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Menores de cinco anos já
podem fazer a biometria
para tirar o RG em SP

REFORMA DA PREVIDÊNCIA
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Linha 10-Turquesa da 
CPTM recebe 12 novos
trens e ganhará estação
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LUTO: O jornalista Paulo Henrique Amorim será enterrado nesta quinta-feira (11) no Rio; 
aos 77 anos, ele sofreu um infarto em casa após jantar com a família nesta quarta

Justiça de SP suspende bônus a servidor aprovado pela Câmara
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O texto-base da reforma da Previdência foi aprovado nesta quarta 
(10) com folga de 71 votos; a 2a votação deve ocorrer até esta sexta

Câmara aprova 
texto em 1o turno
com 379 votos
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Bancos públicos do país restringem a
renegociação de dívidas dos clientes

Frio na cidade de São Paulo
deve diminuir até domingo;
veja previsão dia a dia
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[ Cena do dia ]

 Protesto em São Paulo

Um ato contra a reforma da Previdência convocado por centrais sindicais 
reuniu manifestantes na Avenida Paulista, nesta quarta-feira (10). O grupo 
se concentrou no vão livre do Masp por volta das 17h e a Polícia Militar e 
a Guarda Civil Metropolitana acompanharam a manifestação.
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Deu sorte hoje?
Mega Sena

Concurso n° 2167
09/07/2019
27 - 37 - 38 - 43 - 45 - 54

 
Lotofácil

Concurso n° 1838
10/07/2019 
01 - 03 - 05 - 08 - 09
10 - 12 - 15 - 16 - 18
20 - 21 - 22 - 23 - 25

Lotomania
Concurso n° 1985 
09/07/2019
01 - 10 - 12 - 14 - 22
26 - 31 - 35 - 37 - 41
44 - 48 - 54 - 55 - 56
66 - 72 - 78 - 87 - 95

Dupla Sena
Concurso n° 1958
09/07/2019
Primeiro sorteio 
06 - 24 - 30 - 40 - 44 - 49
Segundo sorteio
02 - 14 - 32 - 40 - 44 - 46

Federal
Extração n° 05404
10/07/2019

Prêmios Principais
Prêmio Bilhete  Valor (R$)
1º   84758          500.000,00
2º  81824             27.000,00 
3º  91850             24.000,00
4º  17501               19.000,00
5º  2088               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 

Prefeito de Osasco e a
primeira-dama têm alta

O prefeito de Osasco, Ro-
gério Lins, e a primeira-dama, 
Aline Lins, receberam alta 
médica do Hospital Municipal 
Antônio Gioglio nesta quarta-
-feira, 10. 

Ambos estavam interna-
dos desde o dia 28 de junho, 
após terem sido atingidos pela 
explosão de uma fogueira du-
rante o tradicional Arraiá do 
Servidor, festejado na cidade 
da Grande São Paulo.

Em nota, a prefeitura de 
Osasco informou que o "tra-
tamento do prefeito e da pri-
meira-dama se dará em casa 
e ambos seguirão todas as 
recomendações médicas, re-
tomando seus compromissos 
aos poucos".

O desembargador Barreta da 
Silveira, do Órgão Especial do Tri-
bunal de Justiça de São Paulo, 
concedeu mandado de segurança, 
a pedido do vereador paulistano 
Fernando Holiday (DEM) - foto, do 
Movimento Brasil Livre (MBL), sus-
pendendo os efeitos do projeto de 
lei 616/18, aprovado pela Câmara 
Municipal em 26 de junho, que cria-
va novos benefícios e gratifi cações 
para servidores de São Paulo como 
auditores fi scais e procuradores do 
município. Esses pagamentos ex-
tras fariam com que o salário fi nal 
desses profi ssionais extrapolasse o 
teto do funcionalismo municipal. 

A decisão não tem relação dire-
ta com a discussão de pagamen-
tos acima do teto, que é o salário 
do prefeito (R$ 24 mil). O desem-
bargador acatou argumento do 
vereador de que os benefícios 
foram inseridos em um projeto de 
lei que discutia outro assunto, os 

pagamentos para os profi ssionais 
da educação. 

Na decisão, Silveira cita que a 
inclusão desses benefícios se deu 
mediante "artifício regimental" no 
Legislativo. O desembargador de-
cidiu conceder a liminar diante da 
possibilidade de o projeto ser san-
cionado pelo prefeito Bruno Covas 
(PSDB) e os pagamentos extras se-
rem feitos. 

A suspensão se dá em caráter 
provisório, até que o mérito da 
ação do vereador seja julgado 
pelo Órgão Especial do TJ paulista

Essa prática, de inserir artigos 
em um projeto de lei que não tem a 
ver com o tema original, é chama-
da no jargão político de "jabuti". O 
entendimento da Justiça paulista 
é que a prática é irregular. No mês 
de maio, por exemplo, a constata-
ção dessa prática fez o TJ determi-
nar alterações nas regras para a 
concessão dos ônibus da cidade. 

Justiça suspende pacote 
de bônus para servidores 
municipais de São Paulo
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O texto questionado por Holi-
day foi aprovado por 30 votos a 
18, após duas semanas de ten-
tativa por parte da gestão Co-
vas, diante de resistência dos 
vereadores de oposição e de 
parte dos aliados Os auditores 
fi scais da Secretaria Municipal 
da Fazenda passaram a ter di-
reito a uma gratifi cação de até 
R$ 10 mil mensais por atuarem 
na fi scalização de tributos fede-
rais, como o Simples Nacional.

Como eles já tem salários de 
R$ 24 mil, na prática eles teriam 

direito a ganhar R$ 34 mil, uma 
vez que as gratifi cações teriam 
caráter indenizatório. O enten-
dimento do Supremo Tribunal 
Federal (STF) é que pagamentos 
indenizatórios podem extrapolar 
os tetos de cada ente federativo. 

Além disso, servidores indi-
cados pela Procuradoria Ge-
ral do Município terão direito 
a pagamento extra de até R$ 
9,6 mil para atuar como as-
sessores técnicos em ações 
judiciais de competência do 
procurador geral.

Texto do vereador Holiday foi 
aprovado por 30 votos a 18
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O Hospital São Luiz Gon-
zaga, localizado no Jaça-
nã, zona norte, da capital, 
recebeu nesta quarta-fei-
ra (10) 12 leitos pediátricos 
de cuidados continuados, 
que funcionarão 24 horas 
por dia, no Hospital São 
Luiz Gonzaga, adminis-
trado pela Irmandade da 
Santa Casa de Misericór-
dia de São Paulo. 

Com a ampliação, o hos-
pital passa a contar com 
46 leitos pediátricos, sen-
do 20 leitos de internação, 
14 de observação no pron-
to-socorro infantil e 12 de 
cuidados continuados.

A obra de ampliação e 
reforma começou em mar-
ço deste ano com a pro-
posta de proporcionar um 
ambiente mais acolhedor 
e humanizado às crianças, 
benefi ciárias do SUS, além 
de otimizar o atendimento 
à população que necessita 
de atenção especializada.

A nova ala inicia as ati-
vidades na próxima se-
gunda-feira (15), e contará 
com uma equipe multi-
disciplinar composta por 
médico, enfermeiro, fi sio-
terapeuta, fonoaudiólo-
go, psicólogo, assistente 
social, nutricionista e te-

rapeuta ocupacional. No 
dia próximo dia 20, estará 
com 60% da capacida-
de em funcionamento, e 
100%, no próximo dia 25.

“Os leitos de cuidados 
continuados terão ventila-
ção mecânica, acolherão 
os casos de longa perma-
nência e maior comple-
xidade e será referência 
para os demais hospitais 
da Autarquia Hospitalar 
Municipal de São Paulo, 
oferecendo as vagas den-
tro das regras pactuadas”, 
explica o secretário mu-
nicipal de saúde, Edson 
Aparecido.

Hospital São Luiz Gonzaga, 
recebe 12 leitos pediátricos

Gildson Di Souza/Secom
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Linha 10-Turquesa da CPTM recebe
12 novos trens e terá nova estação

Nesta quarta-feira (10), o go-
vernador em exercício, Rodri-
go Garcia, anunciou o começo 
da operação de doze trens 
modernos da série 7000 para 
a Linha 10-Turquesa da Com-
panhia Paulista de Trens Me-
tropolitanos (CPTM), que bene-
fi ciam os moradores da região 
do ABC.

Entre os principais benefícios 
aos passageiros, a frota reno-
vada oferece a facilidade no 
embarque e desembarque, 
pois cada vagão dessas com-
posições possui quatro portas. 
Nos vagões do trem antigo, 
eram apenas duas portas.

 “É uma remodelação nas 

linhas da CPTM, que faz com 
que tenhamos um melhor 
aproveitamento dos trens, 
permitindo fazer a substitui-
ção integral dos trens da Linha 
10-Turquesa da CPTM, que 
agora contará com trens mais 
modernos, com mais confor-
to para a população que se 
dirige do ABC até a capital”, 
comentou Garcia após realizar 
viagem da Estação Taman-
duateí à Estação Brás, onde 
visitou o Centro de Controle 
Operacional (CCO), na presen-
ça também do secretário dos 
Transportes Metropolitanos, 
Alexandre Baldy e do prefeito 
Bruno Covas.

A Linha 10-Turquesa passa a 
contar com o total de 18 trens 
mais modernos operando na 
linha, sendo seis da série 7500 
que já estavam em circulação. 
Os trens mais antigos vão para 
a reserva, de modo a serem 
usados em eventualidades.

Os passageiros da Linha 10 
também ganharão outra esta-
ção de trem. A CPTM assinou 
convênio com a Prefeitura de 
Santo André para o desen-
volvimento, em conjunto, dos 
projetos de implantação da 
estação Pirelli, que será cons-
truída entre as estações Prefei-
to Celso Daniel-Santo André e 
Capuava.

Anualmente, a cidade de 
São Paulo distribui 652.435 
kits de uniforme para seus 
alunos.  Neste ano, iniciou o 
trabalho de contratar as em-
presas responsáveis pela 
fabricação de uniformes 
com seis meses de antece-
dência. A audiência pública 
acontecerá no próximo dia 
18 e está aberta para todo o 
público interessado.

Anualmente, são investi-
dos R$100 milhões na com-
pra dos kits de uniforme 
compostos por cinco cami-
setas; cinco Pares de Meia; 
uma jaqueta; uma Calça; 
um blusão; uma bermuda e 
um par de tênis. 

Em 2017, a Secretaria Mu-
nicipal de Educação abriu 

uma pesquisa digital para 
conhecer a opinião dos 
alunos quanto à qualidade 
dos kits de uniforme que 
são distribuídos. As infor-
mações revelaram que, no 
Ensino Fundamental II, cer-
ca de 51,5% preferem que 
a calça seja feita com mate-
rial mais quente.

No mesmo ano, o Tribu-
nal de Contas do Município 
de São Paulo fez visitas às 
escolas para verifi car a utili-
zação do uniforme. Apenas 
4% dos estudantes com 
mais de 11 anos usam o tê-
nis oferecido. Alterar as es-
pecifi cações técnicas será 
uma das principais medidas 
a serem adotadas para o 
ano de 2020.

O feriado prolongado 
em São Paulo de 9 de ju-
lho – que celebra a Revo-
lução Constitucionalista 
de 1932 – teve 26 mortes 
em acidentes nas rodovias, 
uma redução de 3,7% em 
relação ao ano passado, 
segundo balanço do Co-
mando de Policiamento 
Rodoviário (CPRv).

A maioria das ocorrências 
está relacionada a impru-
dência de motoristas, sen-
do 12 mortes em colisões 
(46,16%) e seis vítimas de 
atropelamentos (23,08%), 
que juntas correspondem 
a 69,24% dos mortos. Nes-
te ano, o feriado, comemo-
rado na terça-feira, teve 
um dia a mais que no ano 

passado.
O balanço aponta que 

foram feitas 28.739 au-
tuações, um aumento de 
41,68%, além de autuações 
por excesso de velocidade 

com registro de 26.402 
imagens de radar. Por ou-
tro lado, diminuiu 15,42% 
o número de motoristas 
fl agrados na Lei Seca, com 
417 ocorrências.

Mais de 11 mil motoristas 
fi zeram o teste do etilô-
metro neste ano, um in-
cremento de 98,89%, dos 
quais 26 foram presos em 
fl agrante pelo crime de 
embriaguez ao volante. 
Desse total, dez se envol-
veram em acidentes de 
trânsito.

A Operação Nove de 
Julho registrou prisão em 
fl agrante de 55 pessoas 
por outros crimes, que re-
presenta uma alta de 10%, 
e 21 procurados pela Jus-
tiça foram recapturados e 
levados para o sistema pe-
nitenciário. Houve também 
a apreensão de mais de mil 
quilos de drogas e 400 mil 
maços de cigarros.

Gestão Covas abre audiência 
pública para mudar o 
uniforme de alunos em 2020

Feriado de 9 de Julho teve 26 mortes 
nas rodovias paulistas, aponta CPRv
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O prefeito Bruno Covas 
afirmou, na manhã desta 
quarta-feira (10), que São 
Paulo terá um novo pla-
no cicloviário. O anúncio 
foi feito ao lado do vice-
-governador do Estado, 
Rodrigo Garcia, durante 
visita ao centro opera-
cional da Companhia 
Paulista de Trens Me-
tropolitanos (CPTM) no 
metrô Brás. O prefeito e 

o vice-governador tam-
bém utilizaram um dos 
novos trens que passam 
a atender a linha 10 Tur-
quesa.

“A gente espera agora 
em julho lançar o plano ci-
cloviário e uma das metas 
e poder alimentar mais 
as estações de metrô e 
trem, para poder chegar 
e sair de trem ou metrô”, 
explicou o prefeito.

“O que nós pretende-
mos é reorganizar, am-
pliando a quantidade 
de ciclovias, mas dando 
mais eficácia e eficiên-
cia, alimentando pontos 
de metrô, de trem, termi-
nais de ônibus na cidade 
e interligando ciclofaixas 
anteriores que acabam 
ligando nada a lugar ne-
nhum”, acrescentou Co-
vas.

Prefeitura elabora novo plano 
cicloviário de SP para este mês
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Matrículas Abertas
Turmas de Agosto/2019.

Compromisso com o aluno e com a educação DESDE 1965

Colégio Rodrigues Alves

SUPLETIVO
(EJA)

Ensino Fundamental
Ensino Médio (à partir de 16 anos e 8 meses)

Manhã e Noite
Certifi cação na própria escola conforme Del. 124/14 do CEESP

Rua: Domingos de Moraes, 787 (Metrô Ana Rosa)
Tel: 5571-6121 / 5579-1388 / 99454-7498

www.colegiorodriguesalves.com.br

A região de Santana/ 
Tucuruvi vai ganhar uma 
unidade do Descomplica 
São Paulo, programa ins-
pirado no Poupatempo 
que propõe novo padrão 
de excelência no atendi-
mento ao cidadão.

Os detalhes sobre a im-
plantação do projeto junto 
à Subprefeitura de Santa-
na/ Tucuruvi serão apre-
sentados à comunidade 
e moradores do entorno 
em encontro aberto que 
acontece no dia 11 de ju-
lho, quinta-feira, às 19h, na 
própria sede da regional – 

Avenida Tucuruvi, 808.
O secretário municipal 

de Inovação e Tecnolo-
gia, Daniel Annenberg, e 
o subprefeito de Santana/
Tucuruvi, Pedro Nepomu-
ceno de Sousa Filho, irão 
participar da reunião, en-
tre outras autoridades.

A ideia é reunir na Sub-
prefeitura representantes 
das associações de clas-
se, redes de lojistas, co-
merciantes e moradores 
do entorno para conhecer 
de perto o programa que 
integra e amplia os servi-
ços ofertados pela admi-

nistração municipal.
“Estamos trabalhando 

duro para levar os servi-
ços da Prefeitura a quem 
mais precisa, revolucio-
nando o atendimento ao 
cidadão. Vamos reduzir 
a burocracia e simplifi car 
os processos para agili-
zar os serviços”, destaca 
Annenberg.

Serviço
Data: 11 de julho, quinta-

-feira
Horário: 19h
Local: Subprefeitura de 

Santana / Tucuruvi
Avenida Tucuruvi, 808

A criação do Circuito das 
Compras na Cidade de São 
Paulo é o objetivo do PL 
(Projeto de Lei) 497/14, de 
autoria do vereador Aurélio 
Nomura (PSDB), com coau-
toria dos vereadores Gilson 
Barreto (PSDB) e Mário Co-
vas Neto (PODE) e dos ex-
-vereadores Floriano Pesa-
ro e Andrea Matarazzo.

O texto do PL prevê a 
requalifi cação urbana de 
área da região central da 
cidade, que passaria a 

ser denominado Circuito 
das Compras na Cidade 
de São Paulo. No espaço, 
estão endereços como a 
avenida Duque de Caxias, 
avenida Rio Branco, via-
duto 25 de Março, viaduto 
Santa Efi gênia e Largo do 
Paissandu.

Segundo a justifi cativa 
do projeto, a proposta visa 
“à revitalização da área e 
a promoção de um circui-
to de compras na Cidade 
de São Paulo para melhor 

atender a população pau-
listana e os turistas que 
frequentam a região”.

Ainda de acordo com o 
documento, a iniciativa 
fomentará o comércio do 
local, na medida em que 
a região deverá receber 
investimentos do Poder 
Executivo. O projeto de 
lei está em tramitação na 
Comissão de Trânsito, 
Transporte, Atividade Eco-
nômica, Turismo, Lazer e 
Gastronomia.

Zona norte da capital irá ganhar uma 
unidade do Descomplica São Paulo

Projeto de lei na Câmara 
sugere criar Circuito das 
Compras para São Paulo

Renato S. Cerqueira/AE
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Frio deve diminuir até domingo em 
São Paulo; veja previsão do tempo

Depois de registrar a ma-
drugada mais fria do ano na 
última sexta-feira, 5, quan-
do os termômetros chega-
ram aos 5ºC, não há previ-
são de outra frente fria em 
São Paulo para os próximos 
dias

Segundo o Centro de 
Gerenciamento de Emer-
gências Climáticas (CGE), 
apesar de não poder cravar 
até quando vai o frio na ca-
pital paulista, a temperatura 
deve aumentar gradativa-
mente durante a semana, 
com a máxima entre 22ºC 
e 25ºC e dias ensolarados. 

As madrugadas, no entan-
to, ainda serão de tempo 
frio, diz o CGE. Entre esta 
quinta-feira, 11, e o domin-
go, 14, a mínima vai variar 
entre os 10ºC e 13ºC. Não 
há previsão de chuvas para 
as próximas semanas. 

A Climatempo alerta para 
os baixos níveis de umi-
dade que irão prevalecer 
durante toda a semana. Já 
nesta quarta-feira, 10, os 
índices fi cam em torno de 

30% - o recomendado pela 
Organização Mundial da 
Saúde (OMS) é que eles es-
tejam acima de 60%.

Quinta-feira, 11: Máxima 
de 23ºC e Mínima de 10ºC

Há formação de névoa 
úmida e nevoeiro ao ama-

nhecer e temperatura míni-
ma em torno dos 10°C. No 
decorrer do dia, o sol apa-
rece e predomina. O ar seco 
ganha força. A máxima al-
cança os 23°C e a umidade 
de ar estará em queda, em 
torno dos 35% à tarde.

Sexta-feira, 12: Máxima 
de 24ºC e Mínima de 11ºC

O dia começa com forma-
ção de nevoeiro e sensação 
de frio. Ainda pela manhã, o 
sol aparece e passa a pre-
dominar, o que vai facilitar a 
expansão da temperatura. 
Os termômetros oscilam 
entre a mínima de 11°C e a 
máxima de 24°C. Durante a 
tarde, os menores índices 
de umidade oscilam perto 
dos 30%.

Sábado, 13: Máxima de 
27ºC e Mínima de 14ºC

Assim como nos dias an-
teriores, não há previsão de 
chuvas e o sol deve preva-
lecer na maior parte do dia. 
No sábado, os termômetros 
marcarão a temperatura 
mais alta das últimas sema-
nas, podendo chegar aos 
27ºC

Domingo, 14: Máxima 
25ºC e Mínima de 15ºC

Também não deve chover 
no domingo. A previsão é 
de sol durante todo o dia e, 
na madrugada, a mínima é 
de 15ºC.
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Um casal e uma criança 
de apenas dois anos foram 
encontrados mortos em 
uma casa, em Guarulhos, 
na noite desta terça-feira, 
9. Dentro do quarto havia 
uma churrasqueira próxi-
ma dos corpos.

Policiais militares foram 
acionados por vizinhos e 
encontram na residência 
localizada na Rua Piauí, 

no bairro de Bom Suces-
so, as vítimas Uildes Lima 
Moreira, de 27 anos, uma 
criança de 2 anos e a mãe, 
ainda não identifi cadas até 
a conclusão desta edição, 
sem vida ao lado de uma 
churrasqueira de alumínio 
com restos de carvão.

A polícia acredita que o 
casal tenha usado a chur-
rasqueira para aquecer o 

local por causa do frio, mas 
que tenha faltado oxigênio. 
Há a suspeita de que a fa-
mília tenha morrido asfi xia-
da após inalar fumaça.

A ocorrência foi registra-
da como morte suspeita 
no 7°DP de Guarulhos. A 
perícia foi acionada e os 
corpos foram levados para 
o IML da cidade, localizada 
na Grande São Paulo.

Nesta quarta-feira (10), o 
governador em exercício, 
Rodrigo Garcia, e o secre-
tário da Segurança Públi-
ca, General João Camilo 
Pires de Campos, home-
nagearam integrantes das 
polícias Civil, Militar e Téc-
nico-Científi ca com o certi-
fi cado “Policial Nota 10”. O 
evento aconteceu no Palá-
cio dos Bandeirantes, sede 
do governo do estado.

“No Policial Nota 10, se 
reconhece o trabalho de 
um policial que teve um 
ato de bravura e defendeu 
a sociedade. Isso cria uma 
referência e mostra o res-
peito que o povo de São 
Paulo tem pela sua polícia”, 
afi rmou Garcia.

As ocorrências que leva-
ram a condecoração aos 
mais de 20 profi ssionais 
envolveram grandes apre-
ensões de drogas, resga-
tes, além de prisões, inclu-
sive de integrantes de uma 
organização criminosa. 
Também foi destacado o 

trabalho pericial para a re-
solução de um homicídio.

“Quando você presta 
uma homenagem a um in-
tegrante de uma corpora-
ção, você está homenage-
ando toda a corporação. 
Tenho a convicção de que 
todos se sentem enrique-
cidos com esta homena-
gem”, ressaltou o secre-
tário João Camilo Pires de 
Campos.

Criada pela atual gestão 

da Secretaria da Seguran-
ça Pública, a iniciativa tem 
como objetivo reconhecer 
e estimular o bom trabalho 
policial em todo o Estado. 
Nesta edição da home-
nagem foram seleciona-
dos 13 policiais militares, 
nove civis e dois técnico-
-científi cos. Um médico do 
Grupo de Resgate e Aten-
ção às Urgências e Emer-
gências (Grau) também foi 
agraciado.

Família encontrada morta em Guarulhos; 
suspeita-se de asfi xia com churrasqueira

Estado de São Paulo homenageia
policiais nota 10 do mês de julho

Com o objetivo de faci-
litar o processo de reno-
vação do Bilhete Único 
Estudante, a SPTrans 
disponibiliza a revali-
dação do cartão pelos 
canais de atendimen-
to on-line. Primeiro, o 
aluno deve verificar se 
a instituição de ensino 
já encaminhou sua ma-
trícula para a SPTrans, 
podendo consultar sua 
situação por meio do 
site http://www.sptrans.
com.br/estudante.

Logo após a confirma-
ção dos dados da matrí-
cula, o boleto é gerado 
diretamente no site e 
o pagamento pode ser 
feito na rede bancária 
e lotéricas. Além disso, 
não é necessário im-
primir o boleto, basta o 
número do código de 
barras para fazer o pa-
gamento. O estudante 
pode também optar por 
receber o código de 
barras por mensagem 
SMS em seu celular.

O valor da taxa de re-
validação é equivalente 
a sete tarifas básicas vi-
gentes, ou seja R$ 30,10. 
O pagamento da taxa 
de revalidação também 
pode ser realizado di-
retamente pelos aplica-
tivos Ponto Certo, Qiwi, 
Cittamobi e Banco do 
Brasil (para correntistas)

A quitação da taxa de 
revalidação também 
pode ser feita através da 
página “Bipay” do Face-
book, diretamente pelo 
Messenger, sem a neces-
sidade de baixar o app.

Estudantes que já pa-
garam o valor da reno-
vação do Bilhete Único 
em 2019 não precisam 
pagar novamente. Bas-
ta apenas a instituição 
de ensino confi rmar a 
rematrícula do segundo 
semestre. Os alunos po-
dem consultar se têm di-
reito à gratuidade ou ao 
desconto de meia-tarifa 
pelo site http://www.sp-
trans.com.br/estudante.

Alunos podem solicitar 
renovação do Bilhete Único 
Estudante pela internet

G
o

ve
rn

o
 d

e
 S

ã
o

 P
a

u
lo

E
d

u
 S

ilv
a

/A
E



São Paulo, quinta-feira, 11 de julho de 2019 Para anunciar ligue: (11) 2823-0800 7SÃO PAULO

Menores de cinco anos podem fazer a 
coleta biométrica para tirar RG em SP

A partir de agora, crianças 
de todas as idades podem 
realizar a coleta eletrônica 
padrão das digitais na hora 
de tirar o RG em todas as 73 
unidades do Poupatempo no 
Estado de São Paulo. A nova 
norma facilita o procedimento, 
graças à iniciativa do governo 
de São Paulo de eliminar o uso 
de papel em todos os órgãos 
públicos estaduais.

Até recentemente, o Instituto 
de Identifi cação de São Paulo 
(IIRGD) não aceitava a coleta 
biométrica de crianças com 

idade inferior a cinco anos, 
que precisavam utilizar tinta 
nos dedos carimbados no pa-
pel, como era feito antigamen-
te para todos os cidadãos, an-
tes da coleta biométrica digital.

Em 2017 e 2018, mais de 820 
mil crianças de até 5 anos tira-
ram o RG no Estado de São 
Paulo, segundo dados do Ins-
tituto de Identifi cação (IIRGD).

O RG de bebês e crianças 
é um documento que propor-
ciona segurança em todos os 
casos em que a identifi cação é 
necessária – em hospitais, es-

colas ou na hora de abrir uma 
caderneta de poupança, por 
exemplo. O RG, diferentemen-
te da Certidão de Nascimento, 
tem foto e impressões digitais, 
além de ser mais fácil de car-
regar que a Certidão de Nas-
cimento. A primeira via do RG 
é gratuita, e a segunda via tem 
uma taxa de R$ 39,80.

Se antes de pedir a emissão 
do RG os pais providenciarem 
o CPF da criança, a Carteira 
de Identidade já terá impres-
so o número do cadastro de 
pessoa física que valerá du-
rante toda a vida para assun-
tos ligados à Receita Federal. 
Atualmente as Certidões de 
Nascimento já trazem o CPF, 
mas o número também pode 
ser gerado no Poupatempo na 
hora de emitir o RG. 

O Poupatempo atende com 
hora marcada. O agendamen-
to pode ser feito no portal do 
Poupatempo, inclusive pelo 
celular. Outra opção é o apli-
cativo SP Serviços. Ou pelos 

telefones (11) 4135-9700 – para 
ligações da Capital e Grande 
São Paulo ou 0300 847 1998 

– para os demais municípios 
do estado de SP. Para ligações 
de celulares, o número para 

todos os municípios do Esta-
do de São Paulo é o (11) 4135-
9700.

7 milhões
de usuários*

por dia
11 2823-0800
comercial@jornalestacao.com.br

O único jornal gratuito diário nas estações do Metrô

Carro novo  Celular
 super

moderno

Faculdade
do futuro

 

Comprinhas
do dia a dia

 Repaginada
no cafofo

 Apê dos
sonhos
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Bancos públicos restringem a renegociação 
de dívidas e complicam vida de quem precisa
Wellington Alves

A analista fi nanceira 
Solange Souza (nome fi c-
tício) entrou com um pe-
dido de renegociação de 
suas dívidas no Programa 
de Apoio ao Superendivi-
dado (PAS), da Fundação 
Procon de São Paulo. 

Ela teve a vida fi nanceira 
prejudicada pelo desem-
prego do marido, além 
de problemas familiares. 
Entretanto, não pode fa-
zer novo contrato com a 
Caixa Econômica Federal 
por ter feito empréstimo a 
menos de um ano.

“O banco público deve-
ria ajudar a população e 
é justamente quem mais 
complica a nossa vida”, 
reclama. A situação de 

Solange não é uma exce-
ção. No Brasil, mais de 60 
milhões de pessoas estão 
endividadas, segundo o 
SPC Brasil. O número de 
desempregados e desa-
lentados (que não têm es-
perança de arranjar traba-
lho) chega a 28,5 milhões.

Se a situação econômi-
ca é complexa, os bancos 
públicos têm contribuído 
para que os brasileiros 
continuem com problemas 
fi nanceiros. 

A Caixa Econômica Fe-
deral e o Banco do Bra-
sil são os únicos bancos 
grandes a imporem restri-
ções à renegociação de 
dívidas pelo PAS. Enquan-
to a Caixa não aceita acor-
do sobre dívidas com me-

nos de um ano, o Banco 
do Brasil descarta conce-
der benefícios a quem não 
está devendo parcelas de 
empréstimos, mesmo que 
esteja no vermelho.

“Infelizmente não tem lei 
que determina o banco ou 
qualquer empresa a ofe-
recer desconto da dívida”, 
explica o especialista em 
defesa do consumidor, 
Vinícius Oliveira Silva, da 
Fundação Procon. Ele atua 
no PAS e convive com os 
dramas de pessoas endivi-
dadas que possuem con-
tas em bancos públicos.

O Banco do Brasil, por 
exemplo, possui muitos 
funcionários públicos cor-
rentistas. Boa parte dos 
empréstimos é desconta-

da na folha de pagamento, 
o que inviabiliza um calote. 
“A gente vê inúmeros ca-
sos de consumidores que 
não têm acesso à renda. 
O banco fi ca com todos os 

débitos”, conta Silva.
Para o economista Agos-

tinho Celso Pascalicchio, 
da Universidade Pres-
biteriana Mackenzie, os 
bancos públicos perdem 

competitividade ao impor 
restrições às renegocia-
ções. Ele acredita que 
essa postura pode ser mu-
dada, mas deve demorar 
alguns anos.

F
o

to
s:

 M
a

rc
o

s 
S

a
n

to
s/

U
S

P
 Im

a
g

e
n

s

O Programa de Apoio ao 
Superendividado propor-
ciona um divisor de águas 
nas vidas de muitos pau-
listas. De acordo com o 
Procon, 20.933 pedidos de 
renegociação foram efe-
tuados entre outubro de 
2012, início do PAS, e maio 
de 2019. Os consumidores 
apresentam suas difi culda-
des fi nanceiras, o Procon 
tenta intermediar a situação 
e, normalmente após 50 
dias, sai um acordo entre o 
devedor e os credores.

Segundo o especialista 
em defesa do consumidor 
Vinicius Oliveira Silva, nem 
sempre as empresas que-
rem renegociar dívidas, 
mas há pessoas que con-
seguem descontos de mais 
da metade de seus débitos. 
“Cerca de 60% das pesso-
as que nos procuram con-
seguem acordos”, aponta.

O especialista relata que 
muitos acordos não são 

possíveis pela falta de 
condições fi nanceiras dos 
superendividados. “Se a 
pessoa fi ca desemprega-
da não tem como pagar 
uma parcela, mesmo que 
os juros caiam drastica-
mente”, explica.

O tempo superendividado 
signifi ca pessoa que tem 
dívida superior à sua ren-
da. Silva recomenda que 
os consumidores consigam 
gastar, no mês, apenas o 
que recebem e, também, 

guardem alguma coisa. “Se 
tem descontrole tem que 
parar tudo e voltar a contro-
lar os gastos.”

O calote é a última opção 
dos consumidores. Silva 
admite que, muitas vezes, 
se torna algo inevitável. 
“Às vezes a pessoa precisa 
escolher entre pagar o ban-
co ou colocar comida em 
casa.” No PAS, ele relata 
que é comum ver pessoas 
que se endividaram por de-
semprego, doen

PAS já benefi ciou mais de 20 mil pessoas

A Caixa Econômica Fe-
deral, em nota, informou 
que disponibiliza aos 

seus clientes alternativas 
de tratamento e renego-
ciação de dívidas. Procu-

rado, o Banco do Brasil 
não se pronunciou até a 
conclusão desta edição.

Quem pode participar?
Pessoa física, maior de ida-

de, legalmente capaz com 
qualquer renda familiar. A situ-
ação de superendividamento 
é constatada mediante análise 
dos especialistas do NTS – 
Núcleo de Tratamento do Su-
perendividamento.

Quais são as dívidas não 
atendidas no PAS?

Créditos consignados den-
tro da margem legal consig-
nável, dívidas contraídas por 
atividades profi ssionais, inde-
nizações, pensão alimentícia, 
dívidas fi scais (impostos, mul-
tas, taxas etc.), dívidas habita-
cionais (subsidiados ou não).

Quais dívidas são trabalha-
das no PAS? 

Dívidas vencidas ou a ven-
cer, independentes do valor 
total, decorrentes de emprés-
timos, fi nanciamentos, contra-
tos de crédito ao consumo.

Como recorrer ao PAS?
Agende sua entrevista para 

inscrição no PAS (Capital) pelo 
telefone 11 3824 7069. Aos 

moradores das demais cida-
des do estado, não usuários 
de e-mail: procurem pelo Pro-
con Municipal mais próximo 
para orientações e apoio na 
efetivação de sua inscrição. 
Também é possível procurar 
o PAS, pela internet, no link ht-
tps://bit.ly/1SvTNcb.

Outro lado

Perguntas sobre o PAS

CB 250 Twister CBS 19/19 à vista R$ 15.263,00 ou entrada de R$ 6.106,00 + 48X R$ 329,65 financiamento Banco Honda, taxa de juros de 2,10% a.m e 25,19% a.a, valor total à prazo R$ 21.929,20. PCX 19/19 à vista R$ 12.718,00 ou entrada R$ 5.100,00 
+ 50X R$276,90, financiamento Banco Honda taxa 2,19% a.m. e 29,69% a.a, total a prazo R$ 18.900,00. Promoção válida de 01/07 a 31/07/2019 ou até o término do estoque nas concessionárias participantes. Quantidade disponível: 03 unidades ou término 
do estoque. Óleo grátis a partir da 3a revisão, conforme manual do fabricante. Imagens ilustrativas. Nos reservamos o direito de corrigir possíveis erros gráficos

TODOS JUNTOS FAZEM UM TRÂNSITO MELHOR

JARDINS 2178-0909
3509-9500

2184-7373 4143-8060

4668-5525 4619-9880

INTERLAGOS
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Reforma da Previdência é aprovada 
em 1º turno com 379 votos a favor

Depois de oito horas 
de debates, o plená-
rio da Câmara dos De-
putados aprovou, em 
primeiro turno, o texto 
principal da reforma da 

Previdência. A proposta 
teve 379 votos a favor e 
131 votos contra.

Em seguida, os parla-
mentares iniciaram a vota-
ção dos destaques apre-

sentados pelas bancadas. 
Mais cedo, os deputados 
tinham concordado em 
derrubar as emendas in-
dividuais e manter ape-
nas as de bancada.

Os destaques mais 
aguardados eram o que 
aumenta a aposentado-
ria para as trabalhado-
ras da iniciativa privada 
e o que suaviza as re-
gras de aposentadorias 
para policiais e agentes 
de segurança que ser-
vem à União.

A reforma da Previdên-
cia precisava de 308 
votos, o equivalente a 
três quintos dos deputa-

dos, para ser aprovada. 
Se aprovado em segun-
do turno, o texto segue 
para análise do Senado, 
onde também deve ser 
apreciado em dois tur-
nos e depende da apro-
vação de, pelo menos, 
49 senadores.

O debate do texto 
principal foi aberto por 
volta das 17h, quando 
a Câmara rejeitou o úl-
timo requerimento de 

retirada de pauta da 
reforma da Previdên-
cia. Nas últimas horas, 
os líderes dos partidos 
estavam encaminhando 
as orientações para as 
bancadas.

O presidente da Casa, 
Rodrigo Maia (DEM-RJ), 
afirmou, nesta quarta, 
que a Câmara vai conse-
guir votar o projeto em 
dois turnos ainda esta 
semana.
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Nos próximos dias 12, 13 e 14 
de julho, o estacionamento G4 
do Shopping Metrô Tatuapé vai 
ser palco do segundo fi m de 
semana da 1.ª Festa Julina do 
empreendimento. Em parceria 
com a Rádio Transcontinental, 
o evento segue contando com 
uma grade para lá de especial 
de shows que prometem es-
quentar a galera. As apresen-
tações musicais começam ao 
embalo de um bom e velho 
samba-rock, no dia 12 de julho, 
às 19h30 com a apresentação 
do grupo Clube do Balanço. 

Já os dois últimos dias de 
evento voltam a trazer o em-
balo do forrozinho universitá-
rio, com a apresentação das 
bandas Circuladô de Fulô no 
sábado (13), também às 19h30 
e do Peixe Elétrico no domin-
go (14), às 17h. Além disso, o 

arraiá do Complexo Tatuapé 
terá DJ, shows de cantores 
independentes como, Erikka 
dona do Hit “Faz cara de Rica” 
e diversas brincadeiras para 
os visitantes. Entre elas, estão 
cama elástica, touro mecânico, 
pesca, cadeia cenográfi ca para 
fotos, brinquedos infl áveis e 
correio elegante. 

Serão mais três dias de muita 
diversão e comidas típicas com 
20 barracas de diferentes op-
ções, como bolos, doces, cal-
dos, milho, pamonha, cural, es-
petinhos, batata frita, dadinho 
de tapioca, lanches, coxinha, 
cascata de chocolate, fondue, 
quentão e vinho quente. Além 
disso, em parceria coma Rádio 
Transcontinental.

SERVIÇO:
1.ª Festa Julina do Complexo 

Tatuapé

Quando: dias 12, 13 e 14 de 
julho

Horário: sexta-feira das 16h às 
22h; sábados e domingos das 
12h às 22h

Onde: Shopping Metrô Tatua-
pé – G4 (estacionamento)

Endereço: Rua Domingos 
Agostinho S/N

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

os valores de consumação no 
evento.

Programação
Show – Clube do Balanço
Quando: 12 de julho (sexta)
Horário: 19h30
Show – Circuladô de Fulô
Quando: 14 de julho (sábado)
Horário: 19h30
Show – Peixe Elétrico 
Quando: 15 de julho (domin-

go)
Horário: 17h 

Circuladô de Fulô, Peixe Elétrico e Clube do Balanço são algumas das atrações do primeiro “arraiá” do Shopping Metrô Tatuapé

Vem aí o segundo fi m de semana do 1o Arraiá do Complexo Tatuapé

Os dois destaques 
apresentados pelo PSL à 
reforma da Previdência 
suavizam as regras para 
aposentadoria de poli-
ciais federais, rodoviários 
federais e legislativos. Na 
sugestão de alteração fei-
ta pelo partido do presi-
dente Jair Bolsonaro, po-
liciais homens poderão se 
aposentar aos 53 anos de 
idade, e policiais mulhe-
res, aos 52 anos de idade. 

Nos dois casos, será 
preciso pagar um “pedá-
gio” de 100% do tempo 
que falta para se aposen-

tar. Isso signifi ca que, caso 
faltem dois anos para se 
aposentar, por exemplo, o 
policial terá que trabalhar 
mais quatro anos para ter 
direito à aposentadoria. 

Da forma como foi apro-
vado o texto na Comis-
são Especial, os policiais 
teriam que trabalhar até 
os 55 anos (homens e 
mulheres) para ter direito 
à aposentadoria, com 30 
anos de contribuição, sen-
do 25 no exercício efetivo 
da carreira. 

A proposta apresenta-
da pelo PSL já tinha sido 

oferecida à categoria 
pelo próprio presidente 
Bolsonaro, mas tinha sido 
recusada. Diante do fato 
de que poderiam fi car 
com as regras aprovadas 
na Comissão Especial, os 
policiais decidiram, ago-
ra, aceitar a oferta de uma 
idade menor, mesmo com 
a obrigação de trabalhar 
o dobro do tempo que 
falta para a aposentado-
ria. Eles defendiam um 
“pedágio” de 17%, o mes-
mo que está no projeto 
da reforma dos militares 
das Forças Armadas.

PSL apresenta emenda para suavizar 
regras para aposentadoria de policiais
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[ horóscopo ]

Os Caras de Pau em o Misterioso Roubo do Anel

O Troco

Globo, 13h59 Brasil. Comédia.Direção Fe-
lipe Jo�  ly. Com Marcius Melhem, Leandro 
Hassum. A socialite Gracinha de Medeiros 
contrata os atrapalhados seguranças Pedrão 
e Jorginho para tomarem conta do anel Tatu 
Tatuado de Topázio, uma herança de famí-
lia, enquanto o objeto fi ca em exposição em 
um museu. Mas a joia é roubada, e a dupla é 
acusada pelo crime. Para provar sua inocên-
cia, eles vão ter que enfrentar uma quadrilha 
de ninjas e até de mafi osos portugueses, de 
olho no valioso anel.

Globo, 2h45 
The Watchers. 
Rússia. Ação. Di-
reção Artyom 
Aksyonenko. Com 
Aleksandra Bor-
tich, Ivan Shakh-
nazarov. Após um 
acidente de carro, 
uma adolescen-
te descobre que 

a polícia não irá 
perseguir o culpa-
do, um influente 
magnata. Ao lado 
de outros jovens, 
ela irá colocar em 
ação uma vingan-
ça para combater 
a corrupção e pro-
teger outras pes-
soas inocentes.

Fotos: Divulgação

[ fi lmes ] 
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TND
REPORTER

SANITARIA
NEGADAD
SRASTAI

REPORPATO
ARONDON

ERRONEOA
EEDUAC
CADUALI
ITLARGO
DATAMEN

GODDOGMA
ANORMAL

Visto
através de

Unidade
de medida

de
radiação

Emissora
de maior
audiência
em 1940

Profissão
de Caco

Barcellos

(?) de
caridade,
prática de 
filantropos

(?) estrogê-
nio: função
de terapias
hormonais 

Peça do 
equipa-
mento
policial

Que não
condiz
com a

verdade  

Cirque (?)
Soleil: o

circo
moderno

(?) Babá,
herói de

conto
infantil

Apelido de
"Carlos

Eduardo" 

(?)-
perfeito,

planta or-
namental

De grande
extensão;
folgado

Ernesto
Nazareth, 
composi-
tor erudito

Ponto
essencial

da
religião

"(?) Save 
the Queen",

hino
inglês

Caráter da 
sensibili-
dade do
alérgico

Cedi;
ofertei

Ajustado; 
combinado

Está + aí
Gordura

na cintura
(pop.)

Ave de
lagoas

Que tem
curvas

Colocam o
período

em 

"(?):
A Coisa",
obra de
Stephen

King 

Cândido (?),
sertanista

Refeita 
(a amizade)

Janeiro, em
espanhol

Constam do boletim
escolar Muco

típico do
fumante

Louça (?),
móvel do
banheiro

Senhoras

A petição 
que sofreu
indeferi-
mento

2/du — it. 3/god. 4/pneu. 5/datam — dogma — enero.

[ novelas ] 

Malhação -
Toda Forma de 
Amar

Lígia e Joaquim se 
desesperam com o 
estado de Nina. Carla 
confi rma para Marco 
e Madureira que o 
homem que estava na 
Boa Luta é o mesmo 
que lhe cobrou por 
segurança privada. 
Martinha provoca Rita, 
que a enfrenta. Max in-
terrompe a declaração 
de Thiago para Ja-
queline. Max observa 
Guga com Serginho, e 
Rita aborda os dois. 

Órfãos da Terra
Jamil implora para ter 

mais uma chance com 
Laila. Fauze consegue 
fugir, e Dalila se irrita. 
Rania diz a Camila que 
irá procurar Dalila. 
Almeidinha e Tomás 
não conseguem extrair 
toda a verdade de Paul. 
Abner confessa a Ester 
que quer se casar com 
Latifa. Laila afi rma que 
não quer mais saber 
de Jamil, e todos a 
confortam.

Verão 90
Lidiane contagia a 

todos com sua aula de 
malhação “Fique Fera 
com a Pantera”. Larissa 
decide concorrer a uma 
bolsa de pós-gradu-

ação na Alemanha. 
Quinzinho descobre 
que Mercedes encer-
rou a conta bancária 
e transferiu o dinheiro 
para Andreas/Galdino 
investir. Ticiano tem ciú-
mes ao ver o presente 
de Quinzinho para 
o fi lho de Dandara. 

Andreas/Galdino foge 
de Madá, que acaba 
encontrando Norminha, 
a ex-noiva do impostor.

A Dona do Pedaço
Régis consegue 

enganar Maria da 
Paz. Nilda pede 
que Rael e Amadeu 
tirem a vida de Maria 
da Paz. Rael faz 
promessa silenciosa 
à avó. Camilo pede 
que Fabiana o alerte 
sobre os encontros 
de Vivi com Chiclete. 
Vivi confronta Beatriz 
e Linda. Fabiana 
promete ajudar Vivi a 
encontrar uma última 
vez com Chiclete.

Jezabel
Acabe convoca os 

profetas e pergunta 
a eles se vão vencer 
a batalha contra os 
sírios. Zedequias 
engole em seco. 
Hannibal dá o reca-
do aos soldados so-
bre o exército Sírio. 
Joana dá ordens a 
Phineas para limpar 
a taberna. Miguel ar-

ruma as trouxas para 
partir para a guerra e 
Samira diz que está 
grávida dele.

As Aventuras 
de Poliana

Com a repercussão 
na mídia e redes so-
ciais, o projeto do Co-
mitê Laço Pink decola, 
e todos os cachorros 
são doados. Irritado por 
ter perdido o jogo e a 
estatueta, Je�  desconta 
sua raiva em Vini. Pen-
dleton anuncia o squad 
vencedor do game. 

Minha Vida
Hulya diz para 

Muge não acre-
ditar em nenhum 
boato sobre ela e 
Mehmet. Hasret 
vai até a delegacia 
falar com Mehmet e 
diz que acredita em 
sua inocência. Sul-
tan e Salih prendem 
e amordaçam Bahar 
quando descobrem 
que ela contará a 
verdade para a po-
lícia sobre a morte 
de Yussuf.

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

virgem

Você será melhor 
do que o normal em 
se expressar de forma 
clara e concisa, mas 
certifi que-se de lidar 
com os outros com 
cuidado. Você pode 
fi car estressado com 
facilidade hoje, tente 
manter a calma e se-
guir em frente.

Atividades de 
grupo e trabalho em 
equipe vão ser bons 
para seu ego hoje. 
Você está esgotan-
do as pessoas que 
o rodeiam! Poupe 
os seus nervos e os 
dos outros também!

Tudo está indo muito 
rápido hoje e você vai 
ser bombardeado com 
todos os tipos de pe-
didos - não diga sim a 
todos. Você será mais 
efi ciente se fi zer tudo 
mais devagar. Beba 
líquidos regularmente 
para manter seus 
níveis de energia altos.

Você vai encon-
trar pessoas ao seu 
redor que serão mais 
temperamentais do que 
o habitual, mas tenha 
cuidado e analise o 
que elas podem lhe 
oferecer. A apatia que 
você vai sentir será 
o resultado de muita 
pressão, especialmente 
em seus músculos.

Você estará em um 
estado de espírito 
alegre, mas pronto 
para mover montanhas! 
Compense o tempo 
perdido! A apatia que 
você está sentindo faz 
parte do sentimento de 
assédio, especialmente 
na parte física. Dê uma 
trégua!

Você será capaz de 
se expressar de forma 
espontânea e com mais 
liberdade. Não perca 
esta oportunidade. 
Sua vida amorosa vai 
dominar e equilibrar 
seus níveis de energia. 
Mostre-se como você é, 
juntamente com as suas 
necessidades reais.

Você vai ser menos 
paciente do que o que 
as outras pessoas que-
rem, mude a sua tática 
e você pode chegar a 
um compromisso. Você 
também vai ser mais 
realista sobre as coisas 
do que antes. Aceite 
que você precisa de 
um descanso.

Você vai receber 
uma boa notícia. Seu 
humor será uma das 
determinação para al-
cançar seus objetivos, 
então preste atenção 
nele. Correr riscos vai 
aumentar a sua moral. 

Boas notícias 
estão no ar e uma 
atmosfera do pre-
sente constrói a sua 
confiança. Aproveite 
ao máximo a paz e a 
tranquilidade do dia 
para dar atenção 
ao que pode estar 
faltando em sua 
dieta.

Você vai estar mais 
focado do que nunca 
no que é realmente 
importante e algumas 
oportunidades ines-
peradas e positivas 
irão aparecer no 
seu caminho. É bom 
se fazer perguntas, 
mas você está se 
cansando mais do 
que imagina.

Você encontrará 
satisfação exatamen-
te onde esperava 
encontrar problemas 
para resolver. Você 
será mais efi caz se 
diminuir a velocidade. 
Diminua o ritmo e 
você vai recuperar 
totalmente a sua 
energia.

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

áries libra

escorpião

sagitário

capricórnio

aquário

peixes

touro

gêmeos

câncer

leão
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   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

ADVOCACIA PREVIDENCIÁRIA
E CÍVEL

APOSENTADORIA ESPECIAL
(VIGILANTES,METALURGICOS, ENFERMEIROS,

ENTRE OUTROS)
APOSENTADORIA POR TEMPO
APOSENTADORIA POR IDADE

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

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

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

PRECISANDO 
DE

DINHEIRO?

PRECISANDO 
DE

DINHEIRO?

Confi ra as nossas opções 
de crédito!

 Assalariados e bancário
mesmo c/ restrição

 Funcionário Público,
aposentado e pensionista.

Através de cheque ou 
déb. em conta.

A melhor solução você 
encontra aqui.

 Assalariados e bancário

 Funcionário Público,

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

ALUGO QUARTO 
MOBILIADO P/ RAPAZES

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

R$500,00.

F:97614-3594

R: Dr. Clementino, 
Nº582 e 586.

ALUGA-SE NO CENTRO 
DE SÃO PAULO

Rua Alvares Penteado
Prédio com

3.267m² a.c.
Totalmente reformado

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

PRÉDIO

INSCRIÇÕES
ABERTAS

2019
PROJETO SOCIAL

Ligue:

5083-1684
94087-6900

e faça sua inscrção

A PREÇO DE CUSTO

CIRURGIA DE IMPLANTE

APENAS 12 VAGAS
TRIAGEM COM

HORA MARCADA

CRÉDITO PRÉ APROVADOS!

CRÉDITOS DE ATÉ R$ 800.000,00

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

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

plástica e outros empreendimentos

PLANTÃO NOS
FINAIS DE SEMANA!

SEM CONSULTA AO 
SPC E SERASA!

SEM TAXA
ANTECIPADA!

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

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

DETETIVE 
PARTICULAR PRECISA:

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

Rua Brás 
Cubas Nº135 

Horário 
Comercial

www.007detetives.com.br

Mesa quânti ca 
estr elar

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

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

Ligue e mude sua vida: 
(11)962776964 

Elaine

(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

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

TEMPLO RELIGIOSO

2092-3527
98230-8017

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

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

indicaremos o caminho 
certo a seguir.

Búzios e cartas.
Consulta com

cartas R$ 10,00.

 IMÓVEIS 
 ALUGA-SE 

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

 VENDE-SE 

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

 APTO TREMEMBÉ 
 2dorms, sl, coz, 1vg, 
R$150mil. E alugo ou-
tro apto c/ sl, coz, wc 
e 2dorms R$1.000,00 
incluso água e cond. 
F :2995-5882/99515-
3541  

 CHÁCARA-IBIÚNA 1.000 
M² 
 plana,limpa,ótima lo-
calização. 28mil sendo 
12mil de entrada saldo a 
comb. ac/ carro F:3536-
9 0 2 6 / 9 9 7 1 4 - 0 7 5 6 / 
96683-7721.  

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

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

 NEGÓCIOS 
 DINHEIRO 

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

 OPORTUNIDADE 

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

 SERVIÇOS 
 ESOTERISMO 

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

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

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

Classifi cados

2823-0828

ANUNCIOU

VENDEU

 IND. PROFISSIONAL 

 RELAX 

 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 

 FANI SEX 
 SUPER GATAS! 1 quadra 
do metrô Santa Cruz. 
F:5549-2483 

 NICOLI TRAVESTI 
 Metrô República F:3431-
9745 
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O elenco do live-action 
O Rei Leão se reuniu no 
Red Carpet (Tapete Verme-
lho) de Hollywood na noite 
de terça-feira, 9, para falar 
sobre a releitura do clássi-
co. Donald Glover, que dá 
voz ao Simba adulto, disse 
que se considera uma pes-
soa de sorte com o papel. 
“Sinto que muitas pessoas 

que estão assistindo não 
se lembram do primeiro 
[fi lme]”, afi rmou, brincan-
do com o fato de a versão 
original ser de 1994. “[Rei 
Leão] é uma parte de quem 
eu sou”, completou.

Glover fez um dueto da 
música Can You Feel the 
Love Tonight no live-action 
com Beyoncé, que dubla a 

personagem Nala e marcou 
presença no evento ao lado 
de sua fi lha Blue Ivy Carter. 

O Rei Leão chega aos 
cinemas brasileiros em 18 
de julho. A versão original 
arrecadou US$ 968 mi-
lhões (R$ 3,6 bilhões, na 
cotação atual) e se tornou 
o fi lme de maior bilheteria 
em 1994. 

Lady Gaga anunciou 
na terça-feira, 9, em 
entrevista para a Busi-
ness of Fashion, a che-
gada de sua nova linha 
de cosméticos, a Haus 
Laboratories, que será 
vendida na Amazon a 
partir de setembro des-
te ano.

Para começar, a canto-
ra apostou em três pro-
dutos voltados para di-
ferentes partes do rosto: 
lábios, olhos e boche-
chas, com seis famílias 
de sombra para cada 

uma. A pré-venda inicia 
em 15 de julho, com a 
possibilidade de com-

prar um kit com os três 
por US$ 49 (R$ 185, na 
cotação atual).

Aos 84 anos, Sophia 
Loren voltará ao cinema 
depois de uma década 
para protagonizar o re-
make de “Madame Rosa 
- A Vida à Sua Frente”, 
que será dirigido por 
seu filho Edoardo Ponti, 
informou nesta quarta-
-feira a revista “Variety”.

A atriz italiana inter-
pretará a personagem 
que dá nome ao filme, 

uma sobrevivente do 
Holocausto que forjará 
um vínculo emocional 
com um adolescente 
de 12 anos, imigrante 
do Senegal, chamado 
Momo. “Madame Rosa 
- A Vida à Sua Frente” 
é uma adaptação do 
romance francês “A vie 
devant soi”, escrito por 
Roman Gary e publicado 
em 1975.

Tapete vermelho de ‘O Rei Leão’ 
recebe Beyoncé e Donald Glover

Lady Gaga anuncia sua nova 
marca de produtos de beleza

Sophia Loren voltará ao cinema 
em remake de ‘Madame Rosa’
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Jornalista Paulo Henrique 
Amorim morre aos 77 
anos após sofrer infarto

O jornalista Paulo Henrique Amo-
rim morreu na madrugada desta 
quarta-feira (10) no Rio de Janeiro. 
A informação foi divulgada pela TV 

Record, emissora onde trabalhava 
desde 2003. 

De acordo com a emissora, 
o jornalista saiu para jantar 

com amigos na noite de 
terça-feira (9) e infar-

tou quando retornou 
à sua casa. Aos 77 

anos, ele deixa uma fi lha e esposa 
também jornalista Geórgia Pinheiro.

Paulo Henrique Amorim construiu 
uma carreira que vai do jornalismo 
impresso ao televisivo. Atuou como 
correspondente internacional em 
Nova Iorque nas revistas Realidade 
e Veja. Na televisão, passou pela 
extinta Manchete, pela Globo, Ban-
deirantes e TV Cultura.

Diversas personalidades lamen-
taram a morte do jornalista e apre-

sentador Paulo Henrique Amorim, 
após sofrer um enfarte, aos 77 
anos, nesta quarta-feira, 10. Entre 
eles, sua colega de Record TV, Ana 
Hickmann.

“Em agosto, completo 15 anos de 
televisão e o responsável pelo que 
sou hoje é o Paulo Henrique. Gran-
de jornalista e comunicador, ele foi 
meu mestre, amigo e conselheiro. 
Meu padrinho!”, escreveu a apre-
sentadora em seu Instagram.
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