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CATe oferece mais de 3,6 mil
vagas de emprego na capital
Reprodução

A Prefeitura de São Paulo oferece o total de 3.633 oportunidades de emprego nesta semana, sendo 373 voltadas para
pessoas com deficiência. As vagas, disponíveis para todas as regiões da capital paulista, estão nos 24 CATes Pág. 05
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levar a F1 para o Rio
Pág. 09

Congonhas será privatizado até
2022, diz ministro da Infraestrutura
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contratos após assumir
namoro com bailarina
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[ Cena do dia ]

Renato S. Cerqueira/AE

Deu sorte hoje?

Lotofácil
Concurso n° 1830
21/06/2019
01 - 03 - 05 - 08 - 10
11 - 12 - 14 - 17 - 18
19 - 20 - 22 - 23 - 24

Federal
Extração n° 05399
22/06/2019
Prêmios Principais
Prêmio Bilhete Valor (R$)
1º 37117
500.000,00
2º 71539
27.000,00
3º 80239
24.000,00
4º 46873
19.000,00
5º 78405
18.329,00

Banda larga cresce
5,5% em 12 meses
O número de casas conectadas à banda larga cresceu
5,5% no Brasil nos últimos 12
meses. Com isso, o país alcançou 31,8 milhões de conexões.
Os dados foram divulgados
nesta segunda-feira (24) pela
Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), considerando as conexões registradas
em maio.
Na divisão entre as operadoras que ofertam o serviço
de acesso à internet, a líder
ainda é a Claro, com 9,5 milhões de acessos, o equivalente a 30% do mercado. A Vivo
é responsável por 7,43 milhões
de acessos (23,3%) e a Oi por
5,8 milhões, (18,2%).

Coisa do passado
Nesta segunda-feira (24), a Anatel liberou as concessionárias de telefonia
da obrigação de investir em orelhões, para que possam levar o sinal de
celular 4G a quase 1.500 áreas isoladas e carentes. Os orelhões restantes
nas ruas do país estão estragados, principalmente na capital paulista.

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 ficarmos estagnados diante
de uma barbaridade dessa. O menino que morreu foi com a famíia
na casa do bandido para falar sobre o namoro dele com a filha do
criminoso, e isso mostra a índole
do rapaz. A polícia tem que colocar 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 cabeça que isso não vai colar. Cadeia
nele.
Vieira Brito
Acho importante a Prefeitura de
São Paulo revitalizar o Vale do
Anhagabaú. A nossa cidade precisa 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 crucificar o ex-juiz
e atual ministro da Justiça, Sergio
Moro nesse episódio do vazamento de conversas entre ele e
um procurador. Devemos aguardar que tudo seja apurado com
rigor.
Fábio Rodrigues Silva
Os casos de dengue no estado
de São Paulo vem amedrontando
a todos, principalmente os moradores das cidades do interior. Somente 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 atingindo 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

EXPEDIENTE

Dupla Sena
Concurso n° 1951
22/06/2019
Primeiro sorteio
05 - 09 - 32 - 37 - 41 - 49
Segundo sorteio
10 - 19 - 26 - 33 - 35 - 46

Polícia prende líderes de
movimentos por moradia
na cidade de São Paulo
Rovena Rosa/ABr

Mega Sena
Concurso n° 2162
22/06/2019
11 - 16 - 22 - 30 - 34 - 42

Lotomania
Concurso n° 1980
21/06/2019
00 - 01 - 08 - 09 - 11
15 - 16 - 27 - 54 - 58
61 - 63 - 67 - 68 - 69
78 - 79 - 89 - 93 - 95

Para anunciar ligue: (11) 2823-0800

São Paulo, terça-feira, 25 de junho de 2019

Uma operação da Polícia Civil,
derivada de investigação sobre o
incêndio e desabamento do edifício Wilton Paes de Almeida, no
Largo do Paissandu, prendeu nesta
segunda-feira (24) quatro pessoas, integrantes de movimentos de
moradia, por suspeita de extorsão.
Os movimentos sociais, no entanto,
dizem que as prisões foram motivadas por perseguição e criminalização dos movimentos por moradia.
Segundo o delegado André Vinicius Figueiredo, da 3ª Delegacia da
Divisão de Investigações Criminais
(DIG) do Departamento Estadual de
Investigações Criminais (Deic), as
pessoas investigadas obrigavam os
moradores do prédio a pagar uma
taxa. “Quem não pagava era agredido fisicamente e ameaçado sob
pena de sair do local”, disse.
De acordo com ele, as prisões
foram motivadas com base no depoimento de 13 testemunhas, após
denúncias anônimas. “O que estava
ocorrendo era desvio de dinheiro.
Essas testemunhas estavam sen-

do extorquidas para pagarem, sob
ameaça, uma quantia que estava
entre R$ 200 ou R$ 400 para ficarem hospedadas no movimento. E
colhemos informações de que ali
havia ameaças, agressões físicas. ”,
disse o delegado.
Sete pessoas morreram no desabamento do prédio e outras duas
continuam desaparecidas até hoje.
O edifício Wilton Paes de Almeida
ficava no Largo do Paissandu, no
centro da capital paulista.
Durante a operação, foram cumpridos também 17 mandados de
busca e apreensão. A polícia chegou a pedir a prisão de 17 pessoas,
mas a Justiça decretou a prisão de
nove pessoas.
Do total de mandados de prisão
expedidos pela Justiça, apenas
quatro foram cumpridos. Todos
os mandados são de prisão temporária, por cinco dias. As prisões
atingem principalmente membros
do Movimento Sem Teto do Centro
(MSTC) e do Movimento de Moradia
para Todos (MMPT).

Movimento diz que prisões são arbitrárias
Por meio de nota divulgada
nas redes sociais, o Movimento
Sem Teto do Centro (MSTC) repudiou as prisões. “O MSTC repudia veementemente essa nova
tentativa de criminalização dos
movimentos sociais de moradia
através da perseguição judicial
de seus líderes e exige a imediata libertação de seus membros.”,
diz a nota.
Segundo o advogado Ariel de
Castro Alves, que defende duas
pessoas detidas hoje, nenhum
dos quatro presos na operação
desta segunda-feira tinham qualquer ligação com o prédio que

desabou no Largo do Paissandu.
“Nenhuma das lideranças do Wilton Paes foi presa. Tem duas que
estão com prisões decretadas,
mas não foram encontradas. As
quatro pessoas que estão aqui
são de outros movimentos de
moradia e que, no nosso entender, estão sendo criminalizadas.
É uma criminalização dos movimentos sociais”, disse Alves.
Para o advogado Benedito
Roberto Barbosa, que defende a
União dos Movimentos de Moradia de São Paulo e o Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos,
as prisões foram arbitrárias.
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Mais barato e com segurança menor,
táxi aéreo clandestino cresce em SP
são chamadas as aeronaves
registradas como privadas,
mas que fazem táxi aéreo
clandestino. Representantes
do setor relacionam essa atividade a uma escalada nos
acidentes desde 2015.
O aumento dos voos clandestinos se dá por meio de

concorrência predatória com
o táxi aéreo regular, a ponto
de empresários que atuam
de acordo com a lei deixarem de fazer serviços como
voos panorâmicos, festas e
viagens para litoral e interior
diante da competição desleal.
Valéria Gonçalvez/AE

São Paulo tem uma das
maiores frotas de helicópteros do mundo, mas um
número cada vez maior dessas aeronaves voa de forma
irregular. Autoridades e representantes da aeronáutica
estão preocupados com o
aumento dos “Tacas” - como

“A maior parte desses serviços (de transporte) hoje é
‘Taca’”, diz Rafael Dylis, controlador de voo da Helimarte,
empresa instalada no Campo
de Marte, zona norte paulistana. “Uma viagem em que
cobramos R$ 5,9 mil é oferecida por R$ 3 mil pelo ‘Taca’”.
Diante disso, a empresa migrou para outros nichos, fechando contratos com outras
empresas no lugar do transporte avulso de passageiros.
“De 60% a 70% dos voos

hoje são clandestinos”, diz
o diretor da Associação Brasileira de Táxis Aéreos e de
Manutenção de Produtos Aeronáuticos (Abtaer), Domingos Afonso. “Há dez anos,
havia cerca de 300 empresas de táxi aéreo no Brasil.
Hoje, há 117.” Ele destaca
que, em São Paulo, o problema é ainda pior por causa
dos brokers, os vendedores
de passagens clandestinas.
“São pessoas que sempre
sabem onde estão pilotos

e helicóptero e conseguem
contato com alguém que
pode oferecer cotação mais
barata do que o de uma empresa (regular).”
Há ainda a oferta de serviços em sites das empresas
irregulares que confundem o
passageiro - especialmente
quem não é usuário frequente. A reportagem checou o
prefixo de aeronaves nas
fotos de anúncios de quatro
empresas - em três, as aeronaves eram clandestinas.

Youtubers pilotos divulgam serviços nas redes sociais
Em redes sociais, youtubers
pilotos também divulgam
serviços como transporte
de noivas para casamentos
em helicópteros que, após
checagem, se mostram piratas. Em dezembro de 2016,
a auxiliar de enfermagem
Rosemere do Nascimento,
de 32 anos, morreu em uma
queda de helicóptero na
Grande São Paulo quando ia

para seu casamento em um
“Taca”.
O serviço clandestino difere do táxi aéreo regular
não só pela falta de licenciamento adequado. A carga
de exigências de segurança
para um helicóptero privado
é menor.
Pilotos de transporte de
passageiros passam por três
avaliações anuais e devem

ter ao menos 500 horas de
experiência.
Helicópteros
privados têm uma inspeção
ao ano, e os comandantes
precisam de 40 horas de
voo. A cobertura do seguro
é mais abrangente para o
táxi regular. E a manutenção
deve ser em oficinas credenciadas. Com isso, a Abtaer
estima manutenção até 50%
mais cara.

Prefeitura inaugura posto de atendimento
da Ouvidoria Geral e de Direitos Humanos

Arraial na Praça da Sé
terá ‘esquenta’ durante a
semana na capital paulista

A Prefeitura de São Paulo
inaugurou nesta segunda-feira (24), na rua Doutor
Falcão Filho, 69 – região
central da capital, o espaço “Aqui tem Ouvidoria”.
A ação é uma iniciativa da
Controladoria Geral do Município e da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania (SMDHC),
que investiu R$ 176 mil na
reforma do imóvel.
O espaço ficará aberto
de segunda a sexta-feira,
das 10h às 16h, e representa mais uma opção de
atendimento presencial
aos munícipes que desejam recorrer à Ouvidoria
Geral para reclamações,
denúncias em geral, denúncias de assédio e
pedidos de informação
sobre a administração pública (e-SIC).
“Ter um espaço como esse
demonstra o quanto o poder
público valoriza e quer cada
vez mais ouvir as pessoas

O arraial paulistano,
Na sexta-feira, a banda
que oficialmente será no experimental de pífanos
dia 29 de junho, ganhará e percussão Epifolias se
dois dias de “esquenta” apresenta às 12h, seguina capital. Os eventos, do pela Trupé Cia das
que ocorrerão no Triân- Artes, com Carimbó e
gulo de São Paulo, serão Ciranda, às 14h. No final
na quinta-feira, 27, e sex- do dia, é hora de danta-feira, 28. As atrações çar com a Quadrilha Asa
serão em dois horários: Branca e, depois, curtir o
no almoço, a partir das show de Renato Teixeira
com Yassir
12h, e às
Chediak.
17h, em um
As apresentações
As apregrande haocorrem na região
sentações
ppy hour.
ocorrem
Na quinque abrange os
na região
ta-feira, o
principais prédios
que abrangrupo
Ó
históricos da capital ge
os
do Forró
principais
se
apreprédios
sentará,
seguido pela interven- históricos de São Paulo,
ção Bumba Meu Boi e da entre o Largo São BenTrupé Cia de Artes. Já o to, Pateo do Collegio e
happy hour terá a tra- Largo São Francisco,
dicional Quadrilha Asa com concentração na
Branca, seguido pelo Praça do Patriarca. No
show Viva Gonzagão, sábado, 29, Luan Sancom Anastácia, Ayrton tana e Fafá de Belém se
Montarroyos, Eliana Pit- apresentam na Praça da
Sé, a partir das 15h.
tman e Maria Alcina.

Carlos Tristão/AE

e errar menos”, destacou o
prefeito Bruno Covas.
A Ouvidoria de Direitos
Humanos também contará com um atendimento no local para receber
denúncias de violações
de direitos humanos fun-

damentais que decorrem
da ação ou omissão de
agente público e ainda da
ação ou omissão de funcionário de organizações
da sociedade civil parceiras da prefeitura.
A integração de um

ponto de atendimento
entre as Ouvidorias Geral
e de Direitos Humanos é
inédita e representa uma
economia de recursos
públicos, além de fortalecer a participação e controle social.

Para anunciar ligue: (11) 2823-0800

São Paulo, terça-feira, 25 de junho de 2019

SÃO PAULO

5

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e
Trabalho da Prefeitura de
São Paulo oferece o total
de 3.633 oportunidades de
emprego nesta semana,
sendo 373 voltadas para
pessoas com deficiência.
As vagas, disponíveis para
todas as regiões da capital
paulista, podem ser consultadas nas 24 unidades
do CATe – Centro do Apoio
ao Trabalho e Empreendedorismo.
O cargo de atendente
de telemarketing dispõe
o maior número de oportunidades, com 322 vagas
abertas. Destas, 192 estão
habilitadas para pessoas
com deficiência. Entre as
exigências requeridas para
a função estão o ensino
médio completo e experiência de, no mínimo, seis
meses. A remuneração
varia entre R$ 874,00 e R$
1.320,00.
Há também a função de

Reprodução

Unidades do CATe oferecem mais de 3.600
vagas de emprego em toda capital paulista

auxiliar de limpeza, com
126 vagas – 31 para pessoas com deficiência – sendo
necessário ter ensino fun-

damental completo e seis
meses de experiência mínima na área. O salário gira
em torno de R$ 1.000,00 a

R$ 1.700,00.
Em terceiro lugar está a
oportunidade para auxiliar
administrativo, que oferece

69 vagas, podendo remunerar desde jovens aprendizes, com o salário de R$
700,00, até R$ 1.700,00

para cargos efetivos.
Outras
oportunidades
são para atendente de
lanchonete, com 54 vagas
disponíveis e remuneração
em média de R$ 1.000,00,
com exigência de ensino
médio completo e experiência prévia de seis meses. Além de 48 vagas para
costureiras, em sua grande
maioria na zona leste, com
salário variando entre R$
1.200,00 e R$ 1.500,00.
A maior quantidade de
vagas está concentrada no
centro da cidade, com 389
oportunidades na região.
Já a zona sul dispõe de
218 ofertas de emprego,
seguida pela zona leste,
com 193. Na zona norte, os
munícipes podem encontrar 169 possibilidades de
contratação, enquanto os
moradores da zona oeste
contam com 137.
Os endereços do CATe
podem ser consultados no
link: http://bit.ly/2ElKJnh
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Crime organizado coordena invasões
em áreas de mananciais de São Paulo
rapiranga e Billings, e ameaçam o abastecimento de 5
milhões de paulistanos.
Além disso, há forte suspeita
de que parte dessas invasões
seja coordenada pelo crime
organizado, com a venda de
terrenos por até R$ 100 mil. É
o caso de um loteamento no

Jardim Gaivotas, no Grajaú,
extremo sul da capital. Cartazes espalhados pelo bairro
anunciam lotes de 125 m² com
entrada a partir de R$ 10 mil.
Ou de outra invasão que
fica a apenas sete quilômetros dali, no Jardim Castro Alves, onde o metro quadrado
Divulgação

Novas invasões criminosas de terrenos protegidos
por leis ambientais atingem,
desde o ano passado, ao
menos 24 áreas na cidade
de São Paulo. Concentradas na zona sul da capital,
a maior parte está nos mananciais das represas Gua-

vale o dobro do preço e as
vendas contam com agressiva estratégia de divulgação.
“Sem comprovação de renda,
sem consulta de SPC e Serasa, financiamento próprio”,
destaca o anúncio.
A suspeita de envolvimento
do crime organizado em invasões em áreas de mananciais
é citada no pedido de criação
uma Comissão Parlamentar
de Inquérito (CPI) na Câmara
Municipal, que tem a assinatura de 19 vereadores e aguarda apreciação da solicitação

de prioridade para instalação.
A polícia confirma a presença do tráfico de drogas
em ao menos duas das invasões clandestinas listadas
pela Câmara. Além do Jardim Gaivotas, oito inquéritos
foram abertos para apurar a
atuação do tráfico em área
invadida na Brasilândia, zona
norte. Sete mandados de prisão foram expedidos.
Parelheiros foi alvo de uma
ação no último dia 13, com a
presença de sete vereadores.
Acompanhada de guardas-

-civis e agentes da Polícia Ambiental, com seis viaturas, a comitiva chegou a uma estrada
clandestina onde a derrubada
de mata ainda é recente.
A Prefeitura de São Paulo diz fazer ações, como a
Operação Defesa das Águas,
coordenada pelo Município
em parceria com o Estado.
A pasta do Verde afirma ter
“grande preocupação com as
áreas de parque e para cuidar
delas são firmados contratos
para a presença de vigilância
desarmada e rondas móveis.

Invasões atingem três parques nas zonas leste e oeste
Além das regiões de mananciais, as invasões também atingem ao menos
três parques nas zonas
oeste e leste da capital.
No Parque Municipal Juliana de Carvalho Torres
(foto), próximo à Rodovia
Raposo Tavares, no extremo oeste, cerca de 150
barracos começaram a ser

A Comissão Parlamentar existe a vinculação com a
de Inquérito da Sonegação Educação e com a Saúde e
Tributária, da Câmara Mu- depois tem outras rubricas
nicipal de São Paulo devol- em que o recurso também
veu aos cofres públicos da pode ser utilizado”, explicou
cidade o montante de R$ o prefeito. “Mas quem ga1.145.849.285,00, referentes nha também é a concorrêna restituições de instituições cia. Não é justo com aqueles
financeiras.
que estão operando na cidaNesta segunda-feira (24), de de São Paulo, pagam os
a CPI entretributos para
gou ao prea Prefeitura
feito Bruno
e acabam
A CPI entregou ao
Covas um
de
prefeito Bruno Covas tendo
cheque simcompetir
um cheque simbólico de maneibólico dos
tributos que
ra desleal
dos tributos que
retornam
retornam aos cofres com outros
aos cofres
que
tamda cidade.
bém estão
“Gostaria de agradecer à na cidade, mas acabam
Câmara Municipal e à CPI contribuindo, pagando mepor essa contribuição com nos impostos , em cidades
a cidade de São Paulo e por das imediações da capital”,
toda a ação que possa coibir acrescentou Covas
a sonegação na cidade sigO valor é composto de R$
nifica um ganho. São recur- 920 milhões do Itaú em ISS
sos destinados a todas as (em quatro anos), R$ 195 miações que a Prefeitura faz, lhões do Santander e R$ 30
como com qualquer tributo, milhões do Alfa.

foi instalado no início do
ano, com descarte de entulho de construção civil.
Há constante movimento
de caminhões no local e
alguns barracos que chegam próximos à divisa do
parque, que não tem cercas. Também há barracos
no Parque Linear do Sapé,
na zona oeste.

Congonhas será privatizado em
2021 ou 2022, afirma ministro
O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes
de Freitas, disse nesta
segunda-feira, 24, que o
governo pretende privatizar os aeroportos de Congonhas, em São Paulo, e
Santos Dumont, no Rio de
Janeiro, em 2021 e “no
mais tardar em 2022”.
“Já fizemos 12 leilões
de aeroportos. Houve interesse da iniciativa privada. Em outubro, vamos
fazer um leilão de 22 aeroportos. E depois mais
um leilão de outros 22 aeroportos, incluindo Santos
Dumont e Congonhas”,
comentou em evento promovido pela Lide, Conselho de Líderes Empresariais, no Rio de Janeiro.
De acordo com o ministro, todos os aeroportos
da Infraero serão transferidos para a iniciativa
privada. “A ideia é passar
tudo para a iniciativa pri-

vada até 2021”, penúltimo ano do governo Bolsonaro.
Freitas lembrou que o
Aeroporto de Macaé, no
Norte do Estado do Rio,
já vai ter a administração
Renato S. Cerqueira/AE

Orçamento da capital
tem R$ 1,1 bi em tributos
recuperados por CPI

erguidos em uma área de
3 mil metros quadrados
em setembro do ano passado. Nove meses após a
invasão, as moradias começam a ganhar estrutura
de alvenaria.
No Parque Municipal
Guabirobeira, um dos
dez maiores da cidade,
na zona leste, um lixão

transferida para a iniciativa privada no segundo
semestre deste ano.
Segundo ele, a política de Céus Abertos, que
permite às empresas estrangeiras operarem no

Brasil, sem limitação de
capital nacional, vai atrair
concorrência no país e já
existem “entre três e quatro empresas estrangeiras” interessadas em iniciar operações no Brasil.
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Prefeitura de SP oferece atendimento às
famílias atingidas por incêndio no Jaguaré
A Prefeitura de São Paulo
continua negociando com as
famílias atingidas pelo incêndio na Ponte do Jaguaré, na
Zona Oeste, para uma retirada do local. Desde a última
sexta-feira (21), a Secretaria

Municipal de Assistência
e Desenvolvimento Social
(SMADS) realiza ações para
atender as 50 famílias que
moravam no local.
Durante esta segunda-feira
(24), a operação continua em

andamento para o fornecimento de insumos, acolhimento na rede socioassistencial e
para que seja efetuada a regularização de documentos que
tenham sido perdidos.
Desde as primeiras horas

A deputada federal Joice
Hasselmann (PSL-SP) afirmou nesta segunda-feira,
24, ter o apoio do presidente Jair Bolsonaro para
disputar a Prefeitura de São
Paulo no ano que vem. Embora ainda não admita oficialmente sua candidatura,
a parlamentar afirmou que
o presidente Jair Bolsonaro
“parece que está bastante
simpático à ideia”.
“Eu disse para ele que eu
sou soldado, o senhor falou
eu estou indo. Então, vamos
aguardar as orientações do
presidente”, disse ela. Líder
do governo no Congresso,
a deputada participou de
um almoço com o presidente no Palácio do Planalto e
com os ministros da Economia, Paulo Guedes, e da
Casa Civil, Onyx Lorenzoni, e os líderes do governo no Senado, Fernando
Bezerra Coelho (MDB-PE),
e da Câmara, Major Vitor
Hugo (PSL-GO), para tratar,
dentre outros temas, dos
encaminhamentos para a
aprovação da reforma da

Jorge Hely/AE

Joice diz que Bolsonaro é ‘simpático’
à sua candidatura à Prefeitura de SP

Previdência.
Ao sair do encontro, Hasselmann disse a jornalistas
que a conversa havia “começado em Brasília e terminado em São Paulo, com o
assunto sobre a prefeitura.
“O presidente está cheio
de ideias. Foi só um assunto que surgiu ali e conversamos um pouco”, disse.
Desde que assumiu o
mandato parlamentar, a
deputada já sinalizava com
a intenção de disputar o
pleito do ano que vem. Em
entrevista ao Estadão em
fevereiro, ela afirmou que
se a missão fosse dada por

seu partido, o PSL, “não fugiria da raia”.
O governador de São
Paulo, João Doria (PSDB),
é um dos principais padrinhos da deputada para a
disputa. Mas ela deve enfrentar oposição dentro
do seu partido, o PSL, se
quiser seguir com o plano.
Isso porque o atual presidente da sigla no Estado,
o deputado Eduardo Bolsonaro (SP), o terceiro filho
do presidente, rejeita uma
aproximação com os tucanos e trabalha pela candidatura do apresentador
José Luiz Datena.

do ocorrido, agentes de assistência social estiveram no
local para prestar atendimento. Foram disponibilizados
colchões, cobertores, cestas básicas e kits de higiene
para as mais de 200 pessoas

desabrigadas pelo incêndio,
mas as famílias aceitaram
apenas os cobertores.
A SMADS ressalta que os
insumos continuam à disposição das famílias, assim,
como a oferta de acolhimen-

to. Por isso, a pasta fornecerá também transporte para a
retirada dos kits de higiene e
alimentação no Centro Educacional Unificado (CÉU) Jaguaré, bem como para a rede
socioassistencial.

Governo de SP vai leiloar R$ 52 milhões em créditos de ICMS
O governo do Estado de
São Paulo informou nesta
segunda-feira, 24, que vai
leiloar mais de R$ 52 milhões em créditos de ICMS,
por meio de plataforma
eletrônica da B3. Serão
ofertadas 301 cotas, com
deságio inicial de 7,7%. O
certame ocorrerá daqui a

uma semana, no dia 1, das
10h às 12h.
O montante a ser leiloado
é o segundo maior já registrado desde o início desse
tipo de venda promovida
pelo Estado, que vai para a
13ª edição.
São aptas a participar do
leilão empresas contribuin-

tes de ICMS no Estado e
que apresentem propostas
que respeitem o deságio
inicial. As empresas devem
encaminhar sua declaração
de intenção de participação
até as 18h da próxima quinta-feira, no dia 27. O edital
está disponível nos sites da
Desenvolve SP e da B3.
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Para chamar atenção para a
importância do teste do pezinho nos bebês, a campanha
Junho Lilás realizou nesta
segunda-feira (24) uma ação
na Estação de Metrô Hospital
São Paulo com o objetivo de
conscientizar a população sobre a necessidade de fazer a
triagem neonatal e ampliar a
cobertura dos exames.
A ação é uma parceria da
ViaMobilidade, concessionária
responsável pela operação e
manutenção da Linha 5-Lilás
de metrô de São Paulo, em
parceria com a Associação
de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae ) de São Paulo,
pioneira no teste do pezinho
na América Latina.

A campanha Junho Lilás
está na terceira edição e foi
lançada no último dia 6 pela
organização, em parceria com
a União Nacional dos Serviços
de Referência em Triagem Neonatal (Unisert).
O teste do pezinho é um exame rápido que pode impedir o
desenvolvimento de doenças
genéticas e metabólicas no
bebê, que podem levar à deficiência intelectual. O exame
gratuito é obrigatório e deve
ser realizado em todo e qualquer recém-nascido – preferencialmente, entre o terceiro
e o quinto dia de vida do bebê.
O teste básico – em que gotinhas de sangue do calcanhar
do bebê são coletadas – é

composto por seis diagnósticos: fenilcetonúria, hipotireoidismo congênito, deficiência
de biotinidase, anemia falciforme e demais hemoglobinopatias e fibrose cística.
“O hipotireidismo congênito é diagnosticado,em torno
de 1 a cada 4 mil crianças. A
doença é tratada com hormônios administrados preventivamente, e por toda a vida,
para fazer com que a criança
se desenvolva normalmente,
sem deficiência intelectual. O
bacana é isso: é possível fazer o diagnóstico precoce e a
criança terá uma vida normal”,
disse a supervisora do laboratório da Apae, a farmacêutica
bioquímica Sônia Hadachi.

Arquivo/ABr

Em São Paulo, ação da campanha Junho
Lilás reforça teste do pezinho nos bebês

Com as temperaturas
mais baixas, o organismo
gasta mais energia para
manter a temperatura do
corpo e, assim, a tendência
é o aumento no consumo
de alimentos. A fome frequente estimula a comer
mais massas, pães, bolos
e doces.
Para que as pessoas não
aumentem o peso e comprometam a saúde nesta
época, alguns alimentos
são mais indicados. “A necessidade calórica de cada
pessoa não costuma ser
tão alta quanto a quantidade de alimentos ingerida
no inverno”, explica a médica Elisabete Almeida.
Somado a esses fatores,
é no inverno que as pessoas costumam abandonar a prática de atividades
físicas e as comidas calóricas são ainda mais tentadoras. “O consumo exagerado pode resultar em
aumento de peso e, em
casos extremos, diabetes
descompensado e colesterol alto”, afirma.
Algumas orientações podem ajudar a evitar esses
problemas, com adaptações das preparações
mais consumidas no clima
frio, como sopas, carnes,

Reprodução

No tempo frio, as sopas e carnes
magras ajudam a manter o peso

chás e fondues. O controle da alimentação, no entanto, deve ser feito com
bom senso.

“Se a pessoa quer emagrecer, não deve nunca
partir para uma restrição
alimentar muito rígida, pois

as ‘dietas da moda’ podem
causar sérios prejuízos à
saúde”, ensina a nutricionista Denise Evazian.

Confira algumas dicas
– Prefira sopas preparadas com legumes batidos,
sem adição de creme de
leite ou massas. É interessante acrescentar algumas
fibras, como o farelo ou fibra
de trigo ou o farelo de aveia.
As fibras ajudam a regular a
função intestinal, manter o
colesterol em níveis normais
e provocam uma maior sensação de saciedade.
– Substitua o chocolate

quente por um chá com
adoçante, que esquenta o
organismo da mesma forma,
ou prepare com leite desnatado e achocolatado light.
– Troque os queijos amarelos por queijos brancos ou
reduzidos em gordura.
– Se for comer fondue, dê
preferência aos de queijo,
preparados com leite desnatado e queijos magros;
prefira os vegetais no lugar

do pão (como cenoura, pepino, couve-flor, brócolis,
chuchu).
– Se não resistir ao tradicional prato de feijoada,
consuma com moderação:
arroz, feijão, couve sem bacon e carnes mais magras.
– Substitua carnes gordurosas por coxão duro e
patinho, que podem ser preparados na pressão e consumidas ensopadas.

No inverno, pacientes
com câncer devem ter
atenção especial à saúde
Com a chegada do inverno, chegam também
as temperaturas mais
baixas e o tempo mais
frio. Por conta disso, os
pacientes que estão em
tratamento
oncológico
devem ter atenção especial à saúde.
Os medicamentos quimioterápicos costumam
acentuar a sensibilidade
ao frio, provocando nos
pacientes a sensação de
formigamento ou de choque, principalmente nas
mãos e nos pés.
Para aliviar os sintomas, é importante estar
sempre agasalhado e
reforçar a proteção das
extremidades com o uso
de luvas, gorros, toucas
e meias grossas. O consumo de chás e outras
bebidas quentes também
ajuda a manter a temperatura do corpo.
A medicação também
provoca queda na imunidade, aumentando o
risco de infecções respiratórias, como resfriados
e sinusites. Para prevenção, é essencial lavar
bem as mãos com água e
sabão diversas vezes ao
dia, além de evitar ambientes fechados e cli-

matizados. Os pacientes
que estão internados não
devem receber visitantes
que estejam com os sintomas da gripe.
“Eu sempre sigo as recomendações de higiene. Procuro lavar muito
bem as mãos antes de
qualquer refeição”, explica a dona de casa Cirlei
Gregório, que passa por
um tratamento de câncer
de mama.
Na alimentação, é importante que o paciente
mantenha o consumo de
alimentos frescos – de
procedência confiável –
e se hidrate com frequência. Esse é um ponto
de atenção especial porque, no fim, as pessoas
tendem a sentir menos
sede, já que a transpiração é menor.
Quem for viajar deve
continuar seguindo todas
as recomendações médicas e, principalmente,
não se esquecer de levar
todos os remédios prescritos pelo especialista.
“Mesmo fora de casa, o
tratamento não pode ser
interrompido sem que
haja indicação clínica”,
explica a oncologista Maria Del Pilar Esteves Diz.
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O governo federal pretende
transferir 16 mil quilômetros
(km) de rodovias para a iniciativa privada por meio de
concessões, disse nesta segunda-feira (24) o ministro da
infraestrutura, Tarcísio Gomes
de Freitas. Em um encontro
com empresários no Rio de
Janeiro, ele afirmou que praticamente toda a malha viária
do estado deve ser concedida
à iniciativa privada, incluindo o
Arco Metropolitano e a Rodovia Rio-Santos.
Freitas afirmou que a nova
concessão da Rio-Teresópolis
será feita incluindo o Arco
Metropolitano, e a nova concessão da Rio-Juiz de Fora
(BR-040) vai contemplar as
obras na subida da serra, em
Petrópolis.
O ministro também adiantou
que a licitação da Dutra (BR116) vai incluir obras da nova
descida da Serra das Araras
como investimento obrigatório. O leilão da BR-116 está previsto para o ano que vem, e o
vencedor vai operar a partir de
2021.

José Cruz/ABr

Governo estuda privatizar 16 mil km
de rodovias por meio de concessões

O ministro citou outras rodovias que estão nos planos do
governo para concessão: os
percursos das BRs 163 e 230,
entre Mato-Grosso e Pará, das
BRs 381 e 262, entre Minas e
Espírito Santo, e das BRs 364
e 365, entre Minas e Goiás.
No setor portuário, além de
terminais, o governo pretende

privatizar Companhia Docas,
e a primeira experiência será
com a Docas do Espírito Santo. A empresa foi escolhida
por ter menor passivo trabalhista, menos funcionários e
menos contratos de arrendamento. “É um bom case para
começar essa jornada”, disse
o ministro.

Em ferrovias, o governo planeja aproveitar os pagamentos de outorga das concessões para que as empresas
concessionárias construam
novas ferrovias. A exigência
já deve ser incluída na renovação da concessão da Vale nas
estradas de ferro dos Carajás
e Vitória-Minas.

BRASIL

Bolsonaro afirma estar
otimista em mudança da
F1 para o Rio de Janeiro
O presidente Jair Bolsonaro recebeu, na tarde desta
segunda-feira (24), no Palácio do Planalto, o CEO do
Liberty Media, grupo que
controla a Fórmula 1, Chase
Carey; e o governador do
Rio de Janeiro, Wilson Witzel.
Após o encontro, Bolsonaro
se mostrou otimista para que
a etapa brasileira da Fórmula
1 seja disputada no Rio de Janeiro a partir de 2021 e não
mais em São Paulo.
“Nós não perderemos a
Fórmula 1. O contrato vence
ano que vem com São Paulo
e eles resolveram voltar ao
Rio de Janeiro. [São] 99% de
chance, de termos a Fórmula
1 a partir de 2021 no Rio de
Janeiro. Obviamente, as consequências positivas da Fórmula 1 aqui são muito boas”,
disse o presidente.
Dentre as vantagens citadas por Bolsonaro, está
a maior capacidade de público do novo autódromo.
Segundo ele, seriam 130

mil pessoas no Rio, contra o
público de 60 mil em Interlagos. Ele afirmou ainda que
o autódromo projetado para
o Rio seria uma pista multiuso. Nela, também poderia
ser disputada a Fórmula E,
categoria de automobilismo
com carros elétricos, dentre
outros eventos.
O presidente disse ainda
que ou a Fórmula 1 vai para
o Rio de Janeiro ou sairá do
Brasil. “Eu tenho que pensar
no Brasil e não no seu estado. […] A área é muito mais
ampla no Rio de Janeiro. […]
Melhor ficar no Rio do que
não ficar em lugar nenhum”.
Já o CEO da Fórmula 1 disse que as negociações com
os dois estados ainda estão
ocorrendo e que a melhor
decisão será tomada: “Não
temos nada fechado. Estamos empenhados nas discussões no Rio de Janeiro
e em São Paulo. Não queremos eliminar nenhuma
possibilidade”.

O único jornal gratuito diário nas estações do Metrô
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[ filmes ]

Minha Super Ex-Namorada

Fotos: Divulgação

[ horóscopo ]
áries
Deverá tentar agir de
acordo com as suas
habilidades, portanto é
bom que se encaminhe
para frente de forma
natural. O Sol mostrará
o seu melhor lado para
aqueles que estão ao
seu lado. Administre a
sua paciência para conseguir bons resultados.

touro

Paixão de Aluguel
Globo, 13h59 -Toda
vez que Jean rompe
um
relacionamento
amoroso, se muda
com as duas filhas para
algum lugar. Decidida a
se fixar em Nova York,
o último destino da família, a filha mais velha,
Holly, inventa um admirador secreto on-line

Parque
estadual
de Minas
Gerais
onde se
encontra
a Janela
do Céu
Os cantores como
Luciano
Pavarotti
e Plácido
Domingo
"Mundial",
em OMS

Nadador
brasileiro
ganhador
do Ouro
nos jogos
de Pequim
Pedra, em
inglês

Rato, em
inglês

Aquilo
que julgamos real
(Filos.)

Precedeu
a Anac
(sigla)
Recitar

Editores
(abrev.)

Nelson
(?),
cantor
gospel

Comitê Europeu de
Normalização

Órfãos da Terra

(?) Ryan,
atriz dos
EUA
Inchar
Ministério
que promove o
Enem

Fruto
exportado
pelo
Iraque

Sobre, em
inglês
Extensão
de terreno
A vogal de
som mais
agudo

3/rat. 4/cold — upon. 5/stone. 6/eosina. 9/ibitipoca. 10/pito-de-saci.
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BANCO

50, em algarismos
romanos
Apenas
Corante vermelho
usado como contraste em observações
histológicas

Leito das
"gaiolas"
do rio
Amazonas

Malhação Toda Forma de
Amar
Rita leva Mari para
falar com Madureira.
Lígia conversa com
Regina sobre Rita. Mari
avisa Graveto que vai
dar o filho deles para
adoção. Carla e Rita
tentam convencer Mari
a desistir de abrir mão
de seu filho. Camelo e
Raíssa compõem uma
música juntos e acontece um clima entre eles.
Dragão leva um fora de
Nanda.

Frio, em
inglês

Criador ou
usuário
habitual
de novas
palavras
Utensílio
empunhado pelo
padre no
batismo

Equipamento hospitalar para pacientes
com dificuldade
respiratória grave

Certificado
que garante
cobertura
por danos

George
Lucas,
cineasta
dos EUA

Santo
(abrev.)

"Tripulante" da ambulância

Inseto
de cores
vivas, semelhante
à abelha

© Revistas COQUETEL

Produções culturais
fomentadas pela Ancine
Região onde surgiu O maior
felino
o IRA, em 1919

SBT, 23h15 Um
jovem
descobre
que a bonita mas
manipuladora mulher que está namorando é uma
super-heroína conhecida como G-Girl. Depois de

romper o namoro, ele fica sabendo que não há fúria
maior do que a de
uma mulher rejeitada quando a ex-namorada começa a
direcionar seus poderes contra ele.

[ novelas ]

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

www.coquetel.com.br

para a mãe, baseado
no tio de uma amiga.
Porém, o “romance”
progride e Holly começa a ter problemas
quando a mãe acredita
na mentira. Enquanto
isso, a própria Holly se
interessa pelo charmoso colega de classe
Adam.

Almeidinha e Tomás
desconfiam do suposto
escritório comercial que
encontram no local do
cassino. Paul ameaça
Camila. Davi se declara
para Cibele. Jamil e
Laila fazem as pazes.
Paul deixa Camila sozinha em uma estrada
deserta, a fim de dar
um susto nela. Dalila
exige que Paul resolva
o problema criado por
Camila. Santinha acorda com Fauze. Miguel
garante a Camila que
não vai mais jogar.

Verão 90
Jerônimo conta
a Murilo sobre seu
plano e pede ajuda
ao jornalista. João vai

para Saquarema cobrir
os bastidores de um
campeonato de surfe.
Quinzão lembra ao
filho todas as maldades
de Mercedes. Manu
pede ajuda a Kika para
fazer uma surpresa
para João. Lidiane decide fazer uma cirurgia
plástica. Murilo divulga
em seu programa a
chegada ao Brasil de
Andreas Moratti.

A Dona do Pedaço
Gladys tenta humilhar Maria da Paz.
Márcio aparece e
Kim expulsa Chiclete
de seu flat. Maria da
Paz comete várias
gafes durante o jantar.
Eusébio se recusa a
fazer um acordo com
a família de seu pai.
Maria da Paz insiste
para que Britney
conte a verdade
sobre ela para Abel.
Jô pede que Régis
roube dinheiro da
fábrica de bolos. Jô
se insinua para Téo.
Linda decide oferecer
um jantar para Maria
da Paz e Régis.

Hannibal ir à casa de
Nabote e avisar Elias
que ela irá mata-lo.
Barzilai ao lado, escuta a conversa.

As Aventuras
de Poliana
Durante uma vídeoconferência com os
acionistas da 0110, Roger faz acusasões sobre Pendleton. Nancy
se encontra com
Walter Elias novamente. Poliana desabafa
com Luisa sobre João
e Bento. Filipa pede
ao pai para ser garota
propaganda do jogo
Vetherna.

Minha Vida
Efsun se revolta
quando vê Ismail com
uma mulher e vai
confrontá-los. Mehmet
chega na casa de
Hasret e pede para
conversar. Sultan
ameaça denunciar
Yussuf para a polícia
caso Mucella faça algo
com ela.

Jezabel
Jezabel chama
Acabe de imbecil e o
encara intensamente.
Jezabel grita por Hannibal que vai ao seu
encontro rapidamente. Jezabel diz para

O resumo dos
capítulos de todas
as novelas é de responsabilidade das
emissoras.

Determinados assuntos você deverá repensar a forma de atuar,
contudo não abandone
a sua essência, pois
pode vir a perder um
pouco de confiança
em suas ações. Em
Marte você tende a não
encontrar nenhuma distração, o que poderá lhe
fortalecer ainda mais.

gêmeos
A sua constelação
vem mostrando que
você precisa se afastar de algumas preocupações que não
são necessariamente
suas. Do elemento
Ar virá uma grande
e forte energia para
que você tenha auto
controle.

câncer
Faça com que as
suas emoções estejam
profundamente
controladas, pois um
descontrole poderá
lhe complicar. Aqueles
que te amam sentirão
a sua forte energia
emocional, a Água irá
liberar em você coisas
muito mais valorosas.

leão
Com o planeta
Netuno a seu favor,
irá alcançar um nível
profissional inestimável, então procure tirar
vantagem disso. Você
talvez precise se comunicar com algumas
pessoas das quais não
achava tão necessário.

libra
O poder de convencimento será
uma movimentação
fundamental na construção de um próspero
futuro. A ambição de
Saturno será uma forte
aliada, isso irá eliminar
algumas dificuldades
do seu caminho.

escorpião
Algumas coisas que
você já havia esquecido, irão voltar como
fatores de grande
importância para o
seu crescimento pessoal. O seu foco não
poderá ser dividido
com coisas aparentemente inúteis, então
vá em frente com
sabedoria.

sagitário
Uma inesgotável
energia de Júpiter
virá em direção da
sua constelação para
alimentar um grande
e forte esperança de
vencer. Coloque suas
metas acima de tudo,
assim irá conseguir
administrar melhor o
seu tempo.

capricórnio
Com o apoio considerável de Marte, os capricornianos irão encontrar
uma caminhada mais
tranquila em busca dos
objetivos mais críveis.
Suas decisões deverão
ser basear em contextos
de realidade, jamais
deixe que os pontos negativos lhe prejudiquem.

aquário
As melhores coisas
que podem vir a
acontecer na sua vida,
se darão por causa da
sua grande paciência.
Poderá diminuir alguns
problemas somente
com a energia de seu
planeta em exaltação,
mas faça o melhor para
o seu crescimento.

virgem

peixes

Provavelmente irá
titubear em alguns
momentos mais críticos, o seu sucesso
dependerá de um esforço de organização
acima do esperado.
Porém a Terra fará
com que o seu sucesso seja um pouco
mais vigoroso.

A Lua será uma
grande amiga na sua
busca por bons resultados, este auspicioso
satélite natural farão
você seguir em frente
com bastante energia.
Alguém de Virgem
fará você se sentir
mais confiante.

EMPREGOS
PRECISA-SE
AUX PORTARIA M/F
C/s exp p/ terceirizada.
Sal até R$1.630 + benef,
várias regiões. Of e cobramos treinamento p/
s/ exp. Emp RH. F:23624232/3535-1383
RAPAZES PARA CASA
PRIVÊ
Discretos p/ atender homens, ótimos ganhos.
F:11 2976-1543
GAROTAS AMBICIOSAS
18/25a c/ ou s/ exp o/
clínica massagem Jardins. Pgto diário e horário flexível. F:957459210

CORRETORA
ADMITE
Corretor (a) de
seguros Individual e
empresarial
c/ muita experiência
Of. R$ 1.200,00
salário mais
10% comissão,
vale transporte

F: 4616-7279

ALUGO P/ RAPAZ OU
SRº APOSENTADO
1 DORM MOBILIADO,
ENTR INDEP.
ROUPAS DE CAMA,
ÁGUA E LUZ.
PRÓX AO LARGO DO
SOCORRO, SANTO
AMARO.
TRAVESSA DA AV
GUARAPIRANGA.
R$ 450,00

5681-5365
99026-0260
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:49694226/4969-0884 www.
cooperterrahabitacional.com.br

SANTOS
GONZAGA
Apartamento á 50m
da praia.
Reformado, 1dorm,
sala 2 amb, 2 wc.
R$290.000,00
Direto com proprietário.

11 94633-8880

NEGÓCIOS
DINHEIRO
COMPRO EMPRÉSTIMO
Inss, Pmsp, Estadual
e Federal. F:(11)32552598/95298-1166 zap

OPORTUNIDADE
OFERECE-SE
AGÊNCIA
Costureiras,
passadeiras,
overloquistas
e afins. R: Canuto do
Val,216. F:99183-8249
Santa Cecilia

IMÓVEIS
ALUGA-SE
KIT NET
Coz americana, semi
mob. Próx estação J.Romano CPTM. R$400,00.
F:4647-4688
LIBERDADE
1dorm, sala, coz, wc,
todo reform semi mobiliado Ver R:Cons. Furtado. R$900 Creci 92060
F: (11)3106-3416 940883269
ALUGO QUARTO
MOBILIADO P/ RAPAZES

Incluso água e luz.
Em frente ao Metrô
Belém, a partir de
R$500,00.
R: Dr. Clementino,
Nº582 e 586.

F:97614-3594

dos
Classifica
U
ANUNCIO
VENDEU
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2823-08

ITANHAÉM 5 ÁREAS
Doação! 5.000m² cada.
Bom p/ criação de peixes, camarão ou p/ área
de reserva. Rua fechada! Motivo, dívida de
IPTU. F:(11)96215-6802

CRÉDITO FÁCIL E
SEM BUROCRACIA
DE 10 A 260 MIL
LIBERAÇÃO NO MESMO
DIA SEM TAXAS EXTRAS.
SEM CONSULTA AO SPC
E SERASA. PARA ABRIR
NEGÓCIOS, COMPRAR
IMÓVEL, PAGAR DÍVIDAS.
ATENDIMENTO:
08 AS 20 HORAS.
EXEMPLOS:
10 MIL ........................ R$ 85,00
30 MIL ....................... R$198,00
60 MIL ....................... R$347,00

FEIRÃO DE
MATERIAIS USADOS

PROTEÇÃO
VEICULAR

Para Galpões e Residências
Venha nos visitar em um de
nossos endereços!
Atendimento de Seg a Sex
08:00h ás 17:00h
Sábados até as 12:00h
Rodovia Tancredo de Almeida
Neves Nº 4800, Caieiras
Estrada velha de Campinas
(11) 94448-1631
(11) 99902-1631
estruturasmetalicasusadas
@bol.com.br

Não que perder seu
veículo?
Tem medo de sair de
casa com ele?
Conheça a JL Seguro
System, rastreadores
com indenização total
do seu veículo.

PRECISANDO
DE
DINHEIRO?

TEMPLO DO ANJOS
40 anos exp. Búzios faz e desfaz qlq
tipo de trabalho. F
(11)95848-4785whats
FORTES RITUAIS
Seu amor na palma da
mão. Pg após resultado. Trab honesto e gar.
F:(11)95969-0925 whats
TEMPLO ESOTÉRICO
Perdeu s amor? Amarr
dominadora c result ráp.
(11)97026-6633whats

Astróloga do amor!
Seu amor de volta
em 24 horas,
realiza todos tipos
de trabalhos.

(31) 99912-1351
(31) 99259-4872
(31) 98931-9940

SEMIJÓIAS
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
PABX: 5583-2905

MASSAGEM

IND. PROFISSIONAL

CURSO PREPARATÓRIO PARA ENEM, ENCCEJA E EJA

RELAX
LETÍCIA 42 ANOS JARDINS
Discreta/sensual.
F:98398-0695
AMANDA BELA
Morena, meiga e carinhosa. Metrô liberdade.
F:3203-2276
TRAVESTI LÍVIA
Local discreto. Rua da
Consolação. WhatsApp
98114-8530
MASSAGISTA EVA
Com local próx ao Metrô Guilhermina Esperança F:95496-7601
JAPA MESTIÇA
+ amigas completas
liberais. Ac cartões.
3034-6087/97800-4181
Liberd.

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.

Matricula
Grátis
Aulas 1 vez
por semana
Curso
Rápido
(11) 3542-2323
WWW.SUPLETIVOURGENTE.COM.BR
RUA BARÃO DO RIO
BRANCO, 259, 1ºANDAR
SANTO AMARO - SÃO PAULO
(PRÓXIMO AO METRÔ
LARGO TREZE)

(11) 94863-7201
(11) 3271-3542
Rua Vergueiro nº170
(Estação São Joaquim)

JACK INDIA
FOGOSA

CRÉDITO PRÉ APROVADOS!

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

CRÉDITOS DE ATÉ R$ 800.000,00
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

Anal é o meu forte + Amigas
Próximo ao metro Saúde.
Fotos e mais informações no
whatsapp.
F: 97975-8959
(11)5677-4027

871

F: 98419-8522
5666-8685

A descontração
você encontra
aqui no
paraíso das
ninfetas.

(11)94996-0826

SERVIÇOS
ESOTERISMO

ESPAÇO
VERGUEIRO

(11)4171-5781

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

VEJA OUTROS VALORES
PLANTÃO SÁBADO E
DOMINGO
(31) 3588-2454

CLASSIFICADOS
Para anunciar
ligue: 11
(11) 2823-0800

CLASSIFICADOS
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TELEFONES
VENDE-SE LINHAS
C/ wifi, tv e nextel
msm c restrição. 27738573/94783-4977

PLANTÃO NOS
FINAIS DE SEMANA!

SEM CONSULTA AO
SPC E SERASA!

SEM TAXA
ANTECIPADA!

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

Anuncie no

INSCRIÇÕES
ABERTAS
2019
PROJETO SOCIAL

CASA TÉRREA 70 M²
ITAQUAQUECETUBA - R$ 230.000
Vendo casa térrea nova com 2 dormitórios, sendo 1 suíte,
2 vagas de garagem em um dos melhores bairros
da região, ao lado dos condomínios de
alto Padrão de Arujá - Pq. Residencial Scaffid II.
Aceita financiamento e FGTS, pode usar o programa Minha
Casa Minha Vida da Caixa Econômica Federal.

Agenda uma Visita sem compromisso!!!
Reginaldo Oliveira - Creci 120.820 F
98551-5000 / 4964-1111
Especialista em
previdência com
30 anos de experiência.

CIRURGIA DE IMPLANTE

Consultoria e assessoria nos seguintes benefícios e serviços:

A PREÇO DE CUSTO

APENAS 12 VAGAS
TRIAGEM COM
HORA MARCADA
Ligue:

5083-1684
94087-6900
e faça sua inscrção

Perícias negadas - Auxilio doença
Acidente de trabalho, aposentadorias, pensão por
morte (LOAS ) ao idoso e ao deficiente.
Revisão, planejamento contributivo, contagem de
tempo e reclamação trabalhista.
Consultoria gratuita:

2362-0162 / 2366-8842
2361-5366 / 2362-3214

95001-9143

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

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!

F: 98148-0102 Robson

Para Anunciar:
2823-0828 / 2823-0829
2823-0835 / 2823-0836 / 2823-0837
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Para anunciar ligue: (11) 2823-0800
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das da sessão de iniciativa dos deputados
Erika Kokay (PT-DF) e
David Miranda (PSOL-RJ), entre outros.
“Vamos fazer várias
rebeliões inspiradas
em Stonewall todos
os dias até que esse
Congresso faça as leis
necessárias”,
disse
Daniela Mercury. “Eu
era casada com um
homem, e quando casei com Malu (Verçosa, jornalista esposa
de Daniela), perdi todos os meus direitos”,
disse.
A ex-deputada Iara
Bernardi (PT-SP), autora do projeto de lei
que criminaliza a homofobia, também foi
uma das homenageadas.

‘Desisto de entender o povo’, diz Anitta
após críticas por receber fãs sem sorrir
dos comentários satirizando a situação, alguns perfis
saíram em defesa da cantora, que também se pronunciou sobre o assunto.
Anitta se expressou: “e
tem alguém falando mal
dessa situação onde eu

tirei foto com dezenas de
fãs que me esperavam no
aeroporto às 6 da manhã
depois de um show sem
ter dormido ainda nem
uma hora sequer? Se tiver
aí, eu realmente desisto de
entender o povo”.
Reprodução

Um vídeo no qual Anitta
posa para fotos com fãs viralizou no último fim de semana, quando internautas
criticaram a cantora por estar com a “cara fechada” e
supostamente receber os
fãs de má vontade. Apesar

Ludmilla diz que perdeu contratos
após assumir namoro com bailarina
Ludmilla surpreendeu ao
revelar que estava namorando uma de suas bailarinas, Brunna Gonçalves,
no início do mês. Neste domingo, 23, em entrevista
para a revista Ela, a cantora
disse que leva uma carga
de preconceitos com ela,
além de ter perdido alguns
contratos de trabalho após
anunciar a orientação sexual. “É muito ruim viver
escondendo quem você
realmente é, vivi por muito
tempo essa angústia. Já
sou uma pessoa que carrega uma mochila lotada
de preconceitos. Negra,
funkeira, periférica e bissexual”, afirmou.
A cantora disse que
houve mudanças na vida
profissional dela após o
anúncio do namoro. “Apareceram várias pessoas
querendo fazer comerciais, dar patrocínios, mas
também perdi contratos.
Mas estamos realizadas
em viver o que sempre sonhamos, sem precisar nos
esconder”, disse.

Reprodução

Com a presença da
cantora Daniela Mercury e diversos representantes de entidades do movimento
LGBT, além de uma
bandeira com arco-íris, o plenário da Câmara dos Deputados
recebeu nesta segunda-feira, 24, uma sessão solene pelos 50
anos do Levante de
Stonewall.
O evento histórico
agora lembrado foi
uma série de manifestações de membros
da comunidade LGBT
contra uma invasão da
polícia de Nova York
que aconteceu em
1969 em um bar da cidade.
Daniela Mercury foi
uma das homenagea-

Lula Marques/Fotos Públicas

Com Daniela Mercury, Câmara celebra
50 anos de evento pelos direitos LGBT

