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Deputados aprovam privatização do 
Zoo, Safári e Jardim Botânico de SP
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Copa América provoca operação especial na cidade a partir de 6a

 Págs. 08 e 09
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Policiais Nota 10 do mês de
maio recebem homenagens
na sede do governo do estado

Suspeito de matar ator e os pais 
dele tem a prisão decretada, 
mas ainda continua foragido
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Os paulistas residentes na região metropolitana, em especial Guarulhos, onde está localizado o 
aeroporto, recebem mais poluentes das aeronaves e isso impacta na qualidade de vida Pág. 04

Moradores da Grande SP
morrem mais cedo por conta 
do Aeroporto Internacional

SP assina contrato para 
instalar portas automáticas
em 36 estações do Metrô
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[ Cena do dia ]

 Acidente simulado
Agentes da Ecovias realizam um simulado de acidente com carga peri-
gosa na Interligação Planalto, entre as Rodovias Anchieta e Imigrantes, 
em São Paulo, nesta quarta-feira (12). Foi usado no treinamento caminhão 
carregado de material químico, automóvel de passeio e um motociclista. 
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Deu sorte hoje?
Mega Sena

Concurso n° 2159
12/06/2019
14 - 26 - 35 - 38 - 45 - 53

 
Lotofácil

Concurso n° 1826
12/06/2019 
01 - 02 - 05 - 07 - 08
09 - 10 - 11 - 12 - 13
14 - 19 - 21 - 22 - 25

Lotomania
Concurso n° 1977 
11/06/2019
01 - 03 - 06 - 08 - 09
11 - 18 - 20 - 26 - 31
32 - 37 - 49 - 68 - 71
75 - 77 - 86 - 87 - 91

Dupla Sena
Concurso n° 1947
11/06/2019
Primeiro sorteio 
09 - 23 - 30 - 31 - 36 - 40
Segundo sorteio
17 - 21 - 28 - 29 - 42 - 47

Federal
Extração n° 05396
12/06/2019

Prêmios Principais
Prêmio Bilhete  Valor (R$)
1º   49634          500.000,00
2º  47385             27.000,00 
3º  40403             24.000,00
4º  92224              19.000,00
5º  19008              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 

Operação Montanha é 
lançada em São Paulo

Nesta quarta (12), o  gover-
nador João Doria apresen-
tou a Operação Montanha 
2019. Trata-se de um reforço 
à Operação Inverno, em vi-
gor nas estradas paulistas, 
que oferecerá mais segu-
rança e conforto aos turistas 
que se dirigem à região ser-
rana de Campos do Jordão, 
principal destino da tempo-
rada em São Paulo.

Somente na Rodovia Flo-
riano Rodrigues Pinheiro 
(SP 123), principal acesso a 
Campos do Jordão, são es-
perados 60 mil veículos por 
fi m de semana durante a 
temporada de inverno, um 
aumento de 49%.

O governador João Doria e o 
secretário da Segurança Públi-
ca, general João Camilo Pires de 
Campos, homenagearam nesta 
quarta-feira (12) integrantes das 
polícias Civil, Militar e Técnico-
-Científi co com o certifi cado Poli-
cial Nota 10. A cerimônia foi reali-
zada na sede do governo de São 
Paulo, no Palácio dos Bandeiran-
tes.

“A Polícia Militar, a Polícia Civil, 
o Corpo de Bombeiros e a Polícia 
Técnico-Científi ca representam 
um orgulho para os brasileiros de 

São Paulo. São as melhores polí-
cias e os melhores em cada uma 
das suas áreas”, disse Doria.

Foram destacadas ocorrências 
que envolveram policiamento os-
tensivo, investigação e inteligên-
cia policial, resultando em prisões 
e salvamentos, além do bom de-
sempenho das funções policiais.

“Os senhores estão homena-
geando também os policiais civis, 
militares e técnico-científi cos de 
todas as instituições. Aos homena-
geados, o meu abraço e a minha 
gratidão”, afi rmou o secretário.

Policiais Nota 10 do mês 
de maio recebem
homenagens no Palácio
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O Tribunal de Justiça de São 
Paulo (TJ-SP) decretou na noite da 
terça-feira, 11, a prisão temporária 
do comerciante Paulo Cupertino 
Matias, de 48 anos, suspeito de 
matar a tiros o ator Rafael Henri-
que Miguel, de 22, e os pais dele, 
João Alcisio Miguel, de 52, e Mi-
riam Selma Miguel, de 50. O crime 
aconteceu neste domingo, 9, e 
desde então Matias está foragido.

A decisão é assinada pela juíza 
Débora Faitarone, do 1º Tribunal 
do Júri de São Paulo. Na terça, 
agentes da Polícia Civil fi zeram 
buscas no bairro do Jardim Pe-
dreira, na zona sul de São Paulo, 
região onde o crime aconteceu, 
para tentar localizar o comercian-
te.

Usado por Matias para fugir 
do local dos assassinatos, um 
Volkswagen Up, de cor vermelha 

e com a placa clonada, foi loca-
lizado pelos investigadores na 
tarde de terça. O carro havia sido 
abandonado na Avenida Batista 
Maciel, próxima à Estrada do Alva-
renga. No dia do crime, Rafael foi 
encontrar com a namorada, Isabe-
la Tibcherani, de 18 anos, em uma 
praça perto da casa dela. Depois, 
o casal foi levado pelos pais do 
garoto até a casa de Matias, que 
é pai de Isabela. 

Segundo as investigações, Ma-
tias não aceitava o relacionamen-
to entre a fi lha e o ator. Descrito 
como "possessivo", o comerciante 
não deixava Isabela sair de casa 
e a "vigiava de perto", de acordo 
com familiares. Ainda do lado de 
fora do portão, Rafael e os pais 
foram baleados pelo comerciante 
e morreram na hora. Matias fugiu 
logo em seguida.

Justiça decreta prisão de suspeito de 
matar ator de 'Chiquititas e seus pais
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Bolsas de atéBolsas de atéBolsas de até
100%*
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às 10 horas
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às 19 horas
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Provas

Vestibular 2019.2
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*R$ 179,00 *

0800 771 2242
vestibular.grupouniversidadebrasil .com.br
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Wellington Alves
wellington.alves@freesaopaulo.
com.br.

O Aeroporto Internacional 
de São Paulo, em Guarulhos, 
na Grande S. Paulo, traz sérios 
danos para os moradores de 
Guarulhos e região metropoli-
tana. O alto número de aero-
naves que pousam e decolam 
na cidade gera diversos focos 
de poluição e danos ambien-
tais. Isso impacta diretamente 
a qualidade de vida de milha-
res de pessoas que sequer 
utilizam o GRU Airport.

Há dez anos, o Ministério 
Público do Estado de São 
Paulo deu início a diversas 
ações para responsabilizar as 
empresas aéreas para com-
pensarem os prejuízos cau-
sados aos paulistas. O caso 
está no Superior Tribunal de 
Justiça (STJ), que vai analisar 
pedido do Ministério Público 
Federal para levantamento 

do impacto ambiental das 
atividades aeroportuárias em 
Guarulhos.

Segundo a Cetesb (Compa-
nhia Ambiental do Estado de 
São Paulo), a qualidade do ar 
na região metropolitana de 
São Paulo é moderado. 

Ex-secretário de Meio Am-
biente de Guarulhos, o advo-
gado, especialista no tema, 
Alexandre Kise (foto abaixo) 
sacramenta que os paulistas 
morrem mais cedo por cau-
sa do aeroporto. “Os aviões 
usam a maior potência do 
motor nas decolagens e ater-
rissagens. São muitos poluen-
tes jogados no ar”, conclui.

No caso do Aeroporto de 
Congonhas, na zona sul da 
capital paulista, os impactos 
ambientais também existem, 
mas não há informação de 
empenho das autoridades 
para minimizar esse problema.
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Estudo aponta poluentes 
jogados pelos aviões

O médico José Rocco Jú-
nior, em sua tese de mestra-
do na Faculdade de Medici-
na da Universidade de São 
Paulo, analisou os efeitos 
da poluição atmosférica no 
Aeroporto de Guarulhos. 
Ele elencou os principais 
poluentes despejados pelas 
aeronaves. 

• Dióxido de nitrogênio – 
Formado pela combustão 
dos motores. Traz danos ao 
sistema respiratório.

• Ozônio – Apresenta al-
tos níveis em áreas urbanas. 

Causa danos ao sistema res-
piratório e possui potencial 
cancerígeno.

• Material particulado – 
Partículas fi nas de sólidos e 
líquidos que fi cam suspensos 
no ar. São provenientes da 
exaustão dos escapamentos 
dos veículos automotores. 
Apresenta potencial cancerí-
geno e mutagênico.

• Elementos traço (me-
tais pesados) – Poluem a 
água e contaminam os ali-
mentos. Pode afetar a saú-
de humana.

Paulistas morrem mais cedo 
por conta do Aeroporto 
Internacional na Grande SP

Questionadas, as prefei-
turas de Guarulhos e São 
Paulo não se pronunciaram. 
A Infraero, responsável pelo 
Aeroporto de Congonhas, 
também deixou de responder 
as perguntas da reportagem.

O GRU Airport, em nota, in-

formou que “vem prestando 
todos os esclarecimentos à 
Câmara Municipal de Gua-
rulhos sobre o cumprimento 
das obrigações previstas no 
Termo de Ajustamento de 
Conduta (TAC) fi rmado com a 
Cetesb”.

Lado dos envolvidos

A burocracia da Justiça 
brasileira tem favorecido 
as empresas aéreas, que 
não precisam arcar com 
medidas mitigadoras pelo 
impacto ambiental causa-
do no território paulista, 
em especial em Guarulhos. 

A decisão mais recente, 
do desembargador Nery 
da Costa Júnior, vice-pre-
sidente do Tribunal Regio-
nal Federal da 3ª Região 
(TRF-3), autorizou a ela-
boração de estudos dos 
danos ambientais gerados 
pelos aviões. O caso vai 
para o Superior Tribunal 
de Justiça (STJ).

Em 2010, o promotor Ri-

cardo Manoel Castro, do 
Ministério Público do Es-
tado, propôs várias ações 
civis públicas contra em-
presas aéreas pelos da-
nos ambientais. 

Nestes casos, os proces-
sos foram direcionados à 
poluição do ar, sem tratar 
as questões sonoras, que 
atingem vários bairros de 
Guarulhos, como o Bom 
Clima e o Taboão.

O Tribunal de Justiça 
de São Paulo deu pare-
cer favorável à Promoto-
ria. Entretanto, a Agência 
Nacional de Aviação Civil  
(Anac) entrou no caso, o 
que invalidou a decisão 

da Justiça estadual e le-
vou as ações à Justiça 
Federal.

No ano passado, o TRF-
3 entendeu que a adoção 
de medidas mitigadoras 
poderia trazer prejuízo 
ao desenvolvimento na-
cional. Mas a procurado-
ra regional da República 
Fátima Aparecida Borghi, 
conseguiu uma liminar 
para retornar o processo à 
primeira instância da Jus-
tiça Federal, com a análise 
dos impactos ambientais 
à população, antes que 
haja uma decisão fi nal. As 
empresas tentam barrar o 
reinício da ação no STJ.

Batalha jurídica dura quase uma década e favorece as empresas
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Assembleia aprova projeto de lei 
de privatização o Zoológico de SP

Por 64 votos a favor e 13 
contra, a Assembleia Le-
gislativa do Estado de São 
Paulo (Alesp) aprovou na 
noite desta terça-feira, 11, 
o projeto de lei do gover-
nador João Doria (PSDB) 
que pretende conceder o 
Zoológico, o Zoo Safári e o 
Jardim Botânico à iniciativa 
privada por 35 anos. A As-
sociação de pesquisado-
res Científi cos do Estado 
de São Paulo (APqC) reali-
zou protestos no plenário 
contra à concessão.

De acordo com a propos-
ta, será permitida a explo-
ração do Zoológico e Zoo 
Safári, do Jardim Botânico 
e de atividades de educa-
ção ambiental, recreação, 

lazer, cultura e ecoturismo 
no local. 

A partir de agora, o gover-
no deve defi nir o modelo de 
concessão que será usado 
no processo de licitação. A 
expectativa é de que o edi-
tal seja lançado no início de 
2020. O investimento míni-
mo previsto nos três equipa-
mentos é de R$ 60 milhões 
por ano. A parte de pesqui-
sa dos três parques continu-
ará sob responsabilidade do 
governo estadual. 

Com a concessão, a ex-
pectativa do governo es-
tadual é economizar R$ 4 
milhões anuais - valor do 
défi cit do Jardim Botânico. 
O Zoológico tem superávit 
de R$ 1 milhão por ano. Por 

ano, o Zoológico e o Zoo 
Safari recebem 1,3 milhão 
de visitantes.

Apesar de algumas mudan-
ças no texto original enviado 
pelo governo do estado, o 
prédio do Instituto de Botâni-
ca não foi retirado do proje-
to. E, por isso, pesquisadores 
ligados ao instituto afi rmam 
que a concessão pode afetar 
a autonomia para a realiza-
ção de pesquisas.

A versão aprovada nesta 
terça-feira afi rma que a “au-
tonomia técnico-científi ca” 
e o “direito do Estado à 
propriedade intelectual das 
pesquisas desenvolvidas 
pelo Instituto de Botânica e 
Fundação Parque Zoológi-
co” devem ser preservadas.

O governo de São Paulo 
anunciou um contrato de 
R$ 342 milhões com o Con-
sórcio Kobra para instalação 
de portas automáticas em 
88 fachadas de 36 estações 
das linhas 1-Azul, 2-Verde e 
3-Vermelha, do Metrô. 

De acordo com o Metrô, os 
equipamentos de seguran-
ça permitirão a redução do 
número de interferências na 
via, aumentando a regulari-
dade da circulação dos trens 
e a segurança dos usuários

No prazo de quatro anos e 
meio, a empresa selecionada 
por meio de licitação irá pas-
sar por todas as etapas de 
execução: desenvolvimento 
e aprovação dos projetos 
executivos; fabricação e ins-
talação das portas de plata-

forma; testes, comissiona-
mento e operacionalização 
do sistema. 

De acordo com o contrato, a 
empresa também implantará 
uma plataforma de monitora-
mento remoto do sistema dos 
equipamentos no Centro de 
Controle Operacional (CCO) 
do Metrô, além da disponibi-
lização de simuladores nos 
pátios Jabaquara e Itaquera, 
que servirão como plataforma 
de reparos de manutenção 
e também para treinamentos 
técnicos e operacionais.

As portas deverão ter 2,10 
metros de altura, sensor de 
presença de pessoas no 
vão entre os trens e as por-
tas, transparência mínima de 
70% nas áreas das fachadas, 
além de uma estrutura mo-

dular que permita a monta-
gem por etapas, facilitando 
a logística de instalação e 

diminuindo as interferências 
na operação ao longo do 
processo.

SP assina contrato para instalar portas 
automáticas em 36 estações do Metrô
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CB 250 Twister CBS 19/19 à vista R$ 15.263,00 ou entrada de R$ 6.106,00 + 48X R$ 329,65 financiamento Banco Honda, taxa de juros de 2,10% a.m e 25,19% a.a, valor total à prazo R$ 21.929,20. PCX 19/19 à vista R$ 12.718,00 ou entrada R$ 5.100,00 
+ 50X R$276,90, financiamento Banco Honda taxa 2,19% a.m. e 29,69% a.a, total a prazo R$ 18.900,00. Promoção válida de 01/06 a 30/06/2019 ou até o término do estoque nas concessionárias participantes. Quantidade disponível: 03 unidades ou término 
do estoque. Óleo grátis a partir da 3a revisão, conforme manual do fabricante. Imagens ilustrativas. Nos reservamos o direito de corrigir possíveis erros gráficos.

TODOS JUNTOS FAZEM UM TRÂNSITO MELHOR

JARDINS 2178-0909
3509-9500

2184-7373 4143-8060

4668-5525 4619-9880

INTERLAGOS
COTIA ITAPEVI

ITAPECERICA JANDIRA

Veja as estações que 
vão ser benefi ciadas

As estações benefi ciadas 
são: Ana Rosa, Anhanga-
baú, Armênia, Artur Alvim, 
Belém, Brás, Bresser-
-Mooca, Carandiru, Carrão, 
Conceição, Consolação, 
Guilhermina Esperança, 
Jardim S. Paulo, Liberdade, 
Luz, Marechal Deodoro, 
Paraíso, Parada Inglesa, 
Patriarca, Pedro II, Penha, 
Portuguesa-Tietê, Praça da 
Árvore, República, Santa 
Cecília, Santa Cruz, San-

tana, São Bento, São Jo-
aquim, São Judas, Saúde, 
Sé, Tatuapé, Tiradentes, 
Vila Mariana e Vergueiro.

Algumas estações já con-
tam com o sistema de segu-
rança: Sacomã, Tamandu-
ateí e Vila Prudente (Linha 
2-Verde); Vila Matilde (Linha 
3-Vermelha); Adolfo Pinhei-
ro (Linha 5-Lilás); todas das 
linhas 4-Amarela e 15-Prata 
contam com portas de pla-
taforma.
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3512 0151 | 4004-9000
mrv.com.br/grandreservapaulista

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

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

Consulte memorial descritivo da sua unidade e confira todos os itens do condomínio. Este material tem caráter 
meramente ilustrativo por se tratar de bem a ser construído. O mobiliário e os equipamentos não fazem parte 
do contrato de compra e venda. Os materiais e cores representados poderão sofrer pequenas alterações sem 
prévio aviso em função da disponibilidade dos mesmos no mercado. Contrato padrão e demais condições 
estão disponíveis em nosso plantão de vendas. As condições ora indicadas poderão sofrer alterações sem 
prévia comunicação ou anuência dos interessados, para adequação ao mercado. *Consulte condições de 
financiamento e/ou as condições do subsídio dentro do seu perfil, nos nossos plantões. Oferta válida até 
30/06/2019 ou enquanto durarem os estoques. Esta oferta não é cumulativa com outras promoções. Registro 
de Incorporação nº: R.01/169.167 - SPAZIO ALTO DO MIRANTE de São Paulo-SP.

SEGURANÇA
ESPECIALIZADA

60X
ENTRADA EM ATÉ

Consulte condições.
GRÁTIS
DOCUMENTAÇÃO

Consulte condições de financiamento dentro do seu perfil.
29SUBSÍDIOS 

DE ATÉ

MILR$

2 dorms. 
• Lazer equipado 

• Área verde

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

REGIÃO DE PIRITUBA

O BAIRRO PLANEJADO  
MAIS MODERNO DE SP ESTÁ  
COM AS OBRAS ACELERADAS.
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Governo de São Paulo anuncia operação 
para os jogos da Copa América na capital

O governador João Do-
ria e os secretários de 
Transportes Metropoli-
tanos, Alexandre Baldy, 
e da Segurança Pública, 
general João Camilo Pi-
res de Campos, anuncia-
ram nesta quarta-feira (12) 
o esquema especial de 
transporte público e de 
segurança que a capital 
paulista terá para os jogos 
da Copa América.

“É a primeira vez que 
São Paulo faz um progra-
ma tão amplo de segu-
rança, envolvendo Polícia 
Militar, Polícia Civil, Cor-
po de Bombeiros, Polícia 
Científi ca, Guarda Civil 
Metropolitana, transporte 
urbano, da Prefeitura de 
São Paulo, e a linha de tri-

lhos, com CPTM e Metrô, 
pelo Governo do Estado”, 
afi rmou o Governador.

Nesta sexta-feira (14), 
dia de abertura do torneio 
de futebol, os torcedores 
que forem ao estádio do 
Morumbi contarão com 
uma operação especial. 
A estação mais próxima é 
a São Paulo-Morumbi, na 
Linha 4-Amarela, operada 
pela ViaQuatro, que fi cará 
aberta até 1h de sexta para 
sábado. Também está ga-
rantida a integração nas 
estações de transferência 
com as linhas do Metrô e 
da CPTM.

“Na próxima sexta-feira 
(14), teremos uma opera-
ção diferenciada para que 
haja reforço de quatro ve-

zes do efetivo de seguran-
ça e ampliaremos o horário 
do Metrô e CPTM até 1h”, 
declarou Alexandre Baldy.

O jogo de abertura en-
tre Brasil e Bolívia será às 
21h30. É recomendado aos 
torcedores que evitem o 
horário de pico (entre 17h 
e 19h30). Na saída do jogo, 
haverá controle de acesso 
e os passageiros deverão 
embarcar na estação São 
Paulo-Morumbi pela Aveni-
da Jorge João Saad.

A estratégia especial 
montada para a partida en-
volve também o reforço do 
quadro de funcionários de 
atendimento e agentes de 
segurança em São Paulo-
-Morumbi e nas estações 
de conexão entre linhas.

A operação especial 
contará com um trem 
ambulância, equipado 
pelo Grupo de Resgate 
e Atendimento às Urgên-
cias (Grau), da Secreta-
ria de Estado da Saúde, 
preparado para atender 
emergências. É uma es-
tratégia preventiva para 
a necessidade de socor-
ro em massa. Para ga-
rantir a segurança dos 
participantes, as polícias 
Militar, Civil e Técnico-
-Científica se juntaram a 
outros 21 órgãos em uma 
operação interagências. 
A Operação Copa Amé-
rica inclui áreas como 
aeroportos, hotéis, cen-
tro de treinamentos e os 
estádios que receberão 
as partidas na capital – 
Morumbi e Arena Corin-
thians.

“Estamos há quatro me-
ses trabalhando no es-
quema de segurança da 
Copa América. Para o pri-
meiro dia, teremos 3.016 
profissionais envolvidos 
com a segurança e serão 
754 viaturas”, salientou o 
general João Camilo Pi-
res de Campos.

A PM ficará responsável 
pelo policiamento pre-
ventivo e ostensivo com 
o efetivo regular e 60 

vagas de Diária Especial 
por Jornada Extraordiná-
ria de Trabalho (Dejem), 
além de outras equipes 
da Corporação. No Cen-
tro Integrado de Coman-
do e Controle (CICC) ha-
verá ainda uma central 
de monitoramento envol-
vendo todas as agências 
participantes.

Os PMs da operação 
farão varreduras anti-
bomba e escoltas de de-
legações. O Comando de 
Policiamento de Trânsito 
(CPTran) participará com 
a distribuição de seu efe-
tivo nas rotas previstas 
e nos bloqueios opera-
cionais no entorno dos 
estádios.

O Corpo de Bombei-
ros integrará a operação 
auxiliando no estabe-
lecimento de medidas 
para abandono de área 
em caso de necessida-
de, combate e extinção 
de focos de incêndios, 
socorro às vítimas, in-
clusive em acidentes de 
estruturas colapsadas e 
eventos de contamina-
ção por agentes quími-
cos, biológicos, radioati-
vos e nucleares, além de 
protocolos para manejo 
de materiais contamina-
dos.

Esquema contará com Trem 
Ambulância e apoio do Grau
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A frota de trens na Li-
nha 4-Amarela será am-
pliada para garantir um 
intervalo de três minu-
tos entre as composi-
ções na saída do jogo. 
Na CPTM, a estação Pi-
nheiros terá reforço de 
funcionários e a Linha 
9-Esmeralda contará 
com trens reservas para 
reforçar o serviço, em 
caso de aumento do vo-
lume de passageiros. 

Nas estações de in-

tegração com o Metrô 
também haverá reforço 
de funcionários.

Para os jogos que 
acontecerão na Arena 
Corinthians, a CPTM 
ativará o Expresso da 
Copa, com trens sain-
do da estação Luz dire-
tamente para Itaquera 
pela Linha 11-Coral. 

Em cada jogo serão 
três viagens do expres-
so, de 30 em 30 minu-
tos, a partir de duas ho-
ras antes dos jogos. A 
operação foi realizada 
anteriormente na Copa 
do Mundo de 2014, com 
plena aceitação dos 
passageiros e torcedo-
res.

No Metrô, a Linha 
3-Vermelha contará com 
cinco trens reservas 
para o transporte dos 
passageiros em caso de 
necessidade, além de 
reforço de funcionários 
nas principais estações. 

Para a chegada ao 
jogo, é recomendada a 
utilização da estação Ar-
tur Alvim aos torcedores 
com ingressos para o 
setor Oeste do estádio, 
enquanto Corinthians-
-Itaquera deve ser usa-
da por quem vai ao o 
setor Leste.

Metrô e CPTM terão reforços de segurança e  funcionários
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Abertura do torneio terá 10 minutos 
de duração, astros e muita tecnologia

Com 400 pessoas em 
cena, 100 músicos e mui-
ta tecnologia, a cerimô-
nia de abertura da Copa 
América vai mostrar o so-
nho de 12 crianças, cada 
uma representando um 
dos países que participa-
rão da competição. 

Segundo os organiza-
dores da Copa, a his-
tória das crianças será 
contada em duas partes: 
a primeira, no início, e a 
segunda, no encerramen-
to da cerimônia, que terá 
início as 21h10 de sexta-
-feira (14), no estádio do 
Morumbi, em São Paulo.

Durante a cerimônia 
será cantada a música-
-tema da Copa América 
deste ano, Vibra Conti-
nente, escrita por Rafinha 
RSQ, Léo Santana, Karol 
G e Ovy On the Drums. 
A canção, que será inter-
pretada por Léo Santana 
e pela colombiana Karol 
G, mistura o swing latino 
e o funk.

A organização ainda 
não sabe quantos chefes 
de Estado vão partici-
par do jogo de abertura 
da Copa América, entre 

Brasil e Bolívia. Até este 
momento, apenas o pre-
sidente Jair Bolsonaro e 
o emir do Qatar, Tamim 
bin Hamad al Thani, con-
firmaram presença. 

Das 12 seleções que 
vão participar do even-
to, oito já estão no Brasil, 
e duas chegaram nesta 
quarta (12): Peru e Japão. 
As equipes do Paraguai e 
do Uruguai chegam nesta 
quinta (13).

Os portões do Morum-
bi serão abertos quatro 
horas antes do início do 
jogo entre Brasil e Bo-
lívia, marcado para as 
21h30. 

A mascote da compe-
tição é uma capivara, Zi-
zito, cujo nome recebeu 
65% dos votos em uma 
consulta nas redes so-
ciais. A outra opção de 
nome, Capibi, ficou com 
35% da preferência dos 
internautas.

Nesta quarta-feira, os 
artistas Léo Santana e Ka-
rol G, que interpretarão 
a música-tema da Copa 
América na cerimônia de 
abertura, e o ex-lateral 
da Seleção Brasileira 

Cafu, posaram no Mo-
rumbi, com a mascote, 
cujo nome homenageia o 
maior artilheiro da história 
da competição, Zizinho, 
que fez 17 gols e divide a 
liderança com o argentino 
Norberto Méndez.
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A Polícia Civil terá equi-
pes táticas nos estádios, 
inclusive com atiradores 
de elite. A instituição tam-
bém atuará no entorno 
dos locais dos jogos com 
o objetivo de combater 
“flanelinhas” e a venda 
irregular de ingressos. 
O efetivo será reforçado 
nos plantões das delega-

cias nas regiões dos es-
tádios. Além disso, será 
instalada uma delegacia 
móvel do lado externo 
dos locais.

As equipes de peritos 
criminais, da Superinten-
dência de Polícia Técnico-
-Científica, ficarão à dis-
posição das autoridades 
de polícia judiciária nos 

locais de jogos em dias de 
partida. Fazem parte da 
operação interagências, 
além das polícias Militar, 
Civil e Técnico-Científica, 
a Polícia Federal e Rodo-
viária Federal, a Guarda 
Civil Metropolitana (GCM), 
a Defesa Civil Estadual e 
Municipal e a Secretaria 
da Saúde Estadual.

Polícia irá combater ‘fl anelinhas’ no estádio
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[ horóscopo ]

virgem

Sua sensibilidade óbvia o 
empurra na direção de outras 
pessoas de disposição simi-
lar. Não dê ouvidos a todas 
as opiniões das pessoas 
que o cercam. É melhor ir ao 
médico e evitar conselhos de 
outras pessoas.

Você impõe suas ideias 
sem perceber. Seja fl exível 
e tudo vai correr sem 
problemas. A fadiga o está 
prendendo fi sicamente e 
você precisa recuperar o 
sono atrasado para poder 
começar de novo.

Você vai se sentir mais se-
guro de si. É hora de tomar 
uma decisão importante. 
Você tende a duvidar muito 
porque analisa demais as 
coisas, encontre a fonte de 
confi ança dentro de si.

Você tem ideias concre-
tas, especialmente para os 
seus projetos. A sorte esta-
rá do seu lado em todas as 
suas aplicações. Você está 
em melhor forma. Coma 
mais vegetais.

Seu estado de ânimo 
será dinâmico. Suas 
ações estão em sintonia 
com o seu ego básico 
e isso o torna dinâmico 
hoje. Você está inunda-
do com uma sensação 
de bem-estar! 

O entusiasmo que você 
está mostrando formará um 
cenário em todas as áreas de 
sua vida. Você deve ter um 
outro olhar para o ritmo de 
sua rotina para encontrar um 
melhor equilíbrio e uma vida 
mais estável.

Você está mais impul-
sivo do que o habitual. 
Evite esportes radicais 
e discussões tempestu-
osas. Você está mais à 
vontade consigo mesmo 
e vai ser melhor em ouvir 
as suas necessidades.

Cuidado com distrações ou 
omissões de todos os tipos. 
Concentre-se particularmente 
em seus cálculos. Você está 
mostrando bom senso ao 
liberar energia hoje e está vol-
tando a ter uma abordagem 
equilibrada.

Seu humor pode causar 
faíscas hoje. Você precisa 
de paz e tranquilidade e 
evitar discussões inúteis. 
Você precisa sair mais, isso 
vai ajudar você a recarregar 
suas baterias. 

Hoje o dia será muito 
animado. Os encontros 
serão agradáveis e refor-
çarão sua confi ança. Você 
precisa encontrar um 
equilíbrio entre a refl exão 
e a ação, entre a atividade 
física e o relaxamento. 

Sua lucidez vai fazer com 
que você se sinta muito 
útil, por isso não hesite em 
expressar sua opinião, o seu 
realismo não falhará. Será fácil 
mergulhar em um trabalho 
que use o seu cérebro. 

Você vai se deparar 
com uma situação em 
que não será capaz de 
agir sozinho. Seja sensato 
com os alimentos, é ten-
tador se comportar mal, 
mas o seu fígado precisa 
de um descanso.

áries

libra escorpião sagitário capricórnio aquário peixes

touro gêmeos câncer leão

Carga Explosiva
Globo, 2h39 The Transpor-

ter. EUA/França. Ação. Dire-
ção Corey Yuen. Com Jason 
Statham, Shu Qi. Ex-soldado 
do exército norte-america-
no, que agora trabalha como 
transportador, descobre em 
sua carga uma bela garo-
ta, que está presa. Após sol-
tá-la, eles precisam fugir de 
um chefão do crime asiático 
e também de um policial, que 
desconfia que ele esteja en-
volvido em atividades ilegais.

[ fi lmes ] 

Foto: Divulgação
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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

Anuncie no

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 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

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!
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Jornal

ANUNCIE
2823-0828
2823-0837

PARA ANUNCIAR
CHAME NO WHATSAPP:

95127-3215

   EMPREGOS 
 PRECISA-SE 

 TRINTÃO BOMBANDO 
NO CENTRO DE SP 
 Venha ganhar muito di-
nheiro rápido. F:99998-
1940 Priscila 

 RAPAZES PARA CASA 
PRIVÊ 
 Discretos p/ atender ho-
mens, ótimos ganhos. 
F:11 2976-1543 

871
Realizamos 

todos 
os seus 

desejos e 
fantasias.

Prazer 
garantido!

LOIRA 
MULATA 
MESTIÇA 

RUIVA
9h ás 22h 

seg á sáb. Dom até ás 20h.

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

ALUGO QUARTO 
MOBILIADO P/ RAPAZES

Incluso água, 
luz, Wi-fi.

 R$500,00.

F: 97614-3594

R: 21 de Abril, 
Nº190.

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

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

Ambiente Aconchegante
Melhor Casa de Santana

VENHA CONHECER 
15 LINDAS GAROTAS

2609-2878
3926-4551
94036-9530
97247-2761

Churrasco Grátis
Sexta Sábado e Domingo
Ao Consumir 3 Cervejas

 

Taxa R$ 20,00

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

Rua Vergueiro nº170
(Estação São Joaquim)

ESPAÇO
VERGUEIRO

A descontração
você encontra

aqui no
paraíso das

ninfetas.

Para Galpões e Residências
Venha nos visitar em um de 

nossos endereços!

Rodovia Tancredo de Almeida 
Neves Nº 4800, Caieiras

Estrada velha de Campinas
(11) 94448-1631  
(11) 99902-1631

 estruturasmetalicasusadas
@bol.com.br

FEIRÃO DE 
MATERIAIS USADOS

Atendimento de Seg a Sex
08:00h ás 17:00h

Sábados até as 12:00h

JACK INDIA 
FOGOSA 

Anal é o meu forte + Amigas
Próximo ao metro Saúde.

Fotos e mais informações no 
whatsapp.

F: 97975-8959
(11)5677-4027

RETRO
ESCAVADEIRA

MARCA CASE. MOD 580L
ANO 1998. ÓTIMO ESTADO

11 3258-7206
11 99993-8253

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

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

VENDO LOJA
MÓVEIS USADOS

F: 98483-3838

Com 3 salões
bem sortidos.

Bom movimento,
aluguel compatível.

Arthur Alvim –
Vila Nhocuné

Motivo da venda, 
doença.

 IMÓVEIS 
 ALUGA-SE 

 VAGA P/ RAPAZ 
 Apto familiar. Próx mt 
Vergueiro F:3207-1493 
c/ Meire 

 VENDE-SE 

 TERRENOS GUARULHOS 
 Ótima localização há 
apenas 2 km da praça 
8 de dezembro. peq. 
entr. e mensais de 
R$720,00 Últimas unid. 
NÃO PERCAM! F:4969-
4226/4969-0884 www.
cooperterrahabitacio-
nal.com.br 

 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 

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

 SITIOS E CHÁCARAS 

 ESTIVA MG 
 2.000m² a 10.000m² 
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 

Classifi cados

2823-0828

ANUNCIOU

VENDEU

 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 

 DESVENDO SUA VIDA 
 Através do copo 
de água. F: 98285-
0337/93049-9195 

 AFASTO RIVAIS 
 Amarração defi nitiva, 
trabalho espiritual para 
todos os fi ns. (11)98431-
4008 

 IND. PROFISSIONAL 

 MASSAGEM 

 DANIEL FORMAN 
 Massagem sensual ati-
vo e passivo. F:96070-
3705 

 RECADOS 

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

 RELAX 

 TRAVESTI LÍVIA 
 Local discreto. Rua da 
Consolação. WhatsApp 
98114-8530    

 DAYANA ÍNDIA 
 Atendimento especial 
p Srs. Metrô Liberdade. 
F:2387-8749 

 VINTÃO SANTANA 
 Muitas garotas.1 drink 
grátis das 8/20 horas. 
Rua Darzan 311 Metrô 
Santana. F:2959-4068 

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

 CASA VINTÃO 
 Safadinhas e liberais. 
9/21h. Rua Clemente Al-
vares 380 Lapa. F:2901-
9140 

 NICOLI TRAVESTI 
 Metrô República F:3431-
9745 

 JAPA MESTIÇA 
 + amigas completas 
liberais. Ac cartões. 
3034-6087/97800-4181 

 SERVIÇOS 

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


