
MOBILIDADE URBANA

Em entrevista coletiva nesta quarta-feira (3), no Palácio dos Bandeirantes, o governador João Doria (PSDB) também anunciou 
a contratação de estudos para o projeto executivo de uma nova linha de Metrô, que seria a Linha 20-Rosa

SP anuncia nova ligação entre o 
ABC e a Linha 2-Verde do Metrô
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Contas de luz em SP 
fi cam mais caras a partir
desta quinta-feira
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A atriz Paolla Oliveira negou ser ela a mulher que aparece em um suposto vídeo íntimo 

Meio-dia é o novo horário de pico 
da região metropolitana, diz Metrô
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Covas lança um novo
índice para avaliar a 
educação na capital

Segunda etapa da PPP
da Habitação terá
12.370 unidades
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[ Cena do dia ]

 Bolsonaro em São Paulo

O presidente Jair Bolsonaro, em visita a São Paulo, nesta terça (3), para 
solenidade de passagem do Comando Militar do Sudeste, do general Luiz 
Eduardo Ramos Baptista Pereira para o general Marcos Antonio Amaro 
dos Santos, no Comando Militar Sudeste, com várias autoridades.
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Adriana Spaca/AELOTERIAS

Deu sorte hoje?
Mega Sena

Concurso n° 2165
03/07/2019
05 - 37 - 43 - 49 - 54 - 56

 
Lotofácil

Concurso n° 1835
03/07/2019 
01 - 04 - 06 - 07 - 11
13 - 14 - 15 - 16 - 18
20 - 21 - 22 - 23 - 24

Lotomania
Concurso n° 1983 
02/07/2019
04 - 05 - 10 - 12 - 17
18 - 19 - 24 - 30 - 34
41 - 61 - 66 - 70 - 71
73 - 74 - 81 - 95 - 98

Dupla Sena
Concurso n° 1955
02/07/2019
Primeiro sorteio 
01 - 07 - 14 - 15 - 41 - 48
Segundo sorteio
07 - 12 - 22 - 23 - 36 - 40

Federal
Extração n° 05402
03/07/2019

Prêmios Principais
Prêmio Bilhete  Valor (R$)
1º   2                   500.000,00
2º  85265             27.000,00 
3º  38749             24.000,00
4º  25075              19.000,00
5º  31911                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 

Expressa da Pinheiros
será interditada 

A CET vai interditar a pista 
expressa da Marginal Pinhei-
ros, sentido Castelo Branco, 
entre a transposição da pista 
expressa para a local, na altura 
da Rua Engenheiro Mesquita 
Sampaio e a transposição da 
pista local para a expressa, na 
altura da Avenida João Doria, 
na Chácara Santo Antônio, 
zona sul, nesta quinta (4) e 
sexta (5), das 23h às 5h do dia 
seguinte, para obras da Linha 
17 Ouro - Monotrilho do Metrô.  

O fl uxo será canalizado para 
a pista local, sentido Castelo 
Branco, retornando à pista ex-
pressa após o trecho bloque-
ado, ligando-se a transposição 
da local para a expressa na 
altura da Avenida João Dória.

O Ministério da Educação 
(MEC) anunciou nesta quarta-
-feira, 3, em Brasília, que o Exa-
me Nacional do Ensino Médio 
(Enem) vai se tornar digital. A 
proposta é de uma implemen-
tação progressiva. Em 2020, a 
versão digital será aplicada em 
fase piloto.

A previsão do governo é 
abandonar as versões impres-
sas em 2026. Nada irá mudar 
para os participantes inscritos 
em 2019. As primeiras aplica-
ções digitais serão opcionais e o 
estudante vai escolher o modelo 
no momento da inscrição.

De acordo com o MEC, no 
primeiro ano de teste, o modelo 
digital será aplicado para 50 mil 
pessoas em 15 capitais brasilei-

ras. A expectativa é que a ver-
são digital abra outras possibili-
dades como a de realização do 
exame em várias datas ao longo 
do ano, por agendamento.

Em 2020, portanto, o Enem 
terá três aplicações: digital, re-
gular e reaplicação. Este último 
caso é voltado para candidatos 
prejudicados por algum proble-
ma logístico ou de infraestrutura 
durante a realização da prova 
digital. Eles terão direito à reapli-
cação, que ocorrerá em papel.

Para o governo, o Enem Di-
gital vai permitir a utilização de 
novos tipos de questões com 
vídeos, infográfi cos e até a ló-
gica dos games. Também será 
possível aplicar o Enem em mais 
municípios.

Enem terá aplicação digital 
em 2020 para abandonar 
as versões impressas
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O Enem é a maior prova do 
Brasil e dá acesso a uma cen-
tena de universidades fede-
rais, estaduais e privadas que 
usam o exame como forma 
de seleção. Em 2019, mais de 
10,2 milhões de provas serão 
impressas para o Enem. Os 
custos da aplicação superam 
R$ 500 milhões para os mais 
de 5 milhões de participantes 
confi rmados na edição.

No fi m do processo, quem 
fez o exame pleiteia uma vaga 
por meio do Sistema de Sele-
ção Unifi cada (Sisu), pelo qual 
universidades de todo o País 
oferecem suas vagas. Com sua 

pontuação em mãos, o aluno 
escolhe o curso e a universida-
de; se tiver o total necessário, 
está dentro.

Segundo o site do Enem, os 
alunos contaram em 2019 com 
um novo sistema de inscrição 
que permitiu incluir foto. Os 
defi cientes auditivos e visuais 
tiveram a opção de indicar no 
ato da inscrição o uso de um 
aparelho auditivo ou de im-
plante coclear. Além disso, to-
dos os alunos terão os lanches 
revistados no dia da prova, e 
no fi nal dos cadernos de ques-
tões haverá espaço para ras-
cunho da redação e cálculos. 

Edição de 2019 terá mais
de 5 milhões de candidatos
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Ofertas válidas para as lojas: Butantã, Interlagos, Lapa, Osasco, Santo André, São Bernardo do Campo, Vila Maria, e Guarulhos. Consulte mais informações sobre as 
lojas no site www.makro.com.br. Ofertas válidas de 4 de julho de 2019 a 5 de julho de 2019, enquanto durarem os estoques na loja. Garantimos a quantidade mínima de 
03 unidades/kg de cada produto anunciado nesta edição. Fica ressalvada eventual retifi cação das ofertas aqui veiculadas. Os preços deste anúncio são válidos somente 
para os produtos retirados na loja. *A condição de parcelamento sem juros, nos planos em até 10 vezes no cartão de crédito Makro, será válida somente para os produtos 
com o selo indicativo de em até 10 vezes sem juros. Para planos em até 12 vezes, as vendas serão fi nanciadas pelo Banco Bradesco S.A. através dos cartões de crédito Makro, 
com CET (Custo Efetivo Total) de 69,07% ao ano, taxa de juros de 4,10% ao mês. O valor das parcelas poderá sofrer alteração de acordo com a data da compra. A aprovação 
do cartão está sujeita à análise de crédito e aos critérios de elegibilidade do banco emissor. Aceitamos cartões de crédito das principais bandeiras, com pagamento somente na 
função à vista. Para mais informações e outras promoções com o cartão de crédito Makro, consulte o nosso Serviço de Atendimento ao Cliente. Fotos meramente ilustrativas.

BEBA COM MODERAÇÃO SÃO PROIBIDAS A VENDA E A ENTREGA DE BEBIDAS ALCOÓLICAS A MENORES DE 18 (DEZOITO) ANOS (ART. 81, IL, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE).
RESPEITE A VAGA DE ESTACIONAMENTO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS. MANTENHA SUA CIDADE LIMPA - NÃO JOGUE ESTE IMPRESSO EM VIAS PÚBLICAS.

MAKRO BUTANTÃ: R. Carlos L. Carlucci, 519 - Butantã - (11) 3779-1500. MAKRO INTERLAGOS: R. Domingas Galleteri Blotta, S/N - Sto. Amaro - (11) 5564-2100. 
MAKRO LAPA: Av. Santa Marina, 1757 - Água Branca - (11) 3879-5200 ramal 221. MAKRO VILA MARIA: Av. Morvan D. Figueiredo, 3231 - Vila Maria - (11) 2902-4500. 
MAKRO SÃO BERNARDO DO CAMPO: Rua Frei Damião, 355 - Rudge Ramos - (11) 4367-6500. MAKRO GUARULHOS: R. Carlos Leal Evans, 252 - Jd. Santa Francisca - SP - 
(11) 2475-8100. MAKRO SANTO ANDRÉ: Av. dos Estados, 7430 - Várzea Cap. João - (11) 4977-7000. 

/makroatacadista/makro.atacadista @MakroBrasil /makroatacadista/makro.atacadista @MakroBrasil/makroatacadista/makro.atacadista @MakroBrasil www.makro.com.br

OFERTAS VÁLIDAS NOS DIAS 4/7/2019 E 5/7/2019OFERTAS DE DIAS02

14,29
PCT.

R$

Batata pré-frita Aro
Pacote c/ 2kg

2,75
UNID.

R$

Óleo de soja Liza
Unidade c/ 900ml

2,69
UNID.

R$

Leite 
condensado 
Italac
Unidade c/ 395g

Filé de peito 
congelado 
IQF Sadia
Pacote c/ 1kg

9,98
PCT.

R$ Queijo mussarela 
Aro ou Litoral
Peça 14,89

KG

R$ 2,99
UNID.

R$ 1,98
UNID.

R$Margarina Doriana
Unidade c/ 500g

Iogurte com polpa 
de frutas Tirol
Unidade c/ 540g

Café 3 Corações
Pacote c/ 500g

7,78
PCT.

R$

Arroz branco 
T1 Máximo
Pacote c/ 5kg

10,49
PCT.

R$

Molho de tomate 
Salsaretti
Unidade c/ 340g

1,25
UNID.

R$ 1,75
UNID.

R$

Creme de leite 
Piracanjuba
Unidade c/ 200g

Biscoito recheado 
Bauducco
Diversos sabores, 
unidade c/ 140g 0,85

UNID.

R$ 6,65
UNID.

R$Bombom 
especialidades Nestlé
Unidade c/ 300g

Pacote c/ 15kg
Ração Clubber

Pacote c/ 25kg
49,90

PCT.

R$

74,90
PCT.

R$ 169,90
UNID.

R$

Foto ilustrativa. Não acompanha roda.
FAÇA REVISÃO EM SEU VEÍCULO REGULARMENTE

Pneu Direction Touring
165/70 R13 79T ou 
175/70 R13 82T

Peça, a partir de
CONTRAFILÉ BOVINO

16,99
KG

R$

Sem cartão Makro:

COM CARTÃO MAKRO

R$ 18,49 kg

Cerveja Brahma
Embalagem c/ 12 
latas c/ 350ml

1,99
LATA

R$

5,95
GARRAFA

R$

Refrigerante 
Coca-Cola
Garrafa c/ 2,5L
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SP anuncia nova ligação entre região 
do ABC e a Linha 2-Verde do Metrô

Uma linha de BRT vai conec-
tar as cidades de São Bernar-
do do Campo, Santo André 
e São Caetano do Sul às es-
tações da Linha 2-Verde do 
Metrô de São Paulo. Segundo 
o governo estadual, a obra vai 
custar R$ 680 milhões e fi car 
pronta em 18 meses.

O BRT (Ônibus de Trânsito 
Rápido, na sigla em inglês) é 
um sistema de transporte que 
funciona com corredores de 
ônibus e estações em plata-
formas elevadas com cobran-
ça de tarifa fora do veículo. 
Desde 2009 era esperado um 
monotrilho para conectar a re-
gião do ABC à Linha 2-Verde. 
O projeto era criar uma linha 
nos moldes da Linha 15-Prata.

A previsão de custo da linha 
de monotrilho era de cerca 
de R$ 6 bilhões, segundo o 
governo. Já o novo projeto 
de BRT deve custar R$ 680 
milhões e ser entregue em até 
18 meses.

Nesta quarta-feira (3), o go-
vernador João Doria, o vice-

-governador e Secretário de 
Governo, Rodrigo Garcia, o 
secretário dos Transportes 
Metropolitanos, Alexandre 
Baldy, o prefeito de São Ber-
nardo do Campo, Orlando 
Morando, o prefeito de Santo 
André, Paulo Henrique Serra, 
e o prefeito de São Caetano 
do Sul, José Auricchio Júnior, 
anunciaram a solução de mo-
bilidade urbana para a popu-
lação do ABC Paulista. A cole-
tiva de imprensa foi realizada 
no Palácio dos Bandeirantes. 

Além de ser implementado 
um BRT na região, a Linha 
10-Turquesa, da CPTM, se 
tornará um metrô de super-
fície e terá início a contra-
tação do projeto da Linha 
20-Rosa, do Metrô, que será 
alimentada com a demanda 
do BRT e demais modais 
da região. Em agosto deste 
ano, a Secretaria dos Trans-
portes Metropolitanos apre-
sentará os dados do projeto 
com todos os trâmites e cro-
nogramas previstos.

A Prefeitura de São 
Paulo anunciou na noite 
desta terça-feira, 2, a li-
beração da circulação de 
caminhões no entorno da 
ponte do Jaguaré e do 
viaduto Miguel Mofarrej, 
na zona oeste da cidade. 
Ambas as estruturas estão 
interditadas para veículos 
pesados.

De acordo com a prefei-
tura, as medidas são para 

“minimizar o impacto da 
proibição do tráfego de 
veículos pesados nessas 
duas estruturas”. No entor-
no da ponte do Jaguaré, 
será liberada a circulação 
de caminhões na Marginal 
do Pinheiros, em ambos 
os sentidos, entre as pon-
tes Cidade Universitária e 
a do Jaguaré.

Já no entorno do viaduto 
Miguel Mofarrej, o trânsito 

de caminhões fi cará per-
mitido em pontos específi -
cos das ruas Ernesto Igel, 
Monte Pascal, Brigadeiro 
Gavião Peixoto, Barão de 
Itaúna, Guaipá e da Aveni-
da Imperatriz Leopoldina.

Nessas regiões, o trân-
sito de caminhões, em 
circunstâncias normais, 
é proibido de segunda a 
sexta-feira, das 5h às 21h, 
e aos sábados, das 10h às 

14h.
A circulação de cami-

nhões foi suspensa na 
ponte do Jaguaré depois 
que um incêndio atingiu 
a estrutura no dia 21 de 
junho. Já o viaduto Miguel 
Mofarrej foi fechado para 
veículos pesados na últi-
ma sexta-feira, 28, depois 
que uma vistoria cons-
tatou a necessidade de 
obras emergenciais.

O BRT do ABC sairá do 
Paço Municipal de São Ber-
nardo do Campo e levará os 
passageiros até a estação 
Tamanduateí, na Linha 2-Ver-
de, do Metrô. 

O BRT pode ser implantado 
em 18 meses, a partir do iní-
cio de sua construção, e tem 
capacidade para transportar 
até 340 mil passageiros por 
dia. Será um sistema inteli-
gente de transportes, com 
Centro de Controle Opera-
cional (CCO) e diversas mo-
dalidades de serviços.

Além das linhas tradicio-
nais, com paradas, será pos-

sível operar serviços semiex-
pressos e expressos. Os 
ônibus transitam em espaço 
totalmente separado das ou-
tras faixas de rolamento.

Os veículos terão platafor-
ma no nível da entrada dos 
ônibus, facilitando a acessi-
bilidade e o embarque de 
pessoas com defi ciência; co-
brança de tarifa nos locais de 
embarque; monitoramento 
por câmeras em estações e 
terminais, sistema com infor-
mação em tempo real pela 
internet e painéis nas para-
das que mostrarão tempo de 
espera.

O anúncio do BRT foi 
acompanhado da divul-
gação da contratação de 
estudos para o projeto 
executivo de uma nova 
linha de Metrô na região 
metropolitana. 

A Linha 20-Rosa apare-
ce em projeções de ex-
pansão do Metrô desde o 
início do século, como um 
ramal que ligaria a Lapa, a 
partir da Linha 8-Diamante 
dos trens, até a Linha 5-Li-
lás do Metrô, na zona sul, 
passando pela Avenida 

Brigadeiro Faria Lima. Essa 
Linha teria condições de 
ser estendida até o bair-
ro Rudge Ramos, em São 
Bernardo.

Agora, Doria diz que o 
traçado dessa linha, até a 
Lapa, começaria pelo ABC. 
O custos de um ramal 
como esse, o número de 
estações e, em especial, o 
cronograma, não foram di-
vulgados. Baldy prometeu 
detalhes para agosto.

O Metrô, neste ano, de-
sistiu dos planos de levar 

a Linha 2-Verde até Gua-
rulhos, como Doria havia 
prometido na campanha, e 
ainda busca soluções para 
viabilizar as obras da Linha 
6-Laranja, que iria do cen-
tro até Brasilândia, na zona 
norte. Esse ramal também 
seria uma PPP, mas as em-
presas do consórcio, en-
volvidas com a Operação 
Lava Jato, também não 
conseguiram fi nanciamen-
to para cumprir o acordo. 

O governo do Estado 
deve divulgar na próxima 

semana detalhes de um 
projeto de melhoria da Li-
nha 10-Turquesa da Com-
panhia Paulista de Trens 
Metropolitanos, que passa 
justamente pelo ABC. O 
anúncio prevê a substi-
tuição de trens mais anti-
gos que operam na linha. 
Doria chamou o projeto 
de dar “padrão de Metrô” 
aos trens, termo que já foi 
usado por seu antecessor, 
Geraldo Alckmin, para des-
crever reformas nos trens 
metropolitanos.

Prefeitura libera entorno de ponte e viaduto Interditados para caminhões

BRT sairá do Paço de 
SBC até Tamanduateí

Linha 20-Rosa do Metrô é anunciada
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Meio-dia é o novo horário de pico da 
região metropolitana de SP, diz Metrô

Pesquisa Origem Desti-
no (OD) 2017, apresenta-
da nesta quarta-feira (3) 
pelo Metrô de São Paulo, 
mostrou que o horário do 
meio-dia passou a ser o 
mais movimentado na re-
gião metropolitana de São 
Paulo, ao chegar aos 5,2 
milhões de viagens diárias. 

Esse número, que é 30% 
maior do que registrado em 

2007 considera as viagens 
motorizadas ou não, ultra-
passa os picos da manhã 
(4,5 milhões) e da tarde (4 
milhões). As viagens motori-
zadas são aquelas feitas por 
metrô, trem, ônibus, automó-
veis e motocicletas, sendo 
as não motorizadas realiza-
das por bicicleta ou a pé.

A pesquisa destaca a 
redução de 10% do tem-

po médio de viagem das 
pessoas nos transportes 
coletivos na região. A mé-
dia atual fi ca em 60 minu-
tos, contra 67 minutos em 
2007. De forma geral, o 
tempo médio das viagens 
em todos os modos caiu 
14%: de 39 para 34 minutos, 
entre 2007 e 2017.

A maior queda ocorreu 
nos modos não motoriza-

dos (bicicleta ou a pé), cujo 
tempo médio caiu 24%, 
passando de 17 para 13 
minutos. Nas viagens mo-
torizadas houve aumento 
das viagens por transporte 
sobre trilhos (metrô e trem). 

“A taxa de crescimen-
to de 53% neste sistema 
está relacionada aos altos 
investimentos na amplia-
ção da rede de metrô, que 

cresceu 46% (28,4 km) en-
tre 2007 e 2017, saindo de 
61,4 para 89,8 km de exten-
são, e também na melhoria 
da Companhia Paulista de 
Trens Metropolitanos,” diz 
o Metrô.

Segundo os dados, o des-
locamento feito pelas mu-
lheres por meio do trans-
porte público cresceu 10%, 
fi cando maior do que o ín-

dice dos homens que teve 
queda de 3% no período de 
dez anos.

As viagens de táxi tiveram 
crescimento de 414%, refl e-
xo da entrada em operação 
dos serviços demandados 
por aplicativos, que são 
79% do total de viagens 
desse modo. O automóvel 
continua liderando com 11,3 
milhões de viagens por dia.
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A Prefeitura de São Pau-
lo, por meio da Companhia 
Metropolitana de Habitação 
(Cohab-SP), dará inicio à 
segunda etapa da Parce-

ria Público-Privada (PPP) da 
habitação municipal. Nesta 
fase será viabilizada a cons-
trução de 12.370 unidades 
habitacionais em seis lotes, 

remanescentes do primeiro 
chamamento público, que 
somados totalizarão 25.550 
novas moradias.

As unidades serão desti-

nadas para famílias que se 
enquadram na faixa de Ha-
bitação de Interesse Social 
(HIS) 1 e 2 e HMP (Habitação 
de Mercado Popular) defi ni-
das por renda familiar men-
sal, sendo: rendimento de 
até R$ 2.994,00 para HIS-1; 
superior a R$2.994,00 até 
R$5.988,00 para HIS-2; su-
perior a R$ 5.988,00 até R$ 
9.980,00 para HMP.

A produção habitacional 

desta nova etapa da PPP 
será dividia em seis lotes que 
abrangerão quatro subprefei-
turas do Município: Ipiranga 
(5.320 moradias), Vila Ma-
ria – Vila Guilherme (2.810), 
Campo Limpo (1.640) e Guaia-
nases (2.600). Além das re-
sidências, o projeto investirá 
em obras de infraestrutura, 
construção de equipamentos 
públicos (escolas, creches, lo-
cais de cultura e saúde), espa-

ços para comércio e serviços 
nessas regiões. 

A primeira Parceria Público-
-Privada (PPP) municipal de 
habitação é uma inovação 
para aumentar a oferta de 
moradias na cidade, que tem 
um défi cit habitacional esti-
mado em 474 mil domicílios, 
dos quais 368 mil se referem 
às necessidades das famílias 
com renda mensal bruta de 
até seis salários mínimos.

Segunda etapa da PPP da Habitação na
capital terá 12.370 unidades construídas

Nos últimos dez anos, as 
pessoas de menor renda da 
região metropolitana de São 
Paulo passaram a andar mais 
de carro e moto em suas via-
gens diárias, enquanto as de 
renda mais alta estão usan-
do mais metrô. 

As viagens feitas de carro 
entre famílias de rendimento 
mensal médio entre R$ 2 mil 
e R$ 3,8 mil tiveram um cres-

cimento de 82% entre 2007 
e 2017 e as de moto, de 77%. 
Já entre aquelas com renda 
média mensal superior a R$ 
11,4 mil, o total de viagens 
feitas de carro caiu 49%; e as 
de metrô subiram 5,7%.

A pesquisa, feita a cada 
dez anos desde 1967, usa 
156 mil entrevistas para ma-
pear o comportamento das 
viagens na região metropo-

litana e faz um detalhado re-
trato da situação socioeco-
nômica dos 39 municípios. 

Uma das conclusões é 
de que a Grande São Pau-
lo empobreceu. Após anos 
de estagnação econômica, 
a renda média mensal das 
famílias foi para R$ 3.607, 
11,5% menor do que em 
2007 (R$ 4.075, em valores 
corrigidos).

Em SP, famílias de menor renda usam 
mais carro; as de maior adotam metrô
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Fisco recupera R$ 382 
milhões de empresas 
inadimplentes em SP

Na última sexta-feira (28), 
a Secretaria de Estado da 
Fazenda e Planejamento 
concluiu os resultados da 
Operação Inadimplentes. Em 
dois meses, foram fi rmados 
acordos para regularização de 
mais de R$ 380 milhões em 
débitos ao Fisco.

O resultado é fruto do traba-
lho de combate às elevadas 
dívidas de ICMS por meio de 

ações fi scais mais incisivas 
e fornecimento de soluções 
para a quitação dos débitos 
junto aos contribuintes deve-
dores.

Ao todo, dos 279 acordos 
fi rmados, R$ 44 milhões fo-
ram pagos à vista. Os outros 
R$ 338 milhões foram nego-
ciados de maneira parcelada, 
em até 60 vezes. Vale desta-
car que a taxa de sucesso nas 

abordagens chega a 65%.
As ações fi scais ocorreram 

em 137 municípios do Estado. 
O Fisco acompanhou de perto 
o comportamento das empre-
sas inadimplentes e adotou 
medidas graduais para tentar 
receber os valores devidos, 
realizando auditorias fi scais e 
contábeis para verifi car se a 
empresa possui capacidade 
de pagar os impostos devidos.

NECRÓPOLE
Fone (11) 3916-6329 ou 3916-6407
Via Anhanguera Km 23,2 
(Próximo ao Rodoanel)

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

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

www.cemiteriojaragua.com.br

D
iv

u
lg

a
çã

o



São Paulo, quinta-feira, 4 de julho de 2019 Para anunciar ligue: (11) 2823-08008 SÃO PAULO

Prefeitura de SP lança novo índice para 
avaliar a educação e irá oferecer bônus

A Prefeitura de São Paulo 
lançou nesta quarta-feira (3) 
um novo indicador para avaliar 
o desempenho de escolas e 
estudantes de Ensino Funda-
mental na rede municipal. O 
Índice de Desenvolvimento da 
Educação Paulistana (Idep) vai 
considerar o desempenho dos 
estudantes na Prova São Pau-
lo e também dados territoriais, 
socioeconômicos e de com-
plexidade de gestão de cada 
escola, aponta o G1.

Apesar de ter metodologia 
semelhante ao Índice de De-
senvolvimento da Educação 
Básica (Ideb), utilizado pelo 
Ministério da Educação (MEC), 
o Idep pretende ser mais pre-
ciso e levar em consideração 
características de cada escola 
para elaboração de metas.

Segundo a Secretaria Muni-
cipal da Educação, as princi-

pais diferenças são que o Idep 
será realizado anualmente, 
enquanto o Ideb é feito a cada 
dois anos. Além disso, a avalia-
ção será aplicada a alunos de 
mais séries, do 3° ao 9° ano (o 
Ideb considera apenas 5° e 9° 
ano). Além das provas de Lín-
gua Portuguesa e Matemática, 
o indicador municipal também 
vai considerar Ciências da Na-
tureza.

“O município sai na frente 
com a criação desse índice. 
Está de acordo com a base co-
mum curricular e com o currí-
culo da própria cidade, que foi 
uma conquista que tivemos. 
Não adianta a cidade ter um 
currículo próprio e não ter um 
índice para medir o quanto ele 
é aprendido”, disse o prefeito 
Bruno Covas (PSDB).

Além da avaliação dos alu-
nos pela Prova São Paulo, 

também serão considerados 
ao nível socioeconômico e o 
indicador de complexidade 
de gestão das escolas, ambos 
calculados pelo Inep.

As escolas serão divididas 
em seis grupos, de acordo 
com as características, e cada 
um terá sua própria meta que 
será revisada a cada 5 anos.

A Prefeitura também anun-
ciou nesta quarta um projeto 
de lei que altera o modelo de 
bônus para os professores da 
rede municipal. Se aprovado 
pela Câmara, o Prêmio por 
Desenvolvimento Educacional 
(PDE) vai se basear no Idep 
para bonifi car todos os pro-
fessores de uma unidade de 
acordo com o desempenho de 
aprendizagem. Atualmente, o 
valor é pago individualmen-
te para os docentes baseado 
apenas em sua frequência.
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O Complexo Tatuapé 
entrou no ritmo das fes-
tas juninas e preparou 
uma programação para lá 
de divertida para invadir 
julho. Nos fi ns de semana 
dos dias 5, 6 e 7, e 12, 13 
e 14 de julho, o estacio-
namento G4 do Shopping 
Metrô Tatuapé vai ser 
palco da 1.ª Festa Julina 
do empreendimento.

Em parceria com a Rá-
dio Transcontinental, 
o evento contará com 
uma grade especial de 
shows para animar a 
galera. As apresenta-
ções musicais come-
çam na sexta-feira (5), 
com Reinaldo, o prínci-
pe do Pagode, e segue 
com o delicioso forró 
universitário da banda 
Caiana no sábado (6) e 
o pagodinho do grupo 
Samprazer, no domingo 
(7), que fecha o primei-
ro fim de semana do 
evento.

Para quem curte um 

bom e velho samba-ro-
ck, no dia 12 de julho a 
música fica por conta do 
Clube do Balanço. 

Já os dois últimos dias 
de evento voltam a tra-
zer o embalo do forrozi-
nho universitário, com a 
apresentação das ban-
das Circuladô de Fulô 
no sábado (13) e Peixe 
Elétrico no domingo (14). 
Todos os shows agenda-
dos para as sextas-fei-
ras serão às 17h e aos 
sábados e domingos às 
19h30. 

Além disso, o even-
to conta também com 
DJ, shows de cantores 
independentes como, 
Erikka dona do Hit “Faz 
cara de Rica” e diversas 
brincadeiras para os vi-
sitantes. Entre elas, es-
tão cama elástica, touro 
mecânico, pesca, cadeia 
cenográfica para fotos, 
brinquedos infláveis e 
correio elegante. 

Serão seis dias de muita 

diversão e comidas típi-
cas com 20 barracas de 
diferentes opções, como 
bolos, doces, caldos, 
milho, pamonha, cural, 
espetinhos, batata frita, 
dadinho de tapioca, lan-
ches, coxinha, cascata de 
chocolate, fondue, quen-
tão e vinho quente. Além 
disso, em parceria coma 
Rádio Transcontinental, 

SERVIÇO:
1ª Festa Julina do Com-

plexo Tatuapé
Quando: dias 5, 6 e 7, e 

12, 13 e 14 de julho
Horário: sexta-feira das 

16 h às 22 h; sábados e 
domingos das 12h às 
22h

Onde: Shopping Metrô 
Tatuapé – G4 (estacio-
namento)

Endereço: Rua Domin-
gos Agostinho S/N

Tel.: (11) 2090-74000
Entrada gratuita – con-

sultar os valores de con-
sumação no evento

‘Arraiá’ do Shopping Metrô 
Tatuapé terá atrações até 
o próximo dia 14 de julho

Caiana

Peixe Elétrico Reinaldo

Circuladô de FulôSamprazer
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Contas de luz em São 
Paulo fi cam mais caras 
a partir desta quinta

A partir desta quinta-feira 
(4) as tarifas de energia 
dos clientes da Enel Distri-
buição São Paulo sofrerão 
reajuste médio de 7,03%. A 
revisão tarifária foi aprova-
da ontem (2) pela Agência 
Nacional de Energia Elétri-
ca (Aneel). A revisão tarifá-
ria é prevista nos contratos 
de concessão, ocorrendo 
a cada quatro anos e pre-
tende preservar o equilíbrio 
econômico-fi nanceiro da 
companhia.

Segundo a Enel, o principal 
fator que infl uenciou a revi-
são deste ano foi o aumento 
do custo com a aquisição de 
energia, que foi impactada 
“pelos elevados custos da 
geração de energia térmica 
no Brasil, uma vez que o ní-
vel dos reservatórios das hi-
drelétricas estiveram baixos 
nos últimos anos, além da 
elevação do custo de ener-

gia da Usina Hidrelétrica de 
Itaipu, em função do aumen-
to da variação cambial em 
relação ao dólar”.

A concessionária Enel 
atende 7,2 milhões de uni-
dades consumidoras em 24 
municípios da região me-
tropolitana de São Paulo, 

incluindo a capital paulista. 
Para os consumidores de 
baixa tensão, o reajuste 
proposto é de 6,48%. Já 
para as indústrias e gran-
des comércios o valor pro-
posto é de 8,46% e o efeito 
médio para o consumidor 
será de 7,03%.
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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!
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[ horóscopo ]

Um Grande Garoto 

Sétimo

Título Original Sep-
timo Elenco Guillermo 
Arengo, Ricardo Da-
rín, Abel Dolz Doval, 
Charo Dolz Doval, 
Belen Rueda, Osvaldo 
Santoro Direção Patxi 
Amezcua Nacionali-
dade Argentina/Es-
panhola Gênero Sus-
pense Todos os dias, 
Sebastián e seus dois 
fi lhos, Luna e Luca, 
fazem a mesma brin-

cadeira. Eles apostam 
quem vai do sétimo 
andar ao térreo de 
forma mais rápida: o 
pai, no elevador, ou as 
crianças, de escada. 
Sebastián sempre ga-
nha o jogo, mas quan-
do, um dia, seus fi lhos 
desaparecem durante 
a “corrida”, sem dei-
xar pistas, ele não vai 
medir esforços para 
recuperá-los.  

Título Original About a 
Boy Elenco Hugh Grant, Ni-
cholas Hoult, Toni Collet-
te, Sharon Small, Madison 
Cook, Jordan Cook, Nicho-
las Hutchison, Ryan Spee-
chley Direção Paul Weitz/
Chris Weitz Nacionalidade 
Alemã/Americana Gêne-
ro Comédia Will Freeman 
é um homem imaturo que 
inventa ter um fi lho apenas 

para poder conhecer mães 
solteiras. Até que, em um 
de seus rápidos relaciona-
mentos, ele encontra Mar-
cus Brewer, um garoto in-
trovertido que tem muitos 
problemas em casa e na 
escola. Com o tempo, Will 
e Marcus se aproximam 
cada vez mais, aprenden-
do que um pode ensinar 
muito ao outro.

Fotos: Divulgação

[ fi lmes ] 
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CHARGISTA
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ROSEGA

BE
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DCACETE
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TAROSOU
OMCABT

ACORRER
CASOSRAMO

Artista
como
Chico

Caruso

A marca
da arte de

Ary
Toledo

"Intensi-
va", em

UTI

(?)-line:
conectado
à internet

(ing.)

Saudação
verbal
feita no

cotidiano

Cláudia
Ohana,

atriz
brasileira

Cada
setor de
atividade
(Econ.)

Produto de higiene
para peles sensíveis

A Lei que
libertou os
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Metal
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flashes fo-
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Molho à
base de
ketchup
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Habitat do
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nativos
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Cenário
de "Me-

mórias do
Cárcere"

(Rio)

Mobilizar-se para
socorrer (alguém)
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para o detetive
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inglês
Prover 
de asas
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atriz 

(?)-se: van-
glorie-se

(?) Danese,
cantor
gospel
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Pedido de
socorro

Pé-de-
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Ordem
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(Inform.)
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virgem

Mantenha-se afastado 
de pessoas negativas. 
Você precisa de paz, 
tranquilidade e bom 
humor. Você precisa 
pensar primeiro em você 
mais do que nunca. 
Você está mais cons-
ciente de suas necessi-
dades práticas e saberá 
como transformar isso 
em um ponto positivo. 

Você vai se sentir ins-
pirado para estabelecer 
um maior equilíbrio na 
sua vida. A sensação de 
cansaço lhe dá uma pis-
ta: uma noite tranquila 
seria o ideal, descanse 
na sua própria casa.

Seu estado de 
ânimo será dinâmico. 
Suas ações estão em 
sintonia com o seu 
ego básico e isso o 
torna dinâmico hoje. 
Você está inundado 
com uma sensação de 
bem-estar! Você terá 
maior infl uência sobre 
os outros, mas não 
abuse.

Hoje você vai estar 
mais calmo do que 
o normal. É hora de 
cuidar mais de si 
mesmo. Sua energia 
mental está defi nida 
para fi car em um 
nível estável - seu 
otimismo é a melhor 
fonte de energia.

Você terá mais liber-
dade para agir do que 
pensava. Você está 
usando sua iniciativa, 
o que o está levando 
na direção certa. Seu 
otimismo vai lhe ajudar 
a seguir em frente. 
Você precisa gastar 
energia para poder se 
acalmar.

Boas notícias estão 
no ar e uma atmosfe-
ra do presente cons-
trói a sua confi ança. 
Aproveite ao máximo 
a paz e a tranquilida-
de do dia para dar 
atenção ao que pode 
estar faltando em sua 
dieta.

Se você tiver que 
trabalhar hoje, vai 
achar difícil manter o 
foco. As discussões 
vão predominar. 
Seus desejos o 
estão impedindo de 
manter seus esforços 
equilibrados e isso 
é desgastante. Tirar 
um dia de folga seria 
o ideal.

Há previsão de 
novas oportunidades 
para o futuro. Seja 
receptivo a elas e 
encontre uma maneira 
de seguir em frente! 
A sensação de fadiga 
difi culta as suas ativi-
dades, a resposta está 
na sua alimentação. A 
falta de vitaminas tam-
bém está envolvida.

Um Vênus expansivo 
facilita o surgimento 
de discussões íntimas. 
Este é o momento 
para desenvolver seu 
relacionamento com 
cuidado. “Depois de 
fazer um esforço, vem 
a recompensa”. Seria 
bom se lembrar disso. 
Tenha uma noite de 
relaxamento total.

Você precisa desace-
lerar, mas não se afaste! 
Vá em frente, sem 
sentimentos de culpa 
ou preocupações! Você 
poderia praticar um 
esporte de resistência 
para alcançar um melhor 
equilíbrio. Gaste sua 
energia gradualmente.

Não comece as coisas 
sem ter a certeza de 
que vai ser capaz de 
terminá-las! A infl uência 
de Mercúrio vai levá-lo 
a procurar um pouco 
de paz para limpar sua 
mente e isso vai aliviar a 
irritação que você sente 
por dentro.

Seu estado de ânimo 
será dinâmico. Suas 
ações estão em sintonia 
com o seu ego básico 
e isso o torna dinâmico 
hoje. Você está inunda-
do com uma sensação 
de bem-estar! Você terá 
maior infl uência sobre 
os outros, mas não 
abuse.

áries
libra

escorpião

sagitário

capricórnio

aquário

peixes

touro

gêmeos

câncer

leão

[ novelas ] 

Malhação -
Toda Forma de 
Amar

Guga fi ca magoa-
do com as insinua-
ções de Martinha. 
Jaqueline anuncia 
a banda vencedora 
do festival. Karina 
faz uma proposta 
para Milena e César. 
Dragão é levado 
para a delegacia. 
Max tenta se justi-
fi car para Regina. 
Madureira pensa em 
cozinhar para Carla. 
Raíssa pede para 
integrar a banda de 
Camelo.

Órfãos da Terra
Paul se confronta 

Dalila sobre seus 
sentimentos, que 
o expulsa de seu 
quarto. Laila e 
Jamil reatam. Rania 
acusa Camila de ter 
furtado suas joias. 
Miguel sugere que 
Jamil conte parte da 
verdade para Laila. 
Padre Zoran acon-
selha Missade a se 
reconciliar com Elias. 

Verão 90
Quinzão consola 

Quinzinho. Vanes-
sa e Jerônimo se 
beijam. Mercedes 
fi ca preocupada 
com o sumiço de 
Quinzinho. Quinzi-
nho procura Dandara 
para pedir desculpas 

e assume que é res-
ponsável pelos erros 
que cometeu.

A Dona do Pedaço 
Régis mente para 

Maria da Paz e 
repreende Gladys 
pela armadilha. Silvia 
termina o namoro 
com Márcio. Otávio 
leva Sabrina para 
um apartamento e 
Rock descobre o 
endereço. Fabiana 
pensa em contratar 
um fotógrafo para 
ajudar Agno.

Jezabel
Jezabel pergunta à 

Queila quem é o pai 
de Baruch. Queila se 
recusa a dizer quem 
é o pai de Baruch e 
Jezabel decreta que 
o menino seja levado 
para uma prisão na 
Fenícia e Queila se 
desespera. Aisha 
consola Queila e diz 
que vai falar com 
Acabe para interver 
na prisão do fi lho. IB 
aconselha Hannibal 
a matar Queila. Han-
nibal dá ordem para 
IB matar Queila.

As Aventuras 
de Poliana

Os pais de Mirela 
voltam para o 
interior. Após ser 
expulsa da casa de 
Luisa, Débora pede 
ajuda aos outros 
professores da 

escola. Marcelo diz 
a namorada, que se 
Débora precisar de 
ajuda fi nanceira, ele 
vai ajudá-la. Luca 
pede desculpa a 
Mirela, e pede que 
eles retomem o ro-
mance. Bento pede 
que Poliana guarde 
segredo e conta a 
menina que é sobri-
nho de Ruth, mas 
uma terceira pessoa 
escuta a conversa e 
a notícia se espalha.

 Minha Vida
Sakine revela para 

a família que Meh-
met já sabe sobre 
o cadáver de Yusuf. 
Bahar cuida de Ates 
e pede desculpas 
por ter colocado ele 
na situação da briga. 
Efsun fi ca com medo 
de que a polícia 
descubra que ela 
e a família estavam 
envolvidas no crime. 
Sultan, Efsun e Saki-
ne pegam um táxi e 
vão até a mansão de 
Mehmet e começam 
a cavar no jardim, 
porém não encon-
tram o corpo.

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

VENDEU

   EMPREGOS 
 PRECISA-SE 

 GAROTAS MAIORES 
 Casa popular bomban-
do, faça seu horário. Pg-
tos diários. Comissões 
s/ taxas. R Dr Zuquim 
487 M Santana Zap 
95060-1308 

871
Realizamos 

todos 
os seus 

desejos e 
fantasias.

Prazer 
garantido!

LOIRA 
MULATA 
MESTIÇA 

RUIVA
9h ás 22h 

seg á sáb. Dom até ás 20h.

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

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

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

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

Rua Vergueiro nº170
(Estação São Joaquim)

ESPAÇO
VERGUEIRO

A descontração
você encontra

aqui no
paraíso das

ninfetas.

 CASA AMARELA
Só Tem Mulher 

Bonita, Gostosa e 
Liberal (10). Ativas, 

Passivas e Massagem

5573-6565 / 5572-2459 
Metrô Vila Mariana

5573-6565
A partir das 10 horas!

BIANCA NOVINHA 19A
BB Arreb. Deliciosa

LUANA LOIRINHA 22A
BB e Seios Lindos

ELLEN COROA LIBERAL

BRUNA MULATA
Corpo Lindo, é Show

NICOLE S.FARTOS LINDA
Corpo Escultural

 Completa, Bem Quente

FORTE
AMARRAÇÃO
DEFINITIVA
Rainha do conhe-
cimento em unir 

casal, especialista 
na linha doamor, 

magias para
todos os fi ns.

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

PAOLA INICIANTE 21 
ANOS

Próximo ao metrô Saúde.
Fotos e informações no 

whats.
F: (11)97024-4085
Fixo: 2275-4880

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

CRÉDITO FÁCIL E 
SEM BUROCRACIA

DE 10 A 260 MIL 
LIBERAÇÃO NO MESMO 

DIA SEM TAXAS EXTRAS. 
SEM CONSULTA AO SPC 
E SERASA. PARA ABRIR 
NEGÓCIOS, COMPRAR 

IMÓVEL,  PAGAR DÍVIDAS.
ATENDIMENTO: 

08 AS 20 HORAS.
 

EXEMPLOS:
10 MIL ........................ R$ 85,00
30 MIL ....................... R$198,00
60 MIL ....................... R$347,00 
 VEJA OUTROS VALORES

PLANTÃO SÁBADO E 
DOMINGO

(31) 3588-2454
(31) 99912-1351
(31) 99259-4872
(31) 98931-9940

ZONAS
Norte     Sul

Leste    Oeste 
Central

VALDIR 
MARIANO 
PINHEIRO 

JUNIOR CRECI 193926-F

À LA CARTE 
Próximo ao estádio do Morumbi

Faturamento aproximadamente 

LUCRO: 10/12MIL 
Sistema informatizado com tablets, 

impressoras.
salão com mais de 50 lugares.

Segunda a sábado das 11:30 ás 15:00

Valor R$ 180Mil

99861-7038

Faturamento aproximadamente 55/60 mil

55MIL 

 IMÓVEIS 

 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 

 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 

 OPORTUNIDADES 

 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 

 IND. PROFISSIONAL 

 RELAX 

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

 NICOLI TRAVESTI 
 Metrô República F:3431-
9745 

 SEXO ORAL 
 Somente p/ homens. 
Whatsapp: 968444506 
c/ Marcelo. 

 CAMILA BELA 
 Morena, carinhosa. Me-
trô Liberdade. F:3203-
2276 

 MASSAGISTA EVA COM-
PLETA 
 Com local próx ao Me-
trô Guilhermina Espe-
rança F:95496-7601 

 CASA PRIVÊ NO IPIRAN-
GA 
 Com lindas garotas, 
todas liberais. F:3806-
3036 

 JAPA MESTIÇA 
 + amigas compl e libe-
rais. Ac cartões. 3034-
6087/97800-4181 Li-
berd 
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A atriz Paolla Oliveira pu-
blicou um esclarecimento 
em seu Instagram sobre um 
suposto vídeo íntimo que 
estaria sendo falsamente 
atribuído a ela na internet na 
última terça-feira, 2

“Me deparei com uma 
mentira circulando sobre 
mim. Supostamente eu es-
taria em um vídeo onde 
claramente não sou eu. Em 
dois minutos de pesquisa, 

qualquer pessoa que teve 
acesso a isso descobriria 
que não existe isso de su-
postamente. Não sou eu”, 
afi rmou a atriz.

Em seguida, Paolla pros-
seguiu: “Precisamos ter mais 
responsabilidade ao espa-
lhar alguma ‘notícia’, princi-
palmente num período onde 
a verdade tem cada vez 
menos espaço.” “Esse boato 
que criaram a meu respeito 

acontece num momento em 
que a sociedade está mais 
atenta em combater todo e 
qualquer tipo de violência 
contra as mulheres. Seja 
contra mim ou contra qual-
quer outra. Então não vou 
me calar!”, fi nalizou.

A atriz ainda afi rmou 
que acionou o advogado 
Ricardo Brajterman para 
ir “atrás dos culpados por 
esse crime”.

Paolla Oliveira tomará 
medidas judiciais após 
vídeo: ‘Não sou eu’

 

  

A apresentadora Maisa 
Silva explicou que não 
está noiva de seu namo-
rado, Nicholas Arashiro, e 
que uma postagem feita 
por ela mais cedo nesta 
quarta-feira, 3, não pas-
sou de uma pegadinha 
feita junto com o humoris-
ta Maurício Meirelles.

“Gente, eu amo vocês, 
mas eu não vou casar! É 
coisa do Maurício Mei-
relles! Acompanhem em 
breve no Programa da 
Maisa”, escreveu a apre-
sentadora em seu Insta-
gram.

O humorista é conheci-
do por quadros em que 
‘rouba’ as redes sociais 
de personalidades ou 
pessoas que vão às suas 
apresentações e envia 
mensagens ou faz posta-

gens comprometedoras, 
conhecidos como web-
bullying ou facebullying. 

Na sequência, a jovem 
ressaltou: “Eu não vou 
casar, tá? Não agora. Um 

dia, quem sabe. Não es-
tou noiva aos 17 anos! O 
anel que eu postei é o 
anel que eu uso sempre. 
É meu anel de 15 anos, 
quem me conhece, sabe.”

A ex-Globeleza Valéria 
Valenssa, de 47 anos, e o 
designer gráfi co Hans Don-
ner, de 70 anos, separaram-
-se após 26 anos de relacio-
namento. As informações 
são do jornal Extra.

Os dois foram casados 
por 17 anos e são pais de 
José Gabriel, de 15 anos, e 
João Henrique, de 16 anos. 
Donner foi responsável por 

criar o logotipo da Rede Glo-
bo, e Valéria foi contratada 
recentemente para o cargo 
de repórter do programa 
Balanço Geral, na Record 
TV do Rio de Janeiro.

De acordo com a publica-
ção, a ex-dançarina aprovei-
tou as férias em Alagoas no 
começo deste ano com os 
fi lhos, sem a presença do 
ex-marido.

Os aplicativos Face-
book, WhatsApp e Insta-
gram se mostraram ins-
táveis nesta quarta-feira, 
dia 3. 

Até a conclusão des-
ta edição, os usuários 
relataram os problemas 
por meio de plataformas 
como o Twitter, dizendo 
que não estão conse-
guindo enviar pelas redes 

sociais arquivos 
de mídia como 
fotos, vídeos e 
áudios. 

De acordo com 
o site Down De-
tector, conheci-
do por apontar 
falhas em redes 
sociais, o Brasil não é o 
único país afetado pelo 
problema: há também re-

latos de instabilidade nos 
Estados Unidos, no Méxi-
co, no Peru e em alguns 
países da Europa.

‘Não estou noiva’, esclarece Maisa 
Silva após postagem no Instagram

Ex-Globeleza Valéria Valenssa e Hans 
Donner se separam após 26 anos juntos

Facebook, WhatsApp e Instagram 
enfrentam instabilidade nesta quarta
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