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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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O presidente Jair Bolsonaro voltou a dizer que quer que o fi lho, o deputado 
Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), assuma a Embaixada do Brasil nos EUA

‘Se Deus quiser’, diz 
Bolsonaro sobre o
fi lho ser embaixador
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no estado de São Paulo
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ESPECIAL EDUCAÇÃO

Ensino a Distância evita gastos desnecessários 
Principais vestibulares de SP têm datas 

e cronogramas defi nidos; veja a relação
 Pág. 06
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USP oferece 46 cursos gratuitos durante as férias

Vestibulinho:Etecs divulgam classifi cação geral

As provas serão realizadas nos dias 3 e 10 de novembro, primeiro e segundo domingo do mês, e o exame deste ano conta 

com 5.095.382 inscritos em todo o país; fora o estado paulista, Minas Gerais é o com mais participantes de candidatos

SP registra 816 mil inscritos no 

Enem e provas em 210 cidades
Pág. 02
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[ Cena do dia ]

 'Amor' no frio
Sob a manhã desta terça-feira (16) de muito frio na capital paulista, 
uma noiva chamou a atenção ao tirar fotos em plena Avenida Paulista 
sem nenhum agasalho. Muita gente parou para a ver a 'corajosa'.
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LOTERIAS

Deu sorte hoje?
Mega Sena

Concurso n° 2169
13/07/2019
07 - 34 - 45 - 51 - 54 - 59

 
Lotofácil

Concurso n° 1840
15/07/2019 
02 - 03 - 06 - 07 - 10
11 - 12 - 13 - 14 - 15
16 - 17 - 19 - 21 - 24

Lotomania
Concurso n° 1987 
16/07/2019
00 - 03 - 11 - 13 - 18
19 - 21 - 31 - 37 - 42
43 - 44 - 50 - 53 - 57
68 - 69 - 78 - 92 - 98

Dupla Sena
Concurso n° 1961
16/07/2019
Primeiro sorteio 
16 - 17 - 26 - 27 - 28 - 33
Segundo sorteio
01 - 04 - 06 - 10 - 11 - 12

Federal
Extração n° 05405
13/07/2019

Prêmios Principais
Prêmio Bilhete  Valor (R$)
1º   68865       1.350.000,00
2º  18128               15.500,00 
3º  67990             14.000,00
4º  76409             13.000,00
5º  44456              12.227,00

CARTA DO LEITOR

Nesta quarta-feira (10) a Câmara 
Federal escreveu uma das páginas 
mais relevantes de sua história. A 
aprovação em primeiro turno da 
reforma da Previdência deve ser co-
memorada por todos, pois é a garan-
tia de que o país conseguirá manter 
as contas públicas sob controle pela 
próxima década. O risco de colapso 
fi nanceiro nacional foi afastado. A 
aprovação, com apoio maciço dos 
deputados, abre caminho para um 
período de menos incertezas e mais 
investimentos e geração de empre-
go e renda no Brasil. É uma conquis-
ta para o Governo Federal, para o 
Parlamento, mas, sobretudo, para a 
nação brasileira. Agora, precisamos 
garantir que os destaques a serem 
votados não comprometam a eco-
nomia necessária para os próximos 
10 anos, na casa de R$ 1 trilhão, e 
que o texto seja aprovado também 
pelo Senado.
Paulo Skaf, presidente
da Fiesp e do Ciesp

Acho importante a Prefeitura de São 
Paulo revitalizar o Vale do Anhaga-
baú. A nossa cidade precisa ser cui-
dada com muito carinho, mas pelo 
investimento de R$ 80 milhões eu 
achei um exagero.
Nataly de Andrade Bezerra

Acho que o ministro da Justiça Ser-
gio Moro atirou no próprio pé ao 
assumir uma vaga no governo Bol-

sonaro, abdicando de mais de duas 
décadas como juíz federal. Agora 
ele vai 'sangrar' até se desgastar 
diante da opinião pública com esse 
caso do vazamento de suas conver-
sas na época da Lava Jato. Esse Bra-
sil 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 vazamento 
de conversas entre ele e um procu-
rador. Devemos aguardar que tudo 
seja apurado com rigor.
Fábio Rodrigues Silva

Os casos de dengue no estado de 
São Paulo vem amedrontando a to-
dos, principalmente os moradores 
das cidades do interior. Somente em 
São José do Rio Preto já foram regis-
trados 21 casos e 12 mortes, tirando 
a liderança de Bauru. Não consigo 
entender o que acontece? As cam-
panhas do Poder Público não estão 
atingindo a todos ou as pessoas ain-
da tem preconceito de se imunizar. 
Devemos atender aos chamados 
do governo a cada campanha para 
que, no futuro, não termos proble-
mas dentro de casa com a doença.
Edmilson Sales

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

Lista do Não me Perturbe 
já tem mais de 600 mil 
pessoas no primeiro dia

O site Não me Perturbe  já teve 
620 mil pessoas cadastradas no 
primeiro dia no ar. A iniciativa é das 
operadoras de telecomunicações 
e atende a uma determinação da 
Agência Nacional de Telecomuni-
cações (Anatel). O site é um canal 
no qual podem se cadastrar pesso-
as que não desejam mais receber 
chamadas de telemarketing de 
serviços de telefonia, dados e de 
TV paga. 

O balanço preliminar foi divul-
gado pela Anatel em reunião com 
representantes das companhias 
do setor e do Ministério da Ciência, 
Tecnologia, Inovações e Comunica-
ções (MCTIC), nesta terça-feira (16). 

As pessoas que não desejarem 
receber esse tipo de chamada po-
dem incluir seu nome no site, no ar 
desde o início desta terça-feira (16)  
- www.naomeperturbe.com.br. 

A lista vai ser única e atingirá as 
principais empresas do setor: Algar, 
Claro/Net, Nextel, Oi, Sercomtel, 
Sky, TIM e Vivo. 

Segundo a Anatel, se uma pes-
soa solicitar a sua inclusão na lista 
do Não me Perturbe e continuar re-
cebendo ligações de oferta de bens 
e serviços de telecomunicações, 
pode ligar para o número 1331 e 
fazer uma reclamação. As sanções 
podem variar de advertência a mul-
ta de até R$ 50 milhões.
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Governo vai liberar em duas semanas o 
'choque de energia barata', diz Guedes

O ministro da Economia, Paulo 
Guedes, afi rmou nesta terça-feira, 
16, durante evento no Palácio do 
Planalto, que em duas semanas o 
governo pretende "liberar o cho-
que de energia barata, o choque 
do gás".

Em 8 de julho, a Petrobras assi-
nou acordo com o Conselho Ad-
ministrativo de Defesa Econômica 
(Cade) para deixar totalmente o 
mercado de distribuição e trans-
porte de gás natural até 2021. O 
compromisso abre caminho para 
que a empresa e o governo atin-
jam o objetivo de acabar com o 
monopólio da estatal no mercado. 
A meta é reduzir o preço do gás 
e promover o "choque de energia 
barata" citado por Guedes. 

Ao tratar do setor de energia, 

Guedes brincou ainda dizendo 
que o ministro de Minas e Ener-
gia, Bento Albuquerque, "está 
sentado em cima de um Oriente 
Médio de reservas de petróleo". 
Guedes afi rmou ainda que o go-
verno conseguiu acelerar o pro-
cesso da cessão onerosa e que 
há interesse de todo mundo no 
leilão de áreas programado para 
6 de novembro. 

O leilão da cessão onerosa 
será realizado sob o regime de 
Partilha de Produção por ser uma 
área localizada no pré-sal da bacia 
de Santos. Os blocos que serão 
ofertados foram originalmente es-
tabelecidos no âmbito do contrato 
de cessão onerosa entre a Petro-
bras e a União, em 3 de setembro 
de 2010.
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FRALDA GERIÁTRICA BIGFRAL PLUS 
DIVERSOS TAMANHOS 

E UNIDADES

PARACETAMOL 750MG 
C/20

POMADA VICK VAPORUB 
12G

C/20C/20

POMADA VICK VAPORUB POMADA VICK VAPORUB 

DIVERSOS TAMANHOS DIVERSOS TAMANHOS 

Promoções válidas de 17/07/2019 a 20/07/2019 
ou enquanto durarem os estoques.

DE R$ 11,23 POR

4,99

DE R$ 14,42 POR

Imagens meramente ilustrativas. Alguns produtos não estão disponíveis em toda a rede. Para mais informações, consulte a loja mais próxima. Ofertas válidas para lojas Poupafarma 
no estado de São Paulo, exceto nas cidades de: Santos, Guarujá, Praia Grande, São Vicente, Cubatão, Bertioga, Itanhaém, Mongaguá e Registro.
VICK VAPORUB (MENTOL, CANFORA, ÓLEO DE EUCALIPTO) | Reg MS: 1214300030027 | Destinado ao alívio da tosse, da congestão nasal e do mal-estar muscular que acompanham gripes e resfriados. Vick Vaporub é um 
medicamento, seu uso pode trazer riscos. Consulte o médico e o farmacêutico. Leia a Bula. PARACETAMOL 750mg (Paracetamol) | Reg. MS: 1156001900010 | Indicado para o alívio temporário de dores leves a moderadas 
associadas a gripes e resfriados comuns, dor de cabeça, dor de dente, dor nas costas, dores leves associadas a artrites, cólicas menstruais e para a redução da febre. Paracetamol não deve ser administrado a pacientes com 
hipersensibilidade ao paracetamol ou a qualquer um dos componentes da fórmula. Não use junto com outros medicamentos que contenham paracetamol, com álcool, ou em caso de doença grave do fígado.

POR R$ 25,90

Leve 2 unidades 
e pague 

22,99
cada

8,89

Doria lança ‘Hora Marcada’, 
app para consultas e exames

Estado de SP confi rma 
384 casos de sarampo 
entre janeiro e julho

A Secretaria Estadual de 
Saúde confi rmou 384 casos 
de sarampo no estado de 
São Paulo de janeiro a 15 de 
julho deste ano. Desses, 272 
casos estão concentrados 
na capital, o que representa 
70% da incidência, de acor-
do com dados divulgados 
nesta segunda (15) pela se-
cretaria.

Com isso, a campanha de 
vacinação contra o sarampo 
vai prosseguir até o dia 16 de 
agosto na capital paulista. O 
prazo é válido para as cida-
des que começaram a cam-
panha na semana passada: 
Guarulhos, Osasco, São 
Bernardo do Campo, Santo 
André e São Caetano do Sul.

A meta é vacinar mais de 
900 mil jovens e adultos 
de 19 a 29 anos nas cin-
co cidades que iniciaram a 
campanha na última sema-
na. Na capital, a campanha 
começou em 10 de junho, 

com o objetivo de vacinar 
2,9 milhões jovens paulista-
nos. Até o momento, foram 
vacinadas cerca de 74 mil 
pessoas.

No dia 20 de julho, haverá 
um Dia D em todas as cida-
des.

A faixa etária dos 19 aos 
29 anos é considerada mais 
vulnerável a infecções devi-
do à menor procura pela se-
gunda dose da vacina. Por 
isso, a imunização é destina-
da a esse público, que não 
precisa a presentar a cartei-
ra para tomar a vacina.

Profi ssionais de saúde 
das redes pública e privada 
também devem estar imuni-
zados, considerando a pos-
sibilidade de contato com 
pessoas infectadas. As ges-
tantes e imunodeprimidos, 
como pessoas submetidas 
a tratamento de leucemia e 
pacientes oncológicos, não 
devem tomar a vacina.

O governador João Doria 
apresentou nesta terça-fei-
ra (16), na Prefeitura de Ri-
beirão Preto, o “Hora Mar-
cada”, aplicativo que visa 
otimizar o acesso e o con-
forto dos usuários do SUS, 
funcionando como uma 
“agenda digital de saúde”. 
O app foi desenvolvido 
pela Prodesp, empresa de 
dados e informática do Go-
verno do Estado.

“O Hora Marcada será 
uma referência nacional. 
Começa em Ribeirão Pre-
to, vai pra toda a região e, 
na sequência, vai pra todo 
o Estado de São Paulo. O 
mundo é da tecnologia, 
que ajuda a saúde públi-
ca”, disse Doria. Ribeirão 
Preto já disponibiliza o app 
para pacientes de dez Uni-
dades Básicas de Saúde. 
A implantação será expan-
dida gradativamente no 

município e, na sequência, 
para outras cidades do Es-
tado.

O projeto piloto começou 
na UBS José Sampaio – Dr. 
Rubens Nicoletti Filho, em 
17 de junho. Em menos de 
um mês, foi ampliado para 
outras nove UBS, sendo a 
mais recente a de Vila Ma-
riana, onde o app passou 
a ser disponibilizado nesta 
segunda-feira (15).

O “Hora Marcada” per-
mite visualizar as datas e 
horários de agendamentos 
de consultas e exames, 
além de cancelamentos e 
reagendamentos. É possí-
vel solicitar agenda de clí-
nico geral, ginecologista, 
pediatra e odontologista 
da UBS de referência. Para 
agendamento de especia-
lidades e exames, é neces-
sário o encaminhamento 

médico da UBS.
O aplicativo também 

pode ser utilizado por mais 
de uma pessoa. Crianças e 
idosos podem ser cadas-
trados por seus cuidadores 
mediante comprovação de 
responsabilidade e apre-
sentação do cartão SUS em 
uma UBS de vínculo.

Para ter acesso ao “Hora 
Marcada”, o paciente de-
verá baixar o aplicativo, 
disponível gratuitamente 
na Google Store e, em bre-
ve, na Apple Store. Após a 
instalação, é preciso pre-
encher informações bási-
cas como número do car-
tão SUS e CPF. 

O “passo a passo” do 
uso pode ser consultado 
em horamarcada.saude.
sp.gov.br, onde há um ví-
deo tutorial e uma relação 
de Perguntas Frequentes 
para orientar a população.
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O número de acidentes 
com escorpiões na cidade 
de São Paulo, resultando em 
picada, aumentou 29,67% no 
primeiro semestre deste ano 
na comparação com o ano 
passado. De janeiro a junho 
desde ano, foram 118 aciden-
tes. Em 2018, foram 91 aci-
dentes no mesmo período.

Os dados foram forneci-
dos pela Coordenadoria de 
Vigilância em Saúde (Co-
visa) da Secretaria Munici-
pal da Saúde (SMS) de São 
Paulo, com base no Sistema 
de Informação de Agravos 
de Notifi cação (Sinan) do 
governo federal.

“A ocorrência de aciden-
tes com escorpião deve-se 
à ocupação irregular do 
solo e descarte inadequado 

de lixo especialmente ma-
terial de construção, o que 
atrai insetos e animais como 
baratas, alimento natural do 
escorpião”, informou a se-
cretaria municipal.

Informações da Superinten-
dência de Controle de Ende-
mias, da Secretaria de Estado 
da Saúde de São Paulo, dão 
conta de que a principal fonte 
de alimento dos escorpiões 
são os insetos e pequenos 
animais, como aranhas, grilos, 
pássaros, roedores e barata.

Segundo informações da 
Secretaria Estadual de Saú-
de, após a picada de um 
escorpião o veneno provoca 
uma estimulação de termina-
ções nervosas sensitivas o 
que causa o aparecimento 
de dor intensa, edema e eri-

tema discreto (vermelhidão), 
sudorese (aumento de suor) 
próximo da picada e piloere-
ção (arrepio) na região.

O Hospital Vital Brasil, do 
Instituto Butantã, referência 
em atendimento em casos de 

acidentes com animais peço-
nhentos, atende 24 horas, to-
das as ocorrências incluindo 
acidentes com escorpiões, 
além de dar orientações por 
telefone (11) 3723-6969, (11) 
2627-9529, (11) 2627-9530.

Depois de uma semana 
seca e de temperaturas 
amenas, a passagem de 
uma frente fria pelo Estado 
de São Paulo volta a der-
rubar as temperaturas. O 
frio desta semana em São 
Paulo não será tão intenso 
quanto o que foi registra-
do há duas semanas com 
a madrugada mais fria do 
ano, no dia 7, com termô-
metros marcando 6,5ºC. 
Mas estarão presentes de 
novo as baixas temperatu-
ras. 

De acordo com Fabiana 
Weikamp, meteorologista 
da Climatempo, o maior 
impacto do frio foi sentido 
nesta terça-feira, dia 16. “O 
frio permaneceu durante 
o dia, o céu fi cou nublado. 
A temperatura mínima foi 
registrada durante a noi-

te, com média mínima de 
9ºC”, disse

Nesta quarta-feira, 17, a 
frente fria se afasta para 
o oceano, entretanto os 
ventos úmidos ainda de-
vem causar muita névoa 
na capital paulista. Não há 
previsão de chuvas sig-
nifi cativas na capital, mas 
pode chuviscar no litoral 
do Estado.

“A temperatura mínima 
será registrada no início da 
manhã desta quarta. Aos 
poucos a névoa vai se dis-
sipar e o sol aparece entre 
muitas nuvens no decorrer 
do dia. Não vai ter aquele 
céu azul, a temperatura 
vai subir ao longo do dia”, 
disse.

A partir desta quinta-feira, 
18 a cidade de São Paulo 
volta a apresentar aumen-

to na temperatura, princi-
palmente durante a tarde. 
“Vamos continuar a sentir 
frio durante as noites e ma-
drugada, mas a tendência 
até o fi m de semana é que 
a cada dia a temperatura 
suba mais durante a tarde”, 
explicou.

Diante da perspectiva 
de uma nova onda de frio, 
uma força-tarefa da Prefei-
tura de São Paulo vai am-
pliar o atendimento e aco-
lhimento à população em 
situação de rua na cidade. 
De acordo com a gestão 
Covas, serão criadas 272 
novas vagas emergenciais 
para receber essas pesso-
as. As vagas serão criadas 
em cinco locais: no bairro 
Casa Verde (zona norte) e 
em quatro clubes munici-
pais.

As ações de abordagem 
e recolhimento das equi-
pes de assistência social 
serão reforçadas com mais 

dez veículos e quatro ôni-
bus para o transporte das 
pessoas em situação de 
rua aos alojamentos e cen-

tros de acolhida. Os ônibus 
estarão posicionados em 
quatro regiões: Sé, Mooca, 
Santo Amaro e Santana.

Acidentes com escorpião aumentam 
30% em SP neste primeiro semestre

Prevenção de acidentes

Zona leste oferece vagas 
de emprego e emissão de 
carteira de trabalho na 6ª

 Será realizada na 
próxima sexta-feira 
(19), no Sasf Unidade 
Curuçá, Zona Leste, 
uma ação social com 
a participação da Se-
cretaria de Desenvol-
vimento Econômico 
e Trabalho. O even-
to, aberto ao público, 
acontece das 9h às 
16h. O objetivo é for-
necer atendimento à 
comunidade por meio 
de ações gratuitas.

O CATe – Centro de 
Apoio ao Trabalho 
e Empreendedoris-
mo prestará serviços 
como auxílio no enca-
minhamento para va-
gas de emprego. Para 
participar é necessário 
possuir RG, CPF, nú-
mero do PIS e carteira 
de trabalho. Caso não 
tenha o último docu-
mento, a emissão é 
feita durante o aten-
dimento. A idade míni-
ma para realização do 
cadastro é de 14 anos. 
O serviço funciona 
direcionando o traba-

lhador para processos 
seletivos de acordo 
com o seu perfil profis-
sional.

Para obter a primei-
ra via da carteira, os 
interessados devem 
apresentar o RG, CPF 
e uma foto atual no 
formato 3x4. Quem 
deseja a segunda via 
do documento precisa 
ter em mãos também 
um boletim de ocor-
rência ou declaração, 
em casos de extravio, 
roubo, furto ou perda. 
Além disso, os partici-
pantes terão acesso a 
serviços de saúde com 
exames oftalmológi-
cos, entre outras ativi-
dades.

Serviço
Ação Social no Sasf 

Curuçá 
Quando: 19 de julho
Onde: Sasf Unidade 

Curuçá 
Endereço: Rua Anísio 

da Silveira Machado, 
441

Horário: 9h às 16h
vento Gratuito

» Manter jardins e quintais 
limpos;

» Evitar o acúmulo de en-
tulhos, folhas secas, lixo do-
méstico e materiais de cons-
trução nas proximidades das 
casas;

» Evitar folhagens densas 
(plantas ornamentais, trepa-
deiras, arbusto, bananeiras 
e outras) junto a paredes e 
muros das casas;

» Manter a grama aparada;
» Limpar periodicamente 

os terrenos baldios vizinhos, 
pelo menos, numa faixa de 
um a dois metros junto às 
casas;

» Sacudir roupas e sapatos 
antes de usá-los, pois ara-
nhas e escorpiões podem 
se esconder neles e picam 
ao serem comprimidos con-
tra o corpo;

» Não pôr as mãos em 
buracos, sob pedras e tron-
cos podres. Usar calçados 
e luvas de raspas de couro 
para atividades em que seja 
preciso colocar a mão e pi-
sar em buracos, entulhos e 
pedras;

» Usar telas em ralos do 
chão, pias ou tanques;

» Vedar frestas e buracos 
em paredes, assoalhos e 
vãos entre o forro e as pa-
redes, consertar rodapés 
despregados, colocar sa-
quinhos de areia nas portas, 
colocar telas nas janelas;

» Afastar as camas e ber-
ços das paredes;

» Evitar que roupas de 
cama e mosquiteiros encos-
tem no chão;

» Não pendurar roupas 
nas paredes.

Menos intenso, frio volta à cidade
de São Paulo durante a semana

R
e

n
a

to
 S

. C
e

rq
u

e
ir

a
/A

E

A
rq

u
iv

o
/A

B
r



São Paulo, quarta-feira, 17 de julho de 2019 Para anunciar ligue: (11) 2823-0800 5

SEJA PARA SUA CASA OU
LOCAL DE  TRABALHO, AQUI VOCÊ 

ECONOMIZA DE VERDADE.

SEJA PARA SUA CASA OU
LOCAL DE  TRABALHO, AQUI VOCÊ 

ECONOMIZA DE VERDADE.

SEJA PARA SUA CASA OU
LOCAL DE  TRABALHO, 

AQUI VOCÊ ECONOMIZA
DE VERDADE.
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Paulistano quer abrigar os moradores de
rua nos prédios abandonados da cidade

Wellington Alves

Com mais de 20 mil mo-
radores de rua, a cidade de 
São Paulo busca soluções 
para resolver esse proble-
ma. A Pesquisa Viver em 
São Paulo: Assistência So-
cial, realizada pela Rede 
Nossa São Paulo e pelo Ibo-
pe Inteligência, aponta que 
cresceu o índice de paulista-
nos que defendem a busca 
de moradias populares para 
benefi ciar essas pessoas.

A transformação de prédios 
desocupados e com dívidas 
de IPTU em residências para 
moradores de rua é apoiada 
por 33% dos entrevistados. Em 
comparação com o ano passa-
do, houve crescimento de 7% 
do índice de paulistanos que 
defende essa política pública 
para resolver a questão.

Para a diretora de projetos 
da Rede Nossa São Paulo, Ca-
rolina Guimarães, a pesquisa 
revela a percepção dos pau-
listanos sobre o problema. 
“Aumentou muito o número 
de moradores de rua na cida-

de. O desemprego também 
cresceu. Há diversos prédios 
vazios. Dá para atender essas 
pessoas”, opina.

A especialista reclama da 
gestão Doria/Covas pela não 
aprovação do Plano Munici-
pal de Habitação, que é tido 
como essencial para comba-
ter a questão dos moradores 
de rua. Em 2018, várias enti-
dades cobraram os vereado-
res na Câmara Municipal para 
que projeto fosse aprovado. 

O documento defi ne as ações 
para o défi cit habitacional na 
Capital até 2032, mas segue 
sem previsão de aprovação. 
O Legislativo está em férias. 
As sessões retornam apenas 
em agosto.  

A pesquisa revela ainda que 
cresceu de 10% para 15% o 
índice de paulistanos que de-
fende que haja maior limpeza 
dos locais com moradores de 
rua, o que é tido como uma 
forma de afastá-los. “São os 

paulistanos que não querem 
ver essas pessoas de forma 
alguma. É um pouco refl exo 
da polarização política.”

Desde o início desta ges-
tão, a Prefeitura já trocou 
cinco vezes o comando da 
Secretaria de Assistência 
Social. A diretora de proje-
tos da Rede Nossa São Pau-
lo avalia que as constantes 
mudanças têm impactado 
nas políticas públicas. “É 
preciso buscar soluções.”
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Um casarão abandona-
do na Avenida Paulista é 
o símbolo dos imóveis que 
estão ociosos por proble-
mas judiciais, disputa entre 
herdeiros e dívida de IPTU. 
O local é tombado pelo pa-
trimônio histórico estadual. 

Construído em 1905, o pré-
dio é alvo de disputa entre 
os herdeiros de Joaquim 
Franco de Mello e o Gover-
no do Estado de São Paulo.

Na região da Cracolân-
dia, o problema é comum. 
Dezenas de prédios anti-

gos, com diversos herdei-
ros, fi cam ociosos porque 
não há acordo do espólio. 
Urbanistas entendem que 
a desapropriação desses 
imóveis é o caminho para 
promover a revitalização 
da região da Luz.

A Prefeitura de São Paulo 
informa, em nota, que, 937 
famílias são benefi ciadas 
com o Programa de Loca-
ção Social na capital paulis-
ta, o que equivale a 2.400 
pessoas. A Secretaria Muni-
cipal de Habitação afi rmou 

que pretende ampliar o Pro-
jeto de Locação Social com 
a conclusão de mais dez 
edifícios na região central 
de São Paulo, que estão em 
processo de contratação de 
fi nanciamento e benefi cia-
rão 483 famílias. 

Já a Secretaria Municipal 
de Assistência e Desenvol-
vimento Social justifi cou que 
realiza busca 24 horas por 
dia para identifi car pessoas 
ou famílias em situação de 
rua e oferecer acolhimento 
na rede socioassistencial.

O padre Júlio Lancellotti, 
vigário da Pastoral do Povo 
de Rua da Arquidiocese 
de São Paulo, afi rma que a 
locação social é o melhor 
mecanismo para resolver a 
questão dos moradores de 
rua na capital paulista. Ele 
considera que o resultado 
da pesquisa Viver em São 
Paulo: Assistência Social 
mostra que os paulistanos 
querem ações para resol-
ver, de fato, o problema.

Na opinião do sacerdote, 
a Prefeitura de São Paulo 
precisa ampliar o progra-
ma de locação social. No 
projeto, as vagas em hotéis 
populares custam valores 
simbólicos. “Quem ganha 
R$ 300, paga R$ 30. O 

resto é mantido pelo poder 
público e a pessoa ganha 
autonomia para recome-
çar”, explica.

A pesquisa mostrou ainda 
que 34% dos paulistanos 
acreditam que é preciso 
oferecer cursos de capaci-

tação para que os morado-
res de rua possam atuar no 
mercado de trabalho. Para 
Lancellotti, contudo, isso 
não é a raiz da problema. 
“Tem muito engenheiro, 
advogado e jornalista que 
estão desempregados. A 
questão das pessoas em 
situação de rua é habita-
cional.”

A Prefeitura costuma jus-
tifi car que os albergues 
nem sempre fi cam lota-
dos e que os programas 
de abrigamento podem 
acolher 18 mil pessoas. 
Lancellotti, entretanto, criti-
cou a proposta. “Ninguém 
gosta de albergue. Temos 
que trabalhar a autonomia 
deles.”

Ociosidade de imóveis ainda é grande desafi o Outro lado

Albergue não é a solução, diz padre Júlio Lancellotti
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ESPECIAL EDUCAÇÃO

Ensino a Distância evita gastos desnecessários 

Principais vestibulares de SP têm datas 
e cronogramas defi nidos; veja a relação
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USP oferece 46 
cursos gratuitos 
durante as férias

Vestibulinho:
Etecs divulgam 
classifi cação geral

As provas serão realizadas nos dias 3 e 10 de novembro, primeiro e segundo domingo do mês, e o exame deste ano conta 
com 5.095.382 inscritos em todo o país; fora o estado paulista, Minas Gerais é o com mais participantes de candidatos

SP registra 816 mil inscritos no 
Enem e provas em 210 cidades

Pág. 02
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Estado de SP tem 816.014 
inscritos no Enem 2019 
e provas em 210 cidades

Curso preparatório gratuito 
para o Enem está disponível 
pra estudantes de todo país

O Enem 2019 já tem 
datas marcadas: acon-
tece nos dias 3 e 10 de 
novembro. Para quem 
quer se preparar, mas 
não tem tempo e nem 
dinheiro para investir 
em aulas extras e cur-
sos particulares, há a 
opção do Pré-Enem 
a Distância Uninter. 
Trata-se de um curso 
preparatório completo 
e gratuito disponível 
para estudantes de 
todo o Brasil.

“O aluno pode estu-
dar no ritmo que quiser 
e onde estiver as dis-
ciplinas contempladas 
na prova, bem como 
conteúdos cobrados 
nas edições anteriores, 
além de contar com au-
lões de reforço, tutoria 
on-line e até simulados 
comentados”, explica o 
coordenador e ideali-
zador do curso, Marlus 
Geronasso. 

O projeto, que é uma 

parceria do Centro Uni-
versitário Internacional 
Uninter com o Eureka, 
chega ao sexto ano com 
material atualizado, cer-
ca de 350 videoaulas e 
aulões de redação pre-
senciais e on-line.  

No dia 3 de novem-
bro serão aplicadas 
no Enem as provas de 
“Linguagens, Códigos 
e suas Tecnologias”, 
“Redação” e “Ciências 
Humanas e suas Tec-
nologias”; e, no dia 10, 
“Ciências da Natureza 
e suas Tecnologias” 
e “Matemática e suas 
Tecnologias”. De acor-
do com o Instituto Na-
cional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (Inep), 
mais de cinco milhões 
de pessoas vão partici-
par do exame.

Mais informações e 
inscrições estão disponí-
veis no site https://www.
uninter.com/enem/.

O Instituto Nacional de Estu-
dos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (Inep), do Minis-
tério da Educação, divulgou o 
perfi l dos candidatos que fa-
rão o Exame Nacional do Ensi-
no Médio (Enem) em 2019. Os 
dados mostram que há mais 
estudantes mulheres (59,5%) 
do que homens (40,5%), os 
pardos representam 46% dos 
que se inscreveram e, como 
era esperado, a maioria é 
composta por jovens - só 11,6% 
dos candidatos tem mais de 
30 anos.

As provas serão realizadas 
nos dias 3 e 10 de novembro, 
primeiro e segundo domingo 
do mês, e o exame deste ano 
conta com 5.095.382 inscri-
tos em todo o país. Desses, 
816.014 são do estado de São 
Paulo, que farão as provas em 
210 cidades. Na capital paulis-
ta são 216.012 candidatos, se-

guido de Guarulhos, na Gran-
de São Paulo, com 24.699; e 
Campinas, no interior paulista, 
com 21.675; as três maiores. 

Dos mais de 5 milhões de 
inscritos, 3 milhões são mulhe-
res. Do total, 28,8% estão cur-
sando a última série e 58,7% já 
concluíram o ensino médio.  

Um contingente signifi cativo 
de participantes faz as provas 
como treineiros: 616.673, que 

equivale a 12,1% dos inscritos. 
“São os estudantes que não 
irão concluir o ensino médio 
em 2019, mas que fazem o 
Enem para experimentar a ro-
tina de candidato, conhecer o 
formato do conteúdo cobrado 
no exame e para autoavaliar 
os conhecimentos”, explica o 
Inep.

O Inep lembra que, além de 
ser a principal forma de aces-

so a universidades brasileiras, 
37 universidades em Portugal 
também aceitam os resultados 
do Enem. “Mais de 500 mil 
pessoas estão envolvidas na 
elaboração e na aplicação do 
exame, que é a maior porta de 
entrada para a educação su-
perior do país”, destaca. 

O Ministério da Educação 
divulgou no dia 3 que o Enem 
passará a ser aplicado de for-
ma digital a partir do próximo 
ano. O projeto prevê que 50 
mil candidatos, em 15 capitais 
brasileiras, façam o modelo 
digital em 2020. A expectativa 
é de que o número seja am-
pliado progressivamente até 
2026, quando a prova impres-
sa será extinta.

Estados com mais 
participantes
São Paulo - 16%
Minas - 10,5%
Bahia - 7.8%
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Con�ra também, os cursosde 2ª Graduação e Pós-graduação.

Claretiano
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PROGRAMA
DE BOLSAS

CLARETIANO

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

São mais de 30 opções, escolha a sua.

CONFIRA

DESCONTOS
ESPECIAIS NA SUA 

MENSALIDADE*

NO ENADE **

CONSECUTIVOS7ANOSM
EL

HOR  FACULDADE  EAD

(11) 3823 5961 • 0800 774 1888

SÃO PAULO
R U A  M A R T I M  F R A N C I S C O ,  6 0 4  –  S A N TA  C E C Í L I A
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•  Administração (Presencial e a distância)
•  Arquitetura e Urbanismo
• Biomedicina
• Ciência da Computação
• Ciências Biológicas (Presencial e a distância) 
 (Licenciatura e Bacharelado)
• Ciências Contábeis (Presencial e a distância)
• Ciências Econômicas (Presencial e a distância)
• Comunicação Social 
 (Publicidade e Propaganda)

• Direito
• Educação Física (Presencial e a distância) 
 (Licenciatura e Graduação Plena)
• Enfermagem
• Engenharia: 
 Civil, da Computação, de Controle e Automação
 (Mecatrônica), de Produção, Elétrica (Eletrônica e  
 Eletrotécnica) e Mecânica
• Farmácia
• Fisioterapia

• Jornalismo
 • Letras (Presencial e a distância) 
 (Licenciatura em Língua Portuguesa e Língua Inglesa)
• Letras 
 (Bacharelado em Tradução em Língua Portuguesa e 
 Língua Inglesa)
• Matemática (Presencial e a distância) 
 (Licenciatura)
• Medicina Veterinária
• Nutrição
• Odontologia

• Pedagogia (Presencial e a distância)
• Propaganda e Marketing
• Psicologia
• Relações Internacionais
• Secretariado Executivo
• Serviço Social (Presencial e a distância)
• Sistemas de Informação
• Turismo

GRADUAÇÃO • PÓS-GRADUAÇÃO • MESTRADO • DOUTORADO
PRESENCIAL • SEMIPRESENCIAL • ON-LINE

 0800 010 9000 • www.unip.br

A UNIVERSIDADE PARTICULAR

DO MERCADO PROFISSIONAL
PREFERIDA
A UNIVERSIDADE PARTICULAR

DO MERCADO PROFISSIONAL
PREFERIDA

Não confessionalNão confessional

CURSOS SUPERIORES TRADICIONAIS

CURSOS SUPERIORES DE TECNOLOGIA (2 A 3 ANOS)

PROCESSO SELETIVO

2.º SEMESTRE
2019

• Análise e Desenvolvimento
 de Sistemas
 (Presencial e a distância)

• Automação Industrial
• Comércio Exterior
 (Presencial e a distância)

• Design de Interiores
 (Presencial e a distância)

• Design de Moda
•  Design Gráfico
• Estética e Cosmética
• Fotografia
• Gastronomia
 (Presencial e a distância)

• Gestão Comercial
 (Presencial e a distância)

• Gestão da Qualidade
 (Presencial e a distância)

• Gestão da Tecnologia 
 da Informação
 (Presencial e a distância)
• Gestão de Recursos Humanos
 (Presencial e a distância)

• Gestão de Segurança Privada

• Gestão Financeira
 (Presencial e a distância)

• Gestão Portuária
• Jogos Digitais
• Logística
 (Presencial e a distância)

• Marketing
 (Presencial e a distância)

• Processos Gerenciais
 (Presencial e a distância)

• Produção Audiovisual
• Radiologia
• Redes de Computadores
 (Presencial e a distância)

DESCONTOS,
FINANCIAMENTOS E

PARCELAMENTOS ESPECIAIS

VENHA PARA A UNIP
 TRANSFERÊNCIA

IMEDIATA 

PARCERIAS
UNIVERSITÁRIAS
INTERNACIONAIS

DESCONTOS DE
ATÉ 100%

ENEM
USE SUA NOTA DO

COMPLETA E 
ATUALIZADA ESTRUTURA

UNIVERSITÁRIA
PROFESSORES, MESTRES

E DOUTORES
PRESENTE EM

TODO O BRASIL

MEC

CURSOS RECONHECIDOS
PELO MEC 
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Que tal aprimorar seus 
conhecimentos na área 
de humanas durante es-
tas férias? A partir do dia 
11 de julho, estão abertas 
as matrículas para a pri-
meira edição do projeto 
Cursos de Inverno da FFL-
CH. São 46 cursos gratui-
tos nas áreas de Ciências 
Sociais, Filosofi a, Geogra-
fi a, História e Linguística, 
muitos deles com pers-
pectiva interdisciplinar.

O projeto é uma iniciati-
va do Serviço de Cultura e 
Extensão (SCE) da Facul-
dade de Filosofi a, Letras 
e Ciências Humanas (FFL-
CH) da USP, em São Pau-
lo. As aulas ocorrem entre 
os dias 22 e 30 de julho, 
com turmas distribuídas 
nos períodos da manhã, 
tarde e noite. Ao todo são 
1.530 vagas.

As atividades são mi-
nistradas por pós-gradu-
andos e professores da 
FFLCH. Todos os alunos 

aprovados terão certifi -
cados de conclusão emi-
tidos pela Pró-Reitoria de 
Cultura e Extensão Uni-
versitária da USP.

Para encontrar mais in-
formações sobre os te-
mas dos cursos, além 
dos programas e horários 
oferecidos, acesse a pá-
gina do Serviço de Cultu-
ra e Extensão da FFLCH 
- http://sce.�  ch.usp.br/
node/3026.

As matrículas são gratui-
tas e abertas ao público 
em geral. As inscrições 

devem ser feitas on-line 
pelo Sistema Apolo, até 
21 de julho, ou enquanto 
houver vagas. Não é pre-
ciso cadastro prévio ou 
senha para utilizar o sis-
tema.

Serviço:
Cursos de Inverno da 

FFLCH
Temas - Ciências So-

ciais, Filosofi a, Geografi a, 
História e Linguística

Inscrições - 11 a 21 de ju-
lho ou enquanto sobrarem 
vagas (Sistema Apolo)

Gratuito

USP oferece cursos gratuitos 
de férias na área de humanas; 
inscrições seguem até dia 21
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Os principais vestibulares do Es-
tado de São Paulo já divulgaram as 
datas de inscrição. Os candidatos à 
Universidade de São Paulo (USP), 
por exemplo, devem estar atentos ao 
site da instituição já a partir do dia 12 
de agosto. Quem vai tentar uma vaga 
no Instituto Tecnológico de Aeronáu-
tica (ITA), por sua vez, pode realizar a 
inscrição no dia 1º de agosto.

A primeira fase do vestibular da Fu-
vest – que seleciona alunos para par-
te das vagas nos cursos de gradua-
ção da USP e possui 90 questões de 
múltipla escolha – está marcado para 
o dia 24 de novembro. 

Os aprovados seguem para a se-
gunda fase, que possui questões 
de português e redação no primeiro 
dia e dissertativas específi cas a cada 
área escolhida no segundo, nos dias 

5 e 6 de janeiro do próximo ano. A 
primeira chamada será divulgada no 
dia 24 de janeiro. A taxa de inscrição 
é de R$ 182 e fi ca aberta entre os 
dias 12 de agosto e 20 de setembro. 

Universidade Estadual de 
Campinas (Unicamp)
As inscrições para o vestibular da 

Unicamp serão abertas no dia 1º de 
agosto e podem ser realizadas até o 
dia 6 de setembro. os candidatos de-
verão efetuar o pagamento da Taxa 
de Inscrição (R$ 170,00) até o dia 9 de 
setembro.

A primeira fase, que conta com 90 
questões de múltipla escolha, está 
marcada para o dia 17 de novembro 
e a segunda, que tem três dias de du-
ração e questões dissertativas e re-
dação, para os dias 12 e 13 de janeiro 
de 2020. Unicamp aprova mudanças 

no vestibular 2020 e terá 2ª fase com 
dois dias de prova; veja como fi ca

As provas específi cas para os cur-
sos de Arquitetura e Urbanismo, Ar-
tes Cênicas, Artes Visuais e Dança 
ocorrerão de 20 a 24 de janeiro. O 
curso de Música, por sua vez, terá 
sua prova específi ca realizada em 
duas etapas: a primeira entre os dias 
9 e 16 de setembro, e a segunda nos 
dias 13 e 14 de outubro.

Universidade Estadual Paulista 
Júlio de Mesquita Filho (Unesp)
O vestibular da Unesp receberá ins-

crições entre os dias 9 de setembro e 
7 outubro. Ainda não foram divulga-
das as datas de pedido de isenção 
ou o valor da taxa de inscrição. A 
prova da primeira fase acontece no 
dia 15 de novembro e as da segunda 
estão marcadas para os dias 15 e 16 

de dezembro. A lista dos aprovados 
será divulgada no dia 3 de fevereiro 
de 2020.

Instituto Tecnológico de 
Aeronáutica (ITA)
Serão abertas no dia 1º de agosto 

as inscrições para o vestibular do ITA. 
Os candidatos podem submeter a 
sua inscrição até o dia 15 de agosto 
no site do instituto - a taxa de submis-
são de candidatura não foi divulgada. 

A prova acontece em duas fases: a 
primeira, no dia 1º de dezembro, com 
questões objetivas de Física, Inglês, 
Matemática, Português e Química; 
e, a segunda, marcada para os dias 
12 e 13 de dezembro, com questões 
discursivas de Matemática, Física, 
Química e Redação. Ainda não foi 
anunciada a data de divulgação dos 
resultados.

Universidade Federal de 
São Paulo (Unifesp)
Apesar de adotar a nota do Exa-

me Nacional do Ensino Médio para 
ingresso na maior parte dos cursos 
da Unifesp, o vestibular tradicional 
da faculdade ainda é exigido para 
os cursos de Ciências Biológicas (in-
tegral), Engenharia Química (integral/
noturno), e Medicina (integral), que 
adotam um sistema de notas mista 
com o resultado do Enem.

A prova tem uma única fase que 
ocorre nos dias 12 e 13 de dezembro. 
As inscrições serão abertas entre 
o período de 23 de setembro e 25 
de outubro. Apesar de ainda não ter 
divulgado o valor da sua taxa de ins-
crição, os contemplados com a sua 
isenção podem pedi-la entre os dias 
19 de agosto e 6 de setembro.

Etecs divulgam a lista de classifi cação geral dos candidatos do vestibulinho
A lista dos classifi ca-

dos no processo seleti-
vo das Escolas Técnicas 
Estaduais (Etecs) para 
o segundo semestre de 
2019 já está disponível 
para consulta na inter-
net https://www.vestibu-
linhoetec.com.br/home/ 
a partir desta terça-feira 
(16). Vale destacar que a 
informação também será 
divulgada na unidade em 
que o candidato pretende 
estudar.

A relação inclui quem 
se inscreveu nos cursos 

técnicos (presencial, se-
mipresencial e on-line), 
no primeiro termo do En-
sino Técnico Integrado 
ao Médio na modalidade 
Educação de Jovens e 
Adultos (EJA), no proces-
so de avaliação e certifi -
cação de competências 
para acesso direto às 
vagas remanescentes do 
segundo módulo e para 
os cursos de especializa-
ção técnica.

As listas dos convoca-
dos somente serão divul-
gadas na unidade onde o 

candidato deseja estudar. 
Por isso, cabe a ele acom-
panhar a convocação. Os 
convocados devem fazer 
a matrícula, no horário 
defi nido pela unidade de 
ensino, nos dias especi-
fi cados a seguir, desde 
que não seja feriado mu-
nicipal na cidade onde a 
Etec está localizada.

Se as vagas não forem 
preenchidas após a se-
gunda chamada, outras 
listas poderão ser divul-
gadas na Etec. Também 
caberá ao candidato 

comparecer na unidade 
onde quer estudar para 
acompanhar a convoca-
ção.

Calendário 
para matrícula
– 17 e 18 de julho: 1ª lista 

de convocação e matrí-
cula;

– 19 de julho: Divulga-
ção da 2ª lista de convo-
cação;

– 22 e 23 de julho: Ma-
trícula da 2ª lista dos con-
vocados.

Principais vestibulares de São Paulo
têm datas e cronogramas defi nidos 
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Escolher o Ensino a Distância 
evita gastos desnecessários 
e traz economia de tempo

FTC abre inscrições para workshops gratuitos

Antes de escolher a sua 
opção pelo curso presen-
cial, semi-presencial ou a 
distância dedique um tem-
po para analisar as vanta-
gens e desvantagens no 
seu caso em especial. Há 
pessoas que não dispen-
sam o contato pessoal e 
a possibilidade de fazer 
amigos, o que é a principal 
característica dos cursos 

presenciais. 
No entanto, se você tem 

horários muito fl exíveis 
no trabalho e nunca sabe 
quando vai entrar ou sair 
de lá, o ideal é mesmo op-
tar por um a distância.

O ensino a distância evi-
ta gastos desnecessários 
com alimentação, trans-
porte e cópias. Geralmen-
te o valor da mensalidade 

é menor e o tempo de 
curso também; é a opção 
mais usada pelas empre-
sas ao investir na capacita-
ção de seus funcionários. 
Outro fator importante é 
que os diplomas ofereci-
dos pelos cursos não po-
dem constar referências 
sobre ser a distância ou 
não, tudo para que não 
haja discriminação.

O período de férias 
é um ótimo momento 
para começar um novo 
curso e manter-se atu-
alizado sobre as novi-
dades do mercado de 
trabalho. Neste mês de 
julho, a Faculdade de 
Tecnologia e Ciências 
– FTC SP oferece mais 
de 200 vagas gratui-
tas para workshops de 
Desenvolvimento Pes-
soal, Direito Digital, Ex-
cel, Engenharia Civil e 
Gestão da Qualidade.

A palestra “Inteli-
gência Emocional: um 
jeito descomplicado 
de entender” aborda-
rá como o equilíbrio 
entre o racional e o 
emocional pode ser 
a chave do sucesso 
para conquistar os ob-
jetivos desejados. Os 
interessados em En-
genharia de Produção 
poderão participar do 
workshop de Gestão 
da Qualidade, a apre-

sentação focará na es-
tratégia de six sigma. 
Também na área de 
Engenharia haverá a 
palestra sobre Orien-
tações para Reformas 
em Obras Residenciais 
e Comercias.

O curso de Excel foi 
desenvolvido para 
esclarecer dúvidas e 
aperfeiçoar o conhe-
cimento de quem pro-
cura sair do básico e 
saber um pouco mais 
sobre a ferramenta. O 
workshop de Direito 
Digital abordará temas 
como a privacidade 
dos usuários, golpes 
na internet e proteção 
de dados.

Todos os workshops 
serão presenciais e os 
participantes irão re-
ceber certificado. As 
inscrições podem ser 
realizadas pelo e-mail: 
tmoccia .sp@ftc .edu.
br. Para mais Informa-
ções: 11 3630-4800.

Serviço:
Orientações para
Reformas em Obras
Residenciais e
Comerciais
Data: 24/07
Horário: 18h
Endereço: Av. Rangel 

Pestana, 1105 - Brás
Inteligência
Emocional 
Data: 26/07
Horário:19h
Endereço: Av. Cruzei-

ro do Sul, 400 – Canin-
dé (Colégio Cruz Azul)

Gestão da Qualidade
Data: 27/07
Horário: 10h
Endereço: Av. Rangel 

Pestana, 1105 - Brás
Direito Digital
Data: 27/07
Horário: 10h
Endereço: Av. Rangel 

Pestana, 1105 - Brás
Excel
Data: 31/07
Horário: 15h
Endereço: Av. Rangel 

Pestana, 1105 - Brás

Faculdade de Tecnologia e Ciências oferece mais de 200 vagas para cursos de Excel, 
Direito Digital e Engenharia

INFORME PUBLICITÁRIO

Considere estes pontos
» Verifi que a idoneida-

de da instituição junto à 
Secretaria de Estado da 
Educação;

» Converse com alunos 
e ex-alunos do curso 
que pretende fazer, eles 
são a melhor fonte de in-
formação possível. Caso 
não encontre ninguém, 
peça à administração do 
curso para lhe enviar o 
contato de alguém;

» Verifi que o método de 
suporte ao aluno. Preste 

atenção no tipo de aten-
dimento que receberá 
quando solicitar informa-
ções sobre o curso;

» Verifi que se você 
atende aos pré-requisi-
tos exigidos pelo curso;

» Avalie os investimen-
tos diretos e indiretos 
como o custo do curso, 
da internet, das impres-
sões, e todos os outros 
que giram em torno des-
te tipo de educação;

» Verifi que se o curso é 

100% não-presencial ou 
semi-presencial. Alguns 
ensinam a distância, mas 
exigem que as provas 
sejam feitas na institui-
ção;

» Para cursos que con-
ferem títulos, solicite có-
pia do MEC ou Conselho 
Estadual de Educação 
que regulariza a situa-
ção dos mesmos forne-
cidos pela instituição e

» Peça por uma aula-
-teste.
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FRAN
ALUNA ANHANGUERA

*Oferta válida no período de 1/7/2019 a 31/8/2019 para os alunos calouros do segundo semestre de 2019 (2019.2), que se matricularem em um curso em qualquer modalidade (presencial ou a distância) e que apresentarem nota 
do ENEM válida. Essa oferta é progressiva, ou seja, quanto maior a nota obtida, maior o percentual de desconto. Não se aplica a candidatos inscritos como treineiros. Caso o aluno desista/evada do curso, transfira para outra IES,  
a qualquer tempo, o aluno perderá o direito ao benefício. Essa oferta fica condicionada ao pagamento pontual da mensalidade durante todo o curso. No caso de inadimplência, o benefício será suspenso no mês em que ocorrer o atraso 
e enquanto perdurar a inadimplência. Os descontos são válidos para os cursos e turno em que o aluno se matriculou. Essa oferta não é cumulativa com outras bolsas, descontos, ofertas, exceto Bolsa Pagante, Bolsa Primeiro Semestre  
e FIES. Consulte todas as condições dessa oferta, unidades e cursos elegíveis, disponibilidade e valor da mensalidade nas unidades e/ou no site vestibulares.br/regulamentos. Essa oferta poderá ser alterada ou cancelada a qualquer 
tempo pela instituição e não é válida para os cursos de Medicina e/ou para aproveitamento de créditos.

Com o EAD semipresencial da Anhanguera, Com o EAD semipresencial da Anhanguera, 
você faz seus horários e consegue organizar você faz seus horários e consegue organizar 
sua rotina para conciliar estudo e trabalho.sua rotina para conciliar estudo e trabalho.

Canal Conecta, portal de empregos gratuito  
e exclusivo para alunos, que liga você a empresas  
de todo o Brasil.

100% dos professores são mestres ou doutores.

Conte com aulas práticas até 3x por semana em 
laboratórios especializados.

anhanguera.com

VESTIBULAR EAD
FAÇA JÁ SUA PROVA

BOLSA DE ATÉ
SUA NOTA DO ENEM VALE
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O estudante brasileiro Le-
onardo Cláudio da Rosa foi 
encontrado morto na cidade 
de Chongqing, na China, in-
formaram nesta segunda-feira, 
15, o Itamaraty e a Universida-
de Federal do Rio Grande do 
Sul (UFRGS). O jovem cursava 
Letras na instituição gaúcha 
e realizava um intercâmbio 
em uma universidade do país 
asiático. A causa da morte de 
Rosa ainda não foi confi rmada, 
mas há a suspeita de que ele 
tenha sido assassinado.

“As informações iniciais, pro-
venientes de colegas de inter-
câmbio de Leonardo na Chi-
na, indicam que foi vítima de 
crime, embora a direção não 
possa confi rmar”, informou, 
em sua página no Facebook, 
a direção do Instituto de Letras 
da UFRGS.

A universidade informou que 
a Secretaria de Relações In-
ternacionais (Relinter) e os ór-
gãos superiores da instituição 
acompanham o caso junto 

com a família de Rosa, o Minis-
tério das Relações Exteriores 
e a Embaixada brasileira na 
China, a fi m de providenciar o 
translado do corpo e investi-
gar as circunstâncias da morte 
do estudante.

“A direção do IL (Instituto de 
Letras) expressa aqui sua pro-
funda consternação e tristeza 

e envia, em nome da comu-
nidade da Letras, seus senti-
mentos de solidariedade à fa-
mília de Leonardo”, lamentou a 
UFRGS. “Faremos o que esti-
ver a nosso alcance para que 
as autoridades brasileiras bus-
quem junto ao governo chinês 
o esclarecimento cabal dessa 
incompreensível tragédia.”

Estudante brasileiro que 
fazia intercâmbio é achado 
morto em cidade da China
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A Análise Econômico-Finan-
ceira dos Clubes Brasileiros 
de Futebol de 2018 promovi-
da pelo Itaú BBA mostra um 
descolamento de Palmeiras e 
Flamengo em relação aos ou-
tros times. O estudo detalhou 
números de 27 agremiações 
brasileiras. Alviverdes e rubro-
-negros concentram 24% das 
receitas. 

Os clubes inverteram as po-
sições: o Palmeiras assumiu 
o topo com uma arrecadação 
total de R$ 654 milhões, en-
quanto o Flamengo teve R$ 
536 milhões. Na sequência 
aparecem São Paulo, com R$ 
399 milhões, e Corinthians, 
com R$ 389 milhões. 

De acordo com o consultor 
do Itaú BBA, César Grafi etti, 
a tendência é a diferença au-
mentar. Em 2017, por exemplo, 
a dupla concentrava 21% das 
receitas. “Há um descolamen-
to de Palmeiras e Flamengo, 
eles jogam uma liga diferente 
do ponto de vista fi nanceiro. 
Há uma boa distância que 
deve aumentar nos próximos 

anos, porque o contrato da TV, 
por exemplo, fi ca maior por 
desempenho e número de jo-
gos na TV aberta. Com o clube 
bem fi nanceiramente, tende 
aumentar o desempenho e 
consequentemente a quanti-
dade de jogos transmitidos”, 
afi rmou.

Apesar do aumento da ar-
recadação dos clubes com a 
cota de TV, César Grafi etti des-

taca outras formas de receitas 
de Palmeiras e Flamengo. Ele 
aponta a gestão como o princi-
pal fator para as agremiações 
estarem estabilizadas fi nan-
ceiramente. 

Por esse motivo, não acre-
dita em “espanholização” do 
futebol brasileiro, e sim em 
algo mais parecido com o que 
acontece na Inglaterra, onde 
há mais que duas agremia-

ções brigando pelas primei-
ras colocações dos principais 
campeonatos. 

Por outro lado, os números 
da arrecadação com sócio-
-torcedor e bilheteria aumen-
taram. Segundo o estudo, 
é uma tendência que vem 
desde 2015. O Palmeiras, por 
exemplo, teve receita de R$ 
160 milhões, 72% acima do 
Flamengo. 

Biro Biro sofre parada cardíaca em treino 
do Botafogo, é reanimado e passa bem

Para proteger a mãe, crianças de 8 e 13 
anos fogem de casa com a arma do pai

Homem compra sabão em pó na 
ZL e acha cocaína na embalagem

Dois irmãos, de 8 e 
13 anos, foram encon-
trados com uma arma 
de fogo no Terminal 
Barra Funda, zona 
oeste de São Paulo, 
na madrugada desta 
segunda-feira, 15. De 
acordo com a Secre-
taria de Segurança Pú-
blica (SSP), as crianças 
foram abordadas por 
agentes de segurança 

da plataforma, e uma 
delas carregava na cin-
tura um revólver cali-
bre 38 carregado.

Eles foram conduzi-
dos para a 6ª Delega-
cia de Polícia do Me-
tropolitano (Delpom) e 
informaram que o pai, 
um jardineiro de 29 
anos, teria agredido a 
mãe deles, uma cozi-
nheira de 30 anos, a 

coronhadas e por isso 
estavam indo para a 
casa da avó.

A Polícia Civil foi in-
formada e fez buscas 
na casa da família e 
não encontrou o pai 
das crianças. A mãe foi 
conduzida à delegacia 
e confirmou a versão 
contada pelos filhos. 
Ela relatou que por 
volta das 5h desta se-

gunda foi buscar aten-
dimento médico por 
causa dos ferimentos 
e disse que não per-
cebeu que as crianças 
tinham saído de casa 
com a arma do pai.

O revólver foi apre-
endido, e o caso foi 
registrado como lesão 
corporal, violência do-
méstica e porte ilegal 
de arma de fogo.

Um homem comprou nesta 
segunda, dia 15, uma caixa 
de sabão em um mercadinho 
no bairro de Ermelino Mata-
razzo, na zona leste, e quan-
do foi lavar roupa encontrou 
cocaína no pacote. 

De acordo com a Polícia Mi-
litar, o homem levou a caixa 
de sabão para delegacia e os 
policiais constataram que era 
pasta-base da droga.

Após a denúncia, PMs se 
dirigiram ao mercado, e fl a-
graram homens descarre-

gando de um veículo Hilux 
mais caixas de sabão em pó 
com a droga.

Depois de uma persegui-
ção, os criminosos só para-
ram quando colidiram contra 
outro veículo. Quatro pesso-
as foram detidas, entre elas o 
dono do mercado. De acor-
do com a PM, ao menos 82 
quilos de cocaína estavam 
escondidos dentro de 30 cai-
xas de sabão em pó. A ocor-
rência foi registrada no 62º 
DP, em Ermelino Matarazzo.

Recém-contratado pelo Bo-
tafogo, o atacante Biro Biro, de 
24 anos, sofreu uma parada 
cardíaca durante o treino que 
o elenco do time carioca reali-
zou na tarde desta terça-feira, 
em um dos campos anexos do 
Engenhão. 

O jogador caiu desacordado 
no gramado e, após ser ampa-
rado pelos seus companhei-
ros, foi reanimado nos vestiá-
rios do local durante socorro 
de emergência feito pelo car-
diologista do clube, Eduardo 
Amorim.

Pelas redes sociais, o Bota-
fogo informou que o atleta foi 
encaminhado a uma hospital 
e está sendo acompanhado 

pelo doutor Ricardo Bastos, 
médico do clube que também 
participou do atendimento 
ao atacante no estádio Enge-
nhão. “O quadro do atleta é 
estável e o mesmo passará 
por exames”, revelou a nota.

Biro Biro foi contratado por 
empréstimo junto ao Nova 
Iguaçu e foi ofi cializado como 
reforço botafoguense apenas 
na semana passada, embora 
já estivesse treinando com 
o elenco alvinegro desde o 
último dia 1º. Antes disso, ele 
esteve no São Paulo, no qual 
foi pouco aproveitado, no pri-
meiro semestre do ano, após 
passar uma temporada no 
Shanghai Shenxin, da China.

Palmeiras e Flamengo concentram 
24% das receitas no país, diz estudo
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Promoção	valida	até	31/07/2019

O presidente Jair Bolsonaro 
voltou a dizer que quer que 
um de seus fi lhos, o deputa-
do Eduardo Bolsonaro (PSL-
-SP), assuma a Embaixada do 
Brasil nos Estados Unidos. 
Durante a posse do presi-
dente do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico 
e Social (BNDES), Gustavo 
Montezano, Bolsonaro afi r-
mou que, “se Deus quiser”, 
Eduardo vai ser embaixador 
“na maior potência do mun-
do”. Caso Bolsonaro formali-
ze a indicação, a nomeação 
terá que ser validada pela 
Comissão de Relações Exte-
riores (CRE) do Senado.

Bolsonaro falou sobre os 
fi lhos ao citar a relação de 
amizade que possuem com 
Gustavo Montezano desde a 
juventude, pois moraram no 
mesmo condomínio no Rio 
de Janeiro. O presidente dis-

se todos “daquela garotada” 
“lutaram muito”, citando que 
“muitos fritaram hambúrguer”.

“Vejo que, daquela garo-
tada do condomínio, temos 
um presidente do BNDES. 
Temos um Senador da Repú-
blica (Flávio Bolsonaro), que, 
por ser meu fi lho, tem seus 
problemas potencializados. 

E teremos, se Deus quiser, 
um embaixador na maior 
potência do mundo”, disse o 
presidente. “Até porque um 
pai, mesmo sendo deputado 
na época, não tinha como 
bancar o aperfeiçoamento 
dele nos Estados Unidos e 
ele (Eduardo) tinha que traba-
lhar”, continuou Bolsonaro.

Após a sinalização de que 
poderia virar embaixador, 
Eduardo citou que, além de 
ser presidente da Comissão 
de Relações Exteriores na 
Câmara, possui “vivência pelo 
mundo”. “Já fi z intercâmbio, já 
fritei hambúrguer lá nos Esta-
dos Unidos, no frio do Maine”, 
declarou Eduardo.

Bolsonaro: ‘se Deus quiser’, 
Eduardo será embaixador na 
‘maior potência do mundo’
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Ministro da Educação defende 
no Twitter indicação de Eduardo 

Mais um ministro entrou em 
cena para defender publica-
mente o nome do deputado 
Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) 
para assumir a Embaixada do 
Brasil em Washington. Desta 
vez, o ministro da Educação, 
Abraham Weintraub, usou o 
Twitter como demonstração 
de apoio.

“Tenho o privilégio de co-
nhecer o Eduardo Bolsona-
ro há mais de 2 anos. Tanto 
representando o Brasil nos 
EUA ou atuando no Congres-
so, tenho certeza que ele fará 
um excelente trabalho. Ele é 
uma pessoa que faz a dife-
rença nos projetos em que 
se envolve. Conte com meu 
apoio!”, escreveu o ministro.

O ministro da Cidadania, 
Osmar Terra, já havia clas-
sifi cado as críticas contra 
a eventual indicação como 
“hipocrisia”.

“Chega de hipocrisia! Edu-
ardo Bolsonaro tem com-
petência para ser embaixa-
dor nos Estados Unidos. É 
experiente, confi ável e tem 
excelente trânsito junto ao 
governo de lá. Já tivemos 

muitos políticos como em-
baixadores e até mesmo 
como Chanceleres. Itamar 
(Franco, ex-presidente), 
(José) Aparecido (ex-minis-
tro da Cultura), FHC. Por 
que não Eduardo?!”, escre-
veu ontem em rede social.

Após consultar assessores, 
o presidente Jair Bolsonaro 
quer viabilizar a indicação de 
Eduardo no meio político. A 
Comissão de Relações Exte-
riores (CRE) do Senado é res-
ponsável por validar ou não 
as nomeações do Executivo 
para funções diplomáticas.

Bolsonaro pediu a assesso-
res que verifi cassem quantas 
vezes os últimos embaixa-
dores foram recebidos pelo 
Secretário de Estado ameri-
cano. A conclusão é que não 
houve encontros recentes 
desse tipo, o que ajudaria a 
reforçar o argumento de que 
é preciso fortalecer as rela-
ções entre os dois países por 
meio da Embaixada do Brasil 
nos Estados Unidos. Gover-
nistas defendem que Eduar-
do é próximo do presidente 
americano, Donald Trump.
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[ horóscopo ]

E.T.: O Extraterrestre

Stardust – O Mistério Da Estrela

Band, 22h E.T. The Ex-
tra Terrestrial. EUA, 1982. 
Aventura. Com Henry Tho-
mas, Drew Barrymore. O 
garoto Elliott faz amizade 
com um pequeno aliení-
gena inofensivo que está 
bem longe do seu planeta. 
Ele decide manter a ado-
rável criatura em segredo 
e em casa após apresen-
tá-la aos irmãos.

Globo, 14h Star-
dust. EUA. Aven-
tura. Direção Mat-
thew Vaughn. Com 
Charlie Cox, Claire 
Danes. Para con-
quistar uma garo-
ta, o jovem Tristan 
lhe promete uma 
estrela cadente. 
A jornada o leva a 
uma terra esque-
cida e misteriosa, 

onde ele descobre 
que a estrela é, na 
verdade, uma lin-
da mulher. Ele par-
te, então, em uma 
incrível aventu-
ra para proteger a 
beldade celestial, 
já que uma pode-
rosa feiticeira quer 
roubar sua luz para 
permanecer jovem 
para sempre.

Fotos: Divulgação

[ fi lmes ] 
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AN
BATIDADE

MÃO
TONELLUTAS

TENCACAT
SÃOLUISHUR

DOAAMARGA
ERRE

REOD
AGADOLETA

TRUSTEERM
CAROOTBU
ORSOBRIOS
INSPROVA

C
HRISTIANVA

IÇIOIBIS
SÃOSACIDA

OMOPLATAS

Desejo
intenso

Cumpri-
mento
como o

"high five"

(?)
Diegues,
cineasta
brasileiro

Cidade
natal de
Abraão
(Bíblia)

Grande
peixe do

litoral
brasileiro

Destruir 
de modo
vagaroso 
e contínuo

Animal de
"O Flautista
de Hame-
lin" (pl.)

Acompa-
nhamento
do prato
principal

Deutério
(símbolo)

Asso-
ciação

ilegal de
empresas

Brincadei-
ra infantil
de origem
francesa

Produção
total de

um artista

Letra que
invertida

forma
um "W"

Guerra do
(?): opôs a
Inglaterra
à China

O 1º filme
ganhador
do Oscar
(1927)

Unidade
que com-
põe o byte
(Inform.)

Herson
Capri, ator
brasileiro

Mantra en-
toado em

rituais
budistas

(?) e
salvos:
ilesos

A substân-
cia com
pH baixo
(Quím.)

Ave
pernalta
Alumínio
(símbolo)

Dispen-
dioso

(?)
Fittipaldi,
piloto bra-
sileiro que
esteve na
Fórmula 1
nos anos

1990

Osso da articulação 
do ombro (pl.)

Ócio 
(pop.)
4, em

romanos

Teste
Wagner

(?), com-
positor

Sérios
A antiga
"CIA bra-
sileira"

Sofrida
(fig.)

Feito de
bronze

Combates

Rival do
CRB (fut.)

Opção do Facebook
nos EUA que sinaliza 
o apoio à causa LGBT

Barril
Top (?): os
dez mais

(ing.)

Divindade que não po-
de ser representada
nas artes plásticas

Abrandar Modelo de
chuveiro

com controle automá-
tico de temperatura

Médico francês do séc. XVI
que teria previsto o futuro nas

suas centúrias
Objetivo

A cidade
do Palácio
dos Leões
Sucesso
da banda 
estaduni-
dense Foo
Fighters

3/doa — ten. 6/truste. 7/adoleta. 9/christian.

[ novelas ] 

Malhação -
Toda Forma de 
Amar

Rita expulsa Filipe 
da loja. Lígia avisa 
Rita sobre o estado 
de saúde de Nina. 
Jaqueline e Vânia têm 
uma conversa séria. 
Raíssa se constrange 
com a aproximação de 
Camelo. César pede 
que Milena não procu-
re Jaqueline. Jaqueline 
recebe ligações com 
ameaças anônimas, e 
Vânia pede que a fi lha 
acione Marco Rodrigo.

Órfãos da Terra
Almeidinha interroga 

Dalila, que envolve Ga-
briel em seu falso de-
poimento. Padre Zoran 
e Helena tentam ajudar 
Salma. Latifa desconfi a 
da gentileza de Ester. 
Omar convence Eva a 
aceitar que ele trabalhe 
e durma nos fundos da 
fl oricultura. Dalila acusa 
Fauze pelo assassinato 
de Paul. Elias tenta falar 
com Salma. 

Verão 90
João e Janaína de-

nunciam Jerônimo para 
a polícia. Jerônimo é 
convocado para depor. 
Ticiano pensa em 
usar a pintura corporal 
feita por Gisela como 
sua marca registrada. 

Larissa aconselha Dan-
dara a contar a verdade 
para Quinzinho sobre 
a paternidade de seu 
fi lho. Ticiano pergunta 
a Gisela se ela gostaria 
de ser sua maquiadora 
pessoal. 

A Dona do Pedaço
Márcio se desculpa 

com Silvia e pede 
Kim em namoro. Otá-
vio cede à chanta-
gem de Agno e acei-
ta a nova sociedade. 
Eusébio insiste em se 
divorciar de Dorotéia 
e rejeita a companhia 
de Chico. Chiclete 
chega à casa de Vivi 
e reconhece o local 
da foto de Cosme. 
Chiclete conhece 
a família de Vivi e 
questiona a namora-
da sobre Kim.

Jezabel
Tadeu recusa o 

pedido de Jeza-
bel. Hannibal diz 
que é uma ordem. 
Bem-Hadade diz 
ao general Abbas 
e o capitão Hazel e 
Naamã que não se 
conforma em terem 
perdido a batalha 
contra Israel. Jezabel 
diz para Acabe que 
ele está usando re-
cursos demais para 
o treinamento dos 
soldados. Jezabel 
revela a Acabe que 
está grávida.

As Aventuras 
de Poliana

Gabi arma um plano 
contra o grêmio. Eric 
e Hugo descobrem 
que Bento tem medo 
do escuro e planejam 
assusta-lo. Rato orde-
nena que os tromba-
dinhas do Bem-Te-Vi 
não mexam mais com 
a família de Nancy. Na 
escola, todos desco-
brem que Filipa não 
será a garota propa-
ganda do Vetherna. 

TOPÍSSIMA
Paulo Roberto fi ca 

chocado ao ver o fi -
lho sendo preso. De-
sesperado, Rafael diz 
ser inocente. Ao lado 
de Sophia, Antonio 
lamenta a morte de 
Jandira. Madalena 
e Fernando acusam 
Rafael pela morte 
de Jandira. Eles pe-
dem para Gabriela 
se afastar dele. Paulo 
Roberto liga para Be-
atriz e avisa sobre a 
prisão de Rafael. Zilá 
conta para Vitor que 
Jandira foi encon-
trada morta em um 
lixão.

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

virgem

Você não tem tempo 
para pensar em tudo 
antes de agir. Não 
corra riscos, tome uma 
decisão mais tarde! 
Cãibras musculares 
e rigidez corporal 
poderiam atrasá-lo. A 
defi ciência de vitami-
nas ou minerais é a 
razão disso.

Seu otimismo vai 
ganhar a admiração 
das pessoas ao seu 
redor e nada vai 
atravessar o seu ca-
minho. Seja tolerante, 
nem todos serão 
capazes de acompa-
nhar seu ritmo. Cui-
dado com o fígado 
e não exagere nos 
prazeres da mesa.

Alianças estão se 
tornando uma possi-
bilidade, então olhe 
além das aparências. 
Você fi cará surpreso. 
Sua saúde, embora ex-
celente, pode ser per-
turbada por problemas 
no fígado e pequenas 
mudanças em sua 
dieta iria ajudar.

Você impõe suas 
ideias sem perce-
ber. Seja flexível e 
tudo vai correr sem 
problemas. A fadiga 
o está prendendo 
fisicamente e você 
precisa recuperar o 
sono atrasado para 
poder começar de 
novo.

O excesso de 
confi ança atrasa o seu 
progresso. Seja discre-
to sobre seus planos 
antes de embarcar 
neles. Seu otimismo 
está claramente 
melhorando e você se 
sente forte para lidar 
com tarefas difíceis. 
Planeje a sua ação em 
longo prazo.

Você verá as coisas 
sob um ângulo mais 
positivo e as pessoas 
próximas a você 
notarão. Isso permitirá 
que você use seus 
talentos em benefício 
de todos. Cuidado 
com ar condicionado, 
vento e correntes de 
ar. Proteja-se do frio, 
em geral. 

A tisteza vai passar 
se você deixar. Aque-
les em torno de você 
estarão em melhor 
posição para ajudá-
-lo! Seus níveis de 
concentração estarão 
baixos. Você precisa 
desacelerar, você está 
gastando suas reser-
vas de energia. 

Novas atividades 
de lazer vão lhe 
dar a oportunidade 
de fl orescer. Suas 
amizades vão estar 
pesentes hoje. Seria 
bom fazer uma pau-
sa na sua vida diáia 
- de preferência, tire 
um dia de folga para 
respirar.

Hoje parece ser um 
dia calmo. É hora de 
pensar mais em si 
mesmo e nas pessoas 
próximas a você! Não 
se esqueça de se 
aquecer gradualmente 
antes de fazer exer-
cício e tenha cuidado 
com movimentos 
bruscos, também.

Você está dando um 
passo atrás em relação 
a sua rotina e seus 
planos futuros. Você 
precisa de equilíbrio 
entre o seu estado de 
ânimo e sua saúde 
física; e atividade e 
repouso, de acordo 
com as exigências do 
seu corpo.

Tenha cuidado para 
não ser impulsivo, você 
fala rápido demais. Os 
prazeres materiais vêm 
na hora certa. Você 
precisa recarregar suas 
baterias para manter o 
ritmo em torno de você. 
Passe algum tempo 
sozinho também. Você 
vai se sentir melhor 
com isso.

Sua energia psí-
quica está em alta e 
lhe dá um impulso 
prometedor. Você 
vai compartilhar 
essa energia com 
as pessoas que vê. 
Há muito estresse 
em torno de você e 
você vai chegar ao 
seu limite.

áries libra

escorpião

sagitário

capricórnio

aquário

peixes

touro

gêmeos

câncer

leão
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   EMPREGOS 
 PRECISA-SE 

 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. 

 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 

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

 QUARTO MOBIL P / HO-
MENS 
 R: Recife,298 Pe-
nha.Próx metr Penha 
.F:2589-6555 

 VENDE-SE 

 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  

 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 

 APTO CANGAÍBA 
 2 dorms, sala, cozinha, 
wc, 1 vaga, piscina, sa-
lão de festa e acadê-
mia. R$250 Mil F: 94011-
7333 

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

 NEGÓCIOS 
 DINHEIRO 

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

 OPORTUNIDADE 

 CORRETOR CRISTÃO 
 Aptos em vários locais, 
lçtos prontos e cai-
xa. Creci SP - 165062 
F:(11)99447-2082/2809-
6619 

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

ADVOCACIA 
PREVIDENCIÁRIA

APOSENTADORIA ESPECIAL
(VIGILANTES, METALÚRGICOS, ENFERMEIROS,

ENTRE OUTROS)
APOSENTADORIA POR TEMPO
APOSENTADORIA POR IDADE

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 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

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

CANCELE SUA TV 
A CABO.

Libere todos os canais 
por apenas R$39,00 

mensais.
Ganhe de brinde 

plataforma de fi lmes e 
séries.

(11) 96365-2573

SOLICITE SEU 
TESTE GRATUITO.  

 (11)96689-3809

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

COMPRO 
CÉDULAS E 

MOEDAS

F: (11)3360-1550
    (11)94117-2333

Antigas, 
nacionais e 

estrangeiras.

    (11)94117-2333

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.

MÁQUINA DE COSTURA

DOMÉSTICA E INDUSTRIAL

VENDE-SE

GALONEIRA, RETAS, 
OVERLOQUE E
INTERLOQUE

TODAS REVISADAS, 
COM MOTOR

SILENCIOSO BIVOLT 
PRONTA PARA
TRABALHAR.

2091-6934
97338-0445

VEJA OUTROS

VALORES

PLANTÃO SÁBADO

E DOMINGO

PARA PAGAR DÍVIDAS,

COMPRAR IMÓVEL E ABRIR

SEU NEGÓCIO.

SEM CONSULTA AO SPC OU

SERASA. LIBERAÇÃO PARA 

TODO O BRASIL DIÁRAMENTE.

(0xx31) 3072-9659
(0xx31) 99274-5047
(0xx31) 99759-7179

CRÉDITO SEM
BUROCRACIA

EXEMPLOS:
15MIL

R$ 104,00

20MIL
R$ 134,00

40MIL
R$ 254,00

 SERVIÇOS 
 ESOTERISMO 

 TRAGO SEU AMOR 
 Amarração amoro-
sa a partir de R$70 
F : ( 1 1 ) 3 6 2 1 - 3 1 5 6 /
96467-4134whats 

 IND. PROFISSIONAL 

 BELEZA ESTÉTICA 

 TERAPIAS CHINESAS 
 Shiatsu, ventosa reiki, 
acupuntura, massg, dre-
nagem e modeladora 
em Moema. 97568-7341 

     

   

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

 2823-0837

Classifi cados
de Linhas é no



São Paulo, quarta-feira, 17 de julho de 2019 Para anunciar ligue: (11) 2823-080012 SÃO PAULO

 

  

O cantor Lucas Lucco 
foi submetido a uma ci-
rurgia na manhã da últi-
ma segunda-feira, 15, e 
passa bem. De acordo 
com a assessoria de im-
prensa do cantor, trata-
-se de uma “simples cor-
reção” de uma “lesão no 
músculo do peitoral es-
querdo”, e ele deve rece-
ber alta no fi m da tarde 
desta terça-feira, 16.

Por conta da cirurgia, 
o artista ficará afastado 
por 11 dias, o que impli-

cará no cancelamento 
de seu show na Estância 
Alto da Serra, em São 
Bernardo do Campo, 
no Estado de São Pau-
lo, que seria realizado 
no próximo sábado, 20. 
Uma nova data será 
anunciada em breve, de 
acordo com comunicado 
divulgado por sua equi-
pe. Os compromissos 
restantes de Lucas Luc-
co, programados a partir 
de 26 de julho, seguem 
confirmados.

A Netfl ix anunciou a 
data de estreia do novo 
especial de comédia de 
Whindersson Nunes, Adul-
to: 15 de agosto, uma quin-
ta-feira. “A Netfl ix perdeu e 
sou eu que decido: Whin-
dersson Nunes - Adulto 
estreia em 15 de agosto!”, 
anunciou o youtuber e hu-
morista em seu Twitter na 
tarde desta terça-feira, 16.

A plataforma também di-
vulgou uma breve sinopse 
do programa: “Whinders-
son Nunes lança Adul-
to, seu primeiro especial 
de comédia em parceria 
com a Netfl ix! Ao longo 
do stand-up, Whindersson 
relembra suas origens e 
fatos curiosos de sua vida, 
sempre fazendo graça 
com situações curiosas e 
inusitadas do dia a dia.”

Game of Thrones rece-
beu nesta terça-feira, 16, 
um recorde de 32 indica-
ções aos prêmios Emmy 
por sua oitava e última 
temporada. A marca faz a 
HBO dominar novamente 
o número de indicações 
da premiação, depois que 
em 2018 a Netfl ix tinha 
capturado essa liderança.

A vencedora de me-
lhor série de comédia 
de 2018, The Marvelous 
Mrs. Maisel, encabeça o 
gênero com 20 indica-
ções, incluindo uma para 
sua estrela, Rachel Bros-
nahan, também laureada 
na última edição do prê-
mio mais importante da 
TV nos EUA.

O ator porto-riquenho 
Benicio del Toro foi indi-

cado pela sua atuação 
em Escape at Dannemo-
ra, também nominada na 
categoria melhor série 
limitada.

A cerimônia de entrega 
da 71ª edição dos Emmy 
será no dia 22 de setem-
bro de 2019, em Los An-
geles.

Lucas Lucco fi cará 11 dias 
afastado após cirurgia

Especial de Whindersson Nunes na Netfl ix, 
‘Adulto’ ganha teaser e data de estreia

Emmy 2019: ‘Game of Thrones’ 
bate recorde de 32 indicações

Cardi B responde a 
convite da cantora 
Anitta para parceria 

A cantora Cardi B respondeu Anit-
ta após a brasileira enviar um ‘convi-
te’ para as duas fazerem uma música 
em parceria na última segunda-feira, 
15, através de uma mensagem públi-
ca no Twitter.

“Okay, Cardi B, depois de eu ter 
desmaiado ouvindo você dizer que 
adoraria gravar comigo, tenho que 
dizer que eu tenho a música perfei-
ta para nós. Eu já vi você ouvindo o 
funk brasileiro. A música é o melhor 
funk de todos. Vamos!”, escreveu 

Anitta, inicialmente, marcando a can-
tora.

“Só se você me ensinar portu-
guês”, respondeu Cardi B, horas 
depois. Na sequência, Anitta comen-
tou: “Fácil... Eu ensinei a Madonna 
também, para o nosso funk juntas 
[risos]”. A sugestão de Anitta foi fei-
ta após Cardi B responder a um fã 
que perguntou durante uma live se 
ela aceitaria fazer uma música em 
parceria com Anitta. “Eu adoraria”, 
respondeu, na ocasião.
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Há exatamente 50 anos, tinha iní-
cio a aventura que faria um homem 
pisar na Lua pela primeira vez na 
história. Em 16 de julho de 1969, os 
astronautas Neil Armstrong, Edwin 
“Buzz” Aldrin e Michael Collins de-
colavam a bordo do foguete Saturno 
V do então chamado Cabo Espacial 
Kennedy, na Flórida, na missão que 
mudaria a história da humanidade. 

Quatro dias depois ocorreria o 
“pequeno passo” histórico, após o 
módulo Águia tocar, enfi m, o solo 
poeirento lunar.

Estima-se que cerca de 1 milhão 
de pessoas, sob um calor de mais de 
30°C, acompanharam naquele dia o 

lançamento in loco. Até o pouso se 
passariam 195 horas, 18 minutos e 
35 segundos. 

Em 168 minutos, o foguete atin-
giu a altitude de 67,6 km e foi solto 
o primeiro estágio de volta para a 
Terra. Quando haviam se passado 
pouco mais de 11 minutos, o segun-
do estágio foi descartado e o resto 
do foguete deu uma volta e meia em 
torno da Terra. 

Duas horas e 44 minutos depois 
do lançamento, o último estágio do 
Saturno foi novamente acionado 
para enviar a nave Apollo 11 em di-
reção à Lua com os três astronautas 
a bordo.

 
Saga do homem na lua faz 50 anos



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.

No trânsito, dê sentido à vida.

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

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 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

CAOA CAMPINAS (19) 3272-2001
CAOA ITU (11) 4022-9777

CAOA MARÍLIA (14) 3402-2150
CAOA PRESID. PRUDENTE (18) 3904-8900 

CAOA SÃO CARLOS (16) 2107-0707
CAOA S. J. DOS CAMPOS (12) 3904-0620

CAOA TAUBATÉ (12) 3634-6750



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


