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1. Tiggo 2 1.5 Flex, manual, catálogo LOOK, cor sólida, 0 km, ano/modelo 2019/2019, a partir de R$ 60.490,00 (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 dezembro 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 31/07/2019, 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 31/07/2019, 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). 10. CAOA CHERY ASSISTANCE – Assistência 24 Horas oferecida pela CAOA CHERY aos proprietários de veículo da marca, válido por 
12 meses a partir da entrega da primeira venda do veículo assistido. Para acionamento do serviço de assistência e para mais informações, entre em contato pelo telefone 0800-772-4379. Atendimento disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Válido em todo o território nacional. Consulte condições no Manual do Proprietário. 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 31/07/2019 ou enquanto durarem os estoques. Para mais informações, acesse www.d21motors.com.br. 

COMPLICADO
ESCOLHER?

DESCOMPLIQUE.

A MELHOR ESCOLHA.

FINALISTA DO MAIOR 
PRÊMIO DO MERCADO 

AUTOMOTIVO BRASILEIRO.

planos
especiais

cliente pcd

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

CONSULTE
CONDIÇÕES ESPECIAIS 

PARA PESSOA JURÍDICA.

IMPERDÍVEL
R$60.490

C O N S U L T E  V E R S Õ E S

A PARTIR DE

BÔNUS NA TROCA DO SEMINOVO

RECOMPRA 

GARANTIDA
ENTRADA + 24x

TAXA 0%
CENTRAL MULTIMÍDIA 9”

GRÁTIS
1ª PARCELA

DEZEMBRO 
2019

SEGURO TOTAL

8x R$124,88

R$999,00
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REVOLUÇÃO CONSTITUCIONALISTA

Pesquisa Datafolha também constatou que rejeição à medida caiu de 51% para 44%; já o 
presidente Jair Bolsonaro disse estar confi ante na aprovação do projeto em dois turnos

Cresce de 41% para 47% 
apoio da população à 
reforma da Previdência 
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Governo de São Paulo 
amplia vacina contra o 
sarampo em 5 cidades
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Em Londres, governador 
anuncia investimentos de
R$ 100 mi para fábrica

 Pág. 08

IBGE publica edital para 
contratar 400 analistas
para o Censo 2020

 Pág. 08

M
a

rc
e

lo
 C

a
m

a
rg

o
/A

B
r

Frio faz seis mortes em São Paulo
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[ Cena do dia ]

Com a vinda das férias, é pre-
ciso manter a atenção com a 
segurança. Para não estragar 
um dos períodos mais espera-
dos pelas crianças e até mesmo 
pelos jovens, algumas medidas 
funcionam bem para evitar crimes 
durante o período longe das es-
colas. E é nesta época que as 
viagens ocorrem e as casas fi cam 
vazias, especialmente na capital.   

Desta forma, é indicado de-
senvolver uma série de medidas 
que não custam caro e podem 
dar um ótimo resultado. Caso as 
famílias optem em se ausentar da 
residência por até um mês, o ideal 
é suspender, temporariamente, as 
assinaturas de revistas e jornais. 
Isso evitará aquela sensação de 
imóvel desabitado.

Uma outra dica é que os viz-
inhos sejam avisados que a casa 
fi cará fechada. Obviamente que 
não é necessário alertar a todos, 
mas sim o mais próximo e aquele 
que se tem mais intimidade. Isso 
porque o vizinho poderá avistar 
uma situação suspeita e avisar a 
polícia. Se for casa, os sensores 
de presença, que iluminam calça-
das,  podem ajudar a prevenir del-
itos e não têm custo tão elevado. 

Não deixe as luzes acesas. 
Essa ação nem sempre dá certo. 
Se for em prédio, comente com 
o vizinho de porta que sua via-
gem será iniciada e que, caso ele 
presencie algo diferente, entre 
em contato. Não deixe chave na 
portaria e sim com parentes, caso 
tenha alguma emergência.

Um sistema adotado pelos pau-
listas tem obtido resultados sur-
preendentes com a segurança. 
Trata-se do Programa Vizinhança 
Solidária, quando uma rede de 
moradores, tanto de casas como 
de prédios, se comunicam e tem 
o contato direto com o policial 

militar que faz a ronda em deter-
minado bairro. Todos os imóveis 
adeptos possuem expostas 
em muros e guaritas uma placa 
plástica com o dizer: "Programa 
Vizinhança Solidária". Não é ne-
cessário mensalidade. O objetivo 
é um cuidar do outro, sem que se 
perca a privacidade. 

Já deixando a cidade e ao 
chegar à casa de veraneio, por 
exemplo, a segurança também 
não pode fi car de lado. Quando 
entrar e sair, fi que atento com 
os portões: verifi que se pessoas 
estranhas estão rondando a rua. 
Não deixe as portas apenas en-
costadas, mesmo que a região 
seja tida como tranquila, como é 
o caso de muitas praias. Em caso 
suspeito, avise a Polícia Militar 
pelo 190.

Quando for sair com a família, 
ao escurecer, evite ostentar mui-
tas joias e relógios. Leve somente 
o necessário para sua diversão: 
pouco dinheiro é o ideal e, se 
possível, mantenha cartões de 
crédito guardados em casa. Leve 
poucos pertencer. Se estiver com 
crianças pequenas na praia ou lo-
cais com muita gente, procure uti-
lizar no pulso delas uma pulseira 
de identifi cação.  

Os celulares também são fa-
tores de risco: hoje nós temos um 
objeto bem pequeno nas mãos 
mas que vale muito. Portanto, 
não exponha o aparelho e evite 
fotografar pontos que não este-
jam próximos às bases policiais. 
Cuidar da família é fundamental 
para que as férias tragam boas 
recordações. A Polícia Militar está 
presente para proteger a popu-
lação. Lembre-se de que, diante 
de qualquer abordagem, nunca 
reaja! Sua vida vale muito mais e 
seus parentes não podem fi car 
expostos.

Tempo de férias. E de 
segurança redobrada

Coronel Alvaro Camilo
Secretário-Executivo da Polícia Militar

Artigo
[ opinião ]

 Trem da história

Historiadora observa possíveis marcas de balas na entrada do túnel 
da Estrada de Ferro Sul Mineira, que liga Cruzeiro a Santa Rita do 
Passa Quatro. Em 2020, as locomotivas voltarão a transpor um dos 
símbolos mais emblemáticos da Revolução de 1932
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LOTERIAS

Deu sorte hoje?
Mega Sena

Concurso n° 2166
06/07/2019
03 - 19 - 34 - 44 - 56 - 58

 
Lotofácil

Concurso n° 1837
08/07/2019 
01 - 04 - 05 - 06 - 08
09 - 11 - 12 - 13 - 14
15 - 16 - 21 - 24 - 25

Lotomania
Concurso n° 1984 
05/07/2019
00 - 08 - 10 - 17 - 24
29 - 35 - 39 - 42 - 43
55 - 74 - 75 - 78 - 79
85 - 86 - 89 - 92 - 94

Dupla Sena
Concurso n° 1957
06/07/2019
Primeiro sorteio 
04 - 16 - 17 - 23 - 33 - 48
Segundo sorteio
01 - 22 - 25 - 37 - 38 - 41

Federal
Extração n° 05403
06/07/2019

Prêmios Principais
Prêmio Bilhete  Valor (R$)
1º   22061          500.000,00
2º  73556             27.000,00 
3º  1709               24.000,00
4º  41013               19.000,00
5º  82320             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 
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Um morador de rua foi en-
contrado morto pela Polícia 
Militar na Marginal Tietê, pró-
ximo à ponte da Vila Maria, na 
zona norte da capital paulista, 
na noite desta segunda-feira, 
8. Com as baixas tempera-
turas que atingem a cidade 
desde a madrugada de sexta-
-feira, 5, essa é a sexta morte 
no Estado que pode estar re-
lacionada ao frio. 

Segundo a Secretaria de 
Segurança Pública (SSP), o 
homem, que ainda não foi 
identifi cado, foi encontrado 
por volta das 21h já sem vida 
pelos policiais. O caso foi re-
gistrado no 73º DP. 

Dados do Instituto Nacio-
nal de Meteorologia (Inmet) 
captados pela estação insta-
lada no Mirante de Santana, 
na zona norte, mostram que 
os termômetros registravam 
12ºC por volta do horário em 

que o homem foi encontrado 
morto. A temperatura na re-
gião chegou a 10ºC durante a 
madrugada de terça. Em São 
Mateus, no extremo leste da 
capital, a temperatura mínima 
registrada foi ainda menor, 
de apenas 8ºC. 

A capital já havia registrado 
outras três mortes em que o 
frio é a provável causa. Na 
manhã de sexta-feira, um 
morador de rua foi encontra-
do morto no Terminal da Bar-
ra Funda, na zona oeste de 
São Paulo. No mesmo dia à 
tarde, o corpo de um homem 
foi encontrado no bairro do 
Pari, no centro da capital. O 
corpo não apresentava sinais 
de violência. 

Na madrugada de sábado, 
um morador de rua na região 
de Itaquera, na zona leste, 
foi encontrado deitado na 
rua coberto apenas por um 

cobertor, próximo à estação 
Dom Bosco da CPTM. A Po-
lícia Civil está apurando os 
quatro casos, mas afi rma que 
o frio é a causa aparente. 

Um homem foi encontrado 
morto em frente a um posto 
de saúde em Santo André, 
no ABC Paulista, no domin-
go. O corpo foi encontrado 
enrolado em uma manta em 
frente ao Posto de Saúde 
da Família, no bairro Parque 
Novo Oratório 1 pela Polícia 
Militar. 

Uma mulher, também em 
situação de rua, foi achada 
morta em Assis (SP), no do-
mingo, quando a cidade re-
gistrou temperatura mínima 
de 3ºC na madrugada. Se-
gundo a Polícia Militar, Rozilda 
Maria Barreto, de 43 anos, foi 
encontrada por moradores 
na Av. Vila Prudenciana, sem 
qualquer marca de violência.

Cade condena 11 empresas 
por cartel de trens e metrô 
em SP e outros 3 estados

O Conselho Admi-
nistrativo de Defesa 
Econômica (Cade) 
condenou 11 empre-
sas e 42 pessoas fí-
sicas por formação 
de cartel de trens e 
metrô em São Paulo 
e outros três Estados 
(DF, MG e RS). As mul-
tas aplicadas somam 
R$ 535,11 milhões. A 
condenação ocorre 
após seis anos de in-
vestigações, mas não 
deve encerrar o caso. 
As empresas preten-
dem questionar as 
multas na Justiça. 

A punição é uma das 
maiores já estabeleci-
das pelo Cade, mas fi-
cou aquém da expec-
tativa de advogados e 
da sugerida pelo con-
selheiro João Paulo 
de Resende, relator 
do caso no órgão. A 
maior multa aplicada 
foi para a CAF Brasil, 
de R$ 167 milhões, 
seguida pela Alstom, 
de R$128,6 milhões, 

e Bombardier, de R$ 
85,6 milhões. 

As três empresas 
formavam o “núcleo 
duro” do cartel. Con-
siderada líder do es-
quema, a Alstom tam-
bém ficou proibida de 
participar de licita-
ções por cinco anos.

Resende havia vota-
do pela aplicação de 
multas que somavam 
R$ 991,1 milhões - ape-
nas para a Alstom, 
a multa seria de R$ 
530,7 milhões. Seus 
cálculos levavam em 
conta a vantagem que 
as empresas tiveram 
por participar do cartel 
e o que elas faturaram 
a mais com as fraudes. 

Na reta final, o con-
selheiro Maurício 
Maia apresentou um 
voto mais “conserva-
dor”, calculando as 
multas de acordo com 
o faturamento das 
empresas. Seu voto 
foi seguido pelos ou-
tros conselheiros. 

Número de mortes em meio à onda
de frio sobe para seis em São Paulo

O governo de São Paulo, 
dando sequência à Ope-
ração Inverno, realizou, na 
noite desta segunda-feira 
(8), mais uma força-tarefa nas 
regiões da Avenida Paulista 
e do metrôs Sé, próximo ao 
Pateo do Collegio, Marechal 
Deodoro e Santa Cecília, lo-
calizados no centro de São 
Paulo, para ajudar os mora-
dores em situação de rua 
que estão sofrendo com o 
frio intenso da capital nos úl-
timos dias.

Nesta noite, as equipes da 
Defesa Civil Estadual, Polícia 
Militar, Secretaria de Desen-
volvimento Social e Fundo 
Social distribuíram 1.650 pe-
ças de roupas, 166 coberto-
res, 120 pares de sapatos, 30 
caixas de água e duas caixas 
de meia às pessoas em situ-
ação de rua. 

Durante a operação, tam-
bém foi realizado o encami-
nhamento das pessoas aten-
didas aos abrigos públicos 
da cidade. 

Mais de 40 pessoas partici-
param da ação desta noite. A 
Operação Inverno acontece 

há três dias e visa distribuir 
cerca de 5 mil peças de rou-
pas que foram arrecadadas 
na Campanha do Agasalho 
de 2019. Nos últimos dias, 
as equipes passaram pelas 
regiões da Avenida Paulista, 
Central, Jabaquara, Bresser 
e zona norte.

Já a Prefeitura de São Pau-
lo também intensifi cou neste 
fi m de semana as ações de 
acolhimento junto à popu-
lação em situação de rua, 
após a polícia encontrar três 
pessoas mortas na capital 
paulista com suspeita de hi-
potermia.

As baixas temperaturas 
que atingiram a capital pau-
lista desde a madrugada da 
última sexta-feira, 5, podem 
ter causado a morte dos 
moradores de rua dos bair-
ros de Itaquera, Pari e Barra 
Funda

O prefeito Bruno Covas 
(PSDB) esteve presente na 
noite deste sábado, 6, na 
região central da cidade em 
uma ação de acolhimento. 
A ajuda pode ser acionado 
pelo número 156.

Governo de São Paulo realiza 3º dia de
força-tarefa contra o frio em São Paulo
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Termômetros permanecem baixos nos
próximos dias e sem previsão de chuva

Nesta quarta-feira (10) o 
tempo não muda muito e 
persistem as condições de 
sol e temperaturas em ele-
vação. Os termômetros va-
riam entre mínimas de 10ºC 
e máximas podem superar 
os 23ºC. 

Os índices de umidade 
devem fi car abaixo dos 35% 
no período da tarde e não 
há previsão de chuva para a 

Grande São Paulo.
A quinta-feira (11) segue 

com sol e temperaturas em 
elevação na Grande São 
Paulo. As mínimas oscilam 
em torno dos 11°C, enquanto 
as máximas podem chegar 
aos 24°C. A umidade relati-
va do ar pode atingir valores 
abaixo dos 30% nas horas 
mais quentes. Não há ex-
pectativa de chuva.
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Inscrições até 12/07

Acelere sua carreira

Trainee Caedu

Ficou interessado?
Acesse 

jobs.kenoby.com/traineecaedu/ 
e se inscreva!

Já pensou em se tornar gerente ou 

supervisor de loja em apenas 5 meses? 

Com o programa de Trainee da Caedu você 

tem essa oportunidade!

A Secretaria de Estado 
da Saúde de São Paulo vai 
ampliar a imunização con-
tra sarampo para jovens de 
15 a 29 anos em mais cinco 
municípios da Grande São 
Paulo. Essa faixa etária, se-
gundo a secretaria, é con-
siderada a mais vulnerável 
a infecções por causa da 
baixa procura pela segunda 
dose da vacina.

Com isso, serão vacinados 
jovens e adultos dessa faixa 
etária das cidades de Guaru-
lhos, Osasco, São Bernardo 
do Campo, Santo André e 
São Caetano do Sul, locais 
onde há circulação do vírus. 
A campanha de vacinação 
nestas cidades será iniciada 
na quinta-feira (11). A expec-
tativa da secretaria é imuni-
zar mais de 900 mil jovens 
e adultos dessa faixa etária 
nesses locais. No dia 20 de 
julho será realizado um Dia D 

de Imunização.
Na capital paulista, a cam-

panha está ocorrendo des-
de o dia 10 de junho e a 
meta é vacinar 2,9 milhões 
de paulistanos com idade 
entre 15 e 29 anos. Até o dia 
1º de Julho, 47 mil pessoas 
foram  vacinadas na cidade 
de São  Paulo.

Até o momento foram con-
fi rmados 206 casos de sa-
rampo no estado. Mais da 

metade dos casos (66% do 
total) se concentra na capital, 
com 137 registros. Na faixa 
etária entre 15 e 29 anos, fo-
ram registrados 98 casos.

A vacina tríplice viral pro-
tege contra sarampo, ru-
béola e caxumba. Há con-
traindicação para gestantes 
e imunodeprimidos, como 
pessoas submetidas a tra-
tamento de leucemia e pa-
cientes oncológicos.

Governo de São Paulo 
amplia a imunização contra 
sarampo em 5 municípios
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Parque do Ibirapuera é palco do
tradicional desfi le de 9 de Julho

O governador em exercí-
cio Rodrigo Garcia partici-
pou, na manhã desta ter-
ça-feira (9), do 87° desfi le 
da Revolução Constitu-
cionalista de 1932. Tradi-
cionalmente realizada no 
Parque do Ibirapuera, o 
desfi le cívico-militar acon-
teceu em frente ao Mau-
soléu do Obelisco, onde 
estão sepultados os estu-
dantes assassinados em 

23 de maio, durante o dia 
de protesto e mobilização 
popular pela convoca-
ção de uma Assembleia 
Nacional Constituinte e 
também de soldados que 
morreram durante o movi-
mento de resistência.

“Essa data reforça o com-
promisso que São Paulo 
sempre teve com a demo-
cracia e o respeito a lei e a 
Constituição”, comentou o 

Governador em exercício, 
Rodrigo Garcia. “É impor-
tante relembrar a história, 
entender porque chegamos 
até aqui e nos prepararmos 
para o futuro”, destacou.

O estopim da Revolução 
de 1932 aconteceu em 
maio do mesmo ano quan-
do os jovens Martins, Mira-
guaia, Dráuzio e Camargo, 
que depois fi caram conhe-
cidos como os mártires 

do movimento pela sigla 
MMDC, morreram durante 
confrontos com forças do 
Governo Federal, mas o 
ápice do levante se deu 
no dia 9 de julho, quando 
os revolucionários resol-
veram pegar em armas e 
repelir as forças do gover-
no federal.

Foram três meses de 
resistência contra as for-
ças militares federais. O 

movimento reuniu civis 
e militares e contou com 
grande apoio popular dos 
paulistas contra o gover-
no de Getúlio Vargas, que 
assumiu em 1930, após a 
deposição de Julio Pres-
tes, que havia vencido as 
eleições presidenciais, 
mas fora impedido de 
assumir. Desde então, o 
episódio virou símbolo da 
luta dos paulistas em fa-

vor da Constituição e pela 
conquista da liberdade e 
da democracia.

Os restos mortais dos 
estudantes assassinados 
em 23 de maio estão de-
positados no mausoléu 
do monumento do Obe-
lisco Heróis de 32, em 
homenagem àqueles que 
deram suas vidas pela 
Revolução Constituciona-
lista.
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O governador de São Paulo, 
João Doria, o presidente mun-
dial da JCB, Lord Bamford e 
o CEO, Graeme Macdonald, 
anunciaram nesta terça-feira 
(9), na sede da empresa em 
Rocester, cidade próxima a 
Londres, investimentos de 
US$ 25 milhões (cerca de R$ 
100 milhões) para a ampliação 
da produção da fábrica locali-
zada em Sorocaba, interior de 
São Paulo. A expectativa é de 
que 100 novos empregos se-
jam criados.

“O Brasil é um importante 
mercado para nós e que está 
em ampla extensão e nos pos-
sibilida reforçar todo nosso 
investimento para aumentar 
nossa atuação, tanto no Brasil 
como nos países vizinhos da 
América do Sul. Estamos mui-
tos animados com o que vem 
pela frente”, afi rmou o o CEO 
da empresa, Graeme Macdo-
nald.

 “A reunião foi muito produti-
va. A JCB é uma gigante mun-
dial de equipamentos para a 

construção e vai investir em 
São Paulo e no Brasil. Esta 
ação é muito importante para 
o aquecimento da economia e 
para a geração de empregos, 
o que é o mais importante na 
nossa visão”, destacou Doria.

O governador está em Lon-
dres desde o último dia 7 de 
julho para uma missão de 5 
dias. Até o dia 11, cumpre ex-
tensa agenda em busca de 
investimentos e cooperação 

nas áreas de Infraestrutura, 
Transportes, Saúde, Educação 
e Segurança Pública.

Em 2001, a JCB abriu sua 
primeira fábrica de retroesca-
vadeiras na cidade de Soro-
caba, no estado de São Paulo. 
Já em 2012 uma nova fábrica 
é inaugurada também em So-
rocaba e esta passa a ser uma 
das mais modernas do mundo 
em termos de máquinas ama-
relas. 

A nova planta é responsá-
vel pela produção de retro-
escavadeiras, escavadeiras 
hidráulicas, pás carregadeiras, 
Loadall e rolo compactadores, 
além de contar com um amplo 
armazém de peças e suporte 
pós-vendas para a rede de 
distribuidores. A fábrica em 
Sorocaba ainda tem uma das 
mais avançadas câmaras de 
pintura termo-eletrostática a 
pó do mundo.

SP anuncia em Londres investimentos 
de R$ 100 mi para fábrica em Sorocaba

IBGE publica edital para contratação
de 400 analistas para o Censo 2020

Pauta da ‘bancada da bala’ avança na Assembleia do Estado de São Paulo

Vão até o próximo dia 23 
as inscrições de candidatos 
para 400 vagas temporá-
rias de analistas para tra-
balhar no Censo Demográ-
fi co 2020, informou nesta 
segunda-feira, 8, o Instituto 
Brasileiro de Geografi a e 
Estatística (IBGE), que pu-
blicou o edital de seleção. 
As provas de seleção estão 
previstas para 1º de setem-
bro e a divulgação do resul-
tado, em 26 de setembro.

O salário dos analistas 
censitários será de R$ 
4.200 ao mês, mais auxí-
lios alimentação, transpor-
te e pré-escolar. A remu-
neração incluirá férias e 13º 
salário proporcionais - o 
contrato é de 30 dias, po-
dendo ser renováveis su-
cessivamente até o prazo 
máximo de 12 meses.

A jornada é de 8 horas 
por dia (40 horas por se-
mana). Há vagas em todos 
os Estados e em diferentes 
áreas. A maior parte dos 
analistas trabalhará em 

“gestão e infraestrutura”, 
com 142 vagas Os inte-
ressados em participar do 
concurso de seleção deve-
rão pagar taxa de R$ 64,00 
- as inscrições poderão ser 
feitas no site www.instituto-
aocp.org.br.

O Censo Demográfi co 
tem sido motivo de polê-
micas por causa de cortes 
orçamentários. A insatisfa-
ção de técnicos do IBGE 
com a forma como a atual 
diretoria vem conduzindo 
os cortes, desde que o 
ministro da Economia, Pau-
lo Guedes, sugeriu uma 
redução no questionário 
da pesquisa, já levou pelo 
menos cinco profi ssionais 
a pedirem afastamento de 
seus cargos.

A redução no questioná-
rio causou polêmica por-
que pesquisadores argu-
mentaram que a medida 
não implicaria redução de 
custos, mas apresentaria 
risco de perda de qualida-
de.

As eleições de 2018 mar-
caram o surgimento em São 
Paulo de uma frente parla-
mentar da Segurança Públi-
ca. A chamada “bancada da 
bala”, que passou de três 
para 13 representantes na 
Assembleia Legislativa - qua-
se 14% do total de deputados 
-, impulsionou a agenda de 

interesse de policiais, bom-
beiros e militares na Casa. 
Como consequência, a pau-
ta da segurança, apoiada 
também por parlamentares 
de diferentes campos ideo-
lógicos, tem avançado com 
celeridade. 

O exemplo mais signifi ca-
tivo foi a aprovação, no dia 

26 último, após apenas dois 
meses de tramitação, de um 
projeto que cria o Fundo Es-
pecial da Polícia Civil para o 
Combate ao Crime Organiza-
do e Lavagem de Dinheiro. 

Na prática, o projeto de au-
toria do deputado Delegado 
Olim (PP) - foto determina 
que parte dos recursos re-

cuperados de lavagem de 
dinheiro sejam investidos na 
própria polícia para o comba-
te a este tipo de crime. 

Segundo dados da Associa-
ção dos Delegados de Polícia 
do Estado coletados na Se-
cretaria de Segurança Públi-
ca, o valor médio recuperado 
na última década representa-
ria um acréscimo de 37% no 
orçamento atual da Polícia 
Civil. Somente no 1.º semestre 
de 2018, a instituição recupe-

rou quase R$ 2,2 bilhões.
Outro projeto que já pas-

sou por comissões e aguar-
da votação em plenário é a 
Proposta de Emenda à Cons-
tituição (PEC) Estadual prevê 
ampliação dos salários dos 
delegados da Polícia Civil, 
que seriam equiparados aos 
vencimentos do governador 
(valores mínimos) e ao dos 
defensores públicos (valores 
máximos). 

Em São Paulo, o salário ini-

cial de um delegado vai de 
R$ 10,5 mil a R$ 16,6 mil, a 
depender do estágio em que 
entrar. O de um defensor pú-
blico pode chegar a R$ 30,4 
mil, o teto do funcionalismo 
público no Estado. Já o go-
vernador tem rendimentos 
de R$ 23 mil. Trata-se de uma 
demanda antiga da classe: 
há projetos desde os anos 
1990 que não prosperaram 
tentando aprimorar o venci-
mento de delegados.

Divulgação
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Palmeiras confi rma a venda de 30 mil 
ingressos para jogo de ida contra Inter

O Palmeiras divulgou nes-
ta segunda-feira que 30 mil 
ingressos já foram vendidos 
para o jogo contra o Inter-
nacional, nesta quarta, às 
21h30, no Allianz Parque, em 
São Paulo, pelo duelo de ida 
das quartas de fi nal da Copa 
do Brasil.

Os bilhetes seguem à ven-
da tanto pela internet quanto 
nas bilheterias do estádio 
palmeirense. Até a semana 
passada, os sócios-torcedo-
res tinham exclusividade de 
compra, mas agora a comer-
cialização está liberada para 
o público em geral.

Para este confronto de ida 
do mata-mata, os preços das 
entradas variam entre R$ 
100 e R$ 250 e a expectati-
va é de que quase todos os 
ingressos sejam esgotados 
até quarta-feira. O confronto 
de volta das quartas de fi nal 
será na semana que vem, no 
dia 17, no estádio Beira-Rio, 
em Porto Alegre.

Depois de ter folgado no 
último domingo, o elenco do 
Palmeiras voltou aos treinos 

na tarde desta segunda-feira, 
na Academia de Futebol, em 
trabalho fechado comanda-
do pelo técnico Luiz Felipe 
Scolari. A imprensa pôde 
acompanhar apenas os mi-
nutos iniciais da atividade, 
enquanto os atletas realiza-
vam aquecimento, quando 
foi possível perceber que 
Tatavitto e Geilson, dois vo-

lantes do time sub-20 do clu-
be, reforçaram o treinamento 
dos profi ssionais

O lateral-direito Mayke, com 
dores no púbis, e o atacante 
colombiano Ivan Angulo, em 
processo de recuperação 
de uma pancada, não apa-
receram no campo e fi caram 
apenas nas instalações inter-
nas do CT. Nenhum jogador 

concedeu entrevista coletiva 
nesta segunda.

Uma provável escalação 
do Palmeiras para o jogo 
desta quarta-feira é a se-
guinte: Weverton; Marcos 
Rocha, Luan, Gustavo Gó-
mez e Diogo Barbosa; Feli-
pe Melo, Bruno Henrique e 
Lucas Lima; Dudu, Zé Rafael 
e Deyverson.
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Gil é integrado ao grupo do 
Corinthians, mas não treina

Após quase quatro anos 
defendendo o Shandong 
Luneng, da China, o zaguei-
ro Gil está de volta ao Co-
rinthians. Confi rmado como 
novo reforço do clube, o ve-
terano de 32 anos se apre-
sentou ao CT Joaquim Gra-
va nesta terça-feira, onde 
teve rápido contato com os 
novos companheiros.

Havia a expectativa que o 
defensor já fi zesse os exa-
mes físicos para já começar 
os treinos com bola, mas 
ele apenas foi integrado 
ao grupo. Em clima de des-
contração, Gil reencontrou 
alguns velhos conhecidos 
como Ralf e Vagner Love, 
com quem ganhou o Cam-
peonato Brasileiro em 2015. 
Em sua primeira passagem 
pelo clube, o jogador tam-
bém conquistou o Campe-
onato Paulista e a Recopa 
Sul-Americana, ambos em 
2013.

A tendência é que a prin-
cipal contratação da equi-
pe durante a parada para a 
Copa América seja apresen-
tada aos torcedores e aos 

jornalistas nesta semana, 
em entrevista coletiva.

Em campo, o técnico Fábio 
Carille contou com o reforço 
de Jadson, que estava se 
recuperando de problemas 
musculares. Outros atletas 
que também fi caram à dis-
posição para treinos com 
bola foram Everaldo e Mi-
chel Macedo. 

As principais ausências na 
volta aos trabalhos depois 
da derrota por 2 a 1 para o 
Londrina, no último domin-
go, em amistoso realizado 
em Maringá, foram Ramiro 
e Gustavo. O time paulista 
também fez amistosos com 
Botafogo, de Ribeirão Preto, 
e Vila Nova. Perdeu o pri-
meiro por 2 a 1 e venceu o 
segundo, no estádio Serra 
Dourada, pelo mesmo pla-
car. 

Na décima colocação do 
Campeonato Brasileiro, com 
12 pontos conquistados, o 
Corinthians volta a campo 
no domingo, às 16h, quan-
do enfrenta o CSA na Arena 
Corinthians, em duelo válido 
pela 10ª rodada.
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Programa de incentivo ao voluntariado 
vai ser coordenado pela primeira-dama

Grupo de trabalho da 
Câmara rejeita a prisão após 
condenação em 2ª instância

Primeiro fi m de semana  do 1o Arraiá do Complexo 
Tatuapé tem muita festa e mais de oito mil pessoas

O grupo de trabalho 
criado para analisar o 
pacote anticrime do 
ministro da Justiça, 
Sergio Moro, rejeitou 
nesta terça-feira, 9, a 
proposta que permi-
tia o início da prisão 
após condenação em 
segunda instância ju-
d i c i a l . 
A medi-
da era a 
pr inc ipa l 
mudança 
do pacote 
que alte-
ra 16 tre-
chos do 
C ó d i g o 
Penal.

A rejeição é mais uma 
derrota de Moro no 
Congresso. Responsá-
vel pela condenação 
de dezenas de políti-
cos na Lava Jato, o mi-
nistro tem enfrentado 
resistência para levar 
adiante seus planos. 
O revés mais recen-

te foi a transferência 
do Conselho de Con-
selho de Controle de 
Atividades Financeiras 
(Coaf ) da sua pasta 
para o Ministério da 
Economia. A mudança 
foi uma exigência de 
parlamentares para 
aprovarem a medida 

provisória 
que redu-
ziu de 29 
para 22 
o número 
de minis-
térios.

Na se-
m a n a 
passada, 
o ministro 

teve de comparecer a 
uma audiência para fa-
lar sobre as supostas 
mensagens vazadas 
pelo site Intercept Bra-
sil. Durante a audiên-
cia, ele chegou a ser 
chamado de “ladrão” 
pelo deputado Glau-
ber Braga (PSOL-RJ).

Com shows de Reinando, 
o príncipe do pagode, ban-
da Caiana, Erikka dona do 
Hit “Faz cara de Rica” e o 
grupo Samprazer, o primei-
ro fi m de semana de festa 
julina do Complexo Tatuapé 
foi um verdadeiro sucesso 
e reuniu mais de 8 mil pes-
soas no estacionamento G4 
do Shopping Metrô Tatua-
pé. 

Fogueira, brincadeiras e 
muita comida boa também 
fi zeram parte do evento nos 
dias 5, 6 e 7 de julho. 

O frio não intimidou o 
público que curtiu, dançou 
e se aqueceu com muito 
vinho e chocolate quente, 

quentão, caldos, doces e 
lanches. 

E no próximo fi m de se-
mana a festa continua e traz 
uma nova grade especial 
de shows. Em parceria com 
a Rádio Transcontinental no 
dia 12 de julho às 19h30, a 
música fi ca por conta do 
Clube do Balanço. Já os 
dois últimos dias de even-
to voltam a trazer o embalo 
do forrozinho universitário, 
com a Circuladô de Fulô no 
sábado (13), às 19h30 e Pei-
xe Elétrico no domingo (14), 
às 17h. 

Serão mais três dias de 
muita diversão com brin-
cadeiras para os visitantes. 

Além disso, a arraiá conta 
também com 20 barracas 
de diferentes opções de co-
midas típicas,. 

SERVIÇO:
1ª Festa Julina do Com-

plexo Tatuapé
Quando: 12, 13 e 14 de ju-

lho
Horário: sexta-feira das 

16h às 22h; sábados e do-
mingos das 12h às 22h

Onde: Shopping Metrô 
Tatuapé – G4 (estaciona-
mento)

Endereço: Rua Domingos 
Agostinho S/N

Tel.: (11) 2090-7400
Entrada gratuita – consul-

tar os valores de consuma-
ção.

Show – Clube do Balanço
Quando: 12 de julho (sexta)
Horário: 19h30
Show – Circuladô de Fulô
Quando: 14 de julho (sá-

bado)
Horário: 19h30
Show – Peixe Elétrico 
Quando: 15 de julho (do-

mingo)
Horário: 17h 

O presidente Jair Bolsonaro 
assinou nesta terça-feira (9) o 
decreto que cria o programa 
Pátria Voluntária, destinado a 
engajar instituições públicas, 
sociedade civil e setor privado 
no fomento ao voluntariado no 
país. As ações serão propostas 
e conduzidas por um conselho 
constituído 24 membros – 12 
representantes de ministérios 
e 12 representantes da so-
ciedade civil, entre os quais a 
primeira-dama Michelle Bolso-
naro, que presidirá o colegiado.

O programa foi lançado nes-
ta terça-feira, no Hospital da 
Criança de Brasília, em soleni-
dade que teve a presença do 
presidente da República e da 
primeira-dama, além de diver-
sos ministros. 

“Qualquer país do mundo, 
por mais rico que seja, por 
maior orçamento que tenha 
na área social, ele precisa do 
voluntariado para chegar a to-
dos. E o voluntariado é um ins-
trumento pouco utilizado no 
Brasil. As pessoas fi cam mui-
to esperando que o governo 
resolva tudo, que o governo 

atenda a todos, e nós estamos 
numa situação de difi culdade, 
de crise, e o voluntariado pode 
ajudar para que ninguém fi que 
para trás nessa difi culdade, 
[para] que todos tenham, de 
alguma forma, algum tipo de 
atendimento”, afi rmou o minis-
tro da Cidadania, Osmar Terra.

Entre as personalidades que 
vão compor o conselho do Pá-
tria Voluntária, estão a cantora 
Elba Ramalho, o velejador Lars 
Grael, a advogada Rosângela 

Moro, esposa do ministro Ser-
gio Moro, e a empresária Eliza-
beth Guedes, irmã do ministro 
da Economia, Paulo Guedes. 
Ela representará a Associação 
Nacional das Universidades 
Particulares (Anup), entidade 
da qual é presidente.  

O decreto ainda institui o 
Prêmio Nacional de Incentivo 
ao Voluntariado. De caráter 
simbólico, o prêmio será con-
cedida anualmente em re-
conhecimento à atuação de 

cidadãos e entidades promo-
toras de atividades voluntárias 
de relevante interesse social.

Além do prêmio, será confe-
rido o Selo de Acreditação do 
Programa Nacional de Incen-
tivo ao Voluntariado a organi-
zações da sociedade civil que 
desenvolvam ou estimulem 
trabalhos voluntários.

O decreto do programa de-
verá ser publicado na edição 
desta quarta-feira (10) do Diá-
rio Ofi cial da União.
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MEC quer divulgar boas práticas 
de professores em todo o país

O Ministério da Educa-
ção (MEC) quer eleger 
professores com destaque 
para que possam com-
partilhar as boas práticas 
com os demais docentes 
o país. A ação faz parte 
de estratégias que estão 
sendo pensadas na pasta 
para tornar a carreira de 
professor mais atraente no 
Brasil e dar melhores con-
dições para os docentes. 

De acordo com a direto-
ra de Capacitação Técnica 
Pedagógica e de Gestão 
de Profi ssionais da Educa-
ção da Secretaria de Edu-
cação Básica do MEC, Ma-
riana Muçouçah, o projeto 
da política pública deverá 
ser apresentado ao minis-
tro da Educação, Abraham 
Weintraub, até o fi m deste 
ano. 

Segundo Mariana, para 
selecionar os melhores 
professores das escolas 
públicas, o MEC deve usar 
indicadores como o Índice 
de Desenvolvimento da 

Educação Básica (Ideb). 
Serão considerados refe-
rência os docentes que, 
entre outros fatores, con-
seguirem melhorar o de-
sempenho dos estudantes. 

Os debatedores desta-
caram a formação dos do-
centes como fator central 
para que melhorar a qua-
lidade da educação no 
Brasil. Atualmente, lecio-
nar em escolas públicas é 
pouco atraente, e apenas 
2,4% dos estudantes que-
rem seguir essa carreira, 
revela a Organização para 

a Cooperação e Desen-
volvimento Econômico 
(OCDE).

Além disso, os professo-
res ganham menos que os 
demais profi ssionais com 
o mesmo nível de forma-
ção. De acordo com rela-
tório divulgado pelo Insti-
tuto Nacional de Estudos 
e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (Inep), os 
professores de escolas 
públicas ganham, em mé-
dia, 74,8% do que ganham 
profi ssionais assalariados 
de outras áreas.
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A rejeição é mais uma

derrota do ministro
Moro, responsável pela 
condenação de dezenas

de políticos na
operação Lava Jato
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Aumentou de 41% para 
47% o apoio da popula-
ção brasileira à reforma 
da Previdência nos últi-

mos três meses, segun-
do Pesquisa Datafolha. 
A rejeição à medida caiu 
de 51% para 44%. A pu-

blicação diz que é a pri-
meira vez que, numeri-
camente, os que apoiam 
a medida estão à frente, 

mas dentro da margem 
de erro de dois pontos 
porcentuais, represen-
tando um empate técni-
co. 

A pesquisa mostra que 
a melhora de aceitação 
da reforma ocorreu em 
todas as faixas de renda, 
escolaridade e idade.

Entre as mulheres, que 

são mais afetadas pela 
mudança de regras da 
aposentadoria, 50% são 
contra e 39%, a favor. 
Entre homens, 57% são 
a favor e 38% são contra 
a proposta. Já a oposi-
ção mais forte à reforma 
aparece entre estudan-
tes (57% contra e 35% a 
favor), assalariados sem 

registro (52% a 41%), fun-
cionários públicos (52% 
a 42%) e desemprega-
dos (51% a 41%).

O texto da reforma da 
Previdência foi aprovado 
na Comissão Especial da 
Câmara na semana pas-
sada e poderá ser anali-
sado pelo plenário ainda 
nesta semana.

Cresce de 41% para 47% apoio da população 
à reforma da Previdência, aponta Datafolha

 

O secretário da Previdên-
cia e Trabalho, Rogério Ma-
rinho, disse que o novo sis-
tema que será criado para 
substituir o eSocial exigirá 
menos informações de pe-
quenas e médias empresas. 
Também haverá simplifi ca-
ções para empregadores 
domésticos. O governo 
anunciou que extinguirá o 
programa e criará outros em 
janeiro de 2020. 

As pequenas e médias 
empresas teriam obrigato-
riamente que utilizar o eSo-
cial a partir deste mês, mas 
a obrigação foi suspensa. 
Serão criadas duas novas 
plataformas, uma para os 
dados prestados à Receita 
Federal e outra para infor-
mações de previdência e 
trabalho. “Serão dois siste-
mas bem mais simples, não 
haverá aumento de com-

plexidade”, afi rmou. 
Entre as mudanças que 

serão feitas no sistema nos 
próximos meses está a reti-
rada de informações duplica-
das ou que não são exigidas 
por lei, como número do RG, 
título de eleitor e NIT/PIS - os 
dados cadastrais serão con-

centrados no CPF. Também 
foi suspensa a obrigatorieda-
de das empresas apresenta-
rem informações de saúde e 
segurança de trabalho, que 
começaria neste mês. 

Já dados básicos como 
informações de folha de pa-
gamento e férias, por exem-

plo, serão mantidas. Perma-
nece ainda a obrigação de 
prestar informações sobre 
acidentes de trabalho. 

“Empresas que já se 
adaptaram ao eSocial não 
serão prejudicadas”, afi r-
mou o secretário de Traba-
lho, Bruno Dalcolmo

O Ministério da Educa-
ção (MEC) divulgou nesta 
terça-feira (9) o resultado do 
Fundo de Financiamento Es-
tudantil (Fies) juro zero e do 
P-Fies. Nesta edição, serão 
ofertadas 46,6 mil vagas a 
juro zero. O resultado estará 
disponível na internet, na pá-
gina do programa e nas ins-
tituições de ensino superior 
participantes.

Os estudantes seleciona-
dos no P-Fies devem compa-
recer à instituição de ensino 
para validar as informações 
prestadas na hora da inscri-
ção a partir desta terça-feira. 
Já os selecionados na moda-
lidade Fies devem comple-
mentar a inscrição no perío-
do de 10 a 12 de julho.

Quem não foi selecionado 
na modalidade Fies juro zero 
pode ainda participar da lista 
de espera, entre os dias 15 
de julho e 23 de agosto.

Não há lista de espera do 
P-Fies. A pré-aprovação do fi -

nanciamento na modalidade 
do P-Fies é de responsabili-
dade exclusiva dos agentes 
fi nanceiros operadores de 
crédito que tenham relação 
jurídica estabelecida com 
instituições de ensino parti-
cipantes.

O Fies concede fi nan-
ciamento a estudantes em 
cursos superiores de institui-
ções privadas com avaliação 
positiva pelo Ministério da 
Educação. Pode concorrer 
quem fez uma das edições 
do Exame Nacional do Ensi-
no Médio (Enem) a partir de 
2010, com média igual ou 
superior a 450 pontos, e ob-
tido nota maior que zero na 
redação.

O novo Fies, que começou 
a vigorar em 2018, tem mo-
dalidades de acordo com a 
renda familiar. A modalidade 
com juro zero é para os can-
didatos com renda mensal 
familiar per capita de até três 
salários mínimos.

Governo anuncia extinção do eSocial 
e irá criar outros programas em 2020

Resultado do Fies é divulgado nesta
terça; são 46,6 mil vagas a juro zero
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Bolsonaro diz estar confi ante 
na aprovação em dois turnos

O presidente Jair Bolso-
naro disse nesta terça-feira, 
9, que está confi ante de 
que a proposta que altera 
as regras de aposentadoria 
do país será aprovada em 
dois turnos pela Câmara 
dos Deputados ainda an-
tes do recesso parlamen-
tar, que começa em 18 de 
julho. O presidente confi ou 
a aprovação à atuação do 
presidente da Casa, Rodrigo 
Maia (DEM-RJ), que Bolso-
naro chamou de “general”.

“Segundo informações de 

vocês mesmos, o Rodrigo 
Maia é o nosso general den-
tro da Câmara agora para 
aprovar com toda certeza 
antes do recesso os dois 
turnos dessa nova Previdên-
cia”, disse o presidente a jor-
nalistas após sair do Minis-
tério do Meio Ambiente. A 
reforma da Previdência está 
prevista para começar a ser 
votada nesta terça-feira na 
Câmara. O encontro não 
constava na agenda de Bol-
sonaro nem na do ministro 
Ricardo Salles. 

Ao lado de Bolsonaro, o mi-
nistro voltou a dizer que o go-
verno trabalha na defesa do 
desenvolvimento do Brasil, 
“cuidando do meio ambien-
te, mas respeitando e reco-
nhecendo as necessidades 
das pessoas”. Questionado 
sobre a continuidade do 
Fundo Amazônia, Salles afi r-
mou que o governo trabalha 
para ter “a melhor solução 
possível para os brasileiros, 
para o Brasil, para o cuidado 
com o meio ambiente, para o 
desenvolvimento”.
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BRINCADEIRAS, BEBIDAS,
COMIDAS TÍPICAS E 

SUPERSHOWS:

 16 às 22h:  DJ
 19h30:  Clube do Balanço

 12h:  DJ
 16h:  Erikka Rodrigues
 17h30:  Aulão de Forró
 18h30:  Blitz - Transcontinental
 19h30:  Circuladô de Fulô
 20h30:  DJ

 12h:  DJ
 14h30:  Pagode & Resenha
 16h:  Blitz - Transcontinental
 17h:  Peixe Elétrico
 18h30:  Quadrilha/DJ - Transcontinental

SEXTA-FEIRA: 12/7

DOMINGO: 14/7

SÁBADO: 13/7

NO SHOPPING METRÔ TATUAPÉ
ENTRADA GRATUITA
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[ horóscopo ]

A 100 Passos de um Sonho

Pare o Casamento!

Globo, 13h59 The Hundred-
-Foot Journey. EUA. Comédia. 
Direção Lasse Hallstrom. Com 
Michel Blanc; Juhi Chawla. No 
sul da França, Madame Mallory 
é uma respeitada e autoritária 
dona de um restaurante estre-
lado no famoso Guia Michelin, 
que está cada vez mais preocu-
pada com um estabelecimento 
indiano, concorrente, que abriu 
do outro lado da rua do seu 

empreendimento. Ela trava uma 
verdadeira guerra contra o vizi-
nho, mas, aos poucos, conhece 
o fi lho do seu adversário, Hassan 
Kadam, um garoto com verda-
deiro talento para a culinária. Os 
dois tornam-se amigos, e Mallory 
passa a guiá-lo pelos conheci-
mentos da refi nada gastronomia 
francesa, sem abandonar a tra-
dição indiana, encorajando-o a 
alçar voos muito mais altos.

Globo, 2h37 For 
Better Or For Worse. 
EUA. Comédia. Dire-
ção Marita Grabiak. 
Com Antonio Cupo; 
Kim Fields. Recém-vi-
úva, Wendy é uma das 
maiores organizado-
ras de casamento da 
cidade. Mas os opos-
tos se atraem quando 

Marco, um irritante ad-
vogado especializa-
do em divórcios, abre 
um escritório bem ao 
lado de seu local de 
trabalho. Apesar das 
grandes diferenças, 
os dois vão ter que 
unir forças quando o 
fi lho dele anuncia es-
tar noivo de sua fi lha.

Fotos: Divulgação

[ fi lmes ] 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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BANCO 32

VG
CRICIUMA
RENODARC

ACALENTO
TOLODEN
OARRAIS

CORRECORRE
NEGAMOC

LUTAACU
COMANAT
LBURITI
ENADEREV
AÃINCRA

TROVOADAS

Rio
europeu

com o mai-
or tráfego 

Reação
típica da
multidão 

ao arrastão

Entidade
industrial
do Brasil
(sigla)

Captação
da escuta
telefônica

(Tec.)

Nivela
(terreno)
usando
entulho

O induzido
é recurso
médico de 
emergência

Reverendo
(abrev.)

Comanda
a Reforma

Agrária
(sigla)

Travesso
(bras.)

Exercer o
poder 

Onze horas (?): período mínimo
de descanso do trabalhador 

entre duas
jornadas 

de trabalho,
segundo

a lei
brasileira

Friso na roupa passada
Cidade de

SC rica
em carvão

Propulsor
de usinas
atômicas

Joana (?),
santa

García (?),
teatrólogo

Toca, em
inglês

A Cidade
Eterna

Conduz na-
vio no porto
O ângulo
de 90o

Repudiam;
contestam

Atração
do MMA

Palmeira-
dos-brejos

Negativo!

Apelido de
"Natália"
Mamífero 

da Lapônia

Jogo com bolinhas
de vidroDois marsu-

piais, um da Austrália
e outro da América

Prática
musical
de mães

Bobo

Raios e (?):
caracteri-
zam a tem-

pestade
das tardes
de verão

O exame
nacional
do ensino
superior
(sigla)

3/cni — den. 4/d’arc — reno. 5/incra — lorca.

virgem

Sua capacidade de 
se adaptar rapida-
mente vai ser posta à 
prova. As mudanças 
serão positivas, não 
tenha dúvidas. Você 
está em forma, mas 
precisa cuidar do seu 
corpo. Recarregue as 
suas baterias em uma 
atmosfera comple-
tamente afastada da 
sua rotina.

Seu dia será domi-
nado por discussões 
com os outros e este 
é o lugar onde você 
vai encontrar a sua 
chance! Você está 
em excelente forma 
hoje e vai gerir as 
suas tendências 
dinâmicas com mais 
cautela. 

Sua bondade lhe 
trará sorte, você vai se 
sentir útil e as pessoas 
vão devolver o favor. 
Você vai acabar esta-
belecendo algumas 
conversas muito posi-
tivas que irão restaurar 
a sua moral perdida.

Uma nova oportunida-
de de mudança de vida 
estará a seu alcance, mas 
não se esqueça de ler 
qualquer coisa que exija 
a sua assinatura com cui-
dado. Seria melhor evitar 
qualquer tarefa difícil hoje 
e ter cuidado para não 
fazer movimentos falsos - 
controle seus impulsos!

Seu senso de 
responsabilidade virá 
a ser útil. Sua visão 
para o futuro amadu-
receu consideravel-
mente. Seria sensato 
não embarcar em 
tarefas muito difíceis. 
Cuidado com as 
entorses e com movi-
mentos errados. Con-
trole seus desejos.

Você vai encontrar 
maneiras de evitar 
complicações e de 
mostrar seus valores 
direta e fi rmemente. 
Tenha cuidado com 
o que come, já que 
pode ter problemas 
digestivos, mas sua 
saúde em geral está 
excelente.

Você se sente muito 
à vontade consigo 
mesmo e uma onda 
de otimismo vai lhe dar 
uma imagem grande e 
colorida da vida! Se ten-
tar moderar sua impaci-
ência, você vai ganhar 
o dia. Seu otimismo em 
aumento lhe dará um 
impulso energético.

áries libra

escorpião

aquário

peixes

gêmeos

leão

Vai ser necessário 
reexaminar certas 
coisas hoje. Você 
vai querer dar um 
grande passo e isso 
é a coisa certa a fa-
zer. Certifi que-se de 
dar-se este espaço. 
Você está fazendo 
muito por outras 
pessoas. Apenas 
certifi que-se de fazer 
pausas. 

Sua autoconfi ança 
automaticamente o 
torna popular e inspira 
as pessoas a confi ar 
em você. Um impulso 
de energia vai ajudá-lo 
a fazer um balanço de 
forma construtiva. Não 
se estenda em vão.

sagitário

Use sua imaginação 
e você vai conseguir 
encontrar uma maneira 
de se fazer entender. 
Você está decidido a se 
manter em forma e suas 
energias estão se equi-
librando. Use isso como 
uma oportunidade para 
reavaliar a sua saúde.

capricórnio

Você tem razão em 
resistir a certas infl u-
ências. Seja ousado 
e siga seu caminho 
escolhido, você não 
vai se arrepender. 
Cuidado para não ser 
abrupto sem perceber. 
Meça seus esforços e 
mantenha a calma.

câncer

Você vai descobrir 
algumas informações 
picantes sobre as 
pessoas ao seu redor. 
Seja discreto para 
evitar disputas futuras. 
Você está em melhor 
forma e está pronto 
para satisfazer os seus 
desejos, mas está com 
menos energia para 
ações mais sutis. 

touro

[ novelas ] 

Orfãos da Terra
Jamil contesta a 

presença de Bruno 
no hospital ao lado 
de Laila. Paul explica 
a Fauze que deseja 
assustar Dalila. Tere-
sa repreende Bruno 
por se aproximar de 
Laila namorando Ma-
rie. O médico avisa 
a Laila e Jamil que 
Raduan fi cará bem.

Verão 90
Jerônimo coloca 

Mercedes em uma 
situação constran-
gedora durante a 
inauguração da 
emissora. Vanessa 
se estressa com a 
megalomania de Je-
rônimo. Jofre recebe 
Manu, que chega 
de surpresa na casa 
de Lidiane. Manu 
diz a Jofre que sua 
relação com Marco 
Aurélio é apenas 
profi ssional.

A Dona do Pedaço
Maria da Paz exige 

que Rock deixe o al-
tar de seu casamen-
to. Chiclete ameaça 
Rock. A família de Ré-
gis fi ca constrangida 
durante a cerimônia. 
Maria da Paz e Régis 
se casam e Amadeu 
sofre ao ver a cerimô-
nia. Todos elogiam 
a comida feita por 
Abel, que se insinua 
para Britney.

Quarta-feira
Malhação - Toda 
Forma de Amar

Thiago, Raíssa e 
Anjinha comentam 
sobre a oposição de 
Carla ao esquema de 
segurança privada. 
Anjinha diz a Marco 
e Madureira que 
Carla está em perigo. 
Jaqueline pergunta a 
Rita sobre o aniver-
sário de Guga. 

Verão 90
João dispensa Mo-

ana. Manu se nega a 
conversar com João 
depois que ele conta 
sobre a gravidez de 
Moana. Quinzinho 
ameaça agredir Jerô-
nimo. João deixa 
claro a Moana que 
vai assumir o fi lho, 
mas que os dois não 
fi carão juntos.

Jezabel
Eliseu com o manto 

de Elias. Dalila em 
choque ao ver o fi lho 
do profeta. Eliseu diz à 
Dalila que é um esco-
lhido e Dalila desaba 
a chorar. Eliseu abraça 
Dalila carinhosamente. 
Jezabel decide que 
por causa da traição 
de Phineas, sua taber-
na seja propriedade 
de Joana. Micaías con-
vida Raquel para um 
passeio e pede para 
levar David também.

A Dona do Pedaço
Ellen desconfi a 

da conversa entre 
Jô e Régis. Jô se 
enfurece ao ouvir 
Régis se divertir com 
Maria da Paz. Márcio 
alerta Maria da Paz 
sobre seu excesso 
de gastos. Jô e 
Régis combinam seu 
plano contra Maria 
da Paz. Agno e Gilda 
conduzem a nego-
ciação do imóvel de 
um casal. 

As Aventuras de 
Poliana

Marcelo tranqui-
liza as crianças do 
Clubinho, e diz que o 
robô que encontraram 
na casa de Pendleton 
não irá fazer mal a 
ninguém. Na escola, 
Pendleton explica a 
dinâmica do game aos 
squads. Salvador não 
entrega  a estatueta 
para Je�  e Vini. Glória 
conta seu segredo a 
Branca, pede que ela o 
guarde e só exponha 
para sua família caso 
necessário. Descum-
prindo a promessa que 
fi zeram ao professor 
Marcelo, o Clube 
MaGaBeLo consegue 
se infi ltrar no game. 

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

PARA
ANUNCIAR
CHAME NO
WHATSAPP:

95127-3215

Anuncie no

Classifi cados

2823-0828

ANUNCIOU

VENDEU

   EMPREGOS 
 PRECISA-SE 

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

 GALONEIRISTA 
 C/ prática p/ trabalhar 
na região do Ipiranga. 
Rua Maria Celina nº58 - 
Trav da Rua Santa Cruz. 
Altura do 2.100 para en-
trevista e teste. 

CORRETORA
ADMITE

 F: 4616-7279

Corretor (a) de
seguros Individual e

empresarial
c/ muita experiência

Of. R$ 1.200,00
salário mais

10% comissão,
vale transporte

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 /    

PRECISANDO 
DE

DINHEIRO?

PRECISANDO 
DE

DINHEIRO?

Confi ra as nossas 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,Wifi 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

Rua Alvares Penteado
Prédio com

3.267m² a.c.
Totalmente reformado

Tratar: Gilberto (11) 2989-3430
(11) 99695-5237

PRÉDIO

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

DETETIVE 
PARTICULAR PRECISA:

·3 representantes;
·16 auxiliares de 
investigação;
·1 recepcionista;
·46 agentes ant 
espionagem

Rua Brás 
Cubas Nº135 

Horário 
Comercial

www.007detetives.com.br

Mesa quânti ca 
estr elar

Técnica de harmonização 
identifi cação e transmutação 
energética, equilibrando sua 
vida em todos os sentidos. 

Atuamos em ambientes, em-
presas, processos judiciais, 
desencarnados, tatuagens.

Ligue e mude sua vida: 
(11)962776964 

Elaine

FORTE
AMARRAÇÃO
DEFINITIVA

Rainha do
conhecimento
em unir casal,

especialista na linha 
do amor, magias 

para todos os fi ns.

www.templo-dos-orixas8.webnode.com
(11) 98554-5679

IMPLANTES DENTÁRIOS 

Escola abre vagas para pacientes nos 
cursos de implantes dentários.

Faça seus implantes com profissionais 
altamente especializados. 

CURSO RECONHECIDO PELO MEC/CFO.
Responsável Técnico: Renato Martins Vaz de Almeida – CRO: 75607

MAIS INFORMAÇÕES:
(11)2292-7000 / (11)2790-2500
WWW.CHEDIDODONTO.COM.BR 

(Próximo às estações Belém e Tatuapé do metrô)
CRO: 7336

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!

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

AU LIDQ AP DO ET  BOI R
AM

SÊ

IR L

P

ˆ

soniamesquitasp@gmail.com

TEMPLO RELIGIOSO

2092-3527
98230-8017

Não deixe p/ amanhã o 
que se pode fazer hoje!

Ligue e marque sua 
consulta, pois através 
de nossos orixás lhe 

indicaremos o caminho 
certo a seguir.

Búzios e cartas.
Consulta com

cartas R$ 10,00.

 IMÓVEIS 
 ALUGA-SE 

 SALA COMERCIAL 
 34m², 2 banheiros, 
copa, terraço, vaga p/ 1 
carro e estacionamento 
rotativo, a 50 metros do 
Shopping e Metrô Santa 
Cruz. Whatsapp: 99933-
8282 

 VENDE-SE 

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

 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.  

 APTO - VILA SOFIA 
 3dorms c/ armários, 
sl p/ 2amb, 2wc, coz 
e área sev grandes 
e 1vg. R$600mil. Rua 
Sócrates. F:99980-
4828/5182-8209 

 OPORTUNIDADE SO-
BRADO NOVO 
 2dorms c/ suíte, sala, 
lavabo, lavanderia, 3 
vagas na garagem e 
churrasqueira. Próx 
Av Amador Bueno 
da Veiga. Whatsa-
pp:99933-8282 

 SALAS E QUARTOS 

 QUARTOS MOBILIADO 
 Individual, coz, lav, sl, 
Mtr Penha R$380,00. F: 
94989-2115 tim.  

 NEGÓCIOS 
 DINHEIRO 

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

 OPORTUNIDADE 

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

 SERVIÇOS 
 ESOTERISMO 

 JOGO DE TARÔ 
 Ñ fi que + na dúvida. 
Venha descobrir oq as 
cartas tem a lhe dizer. 
Whats:(11)94899-2875 

 CLÍNICA ESPIRITA 
 União de casais e 
abertura de caminhos. 
Consulta pelo whatsa-
pp(11)98300-3696 TIM 

 MÃE PRISCILA 
 União consagrada de-
fi nitiva. Seu amor de 
volta! Trab p/ tds os fi ns. 
Búzios e tarô. (11)97065-
0390 

 IND. PROFISSIONAL 

       

   

CUIDADOR
DE IDOSO

OFEREÇO-ME
CONTRATE NOSSOS
CUIDADORES PARA 

SUAS NECESSIDADES
DIÁRIAS

PLANOS DIÁRIO
OU MENSAL

E-mail: idadelinda@outlook.com
Site: idadelinda.com.br

Fone/Whats:
(11) 97714-5408

Classifi cados
de Linhas é no

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

2823-0837



São Paulo, quarta-feira, 10 de julho de 2019 Para anunciar ligue: (11) 2823-080016 SÃO PAULO

Os turistas de Aparecida têm agora 
uma nova possibilidade de transporte 
para percorrer o Caminho do Rosário. 
Trata-se do Trem do Devoto inaugurado 
na manhã desta sexta-feira (5) vai percor-
rer um trajeto de 1,4 quilômetros em cer-
ca de 15 minutos. O itinerário passa por 
20 cenários que retratam os mistérios do 
Rosário, em um total de 128 esculturas.

O trem, com capacidade para 60 
pessoas, traz um conceito mais retrô 
baseado em uma locomotiva antiga 
do século 19, o que acaba oferecendo 
uma experiência diferenciada ao visi-
tante, levando os peregrinos da Cida-
de do Romeiro, um Centro Comercial 
localizado próximo ao Santuário Na-
cional, até Porto Itaguaçu, local onde 

começa toda a história da devoção à 
Nossa Senhora Aparecida.

O percurso custa R$ 10 por trecho. 
Idosos e crianças pagam meia, median-
te apresentação de documento com 
foto. Inicialmente, o funcionamento 
acontece de segunda a sexta-feira, das 
9h às 17h, aos sábados, das 8h às 18h, e 
aos domingos, das 8h às 16h.

Trem do Devoto é novo 
atrativo por R$ 10 para 
os turistas em Aparecida

 

 

Pizza, uma das paixões dos brasileiros tem data es-
pecial para comemorar, dia 10 de julho, e a combinação 
com cerveja é ainda melhor.  Para ajudar quem costuma 
ter dúvidas na hora de harmonizar a pizza com a cerveja 
ideal, o diretor da cervejaria Berggren, Lucas Berggren, 
listou algumas dicas:

Pizza de mussarela
O sabor mais pedido pede cervejas leves que vão re-

frescar o paladar, sem contrastar o queijo com a cerveja. 
Cervejas estilo Pilsen costumam ser leves, equilibradas 
e refrescantes, ideal para esse tipo de pizza.

Pizza quatro queijos
Cervejas estilo Strong Ale possui sabor intenso, malta-

do e licoroso. Tem aroma complexo, corpo denso, amar-
gor acentuado e agradável provenientes da utilização 
de lúpulos especiais, o que é ótimo para harmonizar 
com essa mistura de queijos mais leves e fortes. Tem 
ótimo drinkability. 

Pizza de frango com catupiry
Cervejas com boa base de malte vão muito bem com 

esse sabor. A Weiss, que além de malte de cevada, pos-
sui malte de trigo na composição, é um estilo que har-
moniza muito bem.

Pizza peperoni
E já que entramos no papo de pizzas mais fortes, nada 

como contrastar o leve apimentado do peperoni com 
uma das receitas das tradicionais cervejas Bock da Ale-
manha. Além disso, combinam muito bem com o inver-
no.

Pizza de chocolate com morango
Para quem nunca harmonizou doce com cerveja, essa 

é uma oportunidade. As notas de torrefação da Stout, 
por exemplo, complementam o sabor do chocolate com 
o morango. Geralmente esse estilo de cerveja possui 
maltes tostados e aroma de caramelo, café e chocolate. 
Além disso, a cerveja tem espuma densa, é encorpada, 
seca e cremosa.

O jornalista Mauro Na-
ves deixou a Rede Glo-
bo depois de 31 anos na 
emissora. O repórter já 
estava afastado da cober-
tura esportiva desde o dia 
5 de junho. No mês pas-
sado, o Jornal Nacional 
publicou uma carta aber-
ta à imprensa divulgada 
pelos ex-advogados da 
mulher que acusa Ney-
mar de estupro. 

Eles afi rmaram que a 
reunião que tiveram com 
os advogados do atacan-

te foi feita a convite do pai 
do jogador. Neymar pai 
disse que foi Mauro Na-
ves quem passou o seu 
telefone ao advogado 
José Edgar Cunha Bueno, 
ex-advogado da mulher 
que acusa o atacante de 
estupro. Segundo a Rede 
Globo, o repórter con-
fi rmou as afi rmações de 
Neymar pai, mas somen-
te na semana seguinte é 
que relatou à emissora 
sua participação no epi-
sódio. 

O diretor da cervejaria Berggren, Lucas Berggren, listou algumas dicas

No dia da pizza, descubra como harmonizar com a cerveja ideal

Jornalista Mauro 
Naves deixa a 
Rede Globo
depois de 31 anos
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ESTA É A HORA DE TER UM CARRO NOVO.
APROVEITE AS CONDIÇÕES IMPERDÍVEIS QUE SÓ A CAOA TEM.

HB20 E CRETA

APROVEITE AS CONDIÇÕES IMPERDÍVEIS QUE 
ESTA É A HORA DE TER UM CARRO NOVO.

APROVEITE AS CONDIÇÕES IMPERDÍVEIS QUE SÓ A CAOA TEM.APROVEITE AS CONDIÇÕES IMPERDÍVEIS QUE 

R$ 41.990,00

+ DOCUMENTAÇÃO 
GRÁTIS

ENTRADA 
+ PARCELAS 

DE R$ 699,00
OU

À VISTA

HB20 UNIQUE 2019
cat. D367

R$ 8.000
NA TROCA DO SEU USADO 

BÔNUS DE ATÉ TAXA 0%
+ DOCUMENTAÇÃO 
E IPVA 2019 GRÁTIS

OU

CRETA PRESTIGE 2.0
cat. G016

Imagens meramente ilustrativas. 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$ R$ 52.377,44 (Banco Safra). 1.2. Documentação gratuita: consulte condições nas concessionárias autorizadas. 2. Creta Prestige 2.0, automático, ano/modelo 
2019/2019, catálogo OCN G016 01, cores sólidas (branco e preto): R$ 104.990,00 à vista. No caso de cores metálicas, haverá acréscimo de R$ 1.200,00. 2.1. Bônus para veículo usado até R$ 8.000,00 para veículos Hyundai 
e outras marcas. Válido somente na troca do veículo usado para a aquisição de um veículo 0 km Creta Prestige 2.0, automático, ano/modelo 2019/2019, catálogo OCN G016 01. 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 2 a 31/7/2019, 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. 
2.2. Entrada mínima de 65% (R$ 68.243,50) e saldo de R$ 36.746,50 em 12 parcelas de R$ 3.320,90, sendo a primeira com pagamento em até 30 dias, taxa de 0% a.m. e 0% a.a. mais TC/Tarifas de R$ 2.300,00. 
Valor total financiado: R$ 108.094,36 (Banco Hyundai). 2.3. Documentação e IPVA 2019 gratuitos: consulte condições nas concessionárias autorizadas. 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 31/7/2019 ou enquanto durarem os estoques.

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

No trânsito, dê sentido à vida.

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



Imagens meramente ilustrativas. 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$ 8.000,00 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, ano/modelo 2019/2020, catálogo 999L1. 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 3 a 31/7/2019, 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), 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 de 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 31/7/2019 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

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

2019
2020Novo

Chegou a hora de ter o seu.

CONDIÇÕES ESPETACULARES

BÔNUS DE ATÉ
OU

TAXA 0%
EM ATÉ 24X

+ DOCUMENTAÇÃO 
E IPVA 2019 GRÁTIS 

R$ 8.000
NO SEU USADO


