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[ Cena do dia ]

 Festa na Liberdade

O bairro da Liberdade, na capital, recebeu neste domingo (14), o 41º Fes-
tival das Estrelas (Tanabata Matsuri), considerado o maior evento japonês 
de rua do mundo. Gratuito, houve shows, ofi cinas e os tambores Taikô.
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Deu sorte hoje?
Mega Sena

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

 
Lotofácil

Concurso n° 1839
12/07/2019 
01 - 03 - 04 - 06 - 07
08 - 09 - 14 - 15 - 17
18 - 19 - 23 - 24 - 25

Lotomania
Concurso n° 1986 
12/07/2019
08 - 09 - 10 - 38 - 39
40 - 43 - 48 - 53 - 54
55 - 58 - 67 - 68 - 71
74 - 76 - 83 - 89 - 91

Dupla Sena
Concurso n° 1960
13/07/2019
Primeiro sorteio 
25 - 29 - 32 - 34 - 38 - 49
Segundo sorteio
08 - 21 - 38 - 43 - 45 - 49

Federal
Extração n° 05405
13/07/2019

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

CARTA DO LEITOR

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

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

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

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

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

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

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

Brasil deve facilitar a
entrada de chineses

O governo Jair Bolsonaro 
pretende facilitar a entrada 
de chineses e indianos no 
País. A medida é preparada 
pelo Ministério do Turismo 
e pelo Itamaraty, que ainda 
não defi niram se as mudan-
ças serão feitas por decreto 
ou projeto de lei. 

Desde junho, a isenção de 
visto é permitida para cida-
dãos da Austrália, Canadá, 
EUA e Japão. 

No caso da China, a pro-
posta é isentar o visto de 
quem tem visto americano, 
canadense, japonês ou aus-
traliano. A Embratur avalia 
que o governo pode apro-
veitar uma "triagem" já pron-
ta dos outros países

Para celebrar os 29 anos de pro-
mulgação do Estatuto da Criança e 
do Adolescente (ECA), lembrados 
no sábado (13), a Fundação Casa 
de São Paulo convidou o rapper 
Thaide para conversar com ado-
lescentes internados provisoria-
mente na unidade Rio Tocantins, 
no Brás, centro da capital paulista.

Com olhos e ouvidos atentos, os 
66 internos da unidade escutaram 
Thaide contando sua história de 
vida e sobre como se tornou um dos 
pioneiros do rap brasileiro, além de 
manter uma carreira também como 
apresentador e ator. O objetivo é 
mostrar aos jovens que, apesar das 
adversidades, ainda há possibilida-
de de escolher outros caminhos.

Sentados em uma das salas da 
unidade, os adolescentes escuta-
ram o rapper contando que tem ori-
gem humilde e que foi criado pela 
avó, chegando a pedir esmolas 
nas ruas da capital. “Meu passado 
de infância e de adolescência não 
foram fáceis”, disse.

Thaide falou ainda sobre uma 
vez em que tentou assaltar uma 
mulher, quando percebeu que ela 
também não tinha nada, somen-
te alguns papeis e uma marmita. 
Segundo ele, essa foi a sua única 
tentativa no crime. “Aquilo foi o que 
me disse para eu tentar ganhar 
minha vida de outra maneira. E eu 
não fi z mais isso. Passei necessida-
de, mas não fi z isso de novo”.

Depois de compartilhar histó-
rias, o músico deixou os jovens fa-
larem. Os internos questionaram, 
por exemplo, se o rapper  vê futu-
ro para a vida deles. “Eu enxergo 
muita coisa boa [em vocês], mas, 
infelizmente, muita gente só vê 
coisa ruim. Vocês têm que prestar 
atenção em vocês. Deixe esse lado 
ruim. Deixe o outro lado, o bom, 
afl orar”, falou.

Segundo Jairo Silva Cavalcante, 
diretor do centro Rio Tocantins, a 
atividade desenvolvida na tarde de 
sexta-feira, véspera da celebração 
do aniversário do ECA, foi pensada 
para “mostrar a eles [internos] que 
podem ser algo a mais do que são 
e sensibilizá-los em relação a uma 
vida diferente da que eles têm ado-
tado até então”.

Fundação Casa leva rapper 
Thaide para conversar com 
internos em São Paulo
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O presidente Jair Bolsonaro 
classifi cou como "roubo pratica-
do pelo Governo Federal" a co-
brança de ingressos para visitar 
o Parque Nacional Marinho de 
Fernando de Noronha, realizada 
desde 2012. Em postagem no 
Facebook, Bolsonaro comparti-
lhou um vídeo de autoria desco-
nhecida que mostra a Praia do 
Sancho, eleita pelo TripAdvisor 
como a melhor praia do mundo, 
praticamente deserta. O autor da 
fi lmagem pergunta sobre a taxa 
de acesso.

O valor do ingresso é de R$ 
106,00 para turistas brasileiros e 
R$ 212,00 para estrangeiros, o 

que, na opinião do presidente, 
explica porque "quase inexiste 
turismo no Brasil". Segundo a 
Portaria do Ministério do Meio 
Ambiente 135/2010, o ingresso é 
válido por 10 dias após a retirada 
nas bilheterias.

Em seu comentário, Bolsonaro 
prometeu rever a cobrança de in-
gresso e pediu que a população 
denuncie práticas semelhantes 
em outros locais. Além do in-
gresso para visitar o Parque, os 
turistas que vão a Noronha são 
obrigados a pagar uma taxa de 
preservação que varia de acordo 
com a quantidade de diárias na 
ilha. Ela começa em R$ 73,52.

Bolsonaro critica a cobrança de ingressos a
Parque Nacional de Fernando de Noronha
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PM receberá 100 bicicletas elétricas para 
reforçar policiamento na capital paulista

O governador João 
Doria e o secretário da 
Segurança Pública, ge-
neral João Camilo Pires 

de Campos, entregaram 
na sexta-feira (12) 75 bi-
cicletas elétricas para a 
Polícia Militar reforçar e 

expandir o policiamen-
to com bikes na capital 
paulista – o Bikepol. Até 
o fi nal de outubro, ou-

tros 25 veículos como 
este serão disponibiliza-
dos à instituição, propor-
cionando maior área de 
atuação e mais agilidade 
no combate ao crime, 
principalmente em áreas 
com grande concentra-
ção de pessoas.

 “Este é um transpor-
te não-poluente e ideal 
para áreas de elevada 
concentração de pesso-
as. Com a motorização, 
melhora a condição do 
policial e agiliza o aten-
dimento em locais com 

grande tráfego de auto-
móveis. Facilita a chega-
da do policial até o ponto 
de ocorrência ou onde 
ele for exigido”, afi rmou 
Doria. Segundo o gover-
nador, a previsão é de 
que outros 200 veículos 
do tipo entrem em circu-
lação até o fi nal do ano.

As novas bicicletas se-
rão distribuídas em todas 
as regiões de São Paulo 
e são uma doação da ini-
ciativa privada. Cada bi-
cicleta custa em torno de 
R$ 4 mil. Os veículos são 

da marca Sense e mode-
lo Impulse E-Urban. 

Leves, dinâmicos e po-
tentes, são equipados 
com o sistema de mo-
torização direct drive, 
com 350Wh, e o motor 
é alimentado por uma 
bateria de 36v e 14,5ah. 
Eles possuem duas ro-
das 27,5” e pneus li-
sos que dão efi ciência 
na pedalada. Também 
acompanham os itens 
tradicionais, como farol, 
luz de freio, buzina e re-
trovisores.

Quatro pessoas da mesma família foram en-
contradas mortas na manhã deste domingo, 
14, em um apartamento em Santo André, na 
região metropolitana. Segundo informações 
da Polícia Militar, a corporação foi acionada às 
12h02 para a ocorrência de morte suspeita na 
Rua Haddock Lobo, na Vila Bastos.

Ao chegar ao local, os policiais encontra-
ram os corpos de um casal, de uma criança 
de quatro anos e de uma adolescente de 14 
anos, fi lhas dos adultos. Nenhum deles tinha 
sinal de violência. Por causa disso, uma das 
hipóteses investigadas é de que as vítimas 
tenham morrido intoxicadas por monóxido de 
carbono após  vazamento no sistema de gás 
do chuveiro.

Em entrevista, o delegado responsável pelo 
caso, Roberto Von Haydin, afi rmou que o sis-
tema de gás não tinha chaminé e que o apar-
tamento estava todo fechado. Ele disse ainda 
que a família havia voltado de uma viagem a 
Disney na sexta-feira e que nem havia des-
feito as malas. Pelo estado dos corpos, Von 
Haydin disse acreditar que as mortes tenham 
ocorrido de sexta para sábado.

Os corpos foram encontrados pela irmã 
de uma das vítimas, que morava no mesmo 
prédio e estranhou a falta de notícias dos pa-
rentes. A mulher estava no box do chuveiro, 
a criança deitada no colo do pai no sofá e a 
adolescente deitada em uma beliche.

Família é encontrada morta em 
apartamento em Santo André
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A vantagem do policia-
mento com a utilização 
de bicicletas elétricas é 
a possibilidade de cobrir 
uma área mais extensa 
com maior agilidade. Além 
disso, complementa ou-
tras formas de atuação da 
Polícia Militar, incluindo o 

policiamento a pé, aumen-
tando a segurança dos 
paulistas.

Para a utilização dos 
novos veículos, 82 PMs 
passaram por treinamen-
to ministrado pelo Centro 
de Motomecanização da 
instituição. O curso foi um 

complemento, uma vez 
que a maioria dos policiais 
já são habilitados no Está-
gio de Especialização no 
Policiamento com Bicicle-
tas, que ocorre na Escola 
de Educação Física da PM 
e tem duração de duas se-
manas.

Treinamento envolve 82 policiais militares

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

apartamento em Santo André
Reprodução
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O governador de São Paulo, 
João Doria (PSDB), anunciou 
na sexta-feira, 12, a retomada 
de ações para limpeza da ca-
lha do Rio Pinheiros, na capital 
paulista, o chamado desasso-
reamento. O material retirado 
do rio irá para um ponto de 
secagem em Carapicuíba, na 
região metropolitana.

Anunciada ao custo de R$ 
70,5 milhões e com meta de 
retirada de 1,2 milhão de me-

tros cúbicos de sedimentos 
nos próximos 12 meses, a em-
preitada mantém uma ação 
já adotada no rio, mas em in-
tensidade maior. Nos últimos 
cinco anos, essa prática reti-
rou cerca de 500 mil metros 
cúbicos de material do fundo 
do Pinheiros.

Doria, entretanto, trata a 
ação como uma nova etapa do 
processo de limpeza defi nitiva 
do Pinheiros, uma promessa 

de campanha que ele garante 
que será cumprida até 2022. 
Segundo o secretário de In-
fraestrutura e Meio Ambiente, 
Marcos Penido, outras ações 
serão anunciadas neste ano, 
como a contratação de obras 
de interligação de redes de 
esgoto da zona sul da capital 
com as redes de tratamento 
da Companhia de Saneamen-
to Básico do Estado de São 
Paulo (Sabesp).

“Estamos lançando licitação 
este mês para fazer a conexão 
destas economias, residên-
cias e comércios, no sentido 
de levar para um receptor 
que já está construído no Rio 
Pinheiros”, disse o presidente 
da Sabesp, Benedito Braga, 
sem falar no valor da licitação. 
O trabalho deve abranger 17 
bacias de córregos, segundo 
Marcos Penido.

A Sabesp informou trabalhar 
com uma meta de Demanda 
Bioquímica de Oxigênio (DBO) 
para o Pinheiros de 30 mili-
gramas por litro. Esse índice 
serve para medir a quantidade 
de oxigênio que o rio precisa 
para estabilizar seu material 
orgânico. A água pura tem um 
DBO de 10 miligramas por litro. 
Segundo dado da Companhia 
Ambiental do Estado de São 
Paulo (Cetesb) de 2017, o BDO 
do Pinheiros é de 35 mg/L.

Com a meta, segundo Bra-
ga, seria possível afastar o 
mau cheiro do rio e permitir a 
volta de peixes que precisam 

de menos oxigênio. Doria afi r-
mou que rios como o Tâmisa, 
em Londres, e Sena, em Paris, 

não são usados para banho 
ou para consumo de água, 
mas são tidos como limpos.

Governo de SP vai investir R$ 70,5 mi
para limpar a calha do Rio Pinheiros
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‘São Paulo vai precisar de R$ 100 bi em 
10 anos para Previdência’, diz Meirelles

O Estado de São Paulo pre-
para um Plano B para ajustar 
as contas da Previdência de 
seus servidores, caso o Sena-
do não inclua o funcionalismo 
estadual e municipal na Pro-
posta de Emenda Constitucio-
nal (PEC) aprovada em primei-
ro turno na Câmara, semana 
passada. 

Em entrevista ao jornal O Es-
tado de S. Paulo, o secretário 
de Fazenda paulista, Henri-
que Meirelles, diz que será 
preciso uma economia de R$ 
100 bilhões em 10 anos para 
ajustar as contas da Previdên-
cia do Estado. 

Se for necessário, o governo 
poderá elevar a alíquota de 
contribuição dos servidores 
dos atuais 11% para 14%. Na 
entrevista, ele antecipa tam-
bém que os Estados do Sul e 
Sudeste vão se reunir para dis-
cutir qual proposta de reforma 
tributária devem apoiar. 

Como o senhor viu a apro-
vação do texto base da refor-
ma?

Foi positivo. Vamos esperar 
que o texto seja desidratado o 
mínimo possível. Também que 
o Senado possa reintroduzir 
Estados e municípios nessa 
reforma para evitar depois que 
não consigam ou não queiram 
reformar suas previdências. 
Não é o caso de São Paulo, 
mas para o Brasil é importante 
a inclusão na reforma. Sabe-
mos que quando o Estado tem 
problemas fi nanceiros, como 
é o caso de sete deles, a conta 

chega no governo federal. 
O senhor é favorável ao 

fatiamento da PEC pelo Se-
nado para incluir Estados e 
municípios?

A pior hipótese é a reforma 
voltar para a Câmara (caso os 
senadores modifi quem o teor 
do que foi aprovado pelos de-
putados, o texto precisa voltar 
à Câmara). Existe outra alter-
nativa que os juristas estão 
discutindo para ver até que 
ponto é possível reintroduzir 
a previdência estadual e mu-
nicipal pelo Senado, para que 
apenas essa parte volte para 
a Câmara e não a reforma in-
teira. É algo que vai ser discu-
tido nos próximos dias.

São Paulo não tem uma 
situação confortável na Pre-
vidência. O que o governo 
paulista fará se Estados e mu-
nicípios não forem incluídos? 

O plano B de São Paulo será 
apresentar um projeto de re-
forma na Assembleia Legisla-
tiva. Não tememos enfrentar 
problemas políticos, pressão 
e discussão. Temos segu-
rança que faremos um bom 
projeto e vamos aprová-lo. 
Evidentemente não é a solu-
ção ideal. Alguns Estados vão 
fazer uma boa reforma, como 
São Paulo. Leva tempo, mas 
será feita. Outros não con-
seguirão fazer, por questão 
ideológica ou porque não há 
condições políticas e a situa-
ção vai piorar dramaticamen-
te.

São Paulo está debruçado 

na proposta?
Sim, estamos estudando. 

Mas temos de aguardar a si-
tuação federal Temos défi cit 
previsto de R$ 22 bilhões 
para 2019. É um problema 
que só cresce. Do orçamento 
de R$ 231 bilhões deste ano, 
R$ 36 bilhões são para pagar 
Previdência. 

Por que a situação chegou 
a esse ponto? 

Porque não foi feita a refor-
ma antes. Tão simples quanto 
isso.

Quanto o Estado terá de 
economizar em 10 anos?

O orçamento está equili-
brando. Mas há um custo 
grande, de diminuição gradu-
al de investimento, de com-
pressão de gastos de saúde, 
educação e segurança. 

Mas quanto a reforma teria 
de trazer de economia?

Em São Paulo, esperamos 
que fi que um pouco acima de 
R$ 100 bilhões em 10 anos. 

Será preciso colocar algu-
ma contribuição extraordi-
nária?

A alíquota é de 11%. Se for 
necessário, podemos aumen-
tar para 14%.

Muitos governadores cri-
ticam São Paulo porque o 
Estado teria voltado com a 
guerra fi scal. Como o senhor 
vê essas críticas?

São Paulo está acabando 
com a guerra fi scal no Brasil. 
Os críticos querem a alíquota 
de São Paulo lá em cima e do 
outro Estado lá embaixo para 

atrair as empresas. Isso gera 
distorções econômicas gra-
víssimas. 

Há cinco projetos de refor-
ma tributária. Qual delas São 
Paulo vai apoiar?

Não tenho a resposta, por-
que os Estados do Sul e do 
Sudeste vão se reunir em 

São Paulo, dia 18, para ana-
lisar as propostas e ter uma 
consolidação de qual seria a 
correta e que benefi cie o País 
e o crescimento. É um grupo 
importante, que reúne 70% da 
economia nacional.

Qual reforma tributária o 
Estado de São Paulo quer?

Em primeiro lugar, que sim-
plifi que a tributação. Isso tem 
um ganho enorme e facilita a 
arrecadação. Vem aqui uma 
fi la de setores empresariais 
que pagam imposto e recla-
mam que tem muita gente que 
não paga, que tem operação 
fantasma em outro Estado.

Nos dois últimos fi nais de 
semana, o Arraiá do Com-
plexo Tatuapé, empreendi-
mento formado pelos sho-
ppings Metrô Tatuapé e 
Metrô Boulevard Tatuapé 
reuniu mais de 15 mil pes-
soas no estacionamento 

G4 do Shopping Metrô Ta-
tuapé.

Foram seis dias de muita 
diversão com brincadei-
ras, comida típica e shows 
da Banda Caiana, Reinal-
do, o príncipe do pagode, 
Samprazer, Circulado de 

Fulo, Peixe Elétrico e Clu-
be do Balanço.

Entre as brincadeiras, 
cama elástica, touro me-
cânico, pesca, cadeia ce-
nográfi ca para fotos, brin-
quedos infl áveis e correio 
elegante.

1.ª Arraiá do Complexo Tatuapé 
reuniu mais de 15 mil pessoas

Canudos confecciona-
dos em material plástico 
estão proibidos desde 
sexta (13) em todo o es-
tado de São Paulo. De 
acordo com a norma, pu-
blicada na edição deste 
sábado do Diário Oficial 
do estado, fica proibido 
o fornecimento do pro-
duto em hotéis, restau-
rantes, bares, padarias, 
clubes noturnos, salões 
de dança e eventos mu-
sicais de qualquer espé-
cie, entre outros estabe-
lecimentos comerciais.

Ainda segundo a legis-

lação, os canudos plás-
ticos devem ser substi-
tuídos por canudos de 
papel reciclável, material 
comestível ou biodegra-
dável, embalados indi-
vidualmente em enve-
lopes hermeticamente 
fechados feitos do mes-
mo material. Em caso de 
descumprimento, o es-
tabelecimento comercial 
poderá ser multado, sen-
do que o valor cobrado 
poderá ser o dobro em 
casos de reincidência.

“O canudo plástico é 
um dos maiores proble-

mas ecológicos contem-
porâneos. Se cada brasi-
leiro utilizar um canudo 
plástico por dia, em um 
ano, serão consumidos 
75.219.722.680 canu-
dos”, afirmou o deputa-
do estadual Rogério No-
gueira (DEM), autor do 
projeto de lei que trata 
do assunto.

Na capital paulista, a 
lei que proíbe o forne-
cimento de canudos de 
plástico está em vigor 
desde junho, mas com 
prazo de regulamenta-
ção de 180 dias.

Canudos de plástico já estão proibidos
em estabelecidos de todo estado de SP
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Tribunal propõe o voto 
distrital para vereador no 
país já no próximo ano

Um grupo de trabalho co-
ordenado pelo vice-presi-
dente do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE), ministro Luís 
Roberto Barroso, propõe 
mudar radicalmente a for-
ma de eleger vereadores 
no ano que vem. Em do-
cumento entregue no mês 
passado para o presidente 
da Câmara, Rodrigo Maia 
(DEM-RJ), o tribunal defen-
de adotar, já em 2020, o 
sistema distrital misto em 
cidades com mais de 200 
mil habitantes. A ideia é 
separar os municípios em 
distritos, que elegeriam 
seus representantes isola-
damente.

O modelo distrital misto, 
inspirado no sistema ado-
tado na Alemanha, prevê a 
divisão dos Estados e mu-
nicípios em distritos eleito-
rais - dessa forma, os can-

didatos a vereador em um 
bairro da zona sul de São 
Paulo, por exemplo, seriam 
diferentes daqueles dos 
eleitores de um bairro na 
zona norte. 

A divisão de cada cidade 
em distritos seria feita pelo 
próprio TSE, que convoca-
ria audiência pública com 
representantes dos parti-
dos políticos para defi nir 
os critérios e os limites de 
cada um.

Questionado, o TSE não 
informou até o momento 
sobre previsão para a au-
diência nem sobre estudos 
envolvendo a divisão das 
cidades em distritos. Um 
dos receios é de que a de-
fi nição dos limites geográ-
fi cos de cada região be-
nefi cie candidatos e leve 
a distorções no resultado 
das eleições - nos Estados 

Unidos, a polêmica che-
gou à Suprema Corte, que 
concluiu que não cabe ao 
tribunal decidir sobre a di-
visão dos mapas.

No sistema proposto pelo 
grupo de trabalho do TSE, 
metade das cadeiras na 
Câmara Municipal, assem-
bleias legislativas e da Câ-
mara dos Deputados seria 
defi nida conforme o voto 
distrital - ou seja, o voto 
nos candidatos de cada 
região. 

A outra metade seria elei-
ta pelo chamado voto em 
legenda, em lista fechada, 
em que os candidatos de 
cada partido são informa-
dos em uma lista predeter-
minada, que já defi niriam 
a ordem em que as vagas 
serão preenchidas. Neste 
caso, o eleitor escolhe uma 
lista, e não um candidato. 

Arquivo/ABr

Rodrigo Maia, no en-
tanto, disse que vê a mu-
dança no sistema eleitoral 
como difícil de ser aprova-
da a tempo de valer para 
o ano que vem. “É uma 
proposta muito boa. Não 
sei se tem voto (para pas-
sar no Congresso), porque 
mudar o sistema eleitoral 
é difícil”, afi rmou.

Para o presidente da Câ-
mara, o sistema atual vem 

gerando uma pulverização 
do quadro político, o que 
atrapalha a “governabilida-
de e a relação do Executivo 
com o Legislativo” pelo nú-
mero excessivo de partidos.

As críticas ao atual siste-
ma são endossadas por 
Barroso, que assumirá o 
comando do tribunal em 
2020. Para o ministro, o 
Brasil precisa de uma refor-
ma política capaz de bara-

tear o custo das eleições e 
facilitar a governabilidade. 
“O sistema atual não está 
sendo bom para o País”, 
disse Barroso.

A adoção do distrital mis-
to encontra resistência 
entre parlamentares - para 
entrar em vigor em 2020, 
seria necessário aprovar as 
mudanças até o fi m de se-
tembro, um ano antes das 
próximas eleições.

Presidente da Câmara não vê tempo hábil para votar
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Nova edição do Contrata SP abre 600 vagas 
para pessoas com defi ciência nesta 5ª feira

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 nesta quinta-feira, dia 
18, 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 Conso-
lação, 930 (próximo ao me-
trô Higienópolis – Macken-

zie)
Horário: 9h às 17h
Inscrições candidatos: 

www.bit.ly/ContrataSP7can-
didatos

Inscrições empresas: www.
bit.ly/ContrataSP7empresas

Mais informações: (11) 
5667-5580 ou (11) 99973-
8710

Estudantes do ensino mé-
dio da rede pública de São 
Paulo podem ganhar uma 
bolsa de estudos na Itália a 
partir de dezembro desse 
ano. A oferta é da AFS, orga-
nização não-governamental 
que promove intercâmbios 
no mundo todo e abriu ins-
crição para processo volta-
do aos estudantes paulistas.

Para participar, o jovem 
precisa estar no 1º ou 2º ano 
do ensino médio; ter nas-
cido entre 28 de fevereiro 
de 2002 e 30 de agosto de 
2004; ter médias acima de 
7 no boletim; e demonstrar, 
durante o processo seleti-
vo, interesse em viver uma 
experiência intercultural. As 
inscrições estão abertas até 

o dia 28 e podem ser feitas 
pelo site da AFS: www.afs.
org.br.

“Sempre quis experimen-
tar coisas novas, então o in-
tercâmbio foi uma forma de 
sair da minha rotina, apren-
der coisas novas e conhecer 
pessoas que agregariam 
em minha vida”, explica o 
jovem Marcelo Augusto Fer-

reira Alves, de 16 anos, que 
mora em Osasco e ganhou 
o concurso no ano passa-
do. “Fiquei com uma família 
maravilhosa, me receberam 
muito bem e são pessoas 
sensacionais.”

O intuito do intercâmbio é 
promover novas experiên-
cias para jovens em fases 
decisivas da vida, ampliando 
o leque de escolhas para o 
futuro. Bolsistas integrais 
de escola particular tam-
bém podem concorrer. “É 
fundamental que os jovens 
tenham essa experiência e 

possam conhecer mais cul-
turas ao redor do mundo”, 
explica Caetano Siqueira, 

coordenador da Coped, ór-
gão vinculado a Secretaria 
de Estado da Educação.

Estudantes da rede pública poderão concorrer a bolsa de estudos na Itália

O Exército Brasileiro abre, 
nesta segunda-feira (15), ins-
crições nos cursos de For-
mação de Ofi ciais de Saúde 
do Exército (CFO/S SAU). 
São ofertadas 127 vagas 
para admissão em 2020.

Além de curso superior 
nas áreas da saúde ofere-
cidas no concurso, é ne-
cessário que o candidato 
tenha idade de no máximo, 
36 anos, completados até 
31 de dezembro do ano da 

matrícula no CFO/S Sau, 
além de ter no mínimo, 
1,60m de altura se do sexo 
masculino, ou 1,55m se do 
sexo feminino.

As inscrições, cuja taxa é 
de R$ 130, poderão ser fei-
tas até o dia 16 de agosto 
por meio do site www.es-
sex.eb.mil.br.

Os candidatos serão 
submetidos a Exame Inte-
lectual (EI), Prova de Títu-
los (PcT); Inspeção de Saú-

de (IS); Exame de Aptidão 
Física (EAF) e Avaliação 
Psicológica (Avl PSC).  O 
Exame Intelectual tem pre-
visão de ser aplicados em 
20 de outubro de 2019 no 
Rio de Janeiro, São Paulo, 
Campinas, Porto Alegre, 
Santa Maria, Belo Horizon-
te, Juiz de Fora, Curitiba, 
Florianópolis, Salvador, 
Recife, Belém, Campo 
Grande, Fortaleza, Brasília, 
Manaus e Porto Velho.

Exército abre 127 vagas na área da 
saúde; exame será aplicado em SP
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Com gol de Vagner Love, 
Corinthians vence CSA 
em casa no fi nal do jogo

O Corinthians derrotou o 
CSA por 1 a 0, neste domin-
go, na arena do clube em 
Itaquera, pela décima rodada 
do Campeonato Brasileiro, e 
conquistou a quarta vitória na 
competição, graças a um gol 
marcado por Vagner Love no 
fi m do segundo tempo. 

Com o resultado, o time de 
Fábio Carille chegou aos 15 
pontos, na oitava posição 
(com um jogo a menos) e 
encostou no G6, a zona de 
classifi cação à Copa Liber-
tadores. A diferença para 
o líder Palmeiras é de onze 
pontos. O time alagoano, 
que estreou o técnico Argel 
Fucks, soma apenas seis 
pontos, na penúltima colo-
cação. 

Na 11ª rodada, o Corin-
thians receberá o Flamengo, 
no próximo domingo, às 16h, 

novamente na sua arena em 
Itaquera, no clássico que 
envolve as duas maiores tor-
cidas do futebol brasileiro. 
No sábado, o CSA busca a 

reabilitação contra o Athleti-
co-PR, 19h, no Rei Pelé, em 
Maceió. 

O Corinthians ainda mar-
cou um segundo gol aos 

37, corretamente anulado 
pelo árbitro, já que Gil, que 
fez sua reestreia pelo clube 
neste domingo, estava em 
posição de impedimento.

São Paulo e Palmeiras fi -
caram no empate por 1 a 1 
em clássico disputado na 
noite deste sábado, no Mo-
rumbi, pela décima rodada 
do Campeonato Brasileiro. 
O tricolor estacionou em 
9o lugar na tabela, com 15 
pontos, enquanto a equipe 
alviverde viu a vantagem 
na liderança cair para três 
pontos por conta da vitória 
do Santos sobre o Bahia - 
está com 26.

O gol são-paulino foi mar-
cado por Pablo, aos nove 
minutos de jogo. Após cru-

zamento de Hernanes pela 
direita, o atacante se ante-
cipou a Antônio Carlos e 
chutou para abrir o placar.

O Palmeiras chegou ao 
empate apenas aos 25 
minutos da etapa fi nal, de 
forma “estranha”. Dudu 
chutou, a bola desviou em 
Reinaldo, encobriu Tiago 
Volpi, bateu na trave, vol-
tou nas costas do goleiro 
são-paulino e entrou. Foi 
um castigo para Volpi, que 
havia feito ótimas defesas 
ao longo da partida. 

As principais foram em fi -

nalização cruzada de Gus-
tavo Scarpa e em chute 
cara a cara de Deyverson. 
Do outro lado, Weverton 
também salvou o Palmei-
ras. Em dois lances segui-
dos, ele defendeu chute 
do estreante Raniel e uma 
bomba de fora da área de 
Reinaldo. 

O Palmeiras retornará aos 
gramados nesta quarta-fei-
ra, no Beira-Rio, diante do 
Inter, no duelo de volta das 
quartas de fi nal da Copa do 
Brasil - venceu na ida por 1 
a 0. Depois, no sábado, vi-

sitará o Ceará, no Castelão, 
pelo Brasileirão. O próximo 
compromisso do São Paulo 
será no dia 22, no Morum-
bi, contra a Chapecoense.

Palmeiras e São Paulo empatam em
1 a 1 pela 10ª rodada do Brasileirão

CLASSIFICAÇÃO/BRASILEIRÃO 2019

TIME PG J V SG

1 PALMEIRAS 26 10 8 16

2 SANTOS 23 10 7 6

3 FLAMENGO 20 10 6 11

4 ATLÉTICO-MG 19 10 6 4

5 INTERNACIONAL 16 10 5 4

6 BOTAFOGO 16 10 5 0

7 GOIÁS 15 9 5 2

8 CORINTHIANS 15 9 4 3

9 SÃO PAULO 15 10 3 3

10 GRÊMIO 14 10 4 0

11 BAHIA 14 10 4 -1

12 ATHLETICO-PR 13 10 4 2

13 FORTALEZA 13 10 4 -3

14 CEARÁ 10 9 3 1

15 VASCO 9 10 2 -7

16 CRUZEIRO 9 10 2 -7

17 FLUMINENSE 8 9 2 -3

18 CHAPECOENSE 8 10 2 -5

19 CSA 6 10 1 -13

20 AVAÍ 4 10 0 -9

 Zona de classifi cação para a Libertadores

 Zona de classifi cação para a Sul-Americana

 Zona de Rebaixamento

O Santos se aproximou do 
Palmeiras na briga pela lide-
rança do Campeonato Bra-
sileiro. Neste sábado, der-
rotou o Bahia por 1 a 0, no 
estádio de Pituaçu, com gol 
de Carlos Sánchez, fi cando 
a três pontos do primeiro 
colocado. 

Antes da pausa do Brasi-
leirão por causa da disputa 

da Copa América, o Santos 
vinha embalado por três 
vitórias. E ampliou essa se-
quência, chegando aos 23 
pontos e aumentando a 
pressão sobre o Palmeiras, 
sendo que o time da Baixa-
da tem o trunfo de não estar 
envolvido em outras com-
petições. . 

O Santos voltará a jogar 

pelo Brasileirão em 21 de 
julho, quando visitará o Bo-
tafogo, no Engenhão. Um 
dia antes, o Bahia receberá 
o Cruzeiro, na Fonte Nova. 
Quarta-feira, também, em 
casa, vai enfrentar o Grêmio 
para o duelo de volta das 
quartas de fi nal da Copa do 
Brasil - empatou por 1 a 1 em 
Porto Alegre. 

Santos vence Bahia com gol de Sánchez 
no fi m e se aproxima do líder Palmeiras
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[ horóscopo ]

As Branquelas

Kung Fu Panda 3

Globo, 13h58 White 
Chicks. EUA. Comédia. 
Direção Keenen Ivory 
Wayans. Com Frankie 
Faison; John Heard. 
Dois irmãos negros, 
agentes do FBI em Nova 
York, fazem-se passar 
por louras patricinhas, 
herdeiras milionárias, 
para desmantelar um 
plano de sequestro.

Globo, 22h18 Kung 
Fu Panda 3. China/
EUA, Aventura/Ani-
mação. Direção Jenni-
fer Yun / Carloni, Ales-
sandro Nelson. Desta 
vez, mestre Shifu tem 
como principal ensi-
namento fazer com 
que Po aprenda a téc-
nica de dominação do 
chi, uma espécie de 
“energia vital”. Porém, 
o atrapalhado panda 
acaba se desconcen-
trando com a chega-
da do pai de sangue, 

o panda Li, que o car-
rega para a vila secre-
ta dos pandas – agu-
çando o ciúme do Sr. 
Ping, o “pai” ganso 
de Po. Em paralelo, o 
poderoso touro Kai, o 
coletor, um centená-
rio inimigo do mestre 
Oogway, reúne for-
ças para voltar para 
o mundo dos vivos e 
tomar o que ele acha 
que é dele por direito. 
Caberá a Po e seus 
amigos impedir o ma-
léfi co plano do vilão.

Fotos: Divulgação

[ fi lmes ] 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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BANCO 43

CCI
ATROPELO
BELEVEN
RASURAD

GATUNOAA
CMANAUS

GADOIPES
BRCORI
ROLOIHS

CIN
EASSIM

OAGIPI
ELETIVOC
PAODNOA

FLORAIS

(?)-shirt,
tipo de

camiseta
unissex

Osso da 
perna si-

tuado ao la-
do da tíbia

Vibrações 
produzidas
por terre-

motos 

Adultera-
ção que

invalida o 
documento

Onze, em
inglês

Ladrão;
larápio

"Desculpe o
(?)", suces-
so de Rita

Lee

Encarcera 

A riqueza
do pecua-

rista

Cilindro
para

esticar
massa

A da faixa
classifica
o judoca

(?)-hop,
ritmo de
Eminem

Sala de
projeção
de filmes

(red.)

Símbolo
cristão de
"Jesus"

O cargo 
preenchi-
do através
das urnas

Almeida
Garrett,
escritor

português

Imposto
embutido
no preço 

do produto
Interjeição
muito usa-
da por Síl-
vio Santos

Orlando 
Drum-

mond, hu-
morista

Certa hora
da liturgia
católica

Peça pro-
pulsora do

moinho

(?) de
Bach,

terapia al-
ternativa

Ilha, em
francês

A mãe de 
Abel (Bíblia)

Árvores or-
namentais
Que sofreu
repressão

Deste
modo

Coroa de
corais

Artigo de
jornal

Sinopse;
sumário

Confusão;
desordem

Terrível cri-
atura te-
mida no
Nordeste
brasileiro
(Folcl.)

Capital
nortista

Avião não
tripulado

3/cor — hip — île — noa. 4/atol. 6/eleven.

[ novelas ] 

Malhação -
Toda Forma de 
Amar

Jaqueline diz a 
Karina que não impe-
dirá Milena de visitá-la. 
Marco e Madureira 
discutem, e Carla se 
irrita. Filipe despista 
Lara, para que a tia 
não veja Rita. Cléber 
se surpreende com o 
futebol de Anjinha. Rita 
vela Nina, e Filipe avisa 
que Lígia e Joaquim 
estão a caminho do 
hospital. 

Órfãos da Terra
Jamil tenta explicar 

para Laila as ameaças 
de Dalila. Camila deci-
de procurar Lurdes. Zu-
leika ouve Almeidinha 
marcando um encontro 
às escondidas. Lurdes 
mente para Camila 
sobre Robson. Rogério 
convida Helena para 
sair. Jamil promete 
procurar provas contra 
Dalila. Robson ameaça 
Paul. Ali e Sara des-
cobrem o segredo de 
Omar e Latifa.

Verão 90
João conta a Vanessa 

sobre o exame de 
DNA. Jerônimo avisa a 
Galdino que ele precisa 
fugir. João pede a Va-
nessa para confessar 
que ela mentiu no 

julgamento a pedido de 
Jerônimo. Álamo man-
da Mercedes arrombar 
a porta do quarto do 
hotel de Andreas/Gal-
dino. Álamo diz a Madá 
que terá que demitir 
os funcionários da Top 
Wave.

A Dona do Pedaço
Antero incentiva 

Maria da Paz a ter 
atenção com o 
interesse de Régis na 
compra de uma nova 
casa. Rock inventa 
uma desculpa para 
justifi car a aproxima-
ção de Téo. Régis 
sugere que Maria 
da Paz compre a 
mansão no nome de 
Josiane. Dorotéia 
sofre com o compor-
tamento de Eusébio. 
Rock confi dencia a 
Zé Hélio que investi-
gará Josiane.

Jezabel
Exército Sírio em 

enorme quantidade 
se aproxima. Acabe 
diz a Hannibal, 
Barzilai e Adad que 
eles são três vezes 
maiores e Hannibal 
sugere que recuem. 
Exército Sírio ataca 
soldados israelitas 
e dizima todos que 
permanecem no 
campo de batalha. 
Rei Bem-Hadade 
comemora a vitória. 
Jezabel humilha Aca-

be por ele ter fugido 
da guerra e ele fi ca 
furioso. 

As Aventuras 
de Poliana

Furiosa com Luca, 
Mirela exige que ele 
retire o vídeo que fez 
dela dormindo. Após 
o expediente, Je�  e 
Vini vão até a casa 
de Poliana atrás da 
estatueta, mas a me-
nina não a encontra. 
Marcelo briga com 
Luisa após descobrir 
que ela foi até a casa 
de Pendleton, e pede 
explicações. João 
diz para Luigi dar 
uma chance de se 
aproximar de Filipa.

Minha Vida
Hulya não quer 

que Arda use a 
gravação contra 
Mehmet. Ele diz 
que entregará à po-
lícia. Efsun comenta 
com Sultan que 
Arda não foi até a 
delegacia. Muge diz 
para o juiz que pre-
fere que sua mãe 
fique com Mehmet 
e a audiência é 
cancelada.  

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

virgem

Em Vênus receberá 
o auxílio que tanto 
precisa. Coisas boas e 
diferentes irão ocorrer 
neste dia tão marcante 
para você assim con-
seguirá evoluir melhor. 
Tenha uma atitude bem 
mais encorajada neste 
momento para superar 
o que está por vir.

Não deixe que as 
coisas caiam em uma 
espécie de esquecimen-
to, mantenha tudo em 
ordem agora. Sentirá o 
coração bater mais forte 
neste momento, a sua 
espiritualidade estará 
super evidenciada neste 
momento, por isso terá 
melhores chances de 
grandes conquistas.

Em Urano sentirá que 
ondas mais sombrias 
tentam lhe prejudicar. 
Você carregará uma 
porção de sentimentos 
mais complexos con-
sigo nessa sua longa 
caminhada, mas con-
seguirá se sobrelevar 
aos problemas, basta 
crer no seu potencial.

Tente dar mais aten-
ção para as pessoas 
mais próximas, deixe 
seu ego mais afastado. 
Tende a não aceitar 
com facilidade aquelas 
coisas que lhe afetam 
de maneira sumaria-
mente deletérias, neste 
momento precisará 
parar e pensar melhor 
antes de agir.

Para que coloque as 
ideias em ordem, Júpi-
ter lhe auxiliará neste 
momento. Você irá rece-
ber boas energias para 
conseguir intermediar 
algumas coisas de suma 
importância para a sua 
evolução, o planeta 
Mercúrio transmitirá 
uma mensagem positiva 
e adequada para você.

Avalie todas as pos-
sibilidades neste mo-
mento. Você irá tomar 
ações de acordo com a 
sua vontade eliminando 
a infl uência alheia neste 
momento, tendo mais 
autonomia. Vênus lhe 
proporcionará uma 
experiência muito mais 
saudável assim poderá 
aprender mais.

O Ar lhe ajudará 
bastante neste dia 
para que possa ir de 
encontro ao que tem 
de melhor. Determi-
nados elementos irão 
se apresentar em uma 
forma mais elevada, 
mas terá alguns fortes 
elementos para poder 
eliminar as difi culdades.

A Lua sua grande 
algoz do diz irá gerar 
uma energia de infor-
túnio, mas mantenha a 
sua característica mais 
perspicaz. Sofrerá uma 
queda fi nanceira muito 
complicada nesta altura 
da sua vida tão comple-
xa, então poderá vir a 
ter alguns problemas.

Em Urano coisas 
boas para você irão lhe 
ajudar bastante. Deter-
minados elementos ten-
dem a valorizar as suas 
atitudes mais fortes e 
confi antes, para que 
possa evoluir. Alguns 
empecilhos tentarão 
difi cultar a sua jornada 
neste momento.

Sendo assim não 
encontrará muitas bar-
reiras para que possa 
concretizar as coisas. 
Conseguirá ter uma 
atividade criativa muito 
maior no decorrer 
deste dia, já o planeta 
Urano poderá vir a 
lhe trazer benefícios, 
principalmente nos 
aspectos cognitivos.

Em Júpiter as coisas 
tendem a fi car mais 
tranquilizadas. A sua 
ousadia mostrará que 
pode alcançar níveis 
antes jamais imaginá-
veis de evolução, sua 
aplicação natural será 
fundamental. Tudo o 
que vem das emoções 
irá contribuir para o seu 
crescimento pessoal.

Deixe tudo muito 
bem planejado. O amor 
poderá colocar em você 
um brilho muito forte e 
efi caz em você para que 
possa alcançar o objeti-
vo desejado agora. Você 
conseguirá encontrar 
uma paz e serenidade 
para repensar algumas 
de suas atitudes.

áries libra

escorpião

sagitário

capricórnio

aquário

peixes

touro

gêmeos

câncer

leão
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Jornal

ANUNCIE
2823-0828
2823-0837

   EMPREGOS 
 PRECISA-SE 

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

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

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.

ADVOCACIA 
PREVIDENCIÁRIA

APOSENTADORIA ESPECIAL
(VIGILANTES, METALÚRGICOS, ENFERMEIROS,

ENTRE OUTROS)
APOSENTADORIA POR TEMPO
APOSENTADORIA POR IDADE

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

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

AMANDA 
COROA

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

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

BATE PAPO
PARA

HOMENS E
MULHERES

BATE PAPOBATE PAPO

HOMENS EHOMENS E
MULHERESMULHERES

(11) 3080-8049
» Amizade;
» Namoro;
» Paquera;

RELACIONAMENTO E 
DIVERSÃO!

Ligação local 24 horas.

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

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.

Compra - Vende
Conserta 

Moedas, Cédulas,
Ouro, Prata.

3255-2272
99986-8823

espinely@espinely.com

CANCELE SUA TV 
A CABO.

Libere todos os canais 
por apenas R$39,00 

mensais.
Ganhe de brinde 

plataforma de fi lmes e 
séries.

(11) 96365-2573

SOLICITE SEU 
TESTE GRATUITO.  

 (11)96689-3809

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 

 VAGA P/ RAPAZ 

 Apto familiar. Próx mt 

Vergueiro F:3207-1493 

c/ Meire 

 ALUGA-SE QUARTO 

 Para rapaz R$450,00 

próx ao metrô Penha 

(11)35620855 

 QUARTO MOBIL P / HO-
MENS 

 R: Recife,298 Pe-

nha.Próx metr Penha 

.F:2589-6555 

 VENDE-SE 

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

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

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

 NEGÓCIOS 
 DINHEIRO 

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

 OPORTUNIDADE 

 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 

 MASSAGEM 

 RELAX 

 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 
 15 garotas liberais 1 
drink grátis. Rua Doutor 
Zuquim 487 Metrô San-
tana. F:2281-8053 

 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. 

     

   

 

 DIVERSOS 

7 milhões
de usuários*

por dia

11 2823-0800
comercial@jornalestacao.com.br

Carro novo

 Celular
 super

moderno

Faculdade
do futuro

 Comprinhas
do dia a dia

 Repaginada
no cafofo

 Apê dos
sonhos

O único jornal gratuito diário
nas estações do Metrô

Para

anunciar

2823-0828

2823-0829

2823-0835

2823-0836

2823-0837

Classifi cados
de Linhas

é no
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O padre católico Marce-
lo Rossi foi empurrado por 
uma mulher e caiu do al-
tar quando celebrava uma 
missa para 50 mil pesso-
as, neste domingo, em 
Cachoeira Paulista, inte-
rior paulista. A agressora, 
que sofreria de transtor-
nos mentais, furou a se-
gurança. O padre caiu na 
estrutura do palco, mas 
não se feriu. A mulher foi 
contida pela Polícia Mili-
tar. O religioso não regis-

trou queixa contra ela.
O padre estava no local 

para a missa de encerra-
mento do acampamento 
‘Por Hoje Não’ (PHN). Por 
volta das 14h50 a mulher, 
que participava do even-
to, conseguiu furar a se-
gurança, invadiu o palco 
por trás e empurrou o re-
ligioso. A polícia informou 
que a mulher tem 40 anos 
e que fazia parte de um 
grupo que veio do Rio de 
Janeiro para o evento.

A apresentadora 
Ticiane Pinheiro deu 
à luz Manuella, sua 
filha com César Tralli, 
nesta sexta-feira, 12. 
“Sem palavras para 
dizer o quanto esse 
momento está sendo 
mágico”, comemorou 
Ticiane em seu Ins-
tagram, mostrando 
também a primeira 
foto da filha.

“Bem-vinda ao 
mundo, minha filha. 
Você já chega pro-
porcionando a maior 
emoção da minha 
vida. Muito obriga-
do, Deus. Te amo, 
Ticiane Pinheiro. 
Família abençoada. 
Manuella, Rafaella, 
vida”, escreveu Tralli.

Diversos artistas e 
personalidades usa-
ram um aplicativo para 
‘envelhecer’ suas fotos 
neste fim de semana e 
compartilharam o resul-
tado com seus fãs. Uma 
das que mais chamou 
atenção foi Xuxa Mene-
ghel. “Gente, resolvi não 
fazer mais fotos com fil-
tros... Essa sou eu. . Pelo 
menos é assim que mui-
ta gente me vê...”, brin-
cou a apresentadora.

Em fevereiro, Xuxa, 
que tem 56 anos, fez 
um desabafo sobre sua 
idade: “Eu vou ficar ve-
lha na frente de todo 
mundo, estou velha e só 
não vou ficar mais se eu 
morrer. Está difícil eu ver 
as pessoas não aceita-
rem por isso”.

Mulher empurra o padre Marcelo 
Rossi de altar durante missa em SP

Ticiane Pinheiro e Tralli mostram 
a primeira foto da fi lha Manuella

Xuxa posta foto com app para ‘envelhecer’:
‘é assim que muita gente me vê’, brinca

Quarta temporada do ‘Lady Night’ 
com Tatá Werneck estreia nesta 2ª 

O Lady Night, apresentado por Tatá 
Werneck, terá sua 4ª e nova temporada 
estreando no Multishow nesta segunda-
-feira, 15. Ao todo, serão 11 episódios, 
com entrevistas com Fátima Bernardes, 
Lulu Santos, Ana Maria Braga, Taís Araú-
jo, Selton Mello, José Aldo, Deborah 
Secco, Rodrigo Santoro, Isis Valverde, 
Chay Suede e Larissa Manoela.

Tatá Werneck, que participou das gra-
vações durante a gestação de seu pri-
meiro fi lho, fruto de seu relacionamento 
com Rafael Vitti, falou sobre a 4ª tempo-

rada do Lady Night. “Terei para sempre 
a memória dos dias em que trabalhei 
grávida e entendi um pouco mais da do-
ação visceral que é ser mãe. Só tenho 
a agradecer imensamente pela oportu-
nidade de estar ao lado de convidados 
incríveis nesta nova temporada do Lady 
Night”, afi rmou Tatá.

Na nova temporada do Lady Night, 
novos quadros serão exibidos, como 
o Responde Rápido Que Eu Tô Grávi-
da, em que o convidado terá que res-
ponder lista de perguntas com a maior 

agilidade possível, e o Empresário de 
Merda, em que Tatá oferecerá duas 
“opções ruins” para que o convidado 
escolha uma delas.

No É Rúbrica ou Rubrica, a apresen-
tadora e o convidado lerão textos no 
teleprompter e mudarão suas emoções. 
Em Porta-Retrato, Tatá Werneck mos-
trará fotos do convidado em diferentes 
situações, abordando suas escolhas ao 
longo da vida.

O Lady Night vai ao ar de segunda a 
sexta-feira, às 22h30, no Multishow.
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