de fábrica ativa. 2ª – Registro de revisões realizadas dentro do prazo estipulado pela D21 Motors e com quilometragem limitada a 15.000 km por ano, sem registro de sinistro, queixa de roubo e furto e/ou avarias de grande monta. 3ª – 
Enquadramento do veículo nas condições acima por laudo de vistoria cautelar pericial, com aprovação do veículo sem restrição, a ser realizado por empresa de vistoria indicada pela concessionária D21 Motors. 4ª – Chave reserva em perfeitas condições de uso, manual do proprietário, certificado de garantia com as revisões 
realizadas dentro do prazo determinado pela D21 Motors nos termos do manual do proprietário. 5ª – O veículo deve estar em perfeitas condições de uso, sem a necessidade de reparo e troca de peças. Caso haja a necessidade de pequenos reparos, como pequenos riscos, amassados, trinca no para-brisa, substituição de 
pneus, etc., a avaliação estará sujeita ao desconto do serviço conforme tabela de preço das revendas D21 Motors. 6ª – Serão aceitos na troca, no valor da promoção, os que estiverem com o seu Documento Único de Transferência – DUT – no nome do comprador do veículo 0 km ou em nome de parentes de 1º grau (pais, filhos 
e cônjuges), desde que comprovado o parentesco por meio de documentação oficial. 9. Tiggo 2 1.5 Flex, manual, catálogo LOOK, cor sólida, 0 km, ano/modelo 2019/2020 de R$ 61.590,00 (preço público sugerido pela Montadora) por R$ 51.119,70 (venda direta com até 17% de desconto para venda exclusiva à pessoa jurídica 
na compra para frotista acima de 20 veículos). As promoções constantes deste anúncio não são cumulativas entre si nem com nenhuma outra promoção que vier a ser veiculada no mesmo período. Condições válidas até 12/06/2019 ou enquanto durarem os estoques. Para mais informações, acesse www.d21motors.com.br. 

RODAS DE LIGA LEVE 
E SENSOR DE 

PRESSÃO DOS PNEUS.

CENTRAL MULTIMÍDIA 
COM ESPELHAMENTO 

DO CELULAR 
E CÂMERA DE RÉ.

CONTROLE DE TRAÇÃO 
E ESTABILIDADE (ESP).

VOLANTE 
MULTIFUNCIONAL.
CONJUNTO ÓPTICO 
COM ASSINATURA 

VISUAL DE LED.

FREIOS A DISCO 
NAS 4 RODAS 

(EM TODAS AS VERSÕES) 
COM ASSISTENTE 

DE SUBIDA.

TETO SOLAR 
ELÉTRICO.

CÂMBIO 
AUTOMÁTICO

DE ÚLTIMA 
GERAÇÃO.

BANCOS 
DE COURO

ECOLÓGICO.

PORTA-MALAS 
COM 420 LITROS
E AMPLO ESPAÇO 

INTERNO PARA 
TODOS OS OCUPANTES.





Expediente da prefeitura 
será suspenso quando o 
Brasil jogar no Mundial

Emissão de CNH para
surdos registra alta de 
38% em 5 anos em SP
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GREVE GERAL

Os sindicatos dos ferroviários e dos metroviários de São Paulo concordaram em paralisar as atividades na sexta, inclusive as 
de iniciativa privada, em protesto contra o projeto do governo Bolsonaro de reforma da Previdência e por mais empregos

Metrô e CPTM prometem parar 
todas as linhas nesta sexta-feira

Pág. 08

Capital paulista recebe mais de 20 
novos pontos de internet gratuita
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SP vai trocar pedras portuguesas por
piso de placas de concreto no Centro
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[ Cena do dia ]

 Morte no parque
Um corpo foi encontrado em frente ao Parque do Ibirapuera, na noite 
desta segunda, dia 10. De acordo com a Secretaria de Segurança Pú-
blica (SSP), o corpo, sem identifi cação até a conclusão desta edição, 
estavana Avenida Pedro Álvares Cabral, em frente ao portão 2
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LOTERIAS

Deu sorte hoje?
Mega Sena

Concurso n° 2158
08/06/2019
09 - 27 - 35 - 45 - 46 - 59

 
Lotofácil

Concurso n° 1825
10/06/2019 
01 - 03 - 07 - 08 - 09
10 - 11 - 14 - 15 - 16
17 - 20 - 21 - 22 - 23

Lotomania
Concurso n° 1976 
07/06/2019
06 - 16 - 18 - 20 - 21
46 - 47 - 48 - 50 - 54
55 - 59 - 69 - 71 - 72
73 - 80 - 83 - 87 - 94

Dupla Sena
Concurso n° 1946
08/06/2019
Primeiro sorteio 
03 - 20 - 26 - 40 - 42 - 46
Segundo sorteio
04 - 07 - 35 - 38 - 41 - 45

Federal
Extração n° 05395
08/06/2019

Prêmios Principais
Prêmio Bilhete  Valor (R$)
1º   44630          500.000,00
2º  37258             27.000,00 
3º  49490             24.000,00
4º  55710               19.000,00
5º  64870              18.329,00

CARTA DO LEITOR

Absurdo. Estou horrorizada com o 
assassinato do ator Rafael Miguel 
e dos pais dele por um criminoso 
de alta periculosidade. Não dá 
para fi carmos estagnados diante 
de uma barbaridade dessa. O me-
nino que morreu foi com a famíia 
na casa do bandido para falar so-
bre o namoro dele com a fi lha do 
criminoso, e isso mostra a índole 
do rapaz. A polícia tem que colo-
car esse louco na cadeia o mais 
rápido possível.
Aparecida Dias Calixto

Até onde chega a maldade de 
um ser humano: matar um jovem 
e seus pais sem motivo, só por 
maldade e loucura. E que ele não 
venha falar que perdeu a cabe-
ça que isso não vai colar. Cadeia 
nele.
Vieira Brito

Acho importante a Prefeitura de 
São Paulo revitalizar o Vale do 
Anhagabaú. A nossa cidade preci-
sa ser cuidada com muito carinho, 
mas pelo investimento de R$ 80 
milhões eu achei um exagero.
Nataly de Andrade Bezerra

Acho que o ministro da Justiça 
Sergio Moro atirou no próprio pé 
ao assumir uma vaga no governo 
Bolsonaro, abdicando de mais de 
duas décadas como juíz federal. 
Agora ele vai 'sangrar' até se des-

gastar diante da opinião pública 
com esse caso do vazamento de 
suas conversas na época da Lava 
Jato. Esse Brasil está cada vez 
mais vergonhoso. 
Ernesto Carlos Bezerra

Não devemos crucifi car o ex-juiz 
e atual ministro da Justiça, Sergio 
Moro nesse episódio do vaza-
mento de conversas entre ele e 
um procurador. Devemos aguar-
dar que tudo seja apurado com 
rigor.
Fábio Rodrigues Silva

Os casos de dengue no estado 
de São Paulo vem amedrontando 
a todos, principalmente os mora-
dores das cidades do interior. So-
mente em São José do Rio Preto 
já foram registrados 21 casos e 
12 mortes, tirando a liderança de 
Bauru. Não consigo entender o 
que acontece? As campanhas do 
Poder Público não estão atingin-
do a todos ou as pessoas ainda 
tem preconceito de se imunizar. 
Devemos atender aos chamados 
do governo a cada campanha 
para que, no futuro, não termos 
problemas dentro de casa com a 
doença.
Edmilson Sales

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

Ao lado de Doria, Bolsonaro 
diz estar confi ante na 
aprovação da reforma 

O presidente da República, Jair 
Bolsonaro, disse nesta terça-feira 
(11), em São Paulo, que está otimis-
ta com a aprovação da reforma da 
Previdência pelo Congresso Nacio-
nal. A afi rmação foi feita a jornalis-
tas após reunião com o governador 
de São Paulo, João Doria, no Pavi-
lhão das Autoridades do Aeroporto 
de Congonhas, na capital paulista. 
O ministro da Fazenda, Paulo Gue-
des, participou da reunião.

“Estou otimista pela aprovação 
da reforma da Previdência e com 
quase nada sendo desidratado”, 
disse o presidente a jornalistas. 
“Após isso aí [a aprovação da refor-
ma], como o ministro [da Fazenda] 
vem falando, [teremos] um choque 
de boas notícias. Acredito que, sem 
traumas, aprovaremos a nova Pre-
vidência”.

Questionado sobre a inclusão de 
estados e municípios na reforma, o 
presidente respondeu que isso ain-
da está uma “interrogação dentro 
do Parlamento”, mas que “gostaria 
que todo mundo fosse incluído e 
fosse uma reforma única”. “Mas, em 
grande parte, quem vai decidir isso 

aí é o Parlamento brasileiro”, disse o 
presidente.

Para Bolsonaro, a reunião dos 
governadores desta terça em Brasí-
lia foi “frutífera, oportuna, bem-vinda 
para o momento crucial que o Brasil 
se encontra”. “Hoje estamos come-
morando a batalha do Riachuelo e 
nossa batalha do Riachuelo será a 
reforma da Previdência”. 

Doria manifestou, mais uma vez, 
seu apoio à reforma da Previdência. 
“Reafi rmei [a Bolsonaro] que São 
Paulo apoia incondicionalmente a 
reforma da Previdência. São Paulo 
não coloca nenhuma condição des-
de o início, dado o fato da importân-
cia da reforma da Previdência para 
a retomada de empregos, de cres-
cimento e de geração de oportuni-
dades no Brasil”, disse a jornalistas.

“São Paulo está junto com o go-
verno federal para que as políticas 
públicas no plano econômico e no 
plano social possam ser bem suce-
didas, para o bem do Brasil”. Bolso-
naro deixou o local por volta das 
16h15 e seguiu para um evento na 
Federação das Indústrias do Estado 
de São Paulo (Fiesp).
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Ex-corregedor da Fazenda paulista
tem prisão prorrogada pela Justiça

A Justiça prorrogou a prisão 
temporária do ex-corregedor da 
Secretaria da Fazenda e Plane-
jamento de São Paulo Marcus 
Vinícius Vannucchi, alvo do Mi-
nistério Público do Estado por 
supostamente cobrar propinas 
de fi scais sob investigação. O 
juiz criminal Pedro Luiz Fernan-
des Nery Rafael estendeu por 
mais cinco dias a prisão de Van-
nucchi, preso na quinta-feira, 6.

Na sexta, 7, a Promotoria 

apreendeu US$ 180.302 e 1.300 
euros em um bunker secreto 
na residência da ex-mulher do 
fi scal, Olinda, no município de 
Itatiba, a 73 quilômetros de São 
Paulo.

A investigação está sob res-
ponsabilidade do Grupo de 
Atuação Especial de Repressão 
à Formação de Cartel e à Lava-
gem de Dinheiro e de Recupe-
ração de Ativos (Gedec), braço 
do Ministério Público Estadual.
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O BRASIL VAI PARAR!
 Greve Geral em 14/6

Contra o fi m da aposentadoria

Organizada por todas as Centrais Sindicais e com apoio dos movimentos 
sociais, Greve Geral em 14/6 (sexta-feira) tem o objetivo de barrar a reforma 

da Previdência. Trabalhadores do metrô e da CPTM também vão parar

OBrasil vai parar na sexta-feira 
contra a proposta de Bolsonaro de 
acabar com a aposentadoria do povo 

brasileiro. Vamos impedir que a reforma da 
Previdência seja aprovada na Câmara dos 
Deputados. 

Os trabalhadores em transportes – 
metroviários, ferroviários e motoristas 
de ônibus – também vão paralisar suas 
atividades na próxima sexta-feira.  

A proposta de Bolsonaro é pior ainda 
que a do ex-presidente Temer. Ela quer 
impor um sistema privado de capitalização, 

que obriga o trabalhador a contribuir 
sozinho, e por muito mais tempo, para 
garantir a sua aposentadoria, enquanto o 
Estado e os patrões em nada contribuem. 
É um sistema injusto, que prejudica os 
trabalhadores e beneficia os banqueiros. 

Além disso, a reforma dificulta o 
acesso, reduz o valor e amplia o tempo de 
contribuição à aposentadoria.

É por isso que o governo está gastando 
milhões em propaganda mentirosa para 
dizer ao povo que a reforma combaterá 
privilégios.  

A reforma                    combate privilégiosNÃO

A reforma muda o cálculo do valor da sua aposentadoria

Sabe o que é isso?

REGRA ATUAL COM A REFORMA
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Nesta semana, a Prefeitu-
ra de São Paulo, por meio 
da Secretaria Municipal de 
Inovação e Tecnologia, en-
tregou mais vinte pontos 
de acesso à rede pública 
de wi-fi  com internet mais 
rápida e melhor qualida-
de. Esta é a primeira fase 
do programa de Expansão 
WiFi Livre SP que teve iní-
cio em março e já moderni-
zou 46 pontos já existentes 
– em grande parte na Zona 
Leste – e instalou 15 novos 
pontos de acesso em toda 
a cidade.

Até 2020, São Paulo será 
a metrópole com a maior 
rede pública de wi-fi  da 
América Latina. Com a ex-
pansão da rede de conec-
tividade, a capital paulista 
terá 621 pontos de acesso 
livre e gratuito à internet, 
incluindo equipamentos pú-
blicos e pontos turísticos.

Antes, a cidade de São 
Paulo contava com 120 
pontos de acesso dispos-

tos nas praças e parques. 
Com 15 novos pontos ins-
talados desde março des-
se ano, a capital paulista já 
soma 135 localidades com 
acesso à rede pública de 
internet. Dos 120 pontos já 
existentes, 46 foram mo-
dernizados para aumentar 
a qualidade da navegação 
e da abrangência do sinal, 
oferecendo um serviço de 
conexão ainda melhor para 
o cidadão.

O parque Ibirapuera, seis 
bibliotecas, quatro CEU’s 
e quatro subprefeituras 
da zona leste estão entre 
os locais que não tinham 
acesso à rede pública de 
internet e agora disponi-
bilizam sinal de wi-fi  para 
toda a população. A insta-
lação de acesso à internet 
em equipamentos públicos 
faz parte da estratégia de 
expansão do programa 
WiFi Livre SP que, anterior-
mente, priorizava praças e 
parques.

Emissão de CNH para surdos tem
alta de 38% em cinco anos em SP

Prazo para participar 
da lista de espera do 
Sisu termina domingo

Primeira fase termina em julho
com 120 pontos modernizados

Teve início nesta terça-
-feira (11) o prazo para 
participar da lista de es-
pera do Sistema de Se-
leção Unifi cada (Sisu), 
do segundo semestre 
de 2019. A adesão pode 
ser feita na internet, pelo 
portal do 
Sisu até 
d o m i n g o 
(17).

P o d e m 
i n t e g r a r 
a lista de 
espera os 
candidatos 
que não 
foram se-
lecionados na chamada 
regular em nenhuma das 
duas opções de curso 
feitas na hora da inscri-
ção. O estudante poderá 
manifestar interesse para 
a primeira ou segunda 
opção de curso.

O candidato deve aces-
sar o sistema e, em seu 
boletim, clicar no botão 
que corresponde à con-
fi rmação de interesse em 
participar da lista de es-
pera do Sisu. Ao fi nalizar, 
o sistema emitirá uma 

mensagem 
de confi r-
mação.

Os es-
t u d a n t e s 
serão con-
vocados a 
partir do 
dia 19. A 
c o n v o c a -
ção para a 

matrícula será feita pe-
las próprias instituições 
de ensino. Nessa etapa, 
caberá aos próprios can-
didatos acompanharem a 
convocação junto à insti-
tuição na qual estiverem 
pleiteando uma vaga.

Nesta primeira fase, 
de março até julho, o 
programa de expansão 
Wi-Fi Livre SP vai mo-
dernizar os 120 pontos já 
existentes, desonerando 
os cofres públicos e me-
lhorando a internet ofer-
tada. A rede disponível 
atualmente nas praças e 
parques da cidade cus-
ta R$ 12 milhões ao ano 
para a administração 
municipal. Com o novo 
modelo de parceria, a 
Prefeitura de São Paulo 
economiza recursos pú-
blicos e amplia acesso à 
internet.

Para evitar que a popu-
lação fi que sem acesso 
ao serviço, a moderniza-
ção dos pontos existen-
tes será feita de modo 
gradual, buscando o 

menor impacto possível 
no cotidiano das pesso-
as. A Prefeitura de São 
Paulo, em parceria com 
a Americanet, está mo-
dernizando cerca de 30 
pontos por mês distri-
buídos em cronograma 
que será divulgado quin-
zenalmente para toda a 
população. 

A Prefeitura de São 
Paulo, assim como a par-
ceira AmericaNet, não 
coleta nenhum tipo de 
dado pessoal durante 
a navegação. Os dados 
pessoais dos usuários 
são invioláveis e as re-
gras do projeto reafi r-
mam essa garantia com 
respeito à Lei do Marco 
Civil da Internet e a Lei 
Geral de Proteção de 
Dados. 

A emissão de carteiras 
de habilitação para sur-
dos cresceu 38,5% em 
cinco anos em São Pau-
lo, segundo balanço do 
Departamento Estadual 
de Trânsito (Detran-SP). 
Em 2013, foram emitidas 
4.251 carteiras de moto-
rista para defi eientes au-
ditivos. Ao longo do ano 
passado, 5.889 surdos ti-
verem direito de dirigir no 
estado.

No total, foram emitidas 
26,8 mil carteiras de ha-
bilitação para surdos em 
São Paulo desde 2013. Em 
outubro de 2015, o Con-
selho Nacional de Trânsi-
to emitiu uma resolução 
que tornou obrigatória a 
disponibilidade de intér-
prete de Língua Brasileira 
de Sinais (Libras) para os 
candidatos com defi ciên-
cia auditiva.

Em 2014, foram emitidas 
4.512 carteiras de habilita-

ção para surdos no esta-
do, enquanto em, 2016, o 
número chegou a 5.406, 
uma diferença de 19,8%. E 
continuou crescendo des-
de então. A Língua Bra-
sileira de Sinais – Libras 
–  é reconhecida por lei 
como meio de comunica-

ção e expressão dos sur-
dos desde 2002.

O Detran-SP oferece um 
tutorial em Libras para 
orientar os candidatos so-
bre as etapas do processo 
de habilitação. Os vídeos 
podem ser vistos em pági-
na  do Detran. Ali, também 

é explicado como fazer a 
requisição para a prova 
adaptada com intérprete. 
Só no ano passado fo-
ram feitas 451 solicitações 
para o exame com auxílio. 
Desde 2013, 1,3 mil candi-
datos optaram por fazer o 
exame com intérprete.

Cidade de SP recebe mais de 20 novos
pontos de acesso rede pública de wi-fi 
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Nesta semana, a Prefeitu-
ra de São Paulo, por meio 
da Secretaria Municipal de 
Inovação e Tecnologia, en-
tregou mais vinte pontos 
de acesso à rede pública 
de wi-fi  com internet mais 
rápida e melhor qualida-
de. Esta é a primeira fase 
do programa de Expansão 
WiFi Livre SP que teve iní-
cio em março e já moderni-
zou 46 pontos já existentes 
– em grande parte na Zona 
Leste – e instalou 15 novos 
pontos de acesso em toda 
a cidade.

Até 2020, São Paulo será 
a metrópole com a maior 
rede pública de wi-fi  da 
América Latina. Com a ex-
pansão da rede de conec-
tividade, a capital paulista 
terá 621 pontos de acesso 
livre e gratuito à internet, 
incluindo equipamentos pú-
blicos e pontos turísticos.

Antes, a cidade de São 
Paulo contava com 120 
pontos de acesso dispos-

tos nas praças e parques. 
Com 15 novos pontos ins-
talados desde março des-
se ano, a capital paulista já 
soma 135 localidades com 
acesso à rede pública de 
internet. Dos 120 pontos já 
existentes, 46 foram mo-
dernizados para aumentar 
a qualidade da navegação 
e da abrangência do sinal, 
oferecendo um serviço de 
conexão ainda melhor para 
o cidadão.

O parque Ibirapuera, seis 
bibliotecas, quatro CEU’s 
e quatro subprefeituras 
da zona leste estão entre 
os locais que não tinham 
acesso à rede pública de 
internet e agora disponi-
bilizam sinal de wi-fi  para 
toda a população. A insta-
lação de acesso à internet 
em equipamentos públicos 
faz parte da estratégia de 
expansão do programa 
WiFi Livre SP que, anterior-
mente, priorizava praças e 
parques.

Emissão de CNH para surdos tem
alta de 38% em cinco anos em SP

Prazo para participar 
da lista de espera do 
Sisu termina domingo

Primeira fase termina em julho
com 120 pontos modernizados

Teve início nesta terça-
-feira (11) o prazo para 
participar da lista de es-
pera do Sistema de Se-
leção Unifi cada (Sisu), 
do segundo semestre 
de 2019. A adesão pode 
ser feita na internet, pelo 
portal do 
Sisu até 
d o m i n g o 
(17).

P o d e m 
i n t e g r a r 
a lista de 
espera os 
candidatos 
que não 
foram se-
lecionados na chamada 
regular em nenhuma das 
duas opções de curso 
feitas na hora da inscri-
ção. O estudante poderá 
manifestar interesse para 
a primeira ou segunda 
opção de curso.

O candidato deve aces-
sar o sistema e, em seu 
boletim, clicar no botão 
que corresponde à con-
fi rmação de interesse em 
participar da lista de es-
pera do Sisu. Ao fi nalizar, 
o sistema emitirá uma 

mensagem 
de confi r-
mação.

Os es-
t u d a n t e s 
serão con-
vocados a 
partir do 
dia 19. A 
c o n v o c a -
ção para a 

matrícula será feita pe-
las próprias instituições 
de ensino. Nessa etapa, 
caberá aos próprios can-
didatos acompanharem a 
convocação junto à insti-
tuição na qual estiverem 
pleiteando uma vaga.

Nesta primeira fase, 
de março até julho, o 
programa de expansão 
Wi-Fi Livre SP vai mo-
dernizar os 120 pontos já 
existentes, desonerando 
os cofres públicos e me-
lhorando a internet ofer-
tada. A rede disponível 
atualmente nas praças e 
parques da cidade cus-
ta R$ 12 milhões ao ano 
para a administração 
municipal. Com o novo 
modelo de parceria, a 
Prefeitura de São Paulo 
economiza recursos pú-
blicos e amplia acesso à 
internet.

Para evitar que a popu-
lação fi que sem acesso 
ao serviço, a moderniza-
ção dos pontos existen-
tes será feita de modo 
gradual, buscando o 

menor impacto possível 
no cotidiano das pesso-
as. A Prefeitura de São 
Paulo, em parceria com 
a Americanet, está mo-
dernizando cerca de 30 
pontos por mês distri-
buídos em cronograma 
que será divulgado quin-
zenalmente para toda a 
população. 

A Prefeitura de São 
Paulo, assim como a par-
ceira AmericaNet, não 
coleta nenhum tipo de 
dado pessoal durante 
a navegação. Os dados 
pessoais dos usuários 
são invioláveis e as re-
gras do projeto reafi r-
mam essa garantia com 
respeito à Lei do Marco 
Civil da Internet e a Lei 
Geral de Proteção de 
Dados. 

A emissão de carteiras 
de habilitação para sur-
dos cresceu 38,5% em 
cinco anos em São Pau-
lo, segundo balanço do 
Departamento Estadual 
de Trânsito (Detran-SP). 
Em 2013, foram emitidas 
4.251 carteiras de moto-
rista para defi eientes au-
ditivos. Ao longo do ano 
passado, 5.889 surdos ti-
verem direito de dirigir no 
estado.

No total, foram emitidas 
26,8 mil carteiras de ha-
bilitação para surdos em 
São Paulo desde 2013. Em 
outubro de 2015, o Con-
selho Nacional de Trânsi-
to emitiu uma resolução 
que tornou obrigatória a 
disponibilidade de intér-
prete de Língua Brasileira 
de Sinais (Libras) para os 
candidatos com defi ciên-
cia auditiva.

Em 2014, foram emitidas 
4.512 carteiras de habilita-

ção para surdos no esta-
do, enquanto em, 2016, o 
número chegou a 5.406, 
uma diferença de 19,8%. E 
continuou crescendo des-
de então. A Língua Bra-
sileira de Sinais – Libras 
–  é reconhecida por lei 
como meio de comunica-

ção e expressão dos sur-
dos desde 2002.

O Detran-SP oferece um 
tutorial em Libras para 
orientar os candidatos so-
bre as etapas do processo 
de habilitação. Os vídeos 
podem ser vistos em pági-
na  do Detran. Ali, também 

é explicado como fazer a 
requisição para a prova 
adaptada com intérprete. 
Só no ano passado fo-
ram feitas 451 solicitações 
para o exame com auxílio. 
Desde 2013, 1,3 mil candi-
datos optaram por fazer o 
exame com intérprete.

Cidade de SP recebe mais de 20 novos
pontos de acesso rede pública de wi-fi 
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Ave rara é devolvida à 
natureza após ser reabilitada 
em centro da prefeitura

Um pinto-d’água-carijó 
(Coturnicops notatus) será 
devolvido à natureza pela 
equipe do Centro de Ma-
nejo e Conservação de Ani-
mais Silvestres (CeMaCAS), 
da Secretaria Municipal do 
Verde e do Meio Ambiente, 
na manhã desta quarta-feira 
(12). A ave pode ser encon-
trada em países como Bo-
lívia, Colômbia, Venezuela, 
Guiana, Paraguai, Uruguai e 
Argentina.

No Brasil, já foi vista e re-
gistrada em três pontos no 
estado de São Paulo e em 
outros dois no Rio Grande 
do Sul. O naturalista britâ-
nico Charles Darwin des-
creveu a ave – hoje rara 
e ameaçada – durante a 
expedição no navio Beagle 
(1831-1836).

Recebido e reabilitado 
pelos técnicos da Prefeitu-
ra de São Paulo, o animal 

foi resgatado na região do 
Itaim Paulista no dia 14 de 
maio. A devolução aconte-
cerá em uma fazenda de 
arroz localizada no muni-
cípio de Tremembé (SP), 
região em que a espécie já 
foi avistada. 

O recebimento de ani-
mais é realizado de segun-
da a sexta, das 8h às 16h; 

aos sábados e domingos, 
das 8h às 14h; e em fe-
riados, das 8h às 12h. Os 
munícipes podem contatar 
a equipe por meio dos te-
lefones (11) 3885-6669 e 
(11) 97348-0627. Nos fi ns 
de semana, o plantão é 
atendido nos números (11) 
97348-0627 (WhatsApp) e 
(11) 3918-7192.
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NECRÓPOLE
Fone (11) 3916-6329 ou 3916-6407
Via Anhanguera Km 23,2 
(Próximo ao Rodoanel)

ADMINISTRAÇÃO  DE  VENDAS  
Fone (11) 3831-7001 ou 3831-2611
Rua Brigadeiro Gavião Peixoto,265
City Lapa  -  São Paulo – SP 

Conforto e atenção 
Funcionamento 24 horas
Equipe de Vigilância 
Estacionamento e Lanchonete 24 horas
Planos Preventivos
Pronto Sepultamento
Diversas formas de pagamento
Adquira seu jazigo familiar

www.cemiteriojaragua.com.br



São Paulo, quarta-feira, 12 de junho de 2019 Para anunciar ligue: (11) 2823-08006

Credibilidade e seriedade é a nossa marca.
Mais de 50 anos realizando negócios saudáveis com nossos clientes.

Operamos com todas as �nanceira possibilitando ótima aprovação e 
taxas diferenciadas.

ÓTIMA APROVAÇÃO PARA AUTÔNOMOS E SCORE BAIXO ESTOQUE AMPLO E VARIADO COM 350 CARROS

Estamos localizados em 4 pontos de vendas, oferecendo comodidade e agilidade para receber nossos clientes: Equipe de vendas preparadas com longa experiêmcia para oferecer o melhor negócio aos nossos clientes!

Zona Leste:
Av. João XXIII, 1250 - Vila Formosa - SP

(11) 4750-2000     (11) 94007-1496

Zona Leste:
Av. Prof. Luiz Ignácio Anhaia Melo, 4332 Jd.Independencia SP

(11) 4750-2626     (11) 94000-6059

Zona Leste:
Av. Sapopemba, 3328 - VI.Diva -SP

(11) 4750-2200     (11) 94011-3781

Zona Norte:
Av. Luiz Stamatis, 431 - Jaçanã, SP

(11) 4750-3003     (11) 98908-0060
(Dentro do Hipermercado Bergamini)

(11) 4750-2000     (11) 94007-1496(11) 4750-2626     (11) 94000-6059 (11) 4750-2200     (11) 94011-3781(11) 4750-3003     (11) 98908-0060

118 Pequeno
Parcela R$899

AGILE LTZ 
AUTOMATICO - 2013 S/ ENTRADA 

Parcela  R$799 

LOGAN EXPRESSION 
 FLEX - 2012 S/ ENTRADA 

Parcela R$999 

LIVINA SL 1.8 X
GEAR - 2012 S/ ENTRADA 

Parcela R$899 

CIVIC LXS
AUTOMATICO - 2012

R$45900

POLO 2019
R$52900

PALIO ATRACTIVE 1.4
FLEX - COMPLETO - 2016 S/ ENTRADA

Parcela R$949

FOX 1.6
FLEX 2014 S/ ENTRADA 

Parcela R$949 

SAVEIRO CS
 COMPLETO - 2015 S/ ENTRADA

Parcela R$999 

Peugeot 208 
active 1.5 completo 
R$33.900,00

CITY EX
AUTOMATICO -2011 Peq. Entrada

Parcela R$899 

Vectra elegance 
2011 automático completo 

R$29.900,00

ECOSPORT FLEX
2011 S/ ENTRADA 

Parcela R$949 

PUNTO BLACK MOTION
2014 Peq. Entrada 

Parcela R$799 

JETTA 2.0 CONFORT 
2012 Peq. Entrada 

Parcela R$949 

UP MOVE TSI
2016  S/ ENTRADA

Parcela R$1199 

AZERA 2011
IMPECAVEL

R$33900

MONTANA LS
FLEX - 2012 S/ ENTRADA

Parcela R$799 

Corolla xei 2006
completo, automático 
R$26.900,00

MARCH 1.0
FLEX - 2018 S/ ENTRADA

Parcela R$1149

COROLLA FLEX
AUTOMATICO 2013  

R$47900

PRISMA LT
COMPLETO - 2015

R$38900

GOL FLEX 
COMPLETO - 2016 S/ ENTRADA 

Parcela R$899 

TUCSON GLS
AUTOMATICA - 2013 Peq. Entrada

Parcela R$799

ETIOS SEDAN XS
COMPLETO S/ ENTRADA 

Parcela R$1199 

SANDERO 1.0
COMPLETO - 2015 S/ ENTRADA

Parcela R$899 

Golf Sportline 1.6 
2009 completo

R$33.900,00

VOYAGE 1.6
COMPLETO - 2018 S/ ENTRADA

Parcela R$1199 

CELTA LT 2015
S/ ENTRADA 

Parcela R$749

ONIX
COMPLETO - 2018 S/ ENTRADA

Parcela R$1149 

Prisma Joy 2018 
completo, 1.0, ideal para 

aplicativos

FIORINO 1.4
 FLEX - 2016 S/ ENTRADA

Parcela R$1199 

ARGO DRIVE
COMPLETO - 2018 S/ ENTRADA 

Parcela  R$1200

KA SE 1.0
2018 S/ ENTRADA 

Parcela R$1149 

SANDERO 1.0
COMPLETO - 2012 S/ ENTRADA

Parcela R$599 
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Centrais sindicais de todo o 
país estão convocando traba-
lhadores de diversas catego-
rias para uma greve geral na 
próxima sexta-feira, 14. Objeti-
vo, de acordo com líderes das 
entidades, é protestar contra o 
projeto do governo de refor-
ma da Previdência. Também 
fazem parte das reivindica-
ções temas como maior ge-
ração de empregos formais, 
retomada do crescimento da 

economia e contingenciamen-
to na Educação. 

Segundo os movimentos, a 
prioridade é que os trabalha-
dores “cruzem os braços” a 
partir da madrugada de sexta-
-feira, 14, com manifestações 
sendo utilizadas como com-
plemento à paralisação. 

“A imagem que queremos é 
a Paulista deserta, ruas deser-
tas no dia, como se estivésse-
mos em 28 de abril de 2017 

(quando houve greve geral no 
País)”, afi rma o presidente da 
Central Única dos Trabalhado-
res (CUT), Vagner Freitas. “As 
manifestações são apoio, mas 
o dia é de greve”, completa. 

O secretário-geral da Força 
Sindical, João Carlos Gonçal-
ves Juruna, disse que um dos 
pontos essenciais é adesão 
do setor de transportes, em 
todas as categorias, para a 
greve. “É essencial que pa-

rem porque, se eles não ade-
rirem, a impressão é de que 
não houve paralisação. São 
categorias expressivas de 
demonstrações de poder dos 
trabalhadores”, diz. 

Segundo o Sindicato dos 
Motoristas e Trabalhadores 

em Transporte Rodoviário Ur-
bano de São Paulo (SindMo-
toristas), em reunião realizada 
nesta segunda-feira, 10, em 
São Paulo, a categoria aderiu 
à paralisação para a partir da 
0h. 

Os sindicatos dos ferrovi-

ários e dos metroviários de 
São Paulo concordaram em 
paralisar as atividades na 
sexta-feira. No metrô todas as 
linhas devem parar, inclusive 
a 4-Amarela e 5-Lilás, da ini-
ciativa privada, e os trens da 
CPTM não devem circular..

Linhas do metrô e CPTM devem parar 
na 6ª feira em virtude da greve geral

Pedras portuguesas darão lugar a piso de
placas de concreto pelo valor de R$ 58 mi

A Prefeitura de São Paulo 
irá investir aproximadamente 
R$ 58 milhões para recuperar 
as calçadas e calçadões de 
uma área de 60 mil metros 
quadrados na região central 
da capital. A medida foi anun-
ciada na manhã desta terça-
-feira (11) durante uma vistoria 
do prefeito Bruno Covas a um 
projeto-piloto de pavimento 
que foi feito na Rua Doutor 
Miguel Couto.

“Vamos substituir todo o 
piso, mobiliário urbano e ilu-
minação da região central. 
É uma requalifi cação desse 
trecho da cidade dentro de 
um projeto maior que o de re-
qualifi car a área central como 
um todo”, disse o secretário 
de Desenvolvimento Urbano, 
Fernando Chucre.

No projeto-piloto foram tes-
tados dois tipos de pisos para 
defi nir qual seria o mais ade-
quado no processo de requa-
lifi cação do centro. Um com 
concreto armado moldado in 
loco e outro com placas de 
cimento pré-fabricadas no lu-
gar das pedras portuguesas.

 “Optamos pela utilização 
de placas pré-moldadas. A 
aplicação de placas facilita 
a manutenção ao longo dos 

anos, evitando o aspecto de 
piso remendado nos reparos 
que são feitos de maneira 
inadequada por concessio-
nários”, destaca o secretário 
de Desenvolvimento Urbano, 
Fernando Chucre.

A ação também prevê repa-
ros em toda a infraestrutura 
da região central com uma 
atenção especial para drena-
gem e a implementação de 
canaletas técnicas para ques-
tões de telecomunicações.
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Investimentos para biênio
serão de R$ 400 milhões

Calçadas com superfícies 
regulares, piso antiderrapan-
te e sem obstáculos. Esta é 
a meta da Prefeitura de São 
Paulo para o biênio 2019-
2020 para melhorar a mo-
bilidade urbana para quem 
anda a pé. Para isso, serão 
investidos R$ 400 milhões 
na recuperação de 1,5 milhão 
de metros quadrados de pas-

seios públicos.
O investimento será exe-

cutado até o fi m do próxi-
mo ano, por meio do Plano 
Emergencial de Calçadas, e 
está previsto no Programa de 
Metas da Prefeitura. O proje-
to determina a construção ou 
reforma de calçadas que não 
atendam às normas previstas 
pela legislação municipal.
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Prefeito de SP suspende 
o expediente em dias de 
jogos do Brasil no Mundial

O prefeito Bruno Covas 
(PSDB) autorizou a sus-
pensão do expediente dos 
órgãos e entidades da Pre-
feitura de São Paulo, das 
autarquias e fundações nos 
dias de jogos da seleção bra-
sileira na Copa do Mundo de 
Futebol Feminino. 

As horas não trabalhadas 
deverão ser compensadas até 
o dia 30 de setembro de 2019. 
O próximo jogo do Brasil será 
nesta quinta-feira (13), às 13h.

FIFA/ GettyImages

11 2662-1713
11 97504-9170

R. Visconde de Parnaíba, 2727
Prox. ao metrô Bresser/Mooca
www.ebramec.edu.br 

Sobre a instituição:

Acupuntura
Formação e Pós-graduação

AGOSTO 2019

Ganhe um
livro
ao se
matrícular!

Dias de expediente suspenso
Quinta-feira (13): Brasil x Austrália (13h) - expediente suspen-

so a partir das 11h
Terça-feira (18): Brasil x Itália (16h) - expediente suspenso a 

partir das 14h
Terça-feira (23): Oitavas-de-fi nal (se Brasil foi 1º do grupo), 

13h - expediente suspenso a partir das 11h
Dia 27 ou 28: Quartas-de-fi nal (16h) - expediente suspenso 

a partir das 14h
Dia 2 ou 3 de julho: Semifi nal, (16h) - expediente suspenso 

a partir das 14h
* A fi nal da Copa do Mundo será num domingo, dia 7 de julho
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7 milhões
de usuários*

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

O único jornal gratuito diário nas estações do Metrô

Carro novo  Celular
 super

moderno

Faculdade
do futuro

 

Comprinhas
do dia a dia

 Repaginada
no cafofo

 Apê dos
sonhos

Seu implante em apenas
10 minutos!!! (Sem cortes, pontos e sequer sangramento)

Atendimento das 9:00 as 21:00 horas
URGÊNCIAS 24 horas

Av. Liberdade, 1084 - sala 01

11 3275-0597
Metrô São Joaquim

99250-3333

@implantes_10minutes Hugo Lima

Dr. Hugo Lima - CRO 103795

[ horóscopo ]

virgem

Você se moverá para 
cumprir seus sonhos e isso 
vai distraí-lo no presente. 
Concentre-se no pormenor 
prático. Sua força não é um 
poço sem fundo. Você está 
exagerando sem perceber 
e precisa ir mais devagar!

Você terá uma tendência 
a idealizar o passado. Não 
entre neste beco sem saída. 
Tenha cuidado, sua tendência 
a exagerar poderia prejudicar 
sua saúde e suas relações 
com os outros. 

Urano está levando você 
na direção certa. Faria bem 
acabar com um caso em 
andamento. Seu amor pela 
comida o está levando 
a fazer refeições muito 
pesadas. 

Boas notícias estão no 
ar e uma atmosfera do 
presente constrói a sua 
confi ança. Aproveite ao 
máximo a paz e a tran-
quilidade do dia para dar 
atenção ao que pode estar 
faltando em sua dieta.

O clima é construtivo 
e gratifi cante no que 
diz respeito às relações 
pessoais e a sorte vai 
permitir que você faça 
novos contatos. 

Aproveite o tempo para 
pensar cuidadosamente so-
bre todos os aspectos antes 
de tomar decisões defi nitivas 
hoje. Custa-lhe muito fazer 
esforços e você sente isso, a 
fadiga é real. Você chegou ao 
seu limite.

Você será capaz de 
se expressar de forma 
espontânea e com mais 
liberdade. Não perca esta 
oportunidade. Sua vida 
amorosa vai dominar e 
equilibrar seus níveis de 
energia.

Cuidado com distra-
ções ou negligências de 
qualquer tipo. Concentre-se 
em seus cálculos. Você vai 
mostrar mais cautela em 
questões de dinheiro hoje 
e não haverá um retorno ao 
seu equilíbrio anterior.

Você vai ter que se mover 
para resolver algumas 
questões urgentes. Sua 
efi ciência é formidável hoje! 
Você precisa de equilíbrio 
em conformidade com as 
exigências do seu corpo.

Sua bondade lhe trará 
sorte, você se sente útil 
e o favor será devolvido. 
Você vai acabar tendo 
algumas conversas muito 
positivas, o que lhe trará 
o ânimo que você sentia 
que faltava.

Um Vênus expansivo facilita 
o surgimento de discussões 
íntimas. Este é o momen-
to para desenvolver seu 
relacionamento com cuidado. 
“Depois de fazer um esforço, 
vem a recompensa”. Seria 
bom se lembrar disso.

Faça um balanço de 
sua vida hoje. Pare e 
siga adiante com calma. 
Você precisa relaxar e 
se desprender dessas 
preocupações mundanas 
que o tem preocupado o 
dia todo.

áries

libra escorpião sagitário capricórnio aquário peixes

touro gêmeos câncer leão

Um Cachorro Para Dois
Globo, 13h58 Who Gets the 

Dog? EUA. Comédia. Direção 
Huck Botko. Com Alicia Silvers-
tone, Ryan Kwanten. O casal 
Clay Lonnergan e Olive Greene 
estão no processo de divórcio e 
decidindo com o que cada um 
vai fi car após a separação. Tudo 
ia bem até que o assunto passou 
a ser a custódia de seu amado 
cão de estimação: nenhum dos 
dois quer abrir mão dessa com-
panhia e eles farão de tudo para 
não perder o animal.

[ fi lmes ] 

Foto: Divulgação
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ANUNCIOU

VENDEU

   EMPREGOS 
 PRECISA-SE 

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

 IMÓVEIS 
 ALUGA-SE 

 LIBERDADE 
 1dorm, sala, coz, wc, 
todo reform semi mobi-
liado Ver R:Cons. Furta-
do. R$950 Creci 92060 
F: (11)3106-3416 94088-
3269 

ADVOCACIA PREVIDENCIÁRIA
E CÍVEL

APOSENTADORIA ESPECIAL
(VIGILANTES,METALURGICOS, ENFERMEIROS,

ENTRE OUTROS)
APOSENTADORIA POR TEMPO
APOSENTADORIA POR IDADE

 DIVÓRCIO E INVENTÁRIOS -  DIREITO IMOBILIÁRIO
Lisiane Ernst – OAB/SP: 354.370

Endereço: Rua José Bonifácio, 278, 7º andar, Sala 704, Sé

 3101-1744 /    (11) 96548-0504 3101-1744 /     3101-1744 /    

Aluga-se
Sala Comercial

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

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

R$1.600,00
Ver a Rua: Ramon 

Penharrubia.

PRECISANDO 
DE

DINHEIRO?

PRECISANDO 
DE

DINHEIRO?

Confi ra as nossa opções 
de crédito!

 Assalariados e bancário
mesmo c/ restrição

 Funcionário Público,
aposentado e pensionista.

Através de cheque ou 
déb. em conta.

A melhor solução você 
encontra aqui.

 Assalariados e bancário

 Funcionário Público,

11 3257-9246 / 3259-7530
11 94965-5123

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.

ALUGA-SE NO CENTRO 
DE SÃO PAULO

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

LOJA PRÉDIO

INSCRIÇÕES
ABERTAS

2019
PROJETO SOCIAL

Ligue:

5083-1684
94087-6900

e faça sua inscrção

A PREÇO DE CUSTO

CIRURGIA DE IMPLANTE

APENAS 12 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

Psiquiatra & Medicina do 
Trabalho  

“Consulta - Avaliação - Relatório”
Público Alvo: CLT - INSS - Prof (s) Estadual 

& Municipal - Func. Publicos em Geral
*Aposentadoria/Invalidez, Benefícios,

Recursos, Acidente de Trabalho*
(Indeferidos ou Negados)
Ligar das 10:30h até 18h 
(11) 3115-3185

ADVOGADO TRABALHISTA

Empresa não quer mandar 
embora?

Não perca seus direitos!
Atendemos todos os tipos de

processos trabalhistas.

F:     (11)99856-4520 /     (11)4102-1814
Atendimento pelo WhatsApp:

Av.Paulista 1471, sl 1209. Bela Vista,SP – Próx ao metro Trianon Masp, Linha Verde.

F:     (11)99856-4520 /     (11)4102-1814F:     (11)99856-4520 /     (11)4102-1814

F: 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!

Aulas Particulares 
Em Domicílio

Aulas P/ Reforço 
de Colégio ou 
P/ Vestibular: 

Português, 
Geografi a, História, 

Literatura.
17 anos de 

experiência. Prof. 
Ricardo (USP).
(11) 97620-2076

SEMIJÓIAS

PABX: 5583-2905
                 94745-7749

EM CONSIGNAÇÃO 
FOLHEADOS A 
OURO E PRATA
SÓ PAGA O QUE VENDER.
ATÉ 50% DE COMISSÃO

AUMENTE SUA RENDA REVENDENDO 
DIRETO DA FÁBRICA

ENTREGAMOS EM 
DOMICÍLIO

                 94745-7749

Você Sabia!

www.sonoraweb.com.br

VOLUME ALTO NOS FONES DE OUVIDO, TV E RÁDIO
DIFICULDADE PARA ESCUTAR CONVERSAS

São alguns dos sinais da
PERDA AUDITIVA!!! 

APARELHOS AUDITIVOS
A MELHOR TECNOLOGIA PELO MENOR PREÇO

FONE: 11 4750-1221 / 11 96700-4322
AV. Guapira,184 Tucuruvi

(300 metros do metrô Tucuruvi)

São alguns dos sinais da

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

MÁQUINA DE COSTURA

INDUSTRIAL E DOMÉSTICA

VENDE-SE MÁQUINA

GALONEIRA, RETAS, 
OVERLOQUE E
INTERLOQUE

TODAS REVISADAS, 
COM MOTOR

SILENCIOSO BIVOLT 
PRONTA PARA
TRABALHAR.

2091-6934
97338-0445

 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 

 APTO TREMEMBÉ 
 2dorms, sl, coz, 1vg, 
R$150mil. E alugo ou-
tro apto c/ sl, coz, wc 
e 2dorms R$1.000,00 
incluso água e cond. 
F :2995-5882/99515-
3541  

 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.  

 CASA ATIBAIA 
 Bairro do Portão. 
3quartos, 2wc. Ter-
reno 522m². Rua 
iluminada próx do 
asfalto. R$230mil. 
F :2404- 1430/99730-
0649 

 SITIOS E CHÁCARAS 

 ESTIVA MG 
 2000m² a 10000m² c/ 
nascente a partir de 
25mil. Rod F Dias 160 
km SP. F:96215-6802 

 LITORAL 

 SANTOS GONZAGA 
 Apto 50m da praia, re-
formado, 1dorm, sala 
2 amb, 2 wc. R$290 
Mil, direto c/ prop. F: 11 
94633-8880 

 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 

 COMPRO CONSÓRCIO. 
 Imóvel, Auto. Contem-
plado ou não mesmo 
em atraso. Pgto á vis-
ta. F:3277-1732, Whats: 
99988-8586 www.
wconsorcio.com.br 

 SERVIÇOS 
 ESOTERISMO 

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

 AMARRAÇÃO 
 Verdadeira poderosa c/ 
mãe de santo Africana, 
especialista em rituais 
p/ o amor. (11)96396-
5296 

 RECADOS 

 RAPAZ SOLTEIRO 39A 
 Esta a procura de mo-
ças de 24 á 35a. Sem 
vícios p/ namoro sério. 
F:99278-6192 whats 

 IND. PROFISSIONAL 

 SERVIÇOS 

 COMPRO CONSÓRCIO 
 Quer vender sua cota 
de consórcio não con-
templada, veículo e 
imóvel ? (11) 99240-
7786 

     

   

ALUGA-SE NO CENTRO

Anuncie no

11 95127-3215

7 milhões* de 
consumidores
todos os dias
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O fi lme Marighella, dirigido por 
Wagner Moura, pode estrear no Bra-
sil no Dia da Consciência Negra, 20 
de novembro. A informação foi di-
vulgada pelo cineasta Kléber Men-
donça Filho, que assistiu ao longa 
no Festival de Cinema de Sydney, na 
Austrália, no domingo, 9.

Apesar da informação, a Paris Fil-
mes ainda não divulgou ofi cialmente 
a data de estreia do longa, que con-
ta com Seu Jorge, Adriana Esteves, 
Bruno Gagliasso e Humberto Carrão 
no elenco. 

O fi lme narra a história do guerri-
lheiro Carlos Marighella, que lutou 

contra a ditadura militar no Brasil 
entre 1964 e 1985. Em entrevista ao 
The Daily Telegraph, Wagner Moura 
disse que está com receito de voltar 
ao Brasil por causa da repercussão 
polêmica do fi lme. Marighella já pas-
sou por alguns festivais pelo mundo, 
como o de Berlim, na Alemanha.

‘Marighella’ pode estrear no Brasil no 
Dia da Consciência Negra, diz cineasta

  

 

Apesar de ter assumido 
o topo de bilheteria no 
Brasil, com lucro de R$ 11 
milhões entre quinta-feira, 
6, e domingo, 9, o fi lme X-
-Men: Fênix Negra teve a 
pior abertura da história 

da franquia. As informa-
ções são do Adorocinema.

A produção arrecadou 
US$ 34 milhões (R$ 131 
milhões, na cotação atual) 
em seu primeiro fi m de 
semana em cartaz. Apesar 

de o número surpreender, 
o valor é inferior ao obtido 
em Wolverine: Imortal, no 
mesmo intervalo de tem-
po de 2013, estimado em 
US$ 53 milhões (R$ 204,2 
milhões).

O cantor Luan Santana 
cancelou sua participação 
na gravação do DVD Ori-
gens, de Paula Fernandes, 
que tem data marcada 
para a próxima quarta, 12. 
Por conta do imprevisto, 
a cantora publicou um ví-
deo no Instagram em que 

desabafa e pede o apoio 
de fãs.

“Eu tô [sic] com o cora-
ção partido sim, eu esta-
va na expectativa, estava 
muito feliz com a participa-
ção dele. Quem não gos-
taria de estar do lado do 
Luan Santana? Seria a 

realização de um sonho 
pra mim”, esclareceu. Em 
seguida, a cantora suge-
re que os fãs cantem o 
trecho de Luan no dia da 
gravação: “Vocês topam 
ser meu Bradley Cooper e 
cantar a primeira parte da 
música?”.

A juventude da atriz 
Sandra Bullock está pres-
tes a se tornar o enredo 
de uma série original da 
Amazon, de acordo com 
informações da Variety. A 
série, que ainda não pos-
sui nome ofi cial ou data 
de lançamento, é descrita 
como uma comédia dra-
mática situada no mundo 
da música e da dança. 
Vai se passar no sul dos 
Estados Unidos nos anos 
1980, quando uma jovem 
sai em busca de amor e 

sua própria identidade.
Segundo o The 

Hollywood Reporter, a sé-
rie ainda abordará temas 
como cultura drag queen, 
saúde mental e a epide-
mia de Aids. Bullock é co-
nhecida por seu trabalho 
nos fi lmes Gravidade e 
Um Sonho Possível, que 
lhe renderam indicações 
e prêmios, inclusive o Os-
car. A atriz será produtora 
executiva ao lado do can-
tor John Legend e de Aki-
va Goldsman.

‘Fênix Negra’ tem o pior lucro da história 
de ‘X-Men’ no primeiro fi m de semana

Paula Fernandes desabafa após Luan 
Santana cancelar participação em DVD

Sandra Bullock irá produzir série
sobre sua juventude para Amazon
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1. Condição válida somente na compra e aquisição do Hyundai ix35 2.0 Flex, ano/modelo 2019/2020, catálogo 999L1: R$ 110.990,00 à vista. 2. Bônus para veículo usado até R$ 5.000,00 para veículos Hyundai e outras marcas. 
Válido somente na troca do veículo usado para a aquisição de um veículo 0 km ix35 2.0 Flex, catálogo 999L1, ano/modelo 2019/2020. O veículo usado deve ser de propriedade do cliente, estar com toda a documentação 
regularizada e em bom estado de conservação, dentro dos critérios de avaliação da Concessionária Hyundai. A ação de venda será válida de 10/4/2019 a 12/6/2019, considerada a data de emissão da nota fiscal de venda 
do veículo 0 km. Essas condições não são válidas para a troca de veículos usados de frota, táxis, locadoras, leilões, seguradoras e veículos recuperados de seguradora. 3. Entrada mínima de 60% (R$ 66.594,00) e saldo em 
24 parcelas de R$ 1.999,52, sendo a primeira com pagamento em até 30 dias, taxa de 0% a.m. e 0% a.a. mais TAC de R$ 2.300,00. Valor total financiado: R$ 114.582,48 pela Financeira Alfa S.A. 4. Documentação e IPVA 2019 
gratuitos: consulte condições nas concessionárias autorizadas. Consulte demais modelos, cores, itens e versões nas Concessionárias Hyundai CAOA. As promoções constantes deste anúncio não são cumulativas entre 
si nem com nenhuma outra promoção que vier a ser veiculada no mesmo período. Esses preços não se aplicam às demais cores e modelos. As operações de crédito estão sujeitas a cobrança de IOF e Tarifa de Cadastro, 
que serão incluídos no CET. O CET – Custo Efetivo Total – irá variar de acordo com os valores, prazos e demais condições escolhidas pelo cliente e será informado antes da contratação. Condições sujeitas a análise 
e aprovação do crédito e demais condições do produto vigentes na data da contratação. Garantia Hyundai 5 anos: uso particular, sem limite de quilometragem. Uso comercial: garantia de 5 anos ou 100.000 km, o que 
ocorrer primeiro. Termos e condições da Garantia Hyundai estão estabelecidos no Manual de Garantia do veículo, assim como no Manual do Proprietário. Não aplicável na modalidade Troca com Troco e válida somente 
para as Concessionárias CAOA. A linha Hyundai está em conformidade com o Programa de Controle de Poluição do Ar por Veículos Automotores – PROCONVE. Mais informações: www.caoa.com.br. Promoções válidas 
até 12/6/2019 ou enquanto durarem os estoques.

www.caoa.com.brNo trânsito, dê sentido à vida.

 SÃO PAULO CAPITAL GRANDE SÃO PAULO INTERIOR E LITORAL DE SÃO PAULO

LOJAS CAOA SÃO PAULO

BAURU (14) 3104-3060
CAMPINAS (19) 3295-6040
PIRACICABA (19) 3429-0500
RIBEIRÃO PRETO (16) 3913-9430
SÃO J. DO RIO PRETO (17) 2138-8383
SÃO J. DOS CAMPOS (12) 3131-3600
SANTOS (13) 3229-7272

BERRINI (11) 5501-8000
BRAZ LEME (11) 3855-6150
CEASA (11) 3643-5700
COLÔMBIA (11) 3894-4000
IBIRAPUERA (11) 5538-1000
RAPOSO (11) 3732-2040

SUMARÉ (11) 3803-5900
TATUAPÉ (11) 2076-6700
VILA GUILHERME (11) 2218-8900
VILA MARIANA (11) 5908-8877

ALPHAVILLE (11) 4133-4377
GUARULHOS (11) 2461-8000
SANTO ANDRÉ (11) 4433-4500
SÃO CAETANO (11) 4770-0000

Na hora de escolher o seu SUV, escolha o

Novo 2019/2020

  TAXA 0% 
EM ATÉ 24X

 DOCUMENTAÇÃO
E IPVA 2019 GRÁTISOU OUR$  5.000

BÔNUS DE ATÉ

NO SEU USADO

AGORA COM CONDIÇÕES ESPECIAIS.

O ix35, em 2015, e o New Tucson, em 2018, foram eleitos os melhores SUVs do mundo pelo J.D. Power, o mais conceituado instituto de pesquisa de satisfação do consumidor dos Estados Unidos. (Direitos de 
divulgação preservados). Fonte 1: https://exame.abril.com.br/seu-dinheiro/carros-os-suvs-medios-que-menos-desvalorizam-com-o-tempo/ Fonte 2: www.hyundaiusa.com/tucson/comparison.aspx



CAOA IPIRANGA (11) 2271-0700 CAOA NAÇÕES UNIDAS (11) 5698-3850 CAOA CONSOLAÇÃO (11) 3123-0530
CAOA ARICANDUVA (11) 2701-0200 CAOA CAETANO ÁLVARES (11) 2344-2800 CAOA JK (11) 3049-0100
CAOA LAPA (11) 3616-3000 CAOA ANHAIA MELLO (11) 2116-1910 
CAOA AEROPORTO (11) 5053-6565 CAOA SANTANA (11) 2348-4700

CAOA ARAÇATUBA (18) 3519-3100 CAOA MARÍLIA (14) 3402-2150 CAOA S. J. DOS CAMPOS (12) 3904-0620
CAOA CAMPINAS (19) 3272-2001 CAOA PRESID. PRUDENTE (18) 3904-8900 CAOA TAUBATÉ (12) 3634-6750
CAOA ITU (11) 4022-9777 CAOA SÃO CARLOS (16) 2107-0707

CAOA SÃO BERNARDO DO CAMPO (11) 4122-8230
CAOA SANTO ANDRÉ (11) 4428-4428

CAOA PRAIA GRANDE (13) 3348-4242
CAOA SANTOS (13) 4042-1500

LOJAS CAOA SÃO PAULO

LOJAS CAOA INTERIOR

LOJAS CAOA LITORALLOJAS CAOA ABC

HMB   CAOA WWW.HMBCAOA.COM.BRCAOA. SEMPRE A MELHOR OFERTA.

No trânsito, dê sentido à vida.

1. Condição válida para o modelo HB20 Unique 1.0, mecânico, ano/modelo 2019/2019, catálogo OCN D367, cores sólidas (branco e preto): R$ 41.990,00 à vista. No caso de cores metálicas, haverá 
acréscimo de R$ 950,00. 1.1. Entrada mínima de 46,44% (R$ 19.500,00) e saldo de R$ 22.489,84 em 48 parcelas de R$ 699,00, sendo a primeira com pagamento em até 30 dias, taxa de 1,09% a.m. 
e 13,72% a.a. mais TC/Tarifas de R$ 2.300,00. Valor total financiado: R$ 52.377,44 (Banco Safra). 1.2. Documentação gratuita: consulte condições nas concessionárias autorizadas. 2. HB20 1.6 Comfort 
Plus, automático, ano/modelo 2019/2019, catálogo OCN D356, cores sólidas (branco e preto): de R$ 59.990,00 por R$ 55.590,00 à vista. No caso de cores metálicas, haverá acréscimo de R$ 950,00. 
3. Creta 1.6 Smart, automático, ano/modelo 2019/2019, catálogo OCN S017, cores sólidas (branco e preto): de R$ 84.490,00 por R$ 78.990,00 à vista. No caso de cores metálicas, haverá acréscimo 
de R$ 1.200,00. As promoções constantes deste anúncio não são cumulativas entre si nem com nenhuma outra promoção que vier a ser veiculada no mesmo período. Esses preços não se aplicam 
às demais cores e modelos. As operações de crédito estão sujeitas a cobrança de IOF e Tarifa de Cadastro, que serão incluídos no CET. O CET – Custo Efetivo Total – irá variar de acordo com os 
valores, prazos e demais condições escolhidas pelo cliente e será informado antes da contratação. Condições sujeitas a análise e aprovação do crédito e demais condições do produto vigentes 
na data da contratação. Garantia Hyundai 5 anos: uso particular, sem limite de quilometragem. Uso comercial: garantia de 5 anos ou 100.000 km, o que ocorrer primeiro. Termos e condições 
da Garantia Hyundai estão estabelecidos no Manual de Garantia do veículo, assim como no Manual do Proprietário. Não aplicável na modalidade Troca com Troco e válida somente para as 
Concessionárias CAOA. A linha Hyundai está em conformidade com o Programa de Controle de Poluição do Ar por Veículos Automotores – PROCONVE. Mais informações: www.hmbcaoa.com.br. 
Promoções válidas até 12/6/2019 ou enquanto durarem os estoques.

HB20 E CRETA
CONDIÇÕES IMPERDÍVEIS, SÓ A CAOA TEM.

CRETA 1.6 SMART
cat. S017

CÂMBIO 
AUTOMÁTICO 

GRÁTIS

ENTRADA + PARCELAS DE R$ 699,00

R$ 41.990,00
à vista

CÂMBIO AUTOMÁTICO GRÁTIS
NA VERSÃO HB20 1.6 COMFORT PLUS  cat. D356

HB20 UNIQUE 2019
cat. D367

DOCUMENTAÇÃO 
GRÁTIS+


