
Cidade tem em poucas
horas volume de chuva
de um mês, aponta CGE

Ministério Público proíbe 
torcida organizada do
São Paulo nos estádios
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DESCASO ADMINISTRATIVO

Há dez anos, a cidade de SP passou a ser a primeira no país a ter um Plano de Metas que seria apresentado pelo prefeito, no 
início de mandato, para toda a sua gestão, mas os gestores públicos não conseguem cumprir o que prometeram

Plano de Metas não é cumprido 
pelos prefeitos de São Paulo
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Fies abre prazo para
renovação de contratos
fi rmados a partir de 2018
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AMOR: Daniela Mercury aproveitou férias nos Açores, em Portugal, para casar com Malu 
Verçosa pela 2a vez. A cerimônia aconteceu na cidade de Horta, na Ilha do Faial

Educação de SP apresenta Plano Estratégico até o ano 2022
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Texto-base da reforma da Previdência é
aprovado; 6 deputados de SP votaram ‘sim’
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[ Cena do dia ]

 Lambe-lambe de Moro

Lambe-lambe encontrado na avenida Paulista, nesta quinta (4), após parti-
cipação do ministro da Justiça Sérgio Moro na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania, no qual respondeu perguntas relativas ao va-
zamento do The Intercept Brasil, que envolveram sua conduta como juiz.
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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 

Ex-aluno da PUC-SP é 
morto dentro de câmpus

Um ex-aluno foi morto no in-
terior do câmpus da Pontifícia 
Universidade Católica (PUC-
-SP) na Consolação, região 
central de São Paulo, na tarde 
desta quinta-feira, 4. O suspei-
to é um segurança do local 
que se envolveu numa briga 
com o estudante.

De acordo com colegas, a 
vítima é Bruno Silva, que se 
formou na universidade no 
curso de Engenharia Civil re-
centemente. Ele teria tentado 
acessar o local supostamente 
para usar o banheiro, o que 
teria sido negado. Mesmo as-
sim, ele entrou no local e foi 
iniciada uma briga com o se-
gurança.

O prazo os estudantes renova-
rem contratos do Novo Fundo de 
Financiamento Estudantil (Fies) fi -
cará aberto até o dia 31 de agosto. 
O aditamento deve ser feito pela in-
ternet. Ao todo, 128 mil estudantes 
que contrataram o Fies a partir de 
janeiro de 2018 devem fazer o pro-
cedimento.

De acordo com a Caixa Econô-
mica Federal, uma das condições 
para o aditamento é estar com os 
pagamentos em dia. A não realiza-
ção do aditamento por três semes-
tres consecutivos pode ocasionar o 
cancelamento do contrato.

Os estudantes também podem 
fazer o pedido de suspensão ou 
encerramento do semestre pelo 
mesmo sistema. A partir de segun-
da-feira (8), será possível solicitar a 
transferência de instituição de ensi-
no.

Caso haja necessidade de alte-
rações no contrato, como a troca de 
fi ador, o estudante deve compare-
cer a uma agência da Caixa. Nesse 
caso específi co, o estudante deverá 
comparecer com o novo fi ador e 
apresentar a documentação neces-
sária para assinatura de termo aditi-
vo ao contrato.

O novo Fies, lançado no ano pas-
sado, tem modalidades de acordo 
com a renda familiar. A modalidade 
Fies juro zero é voltada para os can-
didatos com renda mensal familiar 
per capita de até três salários míni-
mos. Nesse caso, o fi nanciamento 
mínimo é de 50% do curso, enquan-
to o limite máximo semestral é de 
R$ 42 mil e é bancado pelo gover-
no. Além do juro zero, o Novo Fies 
oferece a modalidade P-Fies para 
candidatos com renda familiar per 
capita entre 3 e 5 salários mínimos. 

Fies abre prazo para a 
renovação de contratos 
fi rmados a partir de 2018
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A Prefeitura de São Paulo, por 
meio da Secretaria Municipal da 
Saúde (SMS), convoca a popula-
ção de 15 a 29 anos a comparecer 
aos postos de saúde da cidade, 
para se vacinar contra o sarampo. 

A faixa etária possui menor 
chance de ter recebido as duas 
doses da vacina tríplice viral que 
protege contra sarampo, caxum-
ba e rubéola, e foi indicada como 
público alvo da campanha inicia-
da em 10 de junho. A previsão é 
que o último dia de vacinação seja 
em 12 de julho.

Até a última segunda-feira (1º), 
a campanha contabilizava 47.613 
doses aplicadas no público-alvo. 
Esse número representa 1,6% da 

população dessa faixa etária no 
município, estimada em 2,9 mi-
lhões de pessoas. Quase metade 
das vacinas tríplice viral (25.307 
doses) foi aplicada no sábado 
(29), quando a secretaria realizou 
o dia de mobilização municipal 
contra o sarampo.

A vacina tríplice viral é efi caz 
em, aproximadamente, 97% dos 
casos de sarampo e está disponí-
vel nas Unidades Básicas de Saú-
de (UBS).  Deve ser aplicada em 
duas doses a partir de um ano de 
vida da criança para a efetiva imu-
nização. Quem tem dúvida se a 
carteirinha de vacinação está atu-
alizada, deve procurar um posto e 
consultar um profi ssional.

Prefeitura convoca jovens de 15 a 29 
anos para vacinação contra o sarampo
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ESTÁ JOGANDO DINHEIRO FORA!
O GOVERNO PAULISTA

Enquanto
13 ESTADOS 
brasileiros
já fazem
USO DO TCO

SÃO PAULO 
PERMANECE 
PARADO.

(Termo Circunstanciado de Ocorrência)

O TCO é o POUPATEMPO da segurança pública e pode 
trazer muita economia para o Estado, beneficiando 
diretamente a população. Assim o atendimento 
será melhor e mais rápido para o cidadão, acesso 
direto à Justiça sem sair da rua de sua casa.

D E F E N D A P M        D E F E N D A P M . O R G . B R
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A capital paulista ama-
nheceu chuvosa nesta 
quinta-feira, 4. Depois 
de 28 dias sem cho-
ver, áreas de instabili-
dades se deslocaram 
e atingiram a região 
metropolitana da capi-
tal. Segundo o Centro 
de Gerenciamento de 
Emergências Climáticas 
da Prefeitura (CGE), até 
as 10h42 choveu 23,7 
milímetros . No mês de 
julho de 2018 havia cho-
vido apenas 18,5 mm. 
Às 10h20, toda a cidade 
de São Paulo entrou em 
estado de atenção para 
alagamentos.

Nesta quarta-feira, 4, os 
termômetros em São Pau-
lo anotaram temperaturas 
média máxima de 27ºC e 
média mínima de 16,7ºC. 
Os índices de umidade 
do ar seguem elevados e 
acima dos 60%. 

Segundo o CGE, após 
a passagem do ar frio 

polar as temperaturas 
sofrerão acentuado de-
clínio nos próximos dias 
- há expectativa de re-
corde de temperatura 
mínima para a cidade de 
São Paulo. 

O dia mais frio até o 

momento na capital 
paulista foi 9 de junho, 
quando os termômetros 
registraram 9,4°C. Esta 
sexta-feira, 5, segue 
chuvosa até o início da 
noite, quando a chuva 
enfraquece e deve ape-

nas garoar na capital 
paulista. Segundo Na-
zário, o paulistano vai 
sentir frio intenso a par-
tir de sábado, 6, quando 
os termômetros devem 
registrar temperaturas 
em torno de 6ºC.

Após 28 dias de seca, São Paulo tem em 
poucas horas volume de chuva de 1 mês

Frio intenso chegou ao Sul, Sudeste 
e Centro-Oeste nesta quinta-feira

Uma massa de ar polar 
intensa chegou trazendo 
frio à região Sul e partes 
do Sudeste e Centro-
-Oeste nesta quinta (4). 

As baixas temperaturas 
eram esperadas até no 
Norte do país, de acordo 
com o Instituto Nacional 
de Meteorologia (Inmet). 
Temperaturas abaixo de 0 
graus Celsius (ºC) devem 
ser registradas nas áreas 
de serra e planalto do Rio 
Grande do Sul, Santa Ca-
tarina e Paraná. Nos três 
estados, a previsão é de 
que os termômetros re-
gistrem -5 ºC nas manhãs 
de quinta-feira até o do-
mingo (7). 

Nas outras regiões, o frio 
mais intenso deve ocorrer 
nos estados de São Pau-
lo, Minas Gerais e Mato 
Grosso do Sul no fi nal de 
semana. As mínimas pre-
vistas para as primeiras 
horas chegam a 5 °C. 

O Ministério do Desenvol-

vimento Regional (MDR), 
por meio do Centro Na-
cional de Gerenciamen-
to de Riscos e Desastres 
(Cenad), fez um alerta para 
que, durante o período de 
baixas temperaturas, seja 
oferecida atenção especial 
à população mais vulnerá-
vel (doentes, moradores de 
rua, idosos e crianças).

A população deve se 

manter agasalhada, be-
ber bastante líquido e 
evitar locais fechados e 
de grande circulação de 
pessoas. 

Tais medidas previnem 
doenças respiratórias 
como gripe, resfriados e 
pneumonia. Nas noites 
mais frias, animais do-
mésticos também devem 
ficar abrigados.

Com a chegada da mas-
sa de ar polar intensa, o 
governo municipal inten-
sifi cou as ações de aten-
dimento à população de 
rua. A Operação Baixas 
Temperaturas fez cerca de 
300 mil acolhimentos en-
tre o dia 22 de maio, quan-
do teve início, e 15 junho. 
Além disso, foram feitos 
3.831 atendimentos no pe-
ríodo de plantão – noite e 
madrugada. A equipe plan-
tonista pode ser acionada 
via Central 156. 

A operação, que segue 
até 20 de setembro, é in-
tensifi cada sempre que 
a temperatura atinge pa-
tamar igual ou inferior a 
13ºC ou sensação térmica 
equivalente. De acordo 
com a prefeitura, os orien-

tadores socioeducativos 
que atuam nos Serviços 
Especializados de Abor-
dagem Social fazem as 
abordagens em pontos es-
tratégicos da cidade, das 
8h às 22h, ofertando en-
caminhamentos para rede 

de acolhimento e outros 
serviços da rede socioas-
sistencial. Essa equipe fez 
29.791 abordagens desde 
maio, podendo uma mes-
ma pessoa ser atendida 
várias vezes, e 12.874 en-
caminhamentos.

Atendimento a pessoas em situação 
de rua é intensifi cado em São Paulo

Dois vereadores fo-
ram afastados do car-
go pela Justiça, nesta 
quarta-feira, 3, suspei-
tos de terem comprado 
um conjunto de lustres 
com dinheiro público 
e instalado os equipa-
mentos no imóvel par-
ticular de um deles, em 
Pauliceia, no interior de 
São Paulo.

Interpelados sobre o 
desaparecimento das 
luminárias, eles apre-
sentaram à Justiça ré-
plicas de qualidade 
inferior à dos lustres 
desviados, segundo o 
Ministério Público Esta-
dual. Além da perda dos 
mandatos, os parlamen-
tares terão de ressarcir 
o erário, pagar multa e 
ainda serão processa-
dos criminalmente pela 
fraude. Os dois tiveram 
os bens bloqueados.

De acordo com denún-
cia do Ministério Públi-

co Estadual, em 2017, o 
vereador Cristiano Fer-
nandes Bazílio (PSDB), 
atual presidente da Câ-
mara, usou dinheiro do 
Legislativo para adqui-
rir 20 lustres, ao custo 
de R$ 7,7 mil. 

Os equipamentos fo-
ram entregues a outro 
vereador, Alessandro 
Arenga Martins (PV), 
que os instalou em sua 
loja de automóveis. 
Após receber denúncia, 
a Promotoria de Pauli-
ceia realizou diligência 
na Câmara, confirmou 
a compra, mas não en-
controu os lustres. 

Enquanto o paradei-
ro das luminárias era 
investigado, os verea-
dores providenciaram 
a compra dos similares 
e, em horário sem ex-
pediente, durante um 
fim de semana, os co-
locaram em armários da 
Câmara. 

Justiça afasta 2 vereadores 
de município paulista por 
compra e desvio de lustres

R
o

ve
n

a
 R

o
sa

/A
B

r
A

rq
u

iv
o

/A
B

r

M
a

rc
e

lo
 C

a
m

a
rg

o
/A

B
r



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



São Paulo, quarta-feira, 6 de junho de 2018 Para anunciar ligue: (11) 2823-0800São Paulo, sexta-feira, 5 de julho de 2019 Para anunciar ligue: (11) 2823-08006 SÃO PAULO

O baixo índice de cum-
primento das promessas 
das campanhas eleitorais 
é algo comum na política. 
No Plano de Metas, con-
tudo, as propostas são fei-
tas pelo gestor público até 
90 dias após a posse. Não 
existe a desculpa de que 
o prefeito não conhecia o 
orçamento da cidade. Na 
opinião de especialistas, 
os governantes demons-
tram falha no planejamen-
to das políticas públicas.

Segundo o cientista 
político Pedro Arruda, 
da PUC-SP, a falta de pu-
nição pelo não cumpri-
mento das promessas é 
o grande problema. “Fica 
mais como uma carta de 
intenções, que não tem 
um efeito prático”, anali-
sa. Ele considera também 
que existem outros com-
plicadores, como compli-
cações em licitações, rela-
ção ruim entre Executivo e 
Legislativo, além da crise 

fi nanceira. 
O mestre em Direito 

Marcos Antonio Silva 
pondera que existe uma 
tendência maior de cum-
primento das metas daqui 
para frente. Ele considera 
que a capital paulista to-
mou medidas para melho-
rar o fl uxo de caixa, com 
o realinhamento tributário 
do IPTU e a reforma da 
Previdência municipal, 
que foram medidas impo-
pulares.

Entre as gestões Gilberto 
Kassab e Bruno Covas há 
uma grande diferença no 
modo de lidar com o Plano 
de Metas. Enquanto Kassab 
apresentou mais de 200 
promessas, Covas se com-
prometeu com “somente” 
71 itens. 

O número de Covas é su-
perior ao fi rmado pelo go-
vernador João Doria, que 
deixou a Prefeitura. A estra-
tégia de fazer planos com 
menos promessas e, ainda 

assim, alterá-las durante a 
gestão, permite uma chan-
ce maior de cumprimento 
das promessas. A estratégia 
utilizada pelo governo do 
PSDB causa divergências 
entre especialistas. 

Para o coordenador da 
Rede Nossa São Paulo, Amé-
rico Sampaio, Covas abriu um 
precedente que pode desca-
racterizar o Plano de Metas. 
“Fica mais fácil cumprir as 
promessas. Esperamos que 
isso não vire uma tendência 

dos próximos prefeitos”.
O mestre em Direito Mar-

cos Antonio Silva afi rma que 
Covas será o gestor que 
mais cumprirá as promes-
sas. Ele considera que a mu-
dança nas propostas torna o 
Plano de Metas condizente 
com a realidade. “É um es-
tudo de gestão. Os outros 
(Kassab e Haddad) fi zeram 
planos meramente políticos 
como se fossem transformar 
São Paulo em uma Holanda”, 
opina. 

Falta de planejamento vira regra nos governos Mudança de Covas diverge especialistas

Wellington Alves

Há dez anos, a cidade de 
São Paulo passou a ser a pri-
meira no país a ter um Plano 
de Metas que seria apresen-
tado pelo prefeito, no início 
de mandato, para toda a sua 
gestão. Após uma década, 
a proposta segue em vigor, 
mas expõe um problema 
grave: os gestores públicos 
não conseguem cumprir o 
que prometem.

Levantamento da Rede 
Nossa São Paulo aponta 
que a gestão Bruno Covas/
João Doria cumpriu, inte-
gralmente, apenas sete das 
53 promessas feitas no pla-
no 2017-2020. Vinte e sete 
propostas estão em execu-
ção e 19 não tiveram anda-
mento.

O resultado não surpreen-
de. O ex-prefeito Gilberto 
Kassab (PSD) foi o primeiro a 
elaborar o plano. Para a cha-

mada Agenda 2012, propôs 
223 metas. Na prática, cum-
priu apenas 55% delas. O 
sucessor, Fernando Haddad 
(PT), prometeu 123 itens e 
executou apenas 66.

O governador João Doria 

(PSDB) assumiu a prefeitura 
em 2016 e permaneceu até 
abril de 2017, quando deixou 
o Executivo municipal para 
concorrer ao governo do 
estado. O então vice, Bru-
no Covas (PSDB), herdou o 

Edifício Matarazzo e o Plano 
de Metas elaborado pelo 
empresário. Em abril deste 
ano, Covas mudou algumas 
metas e incluiu mais 25, au-
mentando o número para 71. 

Para o coordenador da 

Rede Nossa São Paulo, 
Américo Sampaio, o desem-
penho dos prefeitos poderia 
ser melhor, mas ele acredita 
que o Plano de Metas ainda 
trará muitos frutos à capital 
paulista. “É um instrumento 

que pode se integrar melhor 
no planejamento urbano 
para que a população co-
loque suas demandas, de 
forma concreta, para que 
a gestão pública reduza as 
desigualdades”, avalia. 
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Prefeitos de São Paulo tratam Plano de
Metas com descaso e sem cumprimento

Fernando Haddad
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Gilberto KassabBruno Covas e João Doria
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V E ST I B U L A R  •  I N SC R E VA - S E

claretiano.edu.br

Con�ra também, os cursosde 2ª Graduação e Pós-graduação.

Claretiano
mais

por você.A faculdade
que é
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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

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!

Ministério Público proíbe 
a torcida organizada do 
São Paulo nos estádios

Depois de proibir torcidas 
mistas nos clássicos para evi-
tar confrontos entre rivais, o 
Ministério Público de São Pau-
lo mostra preocupação com 
as brigas entre torcedores do 
mesmo clube. Para minimizar 
confl itos como esse, o MP en-
viou ofício à Federação Paulis-
ta de Futebol recomendando 
que seja proibida a entrada de 
pessoas com faixas ou adere-
ços da organizada Indepen-
dente, do São Paulo, aquela 
que vem se envolvendo em 
mais confl itos em 2019. 

A federação vai acatar o pe-
dido. A organizada disse que 
ainda não foi informada ofi cial-
mente da determinação. Torci-
das de outros clubes podem 
sofrer a mesma sanção.

A proibição é válida a par-
tir do primeiro jogo do clube 
após a paralisação da Copa 
América. No dia 13 de julho, o 
São Paulo recebe o Palmeiras 
no Morumbi pela 10ª rodada 

do Campeonato Brasileiro, na 
retomada do torneio. 

“Nossa recomendação é 
que ninguém entre com ca-
misas, faixas e adereços. Po-
pularmente, a torcida está im-
pedida de entrar. Não temos 
como controlar as pessoas. 
Pelo menos vamos impedir 
que entrem com símbolos 
e faixas da Independente. É 
uma medida preventiva”, diz 
Pedro Eduardo Camargo Elias, 
promotor de Justiça do Juiza-
do Especial Criminal (JECRIM) 
e do Anexo do Torcedor, ao 
Estado. 

A ação do Ministério Público 
foi motivada por um ofício do 
2º Batalhão de Choque da Po-
lícia Militar. No documento, a 
PM informa vários problemas 
causados pelo torcida. O mais 
recente ocorreu no confronto 
entre São Paulo e Cruzeiro, no 
dia 2 de junho, pelo Campeo-
nato Brasileiro, quando mem-
bros da torcida participaram 
de uma briga generalizada na 
Praça Charles Miller, em frente 
ao Pacaembu. Ainda de acor-
do com a polícia, os integran-
tes arremessaram pedras e 
garrafas contra a PM.
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O Tribunal Superior Elei-
toral (TSE) vai comprar cer-
ca de 180 mil urnas eletrô-
nicas para serem usadas 
nas eleições municipais 
do ano que vem, quando 
serão escolhidos novos 
prefeitos, vice-prefeitos e 
vereadores. As novas ur-
nas vão as mais antigas, 
que entraram em funcio-
namento em 2006 e 2008. 
O custo da aquisição ainda 
não foi defi nido. 

Nesta semana, o TSE re-
alizou audiência pública 
para colher sugestões das 
empresas interessadas. 
O TSE também tirou dúvi-
das sobre especifi cações 
técnicas, segurança e ma-
nutenção da urna. Está 
prevista para a próxima 
terça-feira (9) a divulgação  
de um parecer técnico so-
bre as propostas recebidas 
pelo tribunal.

Segundo o secretário de 
Tenologia da Informação 
do TSE, Giuseppe Janino, 
a substituição dos equipa-
mentos é necessária para 
melhorar a tecnologia utili-
zada nas urnas. De acordo 
com o secretário, o Brasil 
realiza a maior eleição in-
formatizada do mundo. 

“Saímos de um processo 
eleitoral manual, com bai-
xos índices de credibilida-
de, até alcançarmos alto 
nível de confi ança junto ao 
cidadão, utilizando os atri-
butos de integridade e de 
segurança que só o para-
digma digital proporciona”, 
disse Janino. 

As urnas eletrônicas co-
meçaram a ser utilizadas 
nas eleições municipais de 
1996. Segundo o TSE, nun-
ca houve qualquer espécie 
de fraude no sistema ele-
trônico de votação.

TSE vai comprar 180 mil urnas 
eletrônicas para eleições 2020

Comissão especial aprova o texto-base 
da reforma da Previdência por 36 votos

Os deputados que inte-
gram a comissão especial 
da reforma da Previdência 
(PEC 6/19) na Câmara dos 
Deputados aprovaram na 
tarde desta quinta-feira 
(4) o parecer do relator, 
deputado Samuel Moreira 
(PSDB-SP). O placar foi 36 
votos a favor e 13 contra o 
relatório. Os parlamenta-
res vão se debruçar agora 
sobre os 19 destaques de 
bancadas e 88 individuais 
com sugestões de mudan-
ças ao texto-base.

Os deputados da base 
governista apontaram a 
necessidade de reformar 
a previdência para rever-
ter o défi cit no sistema de 
aposentadorias e pensões. 
Para os favoráveis à PEC, a 
reforma vai trazer de volta 
a geração de emprego e 
renda na economia brasi-
leira.

De acordo com o líder do 
Podemos, deputado José 
Nelto (GO), a reforma é ne-
cessária para que o governo 

não atrase salários e apo-
sentarias. “O país está que-
brado, estados e municípios 
estão quebrados e agora a 

iniciativa privada está indo 
para a quebradeira”.

A oposição considera 
que a reforma vai desmon-

tar o sistema de previdên-
cia social e será mais dura 
com os mais pobres. Se-
gundo o líder do PSOL, de-

putado Ivan Valente (SP), a 
PEC vai afetar o sistema de 
proteção social, sobretudo 
de quem ganha até quatro 
salários mínimos.

Ivan Valente lembrou que 
o elevado desemprego 
e a grande informalidade 

no país difi cultam a contri-
buição previdenciária dos 
trabalhadores. “Essa refor-
ma é recessiva, vai tirar R$ 
1 trilhão de circulação da 
economia brasileira. Não 
há consumo, o comércio e 
a indústria vão mal”.
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Veja alguns pontos aprovados

Mil aprovados 
em concurso da 
PRF vão ser
nomeados

Como votaram os deputados de SP

Idade mínima 
de aposentadoria
65 anos para homens do 

setor público e do privado
62 anos para mulheres 

do setor público e do pri-
vado

Idade mínima 
de professores

60 anos para homens
57 anos para mulheres

Tempo de contribuição
Setor privado:
20 anos para homens
15 anos para mulheres
Setor público:
25 anos para homens e 

mulheres

O Diário Ofi cial da União 
(DOU) trouxe decreto pre-
sidencial que autoriza a 
nomeação de mil candida-
tos aprovados no concur-
so público para cargos da 
Polícia Rodoviária Federal 
(PRF) do Ministério da Jus-
tiça e Segurança Pública. 

Pelo decreto, o provi-
mento dos cargos fi cará 
condicionado à existência 
de vagas na data da no-
meação e à autorização 
em anexo próprio da Lei 
Orçamentária Anual e ob-
servação das restrições 
impostas pela Lei de Di-
retrizes Orçamentárias 
(LDO). 

“O diretor-geral da Polí-
cia Rodoviária Federal de-
verá verifi car previamente 
as condições para nomea-
ção dos candidatos e edi-
tar os atos necessários ao 
cumprimento do disposto 
neste decreto”, cita o texto 
agora publicado.

A FAVOR
Alex Manente
 (Cidadania)
Alexandre Frota (PSL)
Guilherme Mussi (PP)
Joice Hasselmann (PSL)

Samuel Moreira (PSDB)
Vinicius Poit (NOVO)

CONTRA
Samia Bomfi m (PSOL)
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Secretaria de Educação de SP 
apresenta Plano Estratégico 
até ano 2022 ‘na idade certa’

A Secretaria Estadual da 
Educação apresentou nesta 
quarta-feira (3) o Plano Es-
tratégico para o século 21. O 
planejamento defi ne metas, 
valores e descreve estratégias 
da pasta até o ano de 2022 e 
busca garantir que todos os 
alunos da rede pública pau-
lista tenham aprendizagem 
de excelência e concluam as 
etapas da educação básica na 
idade certa.

 “Completamos seis meses 
de Governo com uma gestão 
que prioriza pessoas reunidas 
em torno de causas, propostas 
e iniciativas. O planejamento é 
mais um passo para afi rmar 
nosso compromisso com a 
Educação e com o desejo de 
São Paulo ser liderança nos ín-
dices de educação em 2022”, 
observou o governador João 
Doria.

O plano foi elaborado a partir 
de um diagnóstico da educa-
ção paulista e da escuta de 

gestores, equipes técnicas, 
dirigentes, diretores, profes-
sores e estudantes, que estão 
em conformidade com o Plano 
Nacional da Educação, o Pla-
no Estadual da Educação e o 
Programa de Governo.

A iniciativa tem como visão 
de futuro transformar o Esta-
do na principal referência de 
educação pública do Brasil até 
2022. Para 2030, a visão de 
futuro é que o território pau-
lista esteja entre os sistemas 

educacionais do mundo que 
mais avançam na aprendiza-
gem.

Para alcançar a visão de 
futuro 2022 e 2030, o plano 
defi ne como um de seus ob-
jetivos estratégicos liderar o 
Índice de Desenvolvimento da 
Educação Básica (Ideb) 2021. 
São ainda objetivos estratégi-
cos educar os estudantes para 
o século 21, profi ssionalizar a 
gestão de pessoas e aumen-
tar a efi ciência operacional 

com melhoria da qualidade do 
gasto público. Para atingir es-
ses objetivos, foram defi nidos 
projetos prioritários articula-
dos em três grandes frentes: 
aprendizagem, pessoas e 
gestão. Dessa forma, todos 
os envolvidos na educação 
estadual serão contempla-
dos por políticas públicas que 
trabalhem pela melhoria dos 
índices de aprendizagem dos 
alunos, incluindo professores 
e comunidade escolar.
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A partir da próxima se-
gunda-feira (8), cerca de um 
milhão de estudantes e pro-
fessores das unidades esco-
lares da Rede Municipal de 
Ensino (RME) de São Paulo 
entrarão em recesso esco-
lar. As aulas retornarão na 
segunda-feira, 22 de julho.

O recesso é válido para os 
Centros de Educação Infan-
til (CEI), Escolas Municipais 
de Educação Infantil (EMEI), 
Escolas Municipais de Ensi-
no Fundamental (EMEF), Es-
colas Municipais de Ensino 
Fundamental e Médio (EME-
FM), Escolas Municipais de 
Educação Bilíngue para 
Surdos (EMEBS) e Centros 
Integrados de Educação de 
Jovens e Adultos (CIEJA) si-
tuados dentro do município 
de São Paulo. Atualmente a 
cidade conta com cerca de 
3.500 unidades escolares. 

As atividades culturais, 
esportivas e de entreteni-
mento dos 46 Centros Edu-
cacionais Unifi cados (CEUS) 
permanecem em funciona-

mento para a população.
As famílias que compro-

varam, junto às Unidades 
Escolares, a necessidade 
do atendimento às crianças 
de 0 a 3 anos durante este 
período e efetuaram inscri-
ção, poderão encaminhar 
os estudantes para a unida-
de polo de atendimento es-
colhido. Neste mês de julho, 
são 47 escolas de Educação 
Infantil seguirão funcionan-
do como unidade polo de 
atendimento.

Já Entre os dias 15 e 19 de 
julho, cerca de 20 mil crian-
ças e adolescentes, de 4 a 
14 anos, participarão do Pro-
grama Recreio nas Férias. A 
programação acontece das 
9h às 16h30 em 54 polos 
distribuídos em diferentes 
regiões da cidade, sendo 46 
CEUs, três Centros de Edu-
cação Infantil Indígena (CE-
CIs) e cinco associações de 
bairro. As atividades do Re-
creio nas Férias são gratui-
tas e não é preciso ser aluno 
de uma escola municipal.

Escolas municipais entram 
em recesso escolar a partir 
da próxima segunda-feira
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Inverno: ainda é hora de organizar o
closet para curtir o frio com elegância

Chegou a hora de tirarmos 
do guarda-roupa peças corin-
gas como jaquetas, casacos, 
sobretudo, botas entre outras. 
Porém, se elas não foram bem 
guardadas podem criar mofo 
e fi car com mau cheiro. Veja 
as dicas da personal organizer, 
Luara Faria, na hora de organi-
zar o closet para receber as 
peças de inverno,

– Tirar as roupas de inverno 
e colocar para arejar (sem sol) 
antes de guardá-las no closet. 
Guardar as roupas lavadas. 
Nesse momento, deve-se ob-
servar as peças e verifi car se 
estão mesmo limpas. Mesmo 
estando limpas, se houver ne-
cessidade de lavar devido ao 
cheiro de guardada, deve-se 
lavar antes de voltar às peças 
para o closet;

–  As roupas de verão po-
dem ser guardadas em locais 
de difícil acesso, já que não 
serão usadas nesta estação. 
Prateleiras mais altas ou cai-
xas com ventilação são ótimas 
aliadas neste momento;

– As roupas de inverno de-
verão fi car à vista, ao alcance 
dos olhos. As calças e camisas 

mais grossas devem ser pen-
duradas;

– Os casacos, trench coat e 
sobretudos devem fi car pen-
durados em cabides mais re-
sistentes, devido ao peso que 
eles exercem;

– As malhas e blusas de lã 
podem fi car dobradas em pra-
teleiras, para facilitar na hora 
de usar. Organize as peças 
por tipo de tecido e por cor, 
isso ajuda muito a otimizar o 
tempo na hora de escolher o 
que vestir;

–  Os sapatos também me-
recem uma atenção especial. 
Retire todos das caixas de pa-
pelão, pois esse material pro-
picia o acúmulo de ácaros e 
fungos. Os calçados de inver-
no devem estar limpos antes 
de serem colocados para uso, 
e toda vez que forem usados, 
deixe-os arejando antes de 
voltá-los para a sapateira.

–  Os sapatos de verão po-
dem ser guardados em caixas 
plásticas com ventilação ou 
saquinhos de TNT. Há varias 
marcas e modelos em lojas 
que vendem produtos para 
organização.

COURO
Roupas de couro não 

podem ser lavadas. Para 
limpar e higienizar essas 
peças, você deve usar 
vaselina líquida e deixar 
secar a sombra antes 
de voltar para o closet. 
Atenção: O couro não 
pode ser dobrado, pois 
formam vincos que não 
saem mais, por isso, ca-
sacos, calças e saias 
deste material precisam 
ser guardados pendura-
dos.

CAMURÇA
Também não devem ser 

molhadas. O conselho 
é a lavagem a seco ou 
apenas o uso de spray 
especifi co para este tipo 
de tecido (à venda em 
sapatarias e grandes 
mercados). A camurça 

desbota com facilidade, 
então deve-se evitar a 
lavagem desnecessária.

LÃ
Jamais pendure uma 

peça de lã pois devido 
ao peso do tecido elas 
tendem a ceder e aca-
bam deformadas. A lava-
gem deve ser feita à mão 

e nunca centrifugada. 
Deixe essas roupas se-
carem à sombra e apoia-
das sobre uma superfície 
plana. Nada de varal!

Manutenção das roupas também
é importante; veja dicas por tecido Retire as roupas do armário 

e limpe bem todas as gave-
tas, prateleiras com um pano 
umedecido com uma solução 
de 1 litro de água com 4 co-
lheres de vinagre branco. Dei-
xe secar bem para voltar às 
roupas para dentro do closet.

Use giz de lousa branco 
embalados em saquinhos de 
voal ou tule nas gavetas e 
pendure um deles no varão 
do guarda-roupa. Por serem 

feitos de Cal, o giz retém a 
umidade. No mercado há 
vários tipos de antimofos, 
porém prefi ra os que são 
feitos à base de sílica, pois 
não acumulam água e não 
correm o risco de danifi car a 
madeira ou alguma peça de 
roupa, caso virem. Também 
há a possibilidade de colocar 
um sachê de sílica nos bolsos 
dos casacos, caso o closet 
seja muito úmido.

Evite o mofo durante a
estação mais fria do ano
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A Toyota Motor Corpora-
tion e a Panasonic Corpora-
tion fi nalizaram os contratos 
que visam a criação de uma 
nova joint venture no setor 
de desenvolvimento urbano. 
As empresas pretendem fun-
dir as iniciativas de serviços 
de mobilidade promovidas 
pela Toyota e as iniciativas 
de “atualizações de estilo 
de vida” lideradas pela Pa-
nasonic por meio do estabe-
lecimento da joint venture, 
trazendo mais valor à cidade.

A Toyota e a Panasonic 
estão comprometidas em 
melhorar a vida das pesso-
as enquanto buscam cres-
cimento e avanços no setor 
de desenvolvimento urbano. 
Uma mudança rápida é espe-
rada nesse negócio devido à 
implantação acelerada da 
Internet das Coisas em ele-
trodomésticos e equipamen-
tos, bem como na evolução 
da mobilidade, como CASE 
(Conectado, Autônomo, 
Compartilhado e Elétrico) e 
MaaS (Mobilidade como um 
Serviço), um novo conceito 
de prestação de serviços, 

conectando carros, transpor-
te público e outros meios de 
transporte por meio de TI.

No mercado de habita-
ções, onde é esperado um 
aumento na concorrência, 
as duas empresas reforça-
rão suas práticas por meio 
da integração de seus res-
pectivos negócios de habi-
tação.

“No futuro, além do har-
dware, a prestação de ser-
viços melhorados, apoiados 
pela tecnologia, assumirá um 
papel mais importante no de-
senvolvimento urbano, agre-
gando valor aos clientes e à 
comunidade local. A Toyota 
lidera o campo da mobilida-
de e a Panasonic há muito 
tempo atende às necessi-
dades de estilo de vida das 
pessoas. Vamos unir nossos 
pontos fortes e melhorar a 
vida das pessoas. Com essa 
colaboração, a Panasonic 
continuará se desafi ando 
para manter os avanços nos 
negócios de desenvolvimen-
to urbano, entregando o esti-
lo de vida ideal a cada clien-
te”, declarou Kazuhiro Tsuga, 

presidente da Panasonic.
“De agora em diante, as 

informações estarão co-
nectadas a todos os itens e 
serviços que auxiliam a vida 
cotidiana das pessoas gra-
ças ao desenvolvimento do 
CASE – em outras palavras, 
trabalhar a partir do concei-
to de “cidades conectadas” 
será importante. Para enten-
der isso, acredito que é fun-
damental termos um espírito 
de cooperação com amigos 
e aliados, ao mesmo tempo 
em que compartilhamos nos-
sas metas sobre que tipo de 
futuro queremos criar. Quero 
assumir o desafi o de ofere-
cer um novo tipo de estilo de 
vida, baseado no espírito de 
sempre querer ser melhor, 
trazendo os pontos fortes da 
Toyota, com seus veículos e 
negócios conectados, e da 
Panasonic, com eletrodo-
mésticos, baterias e Internet 
das Coisas, e de aumentar 
nossa competitividade, com 
o negócio de habitação ten-
do as duas empresas como 
núcleo”, afi rmou Akio Toyo-
da, presidente da Toyota.

A Panasonic, juntamente 
com várias empresas, tem 
liderado o desenvolvimen-
to de cidades inteligentes 
sustentáveis como modelos 
avançados de desenvolvi-
mento urbano, chamando 
atenção no Japão e em ou-
tros países como exemplos 
inovadores de sucesso. En-
quanto isso, a Toyota vem 
construindo uma plataforma 
de serviços de mobilidade 
e aprimorando a criação de 
“carros conectados”, para 
oferecer uma sociedade de 
mobilidade irrestrita, segura 
e confortável para todos, e 
promover várias iniciativas 
de big data para benefi ciar 
os clientes e a sociedade.

Além disso, a Toyota tam-
bém tem colaborado com 
várias empresas para criar 
serviços de mobilidade. 
Com a joint venture, ambas 
as empresas estão compro-
metidas em contribuir para 

o desenvolvimento de cida-
des mais atraentes, fazendo 
uso do conhecimento e da 
tecnologia digital da Pana-
sonic, relacionados à vida 
das pessoas e à expertise 
da Toyota em mobilidade.

Toyota e Panasonic e anunciam joint 
venture no setor de desenvolvimento

O Tiggo 5X marca o com-
promisso da empresa em 
oferecer ao mercado uma 
ampla e variada linha de 
SUVs com a mais alta tec-
nologia e tem apelo mais 
jovem e aventureiro, gra-
ças as saias laterais com 
detalhes cromados, para-
-choque dianteiro, traseiro 
e molduras dos para-lamas 
pintados na cor preta. Isso 
assegura um aspecto mais 
robusto e o� -road ao carro.

O modelo tem a concep-
ção baseada na moderna 
plataforma modular T1X, 
que proporciona o que 
há de mais avançado em 
termos de design, per-
formance e segurança. O 
novo SUV, que será pro-
duzido no Brasil, se des-
taca pelo excelente com-
portamento dinâmico, por 
oferecer cabine espaçosa 
e confortável, e pelos re-

cursos de tecnologia e 
conectividade.

Graças à plataforma T1X, 
o Tiggo 5X mostra-se um 
dos veículos mais seguros 
da sua categoria.  O novo 
carro usa o que a monta-
dora chama de Integrated 
Cage Body (Corpo de Ha-
bitáculo Integrado). Esse 
sistema construtivo utiliza 
60% de aço de alta resis-
tência em sua estrutura, e 
8% de aço de alta resistên-
cia nos pontos estratégicos 
da carroceria. Esse alto 
nível de rigidez estrutural, 
além da segurança, melho-
ra muito o comportamento 
dinâmico do carro.

Na parte inferior da pla-
taforma, sob o assoalho, o 
veículo conta com estrutu-
ras longitudinais que ab-
sorvem e distribuem unifor-
memente a energia gerada 
por uma eventual colisão, 

proporcionando maior re-
sistência e segurança aos 
ocupantes do carro. Além 
disso, vem com até seis air-
-bags (dianteiros, laterais 
e de cortina) e uma ampla 
gama de sistemas de assis-
tência à condução.

O bem-estar e a lumino-
sidade interior são propor-
cionados por um teto solar 
panorâmico (vidro fi xo) que 
tem 1.018 mm de compri-
mento por 784 de largura. 
Uma cortina de acionamen-
to elétrico isola o compar-
timento do calor com ape-
nas um toque.

O porta-malas possui 
capacidade de 340 litros 
(expansível para até 1.100 
litros com o rebatimento 
dos bancos traseiros) e 
também conta com espaço 
para armazenamento de 
pequenos objetos em am-
bas laterais.

Tiggo 5X reúne sofi sticação, conforto, 
segurança e tecnologia sobre 4 rodas
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Daniela Mercury e Malu 
se casam em Portugal 
em cerimônia discreta

Daniela Mercury aprovei-
tou cinco dias de férias nos 
Açores, em Portugal, para 
casar com Malu Verçosa. 
A cerimônia aconteceu na 
cidade de Horta, na Ilha do 
Faial. Ela e Malu, que já são 
casadas desde 2013 no 
Brasil, agora fi zeram valer 
a união também na Europa. 
“Eu e Malu sentimos vonta-
de de casar nesse paraíso, 
nesse lugar que nos acolhe 
tão bem e nos faz sentir em 
casa”, declarou a cantora. 

Daniela Mercury, além de 
brasileira, também é cida-
dã portuguesa, já que o pai 
da artista nasceu em Bra-
ga. A escolha da Ilha Azul, 
como o Faial é conhecido, 
se deu pela paixão que ela 
e Malu têm pelo lugar. 

O casal trocou a terceira 
aliança de casamento no 
Conservatório do Faial. A 
joia, desenhada por Carlos 
Rodeiro, tem 10 pequenos 
brilhantes cravejados, um 

solitário e é toda em ouro 
amarelo. Essa é a segunda 
aliança criada pelo desig-
ner para Daniela e Malu. A 
primeira foi trocada em 12 
de outubro de 2013 no ca-

samento civil realizado no 
Brasil. Em março do mes-
mo ano, o casal já havia 
feito uma troca simbólica 
de alianças em Paris, na 
França.
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O PROGRAMA DE VANTAGENS 

MAIS DIVERTIDO DO BRASIL.
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Promoção exclusiva para membros Cinemark Mania. Para resgatar o brinde, é necessária a aquisição de um ingresso.

Promoção válida de 4 a 17/7/2019. Acesse o regulamento em cinemark.com.br/cinemark-mania e saiba mais.

Já tem o cartão Cinemark Mania? 
Comprou ingresso, ganhou a moeda 
colecionável do Homem-Aranha: 
Longe de Casa. Adquira já o cartão 
edição especial do filme nas bilheterias. 

SOMENTE NOS CINEMAS

1ª MOEDA
COLECIONÁVEL

1ª
COLE

1077508_CInemark_Mania_HOMEMARANHA_LONGECASA_JN_Estacao_120x140.indd   1 02/07/2019   18:52

BLACK YELLOW MAGENTA CYAN

Processado por arizona.flow em Tue Jul  2 18:54:57 2019                     

Madonna publicou em 
seu Instagram na madru-
gada desta quinta-feira, 4, 
um vídeo explicando as di-
fi culdades ao produzir Faz 
Gostoso, em parceria com 
Anitta. O funk faz parte do 
seu novo disco da norte-
-americana, Madame X.

Segundo a cantora de 60 
anos, que mora em Portu-
gal e entende o idioma, o 
português brasileiro é “mui-
to diferente” do europeu. 
“Tive de aprender tudo de 
novo, jogar fora pela janela 
o que eu conhecia. E preci-
sei beber um pouco mais 
de vinho, mas isso é uma 
das minhas características”, 
brincou.

Madonna falou também 
que cantar uma música 
com trechos em português 
foi uma forma de homena-
gear Portugal e os fãs brasi-
leiros. “Eu conheci a Anitta, 
que é muito conhecida no 
Brasil, e decidimos traba-
lhar juntas”, contou.

Madonna fala sobre parceria com Anitta 
e diz que teve difi culdades com o idioma
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[ horóscopo ]

virgem

Mantenha-se afastado de pes-
soas negativas. Você precisa de 
paz, tranquilidade e bom humor. 
Você está mais consciente de 
suas necessidades práticas e 
saberá como transformar isso 
em um ponto positivo. 

Você vai fazer alguns conta-
tos interessantes e novas por-
tas se abrirão. Boas e novas 
amizades estão no horizonte. 
Você está perdendo tempo 
com assuntos sem importân-
cia e está cansado.

Se você se prender aos 
seus valores, você terá o 
melhor dia de todos, não 
dê ouvidos a ninguém. Uma 
vida equilibrada está ao seu 
alcance. Pense antes de 
reagir às coisas, isso funcio-
na. Seu ponto de vista é a 
fonte. 

Um vago sentimento de 
frustração geral está depri-
mindo você, mas não se es-
queça de que tudo pode ser 
conseguido com o tempo. 
Por estar fazendo perguntas 
demais, você corre o risco 
de fadiga.

Se você se prender aos 
seus valores, você terá o 
melhor dia de todos, não dê 
ouvidos a ninguém. Uma vida 
equilibrada está ao seu al-
cance. Pense antes de reagir 
às coisas, isso funciona. Seu 
ponto de vista é a fonte.

Você está vivendo a vida ao 
máximo. Não se preocupe muito 
com os detalhes! Respire mais 
profundamente e isso vai ajudar 
você a encontrar a calma que 
você precisa para as reorganiza-
ções que está fazendo.

Você vai encontrar um equi-
líbrio, então comece a pensar. 
As circunstâncias são propícias 
para se acalmar e separar a sua 
vida privada para melhor efeito. 
Nenhuma nuvem à vista.

Você precisa fi car longe de 
sua rotina. Faça isso antes 
de se sentir completamente 
saturado. Uma sensação de 
bem-estar interior permite-lhe 
colocar muitas boas ideias 
em perspectiva e a atmosfera 
calma lhe dará força.

Seu humor será uma das 
determinação para alcançar seus 
objetivos, então preste atenção 
nele. Correr riscos vai aumentar 
a sua moral. Na frente física, você 
se benefi ciaria de beber mais 
líquidos a fi m de purgar os seus 
rins.

Uma preocupação com 
uma questão legal do pas-
sado vai voltar. Você precisa 
agir rapidamente. Você vai 
se sentir completamente 
perseguido até o fi nal do 
dia, seria bom dar um tempo 
e respirar.

Sua aura de mistério é mais 
forte do que você pensa e sua 
necessidade de paz pode ser 
aliviada de outras formas. Mas 
você está em forma. As coisas 
vão melhorar se você tentar 
equilibrar o que come em 
longo prazo.

Sua lucidez vai fazer com 
que você se sinta muito 
útil, por isso não hesite em 
expressar sua opinião, o seu 
realismo não falhará. Não se 
esqueça de seguir para outra 
coisa depois para refrescar a 
cabeça.

áries

libra escorpião sagitário capricórnio aquário peixes

touro gêmeos câncer leão

Gasparzinho, O Fantasminha Camarada
SBT, 23h15 Casper. EUA, 

1995. Infantil. Direção: Brad 

Silberling. Com Christina 

Ricci, Bill Pullman. Uma 

ambiciosa herdeira de uma 

mansão mal-assombrada 

quer exorcizar os fantas-

mas que lá vivem para 

colocar as mãos em um 

tesouro. Para esta missão 

sobrenatural, a milionária 

contrata o viúvo Dr. Harvey, 

um famoso terapeuta de 

fantasmas. Acompanhado 

de sua fi lha, Kat, Dr. Harvey 

se muda para a casa. Os 

fantasmas logo se apre-

sentam: enquanto alguns 

assustam os humanos; o 

bom, solitário e simpático 

Gasparzinho só quer fazer 

amigos!

[ fi lmes ] 

Foto: Divulgação
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ADVOCACIA PREVIDENCIÁRIA
E CÍVEL

APOSENTADORIA ESPECIAL
(VIGILANTES,METALURGICOS, ENFERMEIROS,

ENTRE OUTROS)
APOSENTADORIA POR TEMPO
APOSENTADORIA POR IDADE

 DIVÓRCIO E INVENTÁRIOS -  DIREITO IMOBILIÁRIO
Lisiane Ernst – OAB/SP: 354.370

Endereço: Rua José Bonifácio, 278, 7º andar, Sala 704, Sé

 3101-1744 /    (11) 96548-0504 3101-1744 /     3101-1744 /    

ALUGA-SE NO CENTRO 
DE SÃO PAULO

Rua Alvares Penteado
Prédio com

3.267m² a.c.
Totalmente reformado

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

PRÉDIO

CRÉDITO PRÉ APROVADOS!

CRÉDITOS DE ATÉ R$ 800.000,00

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

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

plástica e outros empreendimentos

PLANTÃO NOS
FINAIS DE SEMANA!

SEM CONSULTA AO 
SPC E SERASA!

SEM TAXA
ANTECIPADA!

R$ 3.000,00 = 48x de R$ 73,12
R$ 20.000,00 = 72x de R$ 325,88
R$ 70.000,00 = 96x de R$ 853,12

R$ 150.000,00 = 240x de R$ 731,25

F: 98148-0102 Robson

CASA TÉRREA 100m²
2dorms sendo 1 suíte, tds planejados e a suíte c/

ar-condicionado, wc, espaço gourmet planejada,

cozinha planejada, iluminação em led e possui 

2 vagas de garagem, portão eletrônico,

monitoramento com câmeras, churrasqueira.

Rua Rio Espera - Jardim Santa Clara - Guarulhos/SP

Agende uma visita e vivencie

uma experiência única!
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CHAME NO WHATSAPP:

95127-3215

Classifi cados
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ANUNCIOU

VENDEU

   EMPREGOS 
 PRECISA-SE 

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

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

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

AMANDA 
COROA

Corpo de menina pró-
ximo ao metrô Saúde.
Fotos e informações 

no whats.
F: (11)93032-2053
Fixo: 5677-4027

PRECISANDO 
DE

DINHEIRO?

PRECISANDO 
DE

DINHEIRO?

Confi ra as nossas opções 
de crédito!

 Assalariados e bancário
mesmo c/ restrição

 Funcionário Público,
aposentado e pensionista.

Através de cheque ou 
déb. em conta.

A melhor solução você 
encontra aqui.

 Assalariados e bancário

 Funcionário Público,

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

ALUGO QUARTO 
MOBILIADO P/ RAPAZES

Incluso água,Wifi e luz.
Em frente ao Metrô 
Belém, a partir de 

R$500,00.

F:97614-3594

R: Dr. Clementino, 
Nº582 e 586.

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
conhecimento
em unir casal,

especialista na linha 
do amor, magias 

para todos os fi ns.

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

IMPLANTES DENTÁRIOS 

Escola abre vagas para pacientes nos 
cursos de implantes dentários.

Faça seus implantes com profissionais 
altamente especializados. 

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

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

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

RETRO
ESCAVADEIRA

MARCA CASE. MOD 580L
ANO 1998. ÓTIMO ESTADO

11 3258-7206
11 99993-8253

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

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 

 ALUGA-SE 

 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  

 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 
OPORTUNIDADES

 DINHEIRO 

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

 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 

 RELAX 

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

 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 

 VINTÃO SANTANA 
 Muitas garotas. Das 
8/20 horas. Rua Eze-
quiel Freire 565 Metrô 
Santana. F:2283-4617 

 DAYANA ÍNDIA 
 Meiga, atend especial 
p/ Srs. Metrô Liberdade. 
F:2387-8749 

     

   

11 95127-3215

7 milhões* de 
consumidores
todos os dias
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