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Governo de SP anuncia a 
abertura de mais cinco
unidades do Poupatempo
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CLIPE: Parceria da cantora Anitta com Ozuna o clipe da música Muito Calor foi lançado nesta 
quinta-feira, 11, tendo como cenários uma praia e uma favela do Rio de Janeiro
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Lago do Ibirapuera deve 
ganhar um deque e 
novo Museu do Folclore

Câmara aprova novo 
cálculo de aposentadoria 
para mulheres na reforma

Prefeitura anuncia Plano
para reformar 25% das 
calçadas da cidade de SP

Veja cinco dicas práticas 
para economizar na conta 
de luz do seu condomínio
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Linhas 2-Verde e 15-Prata do 
Metrô de SP terão operação 
diferenciada no fi m de semana
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TRANSPORTE ESCOLAR

O governo de SP promoveu cortes no fretamento de ônibus para o transporte escolar, afetando milhares alunos da rede 
estadual. A situação prejudicou Guarulhos, Suzano, Rio Grande da Serra, Ribeirão Pires e Ferraz de Vasconcellos

Doria corta fretamento de ônibus 
e prejudica milhares de alunos
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Prefeitura oferece 600 vagas para pessoas com defi ciência
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[ Cena do dia ]

 Acidente da Grande S. Paulo

Um caminhão tombou na Avenida Natália Zarif, em Guarulhos, na Gran-
de SP, nesta quinta-feira (11). O veículo fi cou por cerca de 24h causando 
transtorno no trânsito, com desvio para quem seguia pela via Dutra.
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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

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

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

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

sonaro, abdicando de mais de duas 
décadas como juíz federal. Agora 
ele vai 'sangrar' até se desgastar 
diante da opinião pública com esse 
caso do vazamento de suas conver-
sas na época da Lava Jato. Esse Bra-
sil está cada vez mais vergonhoso. 
Ernesto Carlos Bezerra

Não devemos crucifi car o ex-juiz 
e atual ministro da Justiça, Sergio 
Moro nesse episódio do vazamento 
de conversas entre ele e um procu-
rador. Devemos aguardar que tudo 
seja apurado com rigor.
Fábio Rodrigues Silva

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

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

Brasileiros procuram 
pela cidadania italiana

O número de brasileiros 
que conseguiu cidadania 
italiana aumentou 71% entre 
2016 e 2017, ultrapassando o 
total de cidadanias reconhe-
cidas por Portugal a brasilei-
ros. 

Segundo dados do Gabi-
nete de Estatísticas da União 
Europeia (Eurostat), foram 
reconhecidas, em 2017, 
9.936 cidadanias italianas a 
brasileiros - ante 6.084 títu-
los portugueses. A Espanha 
aparece em terceiro lugar, 
com 1.294. 

O número de cidadanias 
italianas a brasileiros vem 
crescendo nos últimos anos. 
Em 2015, haviam sido 1,4 mil 
títulos; em 2016, 5,8 mil.

O plenário da Câmara dos De-
putados aprovou nesta quinta-feira, 
11, por 344 votos a 132 - além de 15 
abstenções -, a emenda aglutinati-
va nº5, apresentada pela bancada 
do DEM, que altera o cálculo da 
aposentadoria para as mulheres 
na reforma da Previdência. Esse 
era um dos poucos destaques em 
torno do qual havia acordo para a 
aprovação.

Pelo texto-base da reforma da 
Previdência aprovado na quarta-
-feira, 10, no Plenário, com 20 anos 
de contribuição, o benefício será de 
60% da média salarial de contribui-
ção, subindo dois pontos porcentu-
ais para cada ano a mais de traba-
lho. A bancada feminina negociou 
para que a regra dos dois pontos 

fosse aplicada a partir dos 15 anos 
de contribuição para as mulheres, 
já que, para elas, a reforma prevê 
que o tempo mínimo de contribui-
ção é de 15 anos, e não 20, como 
no caso dos homens. 

Com votação da emenda agluti-
nativa nº 5, fi caram prejudicados os 
destaques nº 1 e nº 74 (sobre valor 
das pensões), além das emendas 
aglutinativas nº 6, nº 7 e nº 11 (que 
também tratavam sobe a regras 
para as mulheres)

Após a emenda aglutinativa nº 
5, o plenário analisará os outros 14 
destaques de bancada que ainda 
restam, um de cada vez. O texto-
-base da reforma da Previdência foi 
aprovado na noite de quarta-feira 
(10) por 379 votos a 131 no plenário.

Plenário aprova destaque 
sobre o cálculo do 
benefício das mulheres
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O presidente do Instituto para 
Desenvolvimento do Varejo (IDV), 
Marcelo Silva, avaliou como po-
sitiva a aprovação da reforma da 
Previdência na Câmara dos De-
putados na quarta-feira (10), pelo 
placar de 379 a 131, em primeiro 
turno. Segundo ele, a reforma 
trará ânimo aos empresários do 
setor varejista.

"Tínhamos previsão de que a 
reforma passaria, mas esse pla-
car foi muito positivo, um pouco 
acima do previsto", disse Silva ao 
Broadcast, sistema de notícias em 
tempo real do Grupo Estado, Para 
ele, o placar dá indícios de que 
outras pautas, como a reforma 

tributária, devem ganhar impulso.
"Vamos unir esforços para bus-

car a melhor reforma tributária", 
afi rmou. O IDV tem trabalhado 
ativamente pela simplifi cação 
do sistema tributário. As 70 em-
presas que compõem o instituto 
montaram um comitê para tratar 
da reforma tributária e arquitetar 
ideias para facilitar a abertura e 
fechamento de empresas e lojas, 
além de outras sugestões.

Silva também celebrou o fato 
de a aprovação ter acontecido 
antes do recesso do Congresso. 
"Se as coisas se arrastassem até 
o fi nal do ano, como a gente se 
projetaria para 2020?"

Aprovação da reforma da Previdência 
traz ânimo para empresários, diz IDV
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Duas linhas do Metrô 
terão mudanças na circu-
lação dos trens neste fi m 
de semana. A medida é 
necessária em função de 
obras de modernização e 
testes programados. 

Neste sábado (13), to-
das as estações da Linha 
15-Prata fi carão fechadas 
das 4h40 às 14h para testes 
programados no sistema 
de controle de movimen-
tação dos trens. Durante 
a interdição, os passagei-
ros serão atendidos gra-
tuitamente por ônibus do 
sistema Paese (Plano de 
Apoio entre Empresas em 
Situação de Emergência), 
que circularão entre as es-
tações Vila Prudente e Vila 
União até a volta da circu-
lação dos trens, às 14h. Já, 
no domingo (14), a opera-
ção na Linha 15-Prata vol-
ta ao horário habitual, das 
4h40 até meia-noite.

 Na Linha 2-Verde, os 
passageiros que embar-

cam e desembarcam nas 
estações Vila Madalena e 
Sumaré continuam tendo 
que trocar de trem na es-
tação Clínicas em ambos 
os sentidos. Com isso, o 
intervalo entre viagens nas 
estações Vila Madalena e 
Sumaré será maior. 

A transferência de trens é 
necessária em razão da in-
terdição de uma das plata-
formas da estação Vila Ma-
dalena, que teve início no 
último dia 6 e prossegue 

até o próximo dia 28, para 
a implantação das portas 
automáticas de plataforma, 
equipamentos que aumen-
tam a segurança dos pas-
sageiros e estabilidade do 
sistema. Entre as estações 
Clínicas e Vila Prudente, a 
operação será normal.

Em caso de dúvidas, o 
passageiro pode ligar para 
a Central de Informações 
do Metrô (0800 770 7722), 
que atende diariamente 
das 5h à meia-noite.

Metrô de SP terá operação diferenciada nas 
linhas 2-Verde e 15-Prata no fi m de semana

Governo Doria corta fretamento de 
ônibus escolar para alunos da rede

O governo de São Paulo 
promoveu cortes no fre-
tamento de ônibus para 
o transporte escolar, afe-
tando milhares alunos da 
rede estadual. A situação 
prejudicou estudantes 
de cidades como Guaru-
lhos, Suzano, Rio Grande 
da Serra, Ribeirão Pires e 
Ferraz de Vasconcellos. 
A gestão do governador 
João Doria (PSDB) atribui 
que muitos alunos não se 
encaixam nas regras para 
adquirir esse benefi cio. 

Para requerer o trans-
porte, é necessário o es-
tudante ter menos de 12 
anos e também morar a 
mais de 2 km da escola 
em que estuda. Para os 
alunos maiores dessa ida-
de, e que residam em uma 
distância maior da unida-
de, é concedido o passe 
escolar. Mesmo diante 
dessa situação com o cor-
te, a Secretaria de Educa-
ção do Estado de São Pau-
lo (Seduc) alega que não 

abandono de alunos por 
parte do governo.

“Os estudantes que têm 
direito legal não fi carão 
sem transporte, seja com 
passe ou com frete. O 
transporte escolar é con-
cedido de acordo com a 
Resolução SE Nº 27, de 
9/5/2011 e seguindo a 
norma legal (Leis Federais 
8.069/1990 e 9.394/1996), 
que determina que o ser-
viço seja oferecido para 
crianças que morem a 
mais de 2 km da escola. 
Estudantes com menos de 

12 anos ou aqueles com 
mais de 12 anos e que mo-
ram em áreas afastadas ou 
que necessitem de algum 
apoio especial são aten-
didos pelo fretamento”, 
informou em nota enviada 
pela Seduc ao ESTAÇÃO.

Em Guarulhos, a segundo 
maior cidade do estado, 
dos 3.400 alunos, apenas 
424 tiveram o benefício 
mantido, sendo a região 
mais afetada, a da Diretoria 
de Ensino Guarulhos Sul. 
Nessa área, a empresa res-
ponsável pelo serviço do 

transporte dos alunos pres-
ta serviço sem licitação, 
por meio de um contrato 
emergencial, gerando um 
custo de R$ 6,5 milhões 
aos cofres públicos. 

Em Ferraz de Vasconce-
los, também na Grande São 
Paulo, dos cerca de 800 
alunos atendidos com o 

transporte escolar, cerca de 
500 deverão receber passa-
gens, segundo informações.

“Agora, a Seduc-SP está 
com uma licitação já em 
trâmite para regularizar a 
situação na região. Des-
de março, quando foi feita 
uma primeira adequação, 
os alunos estão frequen-

tando as aulas normal-
mente”, aponta.

Informações do governo 
do estado dão conta que 
o programa de transpor-
te escolar tem o custo de 
R$ 1,1 bilhão, perdendo 
somente para a folha de 
pagamento dos servidores 
estaduais.
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O PL (Projeto de Lei) 
98/2018, de autoria do vere-
ador Caio Miranda Carneiro 
(PSB), autoriza o Executivo a 
realizar o desmonte do eleva-
do João Goulart, o Minhocão, 
acompanhado da requalifi ca-
ção urbanística da área. Com 
a coautoria do vereador Ma-
rio Covas Neto (PODE), o PL 
está em tramitação na CCJ 
(Comissão de Constituição, 
Justiça e Legislação Partici-
pativa) da Câmara Municipal 
de São Paulo.

Segundo o projeto, o Exe-
cutivo teria o prazo de um 
ano, a partir da publicação da 
lei, para concluir a avaliação 
do impacto da medida pro-
posta no trânsito da cidade 
decorrente da restrição total 
de tráfego no elevado, além 
de apresentar os respectivos 
projetos de requalifi cação ur-
banística.

Tais projetos, de acordo 
com o documento em deba-
te na Câmara, adotarão as 

medidas necessárias para 
readequar o sistema viário na 
região, com prioridade para 
soluções integradas de mo-
bilidade e de ocupação do 
espaço público para ativida-
des culturais, esportivas e de 
lazer, de forma a não causar 
incômodo aos moradores lo-
cais. 

Ainda de acordo com a pro-
posta, o desmonte do Minho-
cão deverá ser concomitante 
a sua completa desativação 
como via de tráfego, o que 
evitaria o agravamento da 

poluição na área sob o via-
duto.

De acordo com a justifi ca-
tiva, o desmonte do eleva-
do é a melhor opção para a 
cidade. “Entendemos que 
a completa desativação e o 
desmonte do elevado João 
Goulart (Minhocão), com a 
devida requalifi cação urbana 
da respectiva área, a partir 
de soluções adequadas de 
mobilidade urbana e de lazer 
para a população, é a opção 
mais adequada, do ponto de 
vista econômico e técnico”.

Desmonte do Minhocão e requalifi cação 
da área são propostos em projeto de lei
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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

Grêmios Estudantis de 
SP terão verba de R$ 5 
mil para utilizar na escola

O prefeito, Bruno Covas, 
assinou no último dia 3, o 
Decreto que institui os Grê-
mios Estudantis na cidade e 
entregará R$ 5 mil para cada 
agremiação, junto com a dire-
ção da unidade escolar, deci-
dir onde investir o dinheiro. A 
eleição dos grêmios aconte-
cerá de maneira unifi cada em 
todas as regiões da cidade 
em agosto e o repasse acon-
tecerá ainda em 2019.

Descentralizar o recurso pú-
blico e fomentar o protagonis-
mo dos estudantes movimen-
taram as decisões da Pasta 
de Educação que irá enviar 
ao todo R$ 11,8 milhões para 
projetos que serão desenvol-
vidos pela diretoria de cada 
unidade de ensino. A transfe-
rência será feita via Programa 
de Transferência de Recursos 
Financeiros (PTRF) e cada va-
lor estará destinado para uma 
atividade específi ca.

Chegarão diretamente para 
as unidades, conforme pe-

dido da rede, valores para 
o Programa “Rolê Cultural”, 
que garantirá o aluguel de 
ônibus de transporte para 
1150 escolas transportarem 
seus alunos para atividades 
culturais na cidade, investi-
mento de R$ 6,5 milhões. 

Todas essas medidas fo-
ram discutidas e no Progra-
ma SME Presente, rodada 
de conversas e debates que 
aconteceram em 12 Direto-
rias Regionais de Ensino e 
reuniram mais de 10 mil edu-
cadores. 

Outros valores foram inves-

tidos em ações propostas pe-
los educadores. A Secretaria 
Municipal de Educação inves-
tiu R$ 1,8 milhão na aquisição 
de 115 kits de instrumentos 
musicais. A distribuição acon-
tecerá para as escolas de En-
sino Fundamental. 

A primeira entrega será re-
alizada para 57 escolas e os 
kits contarão com trompetes, 
trombones, trompas, tubas, 
pratos, euphoniuns, caixas, 
bombos entre outros. A ex-
pectativa é que o material 
esteja disponível até o fi nal 
deste ano.
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Plano Emergencial da gestão 
Covas vai reformar 25% das 
calçadas da cidade de SP

Melhorar as condições 
das calçadas na cidade. Foi 
publicado nesta quinta-feira 
(11) no Diário Ofi cial da Cida-
de de São Paulo o decreto 
nº 58.845 que defi ne as ro-
tas e vias que serão abran-
gidas pelo Plano Emergen-
cial de Calçadas. 

Para garantir acessibilida-
de e ampliar a mobilidade, 
o projeto envolve locais 
com grande circulação 
de pedestres, públicos e 
privados, em todas as 32 
subprefeituras. Serão bene-
fi ciadas, por exemplo, regi-
ões de terminais de ônibus, 
grande comércio e pontos 
turísticos que hoje apre-
sentam imperfeições, como 
desníveis e buracos.

O plano prevê o investi-
mento de R$ 400 milhões 
até o fi nal da gestão, con-
templando uma área de 
1,2 milhões de metros qua-

drados, correspondente 
a aproximadamente 25% 
da área de calçamento em 
todo o município. O impac-
to desta ação será sentido 
principalmente pelos pe-
destres que transitam por 
essas regiões de grande 
circulação, como por exem-
plo a região do Triângulo 

Histórico, que conta com o 
movimento diário de mais 
de três milhões de pessoas.

O decreto autoriza a pre-
feitura a executar as obras 
nas calçadas, inclusive de 
propriedades particulares. 
Caberá aos donos dos imó-
veis a manutenção e con-
servação após a reforma.

A Secretaria das Subpre-
feituras, responsável pela 
execução das obras, já ini-
ciou os processos de licita-
ções necessárias, que fo-
ram divididas em 22 grupos.  
Os contratos estão em fase 
de homologação pela Se-
cretaria das Subprefeituras 
para que as obras sejam ini-
ciadas até agosto. Calçadas 
especiais, como no centro 
histórico e no Anhangabaú, 
serão contratadas de forma 
diferenciada, com contratos 
específi cos.

Ainda será publicado um 
novo decreto para defi nir 
o modelo arquitetônico das 
calçadas e outras questões, 
como o tipo de material 
utilizado, padrões para o 
acesso de concessionárias, 
de sinalização e implanta-
ção de paisagismo, com o 
objetivo de garantir um pa-
drão para as calçadas. 
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O governo paulista anun-
ciou nesta quinta-feira (11) 
a abertura de cinco novas 
unidades do Poupatempo 
ainda este ano. O serviço, 
que funciona desde 1997, 
reúne diversos órgãos pú-
blicos em um mesmo local 
para prestar atendimento à 
população. O anúncio foi 
feito durante o recebimen-
to do Prêmio de “Melhor 
Serviço Público de SP” em 
pesquisa realizada pelo 
Instituto Datafolha pelo 
quinto ano consecutivo.

Entre os órgãos que pres-
tam atendimento estão 
Departamento Estadual 
de Trânsito (Detran), Com-
panhia de Desenvolvimen-
to Habitacional e Urbano 
(CDHU), Companhia de Sa-
neamento Básico de São 
Paulo (Sabesp).

O governador em exercí-
cio de São Paulo, Rodrigo 
Garcia, apontou ainda que 
serão 25 novas unidades 
nos próximos quatro anos, 
passando de 73 atual-
mente para 103 postos de 

atendimento. As cinco uni-
dades programadas para 
este ano terão lugar em 
Salto, Jales, Lençóis Paulis-
ta, Aguaí e Campinas.

Segundo o governo, os 
postos terão ênfase em 
serviços eletrônicos e 
equipados com totens de 
autoatendimento. O esta-
do tem 130 totens de au-
toatendimento instalados 
em shoppings, supermer-

cados, estações do metrô 
e trem, além de postos de 
atendimento.

Desde 1997, quando o 
serviço foi lançado, mais 
de 580 milhões de pes-
soas foram atendidas. No 
primeiro semestre deste 
ano, foram 15,4 milhões de 
atendimentos. É preciso 
agendar o serviço deseja-
do pelo site do Poupatem-
po.

A Prefeitura de São Paulo, 
em parceria com o governo 
do estado entregou, neste 
mês de julho, 791 óculos para 
estudantes do 1º ano do Ensi-
no Fundamental da rede mu-
nicipal de São Paulo. Ação faz 
parte do Programa Visão do 
Futuro, que tende a prevenir e 
recuperar a saúde ocular dos 
alunos matriculados, encami-
nhando-os para mutirão de 
atendimento oftalmológico. A 

ação envolveu as secretarias 
municipais de Educação e 
Saúde.

Os mutirões ocorreram nos 
dias 4 e 25 de maio com o 
comparecimento de 1.686 es-
tudantes, divididos em quatro 
endereços: Hospital das Clíni-
cas, UNIFESP, Hospital CEMA 
e Instituto Suel Abujamra. Na 
ação ocorreu o atendimento 
oftalmológico, a prescrição 
das lentes e escolha de ar-

mação. Casos mais graves ou 
complexos foram encaminhas 
para atendimento especiali-
zado. 

A entrega de 791 óculos 
ocorreu no início do mês de 
julho nas unidades escola-
res. Óculos prescritos para os 
casos mais complexos serão 
entregues até início de agos-
to. Estão previstos novos muti-
rões nos dias 3 e 31 de agosto 
e 28 de setembro.

Governo paulista anuncia abertura de
mais cinco unidades do Poupatempo

Programa Visão do Futuro entrega 
óculos a alunos da rede municipal

A Corregedoria da Polícia 
Militar decidiu expulsar da 
corporação os dois policiais 
suspeitos de estuprar uma 
jovem de 19 anos em Praia 
Grande, no litoral paulista, 
dentro de uma viatura. Ela 
pediu ajuda aos PMs por-
que estava perdida e eles 
ofereceram uma carona 
para levá-la até um terminal 
de ônibus, em 12 de abril.

Nesta quarta (10), o Minis-
tério Público de São Paulo 
(MP-SP) denunciou à Jus-
tiça Militar, os policiais. Os 
dois soldados, Anderson 
Silva da Conceição e Da-
nilo de Freitas Silva, foram 
denunciados pelos crimes 
de estupro e atentado vio-
lento ao pudor - um deles 
pela prática direta dos cri-
mes, o outro, pela coauto-
ria. O processo vai correr 
em segredo de justiça. 

Conforme a denúncia, 
na noite do crime, a jovem 
se dirigiu aos policiais que 
estavam em uma viatura 
para pedir informações so-

bre como tomar um ônibus 
para São Vicente, cidade 
onde mora com a família. 
Os soldados se ofereceram 
para levá-la ao terminal. Um 
deles, no entanto, sentou-
-se ao lado dela no banco 
traseiro e, com a viatura em 
movimento, a estuprou.

Após ser deixada ao lado 
do terminal, a jovem procu-
rou a polícia Os exames do 
Instituto Médico Legal (IML) 
apontaram lesões com-
patíveis com a violência 
sexual. Os dois PMs nega-
ram o crime, mas entraram 
em contradição ao terem 
afi rmado que a jovem foi 
levada sozinha no banco 
traseiro. Imagens de uma 
câmera mostraram quando 
um dos soldados entrou 
com ela no banco de trás. 

Os policiais militares tive-
ram as prisões preventivas 
decretadas e estão presos 
desde o último dia 19 no 
Presídio Militar Romão Go-
mes, na zona norte da capi-
tal paulista.

PMs suspeitos de 
estuprar jovem dentro de 
viatura serão expulsos
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Um Parque do Ibirapuera 
mais conservado e sinalizado, 
mas sem perder a essência. 
É o que promete a Constru-
cap, empresa que venceu a 
licitação para concessão do 
espaço, na zona sul da capi-
tal paulista. Em um processo 
cercado de dúvidas, ques-
tionamentos - e boatos -, a 
empresa promete melhoras 
em algumas estruturas, como 
um deque no lago, e uma 
atração repaginada: o Museu 
do Folclore, no Pavilhão das 

Culturas Brasileiras (Pacu-
bra), que hoje está fechado. 
Ela também poderá explorar 
mais lojas e quiosques nesse 
espaço.

Organizações de defesa do 
parque e membros do con-
selho gestor do local, porém, 
questionam a forma como o 
processo tem sido conduzi-
do pela gestão Bruno Covas 
(PSDB). 

Segundo o presidente da 
empresa, Roberto Capobian-
co, o destaque será um apli-

cativo de celular. Ele apresen-
tará o parque aos usuários e 
passará a agenda de eventos 
do mês. Imóveis e árvores 
serão sinalizados com placas 
com QR Code, para apresen-
tar digitalmente informações 
de cada bem.

Nesse sentido, segundo ele, 
não há segredo sobre como 
a empresa fará dinheiro. “O 
Ibirapuera recebe 15 milhões 
de visitantes por ano”, diz. “Se 
10 milhões deles consumirem 
R$ 5 no parque, teremos uma 

receita de R$ 50 milhões”, 
afi rma. 

O novo Museu do Folclore 
será instalado no Pavilhão das 
Culturas Brasileiras (Pacubra), 
prédio anexo à marquise que, 
também está fechado. O acer-
vo é da prefeitura e esteve até 

o fi m dos anos 1990 na Oca. 
Grandes eventos temporários, 
como shows, não fazem parte 
dos planos. Capobianco diz 
temer o efeito de multidões. 
“Faremos atrações pequenas, 
em locais pouco frequenta-
dos”, diz.

Concessionária quer deque no lago do 
Ibirapuera e novo Museu do Folclore

Prefeitura oferece 600 vagas para pessoas 
com defi ciência no Contrata SP, no dia 18

A 7ª edição do Contrata 
SP Pessoa com Defi ciên-
cia, evento da Prefeitura 
de São Paulo voltado para 
a empregabilidade de pro-
fi ssionais com defi ciência e 
reabilitados do INSS, acon-
tece no próximo dia 18 de 
julho, das 9h às 17h, na Uni-
versidade Mackenzie - Pré-
dio 30 (Mackgrafe), na Rua 
da Consolação, 930 (próxi-
mo ao metrô Higienópolis 
– Mackenzie).

A ação gratuita, que é or-
ganizada pela Secretaria 
Municipal da Pessoa com 
Defi ciência (SMPED), Se-
cretaria Municipal de De-
senvolvimento Econômico 
e Trabalho (SMDET) e a 
Subprefeitura da Sé, conta-
rá com mais de 600 vagas 
em diferentes áreas para 
quem busca uma recoloca-
ção profi ssional.

Cerca de 50 empresas 
de vários segmentos par-
ticipam do evento, entre 
elas Latam, Sebrae, CIEE, 
Hospital Alemão Oswaldo 
Cruz, Rede Cidadã, B2W 
Digital, Viação Metrópole 
Paulista, Unisys, Paineiras 
Soluções Profi ssionais, 
Cervejarias Kaiser Brasil.

Para a secretária de De-
senvolvimento Econômico 
e Trabalho, Aline Cardoso, 
o Contrata SP é um even-
to já consagrado junto às 
pessoas com defi ciência 
na cidade de São Paulo. 
“São esforços conjuntos 
dos órgãos municipais que 
evoluem a cada edição. 
Seja na organização ou 
na busca incessante para 
promover a empregabilida-
de desses profi ssionais, o 
Contrata SP se consolidou 
como uma importante fer-

ramenta para a recoloca-
ção profi ssional”, destaca.

Os interessados devem 
comparecer com currícu-
los e documentos pessoais 
(RG, CPF, Carteira de Tra-
balho, laudo ou certifi cado 
de reabilitação profi ssio-
nal). Também é possível 
fazer um cadastro prévio 
para evitar fi las no dia pelo 
site: www.bit.ly/Contra-
taSP7candidatos.

Para as empresas que 
têm vagas de emprego 
disponíveis e desejam con-
tratar profi ssionais com 
defi ciência ou reabilitado 
do INSS, as inscrições ter-
minam dia 12 de julho e 
podem ser feitas pelo site 
www.bit.ly/ContrataSP7em-
presas.

Serviço: 
Contrata SP 7ª Edição
Data: 18 de julho (quinta-

-feira)
Local: Universidade Ma-

ckenzie - Prédio 30 (Mack-
grafe)

Endereço: Rua da Con-
solação, 930 (próximo ao 

metrô Higienópolis – Ma-
ckenzie)

Horário: 9h às 17h
Inscrições candidatos: 

www.bit . ly/ContrataSP-
7candidatos

Inscrições empresas: 
www.bit.ly/ContrataSP7em-
presas

Mais informações: (11) 
5667-5580 ou (11) 99973-
8710
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Anac reajusta 
tarifas dos 
aeroportos 
de Viracopos
e Guarulhos

Vendedores ambulantes
poderão deixar a área

A Agência Nacional de 
Aviação Civil (Anac) reajus-
tou os tetos de tarifas aero-
portuárias dos aeroportos 
de Governador André Fran-
co Montoro, em Guarulhos, 
na Grande S. Paulo, e de 
Viracopos, em Campinas 
(SP). O reajuste atinge as ta-
xas de embarque, conexão, 
pouso, permanência, arma-
zenagem e capatazia. 

No caso de Guarulhos, a 
aumento será de 3,6148% 
e 3,3663%, conforme o tipo 
de tarifa. Em Viracopos, os 
porcentuais do reajuste se-
rão de 3,6931% e 3,3663%. 

Pela decisão, publicada 
no Diário Ofi cial da União 
(DOU), a taxa de embarque 
em Guarulhos fi cará em 
R$ 32,06, para voos do-
mésticos, e R$ 56,74 para 
voos internacionais. Em 
Viracopos, essa taxa será 
de R$ 30,38 e R$ 53,76, 
para voos domésticos e 
internacionais, respectiva-
mente. Os novos valores 
poderão ser cobrados pe-
las concessionárias daqui 
a 30 dias.

O ponto em aberto é a 
marquise. A cobertura que 
interliga os prédios dese-
nhados pelo arquiteto Os-
car Niemeyer tem proble-
mas estruturais e precisa 
de obras que não estavam 
prevista no edital da ges-
tão Covas. 

Há trechos que estão 
interditados. Capobianco 
diz que a empresa está 
aberta a negociar termos 
do contrato de concessão 
para assumir a obra. Nega, 
entretanto, a possibilidade 
de ampliação do tempo, de 
35 anos. 

Quando a proposta de 
concessão passou a tomar 

corpo, ainda na gestão 
João Doria (PSDB), outro 
dos temores foi com rela-
ção à permanência ou não 
dos vendedores ambulan-
tes que trabalham ali. A 
empresa não dá garantias 
de que vão continuar.

O responsável por con-
cessões de parques da 
Construcap, Samuel Loyd, 
afi rma que ele serão procu-
rados e convidados a con-
tinuar no Ibirapuera após 
capacitação e mudanças 
nos negócios, “recolhen-
do impostos” - e cita ação 
parecida que a Construcap 
fez no Estádio do Mineirão, 
em Belo Horizonte.
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Amigos e admiradores se 
despedem do jornalista 
Paulo Henrique Amorim

O corpo do jornalista 
Paulo Henrique Amorim 
foi velado entre a manhã e 
a tarde desta quinta-feira 
(11) na sede da Associa-
ção Brasileira de Imprensa 
(ABI), no centro do Rio de 
Janeiro. Familiares, ami-
gos e admiradores presta-
ram homenagens ao jorna-
lista que trabalhava desde 
2003 na TV Record e mor-
reu na quarta (10), aos 77 
anos, vítima de um infarto. 

O sepultamento ocorreu 
depois das 17h, no Cemité-
rio da Penitência, na zona 
portuária. 

O presidente recém elei-
to da ABI, Paulo Jerônimo, 
contou que ofereceu a 
sede da associação à fa-
mília pela importância que 
o jornalista teve ao longo 
de sua trajetória. “Foi um 
brilhante jornalista, res-
peitado por toda a classe. 
Estamos orgulhosos de 
prestar essa homenagem”, 

disse Paulo Jerônimo, que 
também chegou a convi-
ver com Paulo Henrique 
Amorim. “Ele era um cara 
muito engraçado, com tira-
das impressionantes”.

Com uma atuação que 
foi do jornalismo impresso 
ao televisivo, chegando 
também à internet, o pro-
fi ssional também foi ho-
menageado por sua ver-

satilidade. Paulo Henrique 
Amorim atuou como cor-
respondente internacional 
em Nova York nas revistas 
Realidade e Veja. 

Na televisão, passou 
pela extinta Manchete, 
pela Globo, Bandeirantes, 
TV Cultura e Record, onde 
apresentou o programa 
Domingo Espetacular por 
14 anos.
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Versão Premier reforça imagem 
de sofi sticação do Trailblazer

O Chevrolet Trailblazer é 
reconhecido no mercado 
por ser um utilitário esporti-
vo raiz, pela arquitetura com 
chassi de alta resistência e 
pela tração 4x4 com reduzi-
da. Recursos que permitem 
ao veículo encarar mesmo 
trilhas mais radicais no fora-
-de-estrada. Tudo com o 
maior espaço, conectividade 
e conforto para até sete ocu-
pantes da categoria.

Para marcar a chegada da 
linha 2020 do modelo, a Che-
vrolet apresenta uma novida-
de: a versão Premier, sinôni-
mo de máxima sofi sticação 
para a marca. O Trailblazer 
passa a ser ofertado na rede 
de concessionárias exclusiva-
mente nesta confi guração.

“O termo sofi sticação tem 
um signifi cado muito particu-
lar ao segmento dos SUVs 
de apelo o� -road. Mais do 
que status, itens exclusivos 
de acabamento ou de tec-

nologia precisam agregar 
funcionalidade. Este conceito 
é o que permeia o Trailblazer 
Premier”, diz Rodrigo Fioco, 
diretor de Marketing de pro-
duto da GM.

Um dos diferenciais compe-
titivos do modelo em relação 
a competidores diretos está 
nas tecnologias de conecti-
vidade com a oferta do mul-
timídia MyLink com Android 
Auto e Apple CarPlay, além 
do sistema de telemática 

avançado OnStar, que per-
mite ao usuário comandar 
diversas funções do veículo 
pelo smartphone.

Possibilidade de resposta 
automática em caso de aci-
dente e bloqueio do motor 
em caso de roubo são ou-
tras funções.

“Na linha 2020, estamos 
promovendo uma nova 
conveniência para o servi-
ço de concierge, exclusiva 
para clientes que possuem 

smartphone Android. As-
sim, o atendente do OnStar 
pode enviar indicações de 
lugares e estabelecimentos 
diretamente no Waze ou 
Google Maps na tela do ve-
ículo”, explica Rosana Her-

bst, diretora de OnStar para 
a América do Sul.

O Trailblazer Premier é ofer-
tado em duas opções de mo-
torização: 3.6 V6 (279 cv de 
potência e 35,7 kgfm de for-
ça) e 2.8 TurboDiesel (200 cv 

de potência e 51 kgfm de for-
ça) com um inovador sistema 
que ajuda a reduzir os níveis 
de ruído e de vibração do ve-
ículo. A transmissão para am-
bos os modelos é automática, 
de seis marchas.

A Daimler AG e o BMW 
Group assinaram, na quinta-
-feira (4), um acordo de lon-
go prazo para o desenvolvi-
mento de novas tecnologias 
de condução autônoma e 
sistemas de assistência ao 
motorista. A parceria é fun-
damental para a mobilidade 
do futuro e representa uma 
cooperação estratégica cujo 
objetivo é disponibilizar no 
mercado essas tecnologias 
nos veículos em série a partir 
de 2024. 

Além disso, a parceria po-
derá futuramente se esten-
der para a implantação de 
tecnologias autônomas em 
áreas urbanas e centros das 
cidades, agregando ainda 
outros fabricantes de equipa-
mentos (“Original Equipment 
Manufacturer”, ou OEM na 
sigla em inglês). 

As duas empresas imple-
mentarão as tecnologias em 
seus respectivos veículos 
de série de forma indepen-

dente. No total, a coopera-
ção envolve mais de 1.200 
especialistas em desenvol-
vimento, que atuarão muitas 
vezes em equipes mistas. As 
equipes estarão baseadas 
em diferentes localidades 
na Alemanha, incluindo o 
o Centro de Tecnologia da 
Mercedes-Benz (MTC, na 
sigla em inglês), na cidade 
de Sindelfi ngen, próximo a 
Stuttgart; o Centro de Testes 
e Tecnologia da Daimler na 
cidade de Immendingen, na 
região de Friburgo, ao sul do 
país; e o campus de Direção 
Autônoma do BMW Group 
na cidade de Unterschleis-
sheim, próximo a Munique.

Além disso, a Daimler AG e 
o BMW Group seguirão rea-
lizando parcerias com outras 
empresas de tecnologias e 
fabricantes de automóveis 
que podem contribuir para 
o sucesso da plataforma. Os 
esforços se concentrarão 
no desenvolvimento de uma 

arquitetura escalável para 
sistemas de assistência ao 
motorista, incluindo senso-
res, bem como um centro de 
dados conjunto para arma-
zenamento, administração e 
processamento de dados e o 
desenvolvimento de funções 
e software.

Junto com as empresas Ap-
tiv, Audi, Baidu, Continental, 
Fiat Chrysler, HERE, Infi neon, 
Intel e Volkswagen, a Daimler 
e o BMW Group publicaram o 
documento intitulado “Safety 
First for Automated Driving” 
(Segurança em primeiro lu-
gar para condução automa-
tizada). Além de cobrir todos 
os métodos de segurança 
relevantes para a condução 
autônoma SAE nível 3/4, o 
documento introduz um sis-
tema de rastreabilidade, que 
se estende desde o objetivo 
principal - ser mais seguro 
que a média dos motoristas - 
até os objetivos individuais de 
segurança dos vários compo-

nentes. O artigo foi publicado 
em 2 de julho de 2019.

A Daimler AG tem trabalha-
do em projetos de desenvol-
vimento de série não apenas 
para veículos específi cos de 
Nível 3, mas também para os 
níveis 4 e 5. Há muito tempo 
líder em sistemas de seguran-
ça ativos, ela programou seus 
sistemas internamente desde 
o início. Em 2019, será lança-
do em San José, no Vale do 

Silício, seu primeiro programa 
piloto, com a Bosch, sobre ve-
ículos autônomos (Níveis 4/5), 
em ambientes urbanos. 

Este será o próximo mar-
co dentro da cooperação 
existente entre ambos os 
parceiros e a cooperação 
continuará conforme o pla-
nejado. No início da próxima 
década, a Daimler apresen-
tará ao mercado não apenas 
veículos altamente automati-

zados (Nível 3), mas também 
automóveis totalmente au-
tomatizados (Nível 4/5). É o 
único OEM no mundo a estar 
tão bem posicionado para 
aplicar a direção autônoma 
em todos os contextos re-
levantes, desde veículos de 
passeio e vans até ônibus e 
caminhões, e está, portanto, 
contando com soluções es-
calonáveis para fornecer di-
reção automatizada.

Mercedes e BMW Group assinam contrato para 
desenvolver tecnologias de condução autônoma
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Prisma Joy 1.0
Completo + 6 Marchas - 2018 - cinza

48 X R$ 1.390,00

HB-20 Comfort 1.6
Completo - 2015 - preto

Entrada + 48 X R$ 610,00

Agile LTZ 1.4
Completo - 2011 - vermelho

Entrada + 48 X R$ 899,00

Jetta TSI
Top Linha + Couro Caramelo - 2012 - preto
Entrada + 48 X R$ 999,00

Ka SE 1.0
Completo - 2020 - branco

Entrada + 48 X R$ 499,00

Etios Sedan XLS 1.5
Completo - 2013 - cinza

Entrada + 48 X R$ 754,00

Grand Livina SL 1.8 Automático
Completo + 7 Lugares - 2012 - preta
Entrada + 48 X R$ 698,00

Corsa Hatch MAXX 1.4
Completo - 2011 - preto

Entrada + 48 X R$ 800,00

Ecosport Freestyle
Completo + Km Baixa - 2016 - branco
Entrada + 48 X R$ 1.300,00

Toro 1.8 Flex Automático
6.000km - 2019 - branco

Entrada + 48 X R$ 1.200,00

Fit Automático
Completo - 2012 - prata

Entrada + 48 X R$ 950,00

Santa Fé 7 Lugares
Telas Encosto Passag. + Revs. Consec. - 2012 - prata
Entrada + 48 X R$ 875,00

Golf Highline 1.4
Top Linha + Teto Solar - 2014 - branco
Entrada + 48 X R$ 1.199,00

Fiesta Sedan 1.6
Completo - 2010 - prata

Entrada + 48 X R$ 699,00

Polo Hatch 1.6 Flex Automático
Completo - 2011 - prata

Entrada + 48 X R$ 560,00

Tucson GLS 2.0 Flex Automático
Couro + MMídia + Pneus Novos - 2014 - prata
Entrada + 48 X R$ 650,00

Sandero Expression 1.6 Flex
Comp. + Central de Mídia - 2017 - branco
Entrada + 48 X R$ 844,88

HRV EX 1.8 Automático
Completo + 32.000km - 2016 - cinza
Entrada + 48 X R$ 1.289,00

Onix LT 1.0
Completo - 2016 - prata

Entrada + 48 X R$ 590,00

C3 Picasso 1.6 Automático
Completo + Exclusive - 2012 - prata
Entrada + 48 X R$ 499,00

Compass
Bcs Couro + Bx Km + Ú. Dono - 2017 - preto
Entrada + 48 X R$ 1.599,00

IX-35 GLS 2.0 Automático
Completo - 2016 - laranja

Entrada + 48 X R$ 1.189,00

Uno Sporting 1.4
Completo - 2011 - cinza

Entrada + 48 X R$ 517,87

RAV 4 Automático
Comp. + Top + Couro - 2013 - preto

R$ 67.900,00

Punto Atractive 1.4
Completo - 2011 - cinza

R$ 23.900,00

Captiva Ecotec 2.4
Top Linha + Teto Solar - 2015 - branca

R$ 64.900,00

Duster Automático
Completo + Couro - 2013 - branca

R$ 44.990,00

207 XR 1.4
Completo + Novíssimo - 2010 - preto

R$ 21.900,00

New Fiesta Hatch 1.6 Automático
Completo - 2014 - preto

Entrada + 48 X R$ 760,22

I-30 2.0
Top Linha + Teto Solar + Ar Dig. - 2012 - preto
Entrada + 48 X R$ 1.600,00

Renegade Diesel 4X4 Automático
Completo - 2016 - verde

Entrada + 48 X R$ 1.200,00

Fox 1.6
Completo - 2014 - cinza

Entrada + 48 X R$ 599,00

Palio Sporting 1.6
Blue Edition + Teto Solar - 2016 - branco
Entrada + 48 X R$ 630,00

Kia Soul
Comp. + Rodas + Milhas - 2012 - vermelho
Entrada + 48 X R$ 576,00

Spacefox 1.6
Completo - 2012 - preto

Entrada + 48 X R$ 699,00

Civic EXS Automático
Completo + Top Linha - 2007 - prata

R$ 36.900,00

Fiesta S 1.6
Completo - 2017 - vermelho

R$ 46.900,00

Corolla XEI 2.0 Automático
Completo - 2016 - preto

R$ 74.900,00

Cobalt Elite Automático
Completo - 2017 - azul

R$ 36.900,00

C3 Tendance 1.5 Flex
Comp. + Ú. Dono + 42.000km - 2014 - preto

R$ 35.900,00

Journey RT 7 Lugares
Comp. + Bcs Couro + Teto + 70.000km - 2011 - vermelho

R$ 52.900,00

Logan Dynamique 1.6 Flex
Comp. + Mecânico + DVD - 2017 - prata

R$ 43.900,00
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Comprar um apartamento 
em leilão pode ser uma op-
ção segura e econômica, 
já que os valores tendem a 
ser muito menores do que 
os praticados no mercado 
em geral. Contudo, é preci-
so tomar alguns cuidados 
durante o processo para 
escolher aquele imóvel 
que atenda às suas neces-
sidades e, ao mesmo tem-
po, tenha um bom custo-
-benefício. 

Pensando nisso, o leilo-
eiro Antonio Sato,  da Sato 
Leilões, mostra algumas 
dicas imperdíveis para 
você adquirir seu aparta-
mento: “A primeira coisa 
que deve ser feita com 
atenção quando o assunto 
é comprar apartamento em 
leilão, é a leitura do edital. 
Afi nal, todas as informa-
ções importantes sobre 
o bem estarão presentes 

nesse documento, como 
preço mínimo para lance, 
conservação do imóvel, 
formas de pagamento, ta-
xas e impostos da transa-
ção etc.“

Sato também ressalta 
que é importante saber 
diferenciar os tipos de lei-
lões antes de participar de-
les: “há dois tipos de leilão, 
o judicial e o extrajudicial. 
É preciso entender bem as 
diferenças antes de partici-
par de cada um deles”. 

O leiloeiro aponta as prin-
cipais diferenças entre as 
modalidades: leilão judicial, 
acontece quando o bem é 
leiloado para quitar alguma 
dívida de seu proprietário 
que está sendo cobrada 
em juízo; e leilão extrajudi-
cial, nesse caso, o imóvel 
pode ter diversas origens, 
que pode ser particular ou 
alienação fi duciária. Desse 

modo, o bem é levado a lei-
lão por falta de pagamento 
de um fi nanciamento no 
banco, por exemplo. 

Planejamento 
é fundamental
Quanto aos leilões, o es-

pecialista revela que vale 
muito a pena e que esta 
é uma excelente forma 
de economizar:  “Alguns 
procedimentos são impor-
tantes para aproveitar ao 
máximo a oportunidade. 
Pesquise os preços antes 
de comprar, determine o 
lance máximo para arrema-
tar o bem para que você 
não se endivide e analise 
todas as formas de paga-
mento, pois alguns leilões 
permitem fi nanciamento, 
utilização de FGTS, parce-
lamento, entre outras for-
mas”.

Busque imóveis 
desocupados

Se possível, visite o imó-
vel antes de arrematá-lo. 
Vá com um profi ssional 
para que ele lhe ajude a 
verifi car se o local necessi-
ta de reformas, e, caso seja 
preciso, faça um cálculo 
da média dos custos que 
serão arcados por você. 
Converse também com 

o síndico e vizinhos para 
conhecer as característi-
cas da região e regras do 
condomínio. “Preste aten-
ção à documentação para 
não ter dores de cabeça 
no futuro, verifi que toda 
documentação do imóvel” 
conclui.

Conheça o imóvel

Siga as dicas, pesquise 
valores, veja toda docu-
mentação e conheça o 
imóvel. Assim você compra 
seu apartamento em leilão 
de forma segura e sem sur-
presas no fi nal. O leiloeiro 
afi rma: “hoje comprar imó-
vel em leilão é um investi-
mento fácil econômico”.

Comprar imóveis em leilão poderá ser
opção econômica, mas requer atenção

Desde o último mês de maio 
a Agência Nacional de Ener-
gia Elétrica (Aneel) autorizou 
o aumento da bandeira ama-
rela, o que deixou a conta de 
luz 50% mais cara para os bra-
sileiros. Em todos os segmen-
tos a energia elétrica é um dos 
custos fi xos mais altos. Porém, 
nos condomínios pode  ser 
ainda maior,  já que existe um 
uso geral dela. E é unânime, é 
preciso encontrar maneiras de 
diminuir o consumo para que 
se reduza a conta.

Alcione Belache, CEO da Re-
novigi, líder na fabricação de 
sistemas fotovoltaicos no Bra-
sil, explica que com pequenas 
medidas é possível reduzir 
este consumo energético sem 
prejudicar a qualidade de vida 
dos moradores. 

“Sabemos que em um con-
domínio não existe apenas 
um responsável por ligar ou 
desligar a luz. Existem muitas 
pessoas envolvidas, e quanto 
mais envolvidos, caso não se 
cuide, o gasto pode ser gi-
gantesco”. A seguir, o time da 
Renovigi Energia Solar, listou 
cinco maneiras de alcançar 
esse objetivo.

1. Troca de lâmpadas
Uma atitude a ser tomada é 

a substituição das lâmpadas 
fl uorescentes pelas de LED. 
Belache pondera, “Em um pri-
meiro momento essa mudança 
gerará uma despesa maior no 
condomínio, contudo, os novos 
modelos têm maior durabilida-
de. Logo, em médio e longo 
prazo haverá uma menor inci-
dência de compra de lâmpa-
das, bem como uma redução 
no consumo energético”.

As lâmpadas de LED du-
ram até 25 mil horas e ainda 
são 30% mais econômicas 
do que as fl uorescentes, no 
que se refere a gasto ener-
gético. Sendo assim, elas 
ajudam a reduzir a conta de 
luz no condomínio.

 2. Sensores de presença
A ideia pode parecer sim-

ples, mas muitos condomínios 
ainda não utilizam sensores 
de presença. Esses equipa-
mentos proporcionam mais 
conforto aos moradores, pois 
as lâmpadas acendem auto-
maticamente quando alguém 
aparece no ambiente.

Eles ainda dão mais seguran-
ça aos moradores e ajudam a 

diminuir os gastos de energia, 
uma vez que não é preciso se 
preocupar em acender e apa-
gar as lâmpadas.

3. Elevadores e equipamen-
tos modernos

Os aparelhos novos de ar-
-condicionado, de cozinha e 
elevadores têm tecnologias 
que proporcionam mais eco-
nomia. Portanto, uma opção 
para reduzir a conta de luz é 
realizar a troca de elevadores 
antigos, bem como geladeiras 
e aparelhos de ar-condicio-
nado instalados no salão de 
festas ou academia do prédio.

Outra medida prática é 
deixar apenas um eleva-
dor disponível nos horários 
com menor movimento no 
prédio, como nos intervalos 
entre 23h e 6h.

4. Reforma na parte elétrica
Prédios antigos podem ter 

uma signifi cativa redução na 
conta de energia com a troca 
da fi ação elétrica. A má con-
servação dos fi os gera riscos 
aos moradores e promove 
o desperdício de energia, 
uma vez que o aquecimen-
to excessivo dos fi os entra 
no cálculo do consumo de 

luz. Problema semelhante 
ocorre quando a espessura 
da fi ação também não está 
adequada para o perfi l de 
consumo do ambiente.

 5. Uso de painéis solares
“Outra maneira prática de re-

duzir a conta de luz é por meio 
da instalação de painéis sola-
res no edifício. No momento 
da implantação eles geram 
um investimento para os mo-
radores, todavia, o sistema 
solar promove economia sig-
nifi cativa já no primeiro ano de 
uso”, acrescenta Alcione.

A energia produzida nos 
painéis é direcionada para 
a rede da central elétrica e 
depois retorna para o condo-
mínio. Caso não seja utilizado 
todo o potencial energético 
produzido, esse valor é con-
vertido em crédito para os 
próximos meses.

“Enfi m, há diferentes manei-
ras de reduzir a conta de luz 
no condomínio, seja com a 
mudança das lâmpadas, refor-
ma da parte elétrica ou insta-
lação de painéis fotovoltaicos. 
É preciso que se tenha consci-
ência e se pense a longo pra-
zo”, fi naliza o CEO.

Cinco dicas práticas para economizar 
na conta de luz do seu condomínio

W
ill

ia
m

 M
o

re
ir

a
/A

E

D
iv

u
lg

a
çã

o



São Paulo, sexta-feira, 12 de julho de 2019 Para anunciar ligue: (11) 2823-0800 13RÁPIDAS

Anitta lança clipe ‘Muito 
Calor’ e reclama: ‘vocês 
nunca estão satisfeitos’

Parceria da cantora Anit-
ta com Ozuna o clipe da 
música Muito Calor foi lan-
çado nesta quinta-feira, 11, 
tendo como cenários uma 
praia e uma favela do Rio 
de Janeiro. Após a divulga-
ção de um teaser do clipe 
na última quarta-feira, 10, 
Anitta fez um comentário 
no Instagram direcionado a 
alguns fãs que fi zeram críti-

cas sobre seu trabalho e a 
escolha das locações e de 
seu visual para o vídeo.

“O único videoclipe meu 
gravado em uma favela se 
chama Vai Malandra. Os de-
mais são clipes onde eu fui 
convidada como feat, assim 
como esse. O clipe mostra 
diversos pontos do Rio de 
Janeiro que o diretor gos-
tou. Dentre eles: escadas 

da Lapa, Cristo [Redentor], 
praias, etc...”, afi rmou.

Sobre seu cabelo estar 
cacheado, diferente do liso 
usual, justifi cou: “Quando 
eu era criança, meu cabe-
lo era mais enrolado que 
esse do vídeo. Eu que meti 
produto na adolescência e 
ele mudou pra sempre”. Por 
fi m, reclamou: “Vocês nun-
ca estão satisfeitos”.

Divulgação

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. PROMOÇÃO VÁLIDA DE 27/6 A 25/7/2019.

NA CINEMARK, VOCÊ TEM DIVERSÃO GARANTIDA E BRINDES EXCLUSIVOS.
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A jurada do MasterChef, 
Paola Carosella, rebateu 
na quarta-feira, 10, um 
tuíte em que um usuário 
criticava os seus seios. 
Tudo começou quando 
um internauta elogiou o 
visual da cozinheira na 
rede social, dizendo que 
a encontrou “elegante” 
em um supermercado. 

Em seguida, outro ho-
mem aproveitou a posta-
gem para fazer um comen-
tário ofensivo: “Só esses 
peitos que estão meio 
caídos e precisam de um 
silicone, né?”. Paola, então, 
rebateu: “Eu acho que eles 
caíram até que bem boni-
tos. Eu gosto deles. Mas 
agradeço a observação 

e ela defi nitivamente não 
será levada em considera-
ção em nenhum momento 
da minha vida”.

A resposta da jurada já 

teve mais de 30 mil cur-
tidas na rede social e ga-
nhou apoio dos fãs. O tu-
íte original com a ofensa 
foi apagado.

Chef Paola Carosella rebate a 
crítica aos seus seios no Twitter
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[ horóscopo ]

virgem

Suas habilidades lhe darão 
todo suporte para enfrentar 
problemas. Mantenha as con-
versas de forma mais amigável. 
Esse tipo de comportamento 
alimentará a sua relação com os 
familiares. O planeta de Saturno, 
pode não permitir alguns avan-
ços importantes.

Seu planeta regente Lua, te 
dará todas as condições neces-
sárias para sua maior elevação. 
Com o amor no ar deve agir 
com mais tranquilidade. Não se 
precipite em suas ações mais im-
portantes, faça quando possível 
uma profunda refl exão.

Essa imposição de ideias 
virá exclusivamente da infl u-
ência negativa de Marte. Refl i-
ta mais sobre as suas atitudes 
neste período, para cometer 
menos erros na sua jornada 
em busca de evolução.

Em Urano uma atividade 
positiva para estabilizar o seu 
dia, tende a ocorrer. Não aja 
com indecisão neste momen-
to, por ser um signo forte, 
precisa demonstrar confi ança 
no que faz e no que diz.

Seu aspecto interrogador lhe 
elucidará muitos problemas. O 
planeta Mercúrio será um grande 
ativador destas suas habilidades. 
Com a sua capacidade de diálogo 
bem desenvolvida em Mercúrio, 
poderá obter resultados satisfató-
rios no amor e no dinheiro.

Você terá uma percepção 
aumentada neste dia para as 
emoções. Seu planeta regente 
lhe engrandecerá. Procure não se 
envolver nos problemas alheios, 
controle acima de tudo o que 
está acontecendo consigo.

Com um aspecto mais concilia-
dor terá uma vantagem durante 
o período. Toda esta personali-
dade será ativada por Saturno, 
que lhe ajudará a superar ao 
longo do dia, coisas ligadas a 
sua saúde. 

Sua inspiração irá fi cará mais 
forte devido a Marte, pois te 
deixará com o foco necessário, 
assim no amor colherá os me-
lhore frutos. O elemento Terra 
irá inspirar em você um forte 
desejo, mas estará tudo ligado 
as questões do coração.

É em Vênus que estará toda 
a sua força mais evidente neste 
momento. O planeta de Plutão 
criará alguns problemas, pois 
poderá vir a se sentir um pouco 
mais fraco do que imaginava.

Diante dos problemas precisará 
pegar pesado naquilo que fortale-
ce os seus ganhos fi nanceiros. O 
Sol trará para a sua constelação 
uma energia estranha, algumas 
difi culdades no ambiente familiar 
irão ocorrer com certa frequência 
durante este seu dia.

Ficará com um pouco mais 
de foco devido a atividade em 
Júpiter. Seu bom humor será re-
vertido em ações positivas, essa 
alegria que vem do seu elemento 
Fogo irá sacudir positivamente o 
seu coração.

Conseguirá toda essa posi-
tividade advinda do elemento 
Água. Garanta o seu sucesso 
sem agir de forma autodestru-
tiva. O controle sobre os seus 
desejos deve estar a todo 
vapor.

áries

libra escorpião sagitário capricórnio aquário peixes

touro gêmeos câncer leão

Faroeste Caboclo
Globo, 2h45 Brasil. 

Drama. Direção René 
Sampaio. Com Fabrício 
Boliveira, Isis Valverde. 
João deixa Santo Cristo 
em busca de uma vida 
melhor em Brasília. Lá, 
ele conta com o apoio do 
primo e trafi cante Pablo, 
com quem passa a traba-
lhar. Ao mesmo tempo, o 

jovem conhece a bela e 
inquieta Maria Lúcia, fi lha 
de um senador, por quem 
se apaixona loucamente. 
Os dois começam uma 
conturbada relação e, 
logo, João se vê em meio 
a uma guerra com o play-
boy e trafi cante Jeremias. 
Baseado na canção de 
Renato Russo.

[ fi lmes ] 

Foto: Divulgação
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ADVOCACIA PREVIDENCIÁRIA
E CÍVEL

APOSENTADORIA ESPECIAL
(VIGILANTES, METALÚRGICOS, ENFERMEIROS,

ENTRE OUTROS)
APOSENTADORIA POR TEMPO
APOSENTADORIA POR IDADE

Lisiane Ernst – OAB/SP: 354.370
Endereço: Rua José Bonifácio, 278, 7º andar, Sala 704, Sé

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

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

N° DO PROCESSO: 0001721-76 .2010.8.08.0021 (021.10.001721-5)
AÇÃO: 49 - Usucapião Requerente: MAX PIMENTEL DE ALME IDA MARÇAL e 
LEISA CRISTINA ORTEGA AMARAL Requerido: JOSE DE CASTRO BARBOSA 
FILHO, ROBERTO SIQUEIRA DE CASTRO BARBOSA, LUIZ EDUARDO SI-
QUEIRA DE CASTRO BARBOSA, PEDRO ROBERTO PALHARES, MUNDIAL 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e JOSE MARIO BARBOSA ARRA-
ES
MM.Juiz(a) de Direito da GUARAPARI • 2' VA RA CIVEL do Estado do Espírito San-
to, por nomcaç5o na forma d3 lei etc.
DAR PUBLICIDADE A TODOS QUE O PRESENTE EDITAL VIREM  que fica devi-
damente  CITADO o ,espólio de MARINA DE SIQUEIRA BARBOSA, atualmente 
em lugar incerto e não sabido , de todos os termos da presente ação para, que-
rendo, oferecer contestação.

BEM
Uma área de terra com 1.620 m2 (um mil e seiscentos e vinte metros quadrado) 
que corresponde as áreas n°. 187, 188, 189 e 190, situada na Avenida Atlântica, n°. 
480, Praia da Sereia, desmembrada de área situada no lugar Palmeiras, registrada 
no CRGI do 2° Ofício de Guarapari/ES sob matrícula n°. 1-25.876, no Livro 2D-S 
em 21/11/1991.

ADVERTÊNCIAS

a) PRAZO: o prazo para contestar a presente ação é de 15 (quinze) dias, finda a 
dilação assinada pelo juiz;
b) REVELIA : não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos pela parte 
requerida como verdadeiros
Ios fatos alegados na inicial, salvo no que diz respeito aos direitos indisponíveis.

E, para que chegue ao conhecimento de todos, o presente edital vai afixado no 
lugar de costume  deste Fórum e, publicado na forma da lei.

GUARAPARI-ES , 30/05/2019 GRACE MIRANDA BAUER
CHEFE DE SECRETAR IA

EDITAL DE CITAÇÃO 
(PRAZO DE 30 DIAS)

AU LIDQ AP DO ET  BOI R
AM SÊ

IR L

P

ˆ

soniamesquitasp@gmail.com

Venda seu peixe
11 95127-3215
11 2823-0828
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Jornal

ANUNCIE
2823-0828
2823-0837

Anuncie no

Anuncie no

PARA ANUNCIAR
CHAME NO WHATSAPP:

95127-3215

   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. 

 RAPAZES PARA CASA 
PRIVÊ 
 Discretos p/ atender ho-
mens, ótimos ganhos. 
F:11 2976-1543 

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.

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

CANCELE SUA TV 
A CABO.

Libere todos os canais 
por apenas R$39,00 

mensais.
Ganhe de brinde 

plataforma de fi lmes e 
séries.

(11) 96365-2573

SOLICITE SEU 
TESTE GRATUITO.  

CUIDADOR
DE IDOSO

OFEREÇO-ME
CONTRATE NOSSOS
CUIDADORES PARA 

SUAS NECESSIDADES
DIÁRIAS

PLANOS DIÁRIO
OU MENSAL

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

Fone/Whats:
(11) 97714-5408

IMPLANTES DENTÁRIOS 

Escola abre vagas para pacientes nos 
cursos de implantes dentários.

Faça seus implantes com profissionais 
altamente especializados. 

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

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

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

F: 98148-0102 Robson

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

ar-condicionado, wc, espaço gourmet planejada,

cozinha planejada, iluminação em led e possui 

2 vagas de garagem, portão eletrônico,

monitoramento com câmeras, churrasqueira.

Rua Rio Espera - Jardim Santa Clara - Guarulhos/SP

Agende uma visita e vivencie

uma experiência única!

SEMIJÓIAS

PABX: 5583-2905
                 94745-7749

EM CONSIGNAÇÃO 
FOLHEADOS A 
OURO E PRATA
SÓ PAGA O QUE VENDER.
ATÉ 50% DE COMISSÃO

AUMENTE SUA RENDA REVENDENDO 
DIRETO DA FÁBRICA

ENTREGAMOS EM 
DOMICÍLIO

                 94745-7749

Rua da Consolação

9.8114-8530

LOCAL DISCRETO

WhatsApp 

TRAVESTI

LIVIA

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.

VEJA OUTROS

VALORES

PLANTÃO SÁBADO

E DOMINGO

PARA PAGAR DÍVIDAS,

COMPRAR IMÓVEL E ABRIR

SEU NEGÓCIO.

SEM CONSULTA AO SPC OU

SERASA. LIBERAÇÃO PARA 

TODO O BRASIL DIÁRAMENTE.

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

CRÉDITO SEM
BUROCRACIA

EXEMPLOS:
15MIL

R$ 104,00

20MIL
R$ 134,00

40MIL
R$ 254,00

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

 IMÓVEIS 
 ALUGA-SE 

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

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

11 3257-9246 / 3259-7530
Anuncie

 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  

 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 

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

 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 

 CONSERTOS/VENDA 
 Máquinas de costu-
ras,atendo a domic. 
F:99856-3432 whats 

 SERVIÇOS 
 ESOTERISMO 

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

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

 IND. PROFISSIONAL 

 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 

 CAMILA BELA 
 Morena. Metrô Liberda-
de. F:3203-2276 

 FANI SEX 

 SUPER GATAS! 1 quadra 

do metrô Santa Cruz. 

F:5549-2483 

 NICOLI TRAVESTI 

 Metrô República F:3431-

9745 

 PRIVE PRAÇA DA ÁRVO-
RE 

 Lindas garotas p/ 

seu prazer. F:5071-

3634/94706-5739. 

     

   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.

Para

anunciar

2823-0828

2823-0829

2823-0835

2823-0836

2823-0837

Classifi cados
de Linhas

é no



16 São Paulo, sexta-feira, 12 de julho de 2019 Para anunciar ligue: (11) 2823-0800


