
Concessão da Nova
Dutra deve ser realizada 
no segundo semestre

Estágio como auxiliar de 
cobrança lidera ranking 
de vagas no CATe SP

Placar da Previdência já 
conta com 42 dos 49
votos do Senado Federal
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Motorista poderá parcelar multas 
de trânsito no crédito via internet
As pessoas que pretendem parcelar multas de trânsito da cidade de São Paulo pelo cartão de crédito passam a ter
também a opção de solicitar o serviço sem sair de casa, a qualquer dia e horário; veja o endereço para acessar Pág. 04

www.jornalestacao.com.br

São Paulo, terça-feira, 16 de julho de 2019

Ano 6 - edição 1354www.jornalestacao.com.brwww.jornalestacao.com.br

São Paulo, terça-feira, 16 de julho de 2019São Paulo, terça-feira, 16 de julho de 2019

Ano 6 Ano 6 - edição 1354- edição 1354

Pág. 07

Ligações indesejadas 
de telemarketing já
podem ser bloqueadas
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[ Cena do dia ]

 Orquidário em manutenção

Vista do Orquidário Ruth Cardoso, no Parque Villa Lobos, na capital pau-
lista. O local aparenta péssimo estado de conservação. Um bilhete na 
entrada do orquidário diz que o local passa por manutenção
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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 

'Legalmente viável', diz
porta-voz sobre Eduardo

O porta-voz da Presidência 
da República, Otávio do Rêgo 
Barros, afi rmou nesta segun-
da-feira, 15, que é "legalmente 
viável" a eventual indicação do 
deputado Eduardo Bolsonaro 
(PSL-SP) para a Embaixada do 
Brasil nos Estados Unidos. 

Ele não soube dizer se a 
Advocacia-Geral da União 
(AGU) e a Controladoria Geral 
da União (CGU) elaboraram 
pareceres sobre a possibilida-
de do presidente nomear um 
de seus fi lhos para um dos 
postos mais prestigiados da 
diplomacia. 

Mais cedo, Bolsonaro re-
afi rmou a possibilidade de 
indicar Eduardo para a embai-
xada.

A defesa do 2º sargento da FAB 
Manoel Silva Rodrigues, preso 
com 39 kg de cocaína na comitiva 
do presidente Jair Bolsonaro na 
Espanha, pediu ao Supremo Tribu-
nal Federal que determine "ime-
diato acesso aos autos" de seu 
inquérito. Com o recesso da Corte, 
o habeas corpus foi endereçado 
ao presidente, Dias To� oli.

Rodrigues foi preso no dia 25 de 
junho ao desembarcar em Sevilha 
com 39 kg de cocaína. O segundo-
-sargento é comissário de bordo e 
fazia parte de uma equipe de 21 
militares que prestava apoio à co-
mitiva que acompanhou Bolsonaro 
na reunião do G-20, no Japão.

Na última sexta-feira, 12, o Su-
perior Tribunal Militar negou ha-

beas ao sargento. Na petição, o 
advogado solicitava também à 
Corte Militar a concessão de uma 
liminar que determinasse o aces-
so aos autos.

No habeas ao Supremo, o advo-
gado Carlos Alexandre Klomfahs 
relatou que "solicitou, em 8 de 
julho de 2019, por e-mail enviado 
ao Comando da Aeronáutica em 
Brasília, o número do processo e 
ou do IPM para se habilitar nos 
autos".

"A resposta veio em 9 de julho 
de 2019 pelo encarregado do IPM, 
Cel Av Lincoln, limitando-se a in-
formar a circunscrição e a audito-
ria, bem como o nome do juiz-au-
ditor, mas não informou o número 
dos autos", narrou a defesa.

Defesa de sargento da FAB 
preso com cocaína pede 
ao STF acesso a inquérito
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O relatório do projeto de Lei 
de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) para 2020 deve ser vota-
do apenas no início de agosto na 
Comissão Mista de Orçamento 
(CMO) do Congresso Nacional. 
O parecer do deputado Cacá 
Leão (PP-BA) seria examinado 
na última quarta-feira (10), mas a 
reunião foi cancelada em razão 
da votação da reforma da Previ-
dência no plenário da Câmara.

Constitucionalmente, deputa-
dos e senadores devem aprovar 
a LDO pelo Congresso antes do 
recesso legislativo, em sessão 
conjunta da Câmara e do Sena-
do. No entanto, o recesso, que 
começaria dia 18 de julho, foi 

antecipado após a conclusão da 
votação do primeiro turno da re-
forma da Previdência sem a aná-
lise do parecer na CMO.

Com 2.996 emendas apre-
sentadas, a maioria delas (1.918) 
de redação, o prazo para suges-
tões de alteração no texto foi en-
cerrado no início de julho. 

O relatório da proposta da 
LDO de 2020 (PLN5/2019) deve 
incluir a permissão para que o 
Executivo autorize reajuste sala-
rial para o funcionalismo público 
em 2020. O texto em análise 
prevê ainda que o salário mí-
nimo seja reajustado para R$ 
1.040 em 2020, sem ganho aci-
ma da infl ação. 

LDO será votada em agosto na 
Comissão Mista de Orçamento
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Medicamento com substâncias ativas de origem natural.
Tranquilidade e equilíbrio para o dia e para a noite.

•  P A R A  H O M E N S  E  M U L H E R E S  • •  N Ã O  E N G O R D A  •

SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO. NERVOCALM WP LAB® É UM 
MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA.

NERVOCALM WP LAB® COMPRIMIDO. Composição: Argentum nitr icum 6CH e Kal i  bromatum 6CH. 
Medicamento dinamizado not ificado junto à Anvisa conforme RDC n.º 238/2018. Contraindicações: 
hipersensibi l idade aos componentes da fórmula. Uso adulto. Indicações: auxi l iar no tratamento dos 
sintomas da ansiedade leve e insônia.
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nervocalm.com.br /nervocalmoficial

À venda em todas as farmácias
do Brasil e pelo site:
cliquebemestar.com.br
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Parcelamento de multas de trânsito no 
cartão pode ser realizado pela internet

As pessoas que preten-
dem parcelar multas de 
trânsito da cidade de São 
Paulo pelo cartão de cré-
dito passam a ter também 
a opção de solicitar o ser-
viço sem sair de casa, a 
qualquer dia e horário. 

A Secretaria Municipal 
de Mobilidade e Trans-
portes (SMT) possibilita, a 
partir desta segunda-fei-
ra, 15 de julho, o parcela-
mento on-line, por meio 
de empresas credencia-
das pelo Departamento 
de Operação do Sistema 
Viário (DSV). 

A medida tem como ob-
jetivo facilitar a vida dos 
cidadãos, especialmen-
te aqueles com débitos 
pendentes, viabilizando 
a regularização de seus 
veículos.

O parcelamento é dis-

ponibilizado para multas 
de trânsito emitidas na 
cidade de São Paulo pelo 
DSV. Não poderão ser 
parceladas as multas ins-
critas em dívida ativa e os 
pagamentos inscritos em 
cobrança administrativa, 
além das infrações come-
tidas com veículos de ou-
tros Estados ou anotadas 
por órgãos que não per-
mitam o parcelamento ou 
o pagamento com cartão.

Os parcelamentos po-
dem ser feitos em até 
12 vezes. Além da pos-
sibilidade de solicitar a 
operação pela internet, é 
possível efetuar o serviço 
presencialmente, ofere-
cido por três empresas 
desde dezembro do ano 
passado.

Atualmente, o atendi-
mento presencial é ofere-

cido nos postos do DSV 
dentro das unidades do 
Detran no Bom Retiro, na 
região central; Aricandu-
va, na zona leste; e Gua-
rapiranga, na zona sul; 
além da sede do Depar-
tamento de Transportes 

Públicos (DTP) e das sub-
prefeituras M’Boi Mirim, 
Aricanduva e Santana/
Tucuruvi.

Para realizar o parcela-
mento presencialmente, 
é preciso levar o número 
do Renavam do veículo e 

o cartão de crédito, além 
de um documento pesso-
al para comprovar a titu-
laridade do cartão.

Para realizar o parcela-
mento on-line de multas 
de trânsito emitidas na 
cidade de São Paulo pelo 

DSV, o munícipe deve 
acessar o site de uma 
das empresas que ofe-
recem o serviço: Zapay 
Pagamentos (https://use-
zapay.com.br/cidades/sp) 
e Datalink (https://www.
parcelenahora.com.br).

Os corpos da família en-
contrada morta em Santo 
André, no ABC Paulista, 
foram enterrados na tarde 
desta segunda-feira (15) no 
Cemitério Parque Vale dos 
Pinheirais, em Mauá, numa 
cerimônia reservada a pa-
rentes e amigos.

Os quatro integrantes da 
família foram achados mor-
tos em casa neste domingo. 
A polícia suspeita que as 
mortes tenham sido causa-
das por inalação de gás. O 
aquecedor a gás do aparta-
mento estava sem chaminé 
e as janelas, fechadas.

Uma medição feita pela 
perícia indiciou que havia 
mais monóxido de carbono 
do que o tolerável no apar-
tamento. Não havia sinais 
de arrombamento ou vio-
lência.

O caso está sob a respon-

sabilidade do delegado Ro-
berto von Haydin, do 1º Dis-
trito Policial de Santo André. 
Segundo o depoimento de 
um irmão, os pais e as duas 
crianças já haviam passado 
mal no apartamento, e um 
passarinho da família havia 
morrido poucas semanas 
antes.

Segundo o delegado, há 
99% de certeza que a mor-
te aconteceu por envene-
namento por monóxido de 
carbono. O laudo da perícia 
deve sair em 30 dias.

De acordo com Haydin, a 
mãe estava no box do ba-
nheiro com o chuveiro li-
gado, o pai estava no sofá 
com a criança de 3 anos 
deitada sobre o peito, ainda 
coberta, como se estivesse 
dormindo, e a adolescente 
estava deitada na cama de 
cima de um beliche

O ministro da Infraestrutu-
ra, Tarcísio de Freitas, disse 
nesta segunda-feira, 15, que 
o leilão para concessão da 
Nova Dutra será realizado 
no segundo semestre de 
2020. Afi rmou, ainda, que o 
contrato vigente com a atual 
concessionária vai até 2021, 
mas a licitação será anteci-
pada para que seja possível 
obter a licença, aprovar o 
projeto e fazer a transição 
entre as empresas.

Segundo Tarcísio de Frei-
tas, na nova concessão, 
o pedágio passará a ser 
cobrado por quilômetro 
rodado, em um modelo 
chamado de “free fl ow”, já 
praticado em países como 
Estados Unidos e Chile. 
“Pelas características que a 

rodovia tem, ela é mais fácil 
de ser segregada”, disse.

“Isso traz justiça tarifária 
para a concessionária e 
pode baratear o pedágio. 
É o efeito esperado, pois 
vamos aumentar a base de 
pagantes e gerar valor no 
ativo”, acrescentou.

Hoje, segundo Tarcísio, 
apenas 10% dos usuários 
da Nova Dutra pagam pe-
dágio. “Muito do fl uxo hoje 
se dá entre praças. A con-
cessão da Nova Dutra será 
feita em bloco, juntamente 
com a Rio-Santos, que deve 
demandar investimentos de 
R$ 10,9 bilhões.

O ministro da Infraestru-
tura também disse que o 
decreto que prevê a relici-
tação das concessões ro-

doviárias que não cumpri-
ram suas obrigações nos 
últimos anos deve ser pu-
blicado nos próximos dias. 
Segundo ele, o Ministério 
da Economia já aprovou o 
texto do decreto.

Freitas disse que há con-
senso sobre o decreto. “A 

previsão é liberar para o 
Palácio do Planalto e para 
a Casa Civil nesta semana”, 
afi rmou. A lei que permite a 
relicitação e o rompimento 
amigável da concessão foi 
aprovada em 2017, mas o 
decreto que a regulamenta 
não saiu até agora.

Corpos da família achada morta 
em apartamento são enterrados Concessão da Nova Dutra deve ser

realizada neste segundo semestre
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Três pessoas morreram e 
32 fi caram feridas - sete em 
estado grave - em aciden-
te envolvendo um ônibus e 
uma carreta ‘treminhão’ no 
fi nal da noite deste domin-
go, 14, no km 85 da rodovia 
Castelo Branco, em Porto 

Feliz, interior de São Paulo.
O coletivo da empresa 

Vale do Tietê havia saído 
da capital e seguia para 
Boituva quando aconteceu 
o acidente. Conforme in-
formações da Polícia Rodo-
viária, por razões a serem 

apuradas, o ônibus atingiu 
a parte traseira do veículo 
de carga, carregado com 
cana-de-açúcar. A frente 
do ônibus fi cou destruída. 
Bombeiros da região foram 
mobilizados para retirar as 
vítimas das ferragens.

O motorista do ônibus 
e dois passageiros mor-
reram no local. As vítimas 
com ferimentos mais gra-
ves foram levadas para a 
Santa Casa de Porto Feliz, 
o Hospital São Camilo, 
em Itu, e o Hospital Re-

gional de Sorocaba. Sete 
pessoas continuavam in-
ternadas na manhã desta 
segunda-feira. 

Muitas vítimas com feri-
mentos leves foram aten-
didas no local do acidente 
por equipes da concessio-

nária e do Serviço de Aten-
dimento Móvel de Urgên-
cia (Samu). A pista sentido 
interior da rodovia fi cou 
totalmente interditada du-
rante cinco horas. O tráfe-
go só foi liberado na ma-
drugada desta segunda.

Colisão de ônibus com ‘treminhão’ deixa 3 mortos e 32 feridos na Castelo Branco
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A Prefeitura de São Paulo, 
por meio da Secretaria Mu-
nicipal de Desenvolvimento 
Econômico e Trabalho, ofe-
rece nesta semana 3.926 
vagas de emprego através 
do Centro de Apoio ao Tra-
balho e Empreendedorismo 
(CATe). As oportunidades 
abrangem todas as regiões 
da capital e existe a possibi-
lidade de contratação para 
profi ssionais com diferentes 
tipos de escolaridade.

No topo do ranking, com 
200 vagas disponíveis, está o 
cargo de auxiliar de cobrança 
voltado para estudantes que 
estejam cursando o ensino 
médio. A atuação na área 
tem como base o controle de 
documentos, atendimento a 
clientes, além da elaboração 
de relatórios. A remuneração 
do estágio é de R$ 500 para 
seis horas de atividades. Não 
é exigida experiência anterior.

Em seguida, a área de tele-
marketing oferece 114 opor-
tunidades de emprego. A 
maioria das empresas exige 
ensino médio completo e 
experiência mínima de seis 
meses na área. Há também a 
possibilidade de candidatura 
para jovem aprendiz. O salá-
rio mensal varia entre R$ 780 
e R$ 1.500.

Para auxiliar de limpeza, 
há 81 oportunidades, ocu-

pando a terceira posição na 
apuração semanal. Grande 
parte das empresas exige 
ensino fundamental com-
pleto e experiência de no 
mínimo seis meses na área. 
O salário gira em torno de 
R$ 780 para jovem aprendiz 
e R$ 1.500 por mês para as 
demais categorias.

Além disso, são também ofe-
recidas vagas para vendedor 
de serviços, que podem atuar 

tanto de maneira autônoma, 
quanto por meio de contrata-
ção permanente e com média 
salarial de R$ 1.000.

Todas as oportunidades 
podem ser consultadas em 
qualquer uma das 24 unida-
des do CATe, que funcionam 
de segunda a sexta-feira, das 
8h às 17h. A lista completa de 
vagas e de endereços podem 
ser acessados através do en-
dereço: www.bit.ly/2ElKJnh.

Estágio como auxiliar de 
cobrança ganha destaque no 
ranking de vagas do CATe
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O Ônibus Lilás chega 
à região da Subprefei-
tura Cidade Ademar a 
partir desta segunda-
-feira (dia 15) e vai até o 
dia 30 de julho. O pro-
jeto estará na Praça do 
Acuri (15 a 18 de julho), 
estacionamento do Par-
que Sete Campos (19 
a 24 de julho) e Praça 
do Jardim Miriam (25 a 
30 de julho). O ônibus 
funciona de segunda a 
sexta-feira, das 10h às 
16h.

A unidade móvel é 
preparada para aten-
der gratuitamente mu-
lheres vítimas de qual-
quer violência e conta 
com equipe composta 
por assistente social, 
psicóloga e advogada.

Durante o atendimen-
to, caso seja necessá-
rio, a mulher será en-
caminhada para algum 
dos parceiros da Rede 
de Proteção e Enfrenta-
mento à Violência con-

tra a Mulher, que inclui 
a Delegacia da Mulher, 
Centros de Referência, 
Ministério Público e 
Defensoria.

Lembrando que qual-
quer mulher vítima de 
violência pode entrar 
em contato com a Cen-
tral de Atendimento à 
Mulher, por meio do te-
lefone 180. Mais infor-
mações sobre o ônibus 
em Cidade Ademar/ 
Pedreira, ligue: 5670-
7000.

Serviço:
15 a 18/7 - Praça do 

Acuri (Estrada do Alva-
renga, altura do núme-
ro 1.532)

19 a 24/7 - Estaciona-
mento do Parque Sete 
Campos (Estrada do Al-
varenga, altura do nú-
mero 2.753)

25 a 30/7 - Praça 
do Jardim Miriam (Av. 
Cupecê, altura do nú-
mero 5.400)

Ônibus Lilás chega à 
subprefeitura Cidade 
Ademar, e fi ca até dia 30
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Em apresentação, Ramires diz 
ter acertado com Palmeiras 
sob a infl uência de Felipão

A mais recente contra-
tação do Palmeiras espe-
ra repetir no clube uma 
parceria fi rmada há anos 
na seleção brasileira. O 
meio-campista Ramires foi 
apresentado nesta segun-
da-feira, na Academia de 
Futebol, e na sua primeira 
entrevista coletiva ressal-
tou ter acertado com o clu-
be após conversas com o 
técnico Luiz Felipe Scolari. 
Os dois criaram uma boa 
relação após terem dis-
putado juntos a Copa do 
Mundo de 2014

Ramires estava no fute-
bol chinês e contou ter 
mantido contato com o co-
mandante antes de assinar 
contrato com o clube. “Eu 
acabei tomando a decisão 
de vir para o Palmeiras 
muito pelo Felipão. Tive al-
gumas conversas com ele, 
me passou tranquilidade 
sobre o clube. Sobre o fato 

dele me conhecer, isso é 
muito importante. Até por-
que se ele pediu para que 
eu viesse para cá, é porque 
sabe que posso ajudar”, 
afi rmou o jogador.

O meio-campista tem 32 
anos e assinou contrato 
com o Palmeiras por qua-
tro temporadas após fi car 
livre no mercado. O joga-
dor teve como último clube 

o Jiangsu Suning, da Chi-
na. No futebol brasileiro, 
defendeu o Joinville e o 
Cruzeiro, para depois fa-
zer carreira na Europa pelo 
Benfi ca e pelo Chelsea. No 
time inglês, ele conquistou 
o principal título do conti-
nente: a Liga dos Campe-
ões de 2012.

O reforço vai usar a cami-
sa 18, utilizada até pouco 
tempo atrás pelo venezue-
lano Guerra, emprestado 
ao Bahia nas últimas se-
manas Ramires disse estar 
à disposição para atuar 
em variadas posições, seja 
como segundo volante ou 
ponta, e destacou ter sido 
bem recebido pelo elenco. 
Na chegada dele, houve 
uma brincadeira em que o 
meia precisou cantar a mú-
sica “Para nossa alegria” na 
frente dos companheiros. 
No entanto, a data de es-
treia ainda está indefi nida. 

O atacante Pablo teve 
diagnosticada uma lesão 
ligamentar no tornoze-
lo direito. O jogador não 
precisará ser operado por 
causa do problema, mas 
desfalcará o São Paulo 
por cerca de um mês.

Pablo sobre a lesão 
no último sábado, quan-
do caiu de mau jeito em 
cima do tornozelo após 
disputa pelo alto. Ele ter-
minou o primeiro tempo 
do clássico contra o Pal-
meiras mancando e não 
voltou para a etapa final.

O atacante iniciou o tra-
tamento no último domin-
go, com a realização de 
trabalhos de fisioterapia 
no CT da Barra Funda. 
Ele fez exames de ima-
gem que detectaram a 
lesão ligamentar no tor-
nozelo direito.

Pablo foi o autor do gol 
do São Paulo no empate 
por 1 a 1 no clássico con-
tra o Palmeiras, válido 
pela décima rodada do 
Campeonato Brasileiro. 

No segundo tempo, foi 
substituído pelo recém-
-contratado Raniel.

Antes do clássico de 
sábado, o último jogo de 
Pablo havia sido em 30 
de março, também contra 
o Palmeiras, pelo Campe-

onato Paulista. Na oca-
sião, ele sentiu dores na 
panturrilha. Depois, teve 
de passar por cirurgia 
para retirar um cisto na 
região da lombar. Agora, 
então, voltará a desfalcar 
o time.

Na tarde deste domingo 
(14), o Corinthians voltou 
a jogar pelo Brasileirão na 
Arena Corinthians. Com 
gol de Love no segundo 
tempo, o Timão venceu o 
CSA por 1 a 0, pela décima 
rodada do nacional. 

A novidade entre os titu-
lares foi Gil, apresentado 
na última sexta-feira (12). 
O zagueiro fez sua primei-
ra partida com o manto 
sagrado, após concretizar 
seu retorno ao Parque São 
Jorge.

Na zona mista, Gil con-
versou rapidamente com 
os jornalistas e avaliou a 
vitória alvinegra contra o 
CSA. Para o zagueiro, todo 
mundo se dedicou e por 
isso o Coringão conseguiu 
sair vitorioso no confronto. 

“Acho que o mais impor-
tante foi a vitória, a gente 
se portou muito bem du-
rante o jogo inteiro. Todo 
mundo se dedicou e se 
empenhou ao máximo 
para conseguir a vitória e 
isso é o mais importante” 

disse.
Este foi o 185º jogo do 

novo reforço do Timão com 
a camisa alvinegra. Em sua 
primeira passagem, Gil foi 
campeão paulista e da Re-
copa Sul-Americana, am-
bos em 2013. Antes de se 
despedir da Fiel, o zaguei-
ro foi campeão brasileiro 
em 2015.

Os dois próximos duelos 
do Corinthians acontecem 
na Arena Corinthians. No 

domingo (21), às 16h, o Ti-
mão encara o Flamengo 
pela 11ª rodada do Cam-
peonato Brasileiro. No dia 
25 (quinta-feira), às 21h30, 
o Alvinegro pega o Mon-
tevideo Wanderers-URU 
na abertura das oitavas de 
fi nal da Copa Sul-America-
na. Para ambas as partidas, 
os ingressos estão à venda 
para sócios do Fiel Torce-
dor pelo www.fi eltorcedor.
com.br.

Pablo tem lesão no tornozelo e pode 
desfalcar o São Paulo por até um mês

‘Todo mundo se dedicou’, afi rma Gil
sobre a vitória de 1 a 0 diante do CSA

A vitória por 1 a 0 sobre o 
Bahia, sábado, no estádio de 
Pituaçu, marcou a retomada 
da participação do Santos 
no Campeonato Brasileiro 
após cerca de um mês de 
pausa do torneio e repre-
sentou um importante marco 
para a equipe. Afi nal, em dez 
rodadas disputadas, o time 
já superou a pontuação al-
cançada no primeiro turno 
de 2018.

Com sete vitórias, dois 
empates e uma derrota, o 
Santos atingiu os 23 pontos, 
na vice-liderança do Brasi-
leirão e a três do primeiro 
colocado Palmeiras. É um 
desempenho que já supera 
o do turno da edição ante-
rior do Brasileirão, quando 
o Santos somou apenas 21 
pontos, com cinco triunfos, 
seis igualdades e oito re-
veses. Naquele momento, 
era o 13º colocado e estava 
preocupado com o risco de 

rebaixamento, pois a vanta-
gem para a zona da degola 
era de apenas dois pontos. 

Sem ter conseguido ven-
cer o Brasileirão no período 
em que a disputa envolve 
20 times em sistema de pon-
tos corridos, desde 2006, o 
Santos de 2019 não superou 
apenas a campanha do tur-
no de 2018 com apenas dez 
rodadas disputadas nesta 
temporada. O time também 
já deixou para trás os de-
sempenhos de 2011 (22 pon-
tos e 15º lugar) e 2008 (17 
pontos e 18º). 

Em 2019, porém, o Santos 
almeja campanha bem supe-
rior, ainda mais que só está 
envolvido no Brasileirão no 
segundo semestre, após ser 
eliminado das outras compe-
tições que participou nesta 
temporada. E já é possível 
almejar superar o melhor pri-
meiro turno no atual formato 
do Brasileirão. 

Santos supera 2018 
e fi ca a 4 vitórias de 
melhor 1º turno com 
20 times na Série A
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Proibição de telemarketing tem início
nesta terça-feira para as telefônicas

Entra em vigor nesta terça-
-feira (16) a lista Não Perturbe 
para as operadoras de tele-
comunicações. Os clientes 
incluídos nesse grupo não po-
derão ser objeto de ligações 
de telemarketing de empre-
sas para a venda de serviços, 
como pacotes de telefonia, 
acesso à internet e TV paga. 
A medida foi uma determina-
ção da Agência Nacional de 
Telecomunicações (Anatel).

As pessoas que não dese-
jarem receber esse tipo de 
chamada podem incluir seu 
nome no site criado para a 
iniciativa - https://www.nao-
meperturbe.com.br/ -, no ar a 
partir desta terça-feira (16).

A lista vai ser única e atingi-
rá as principais empresas do 
setor: Algar, Claro/Net, Nex-
tel, Oi, Sercomtel, Sky, TIM e 
Vivo. Essas empresas tam-
bém deverão, nesse prazo, 

criar e divulgar amplamente 
um canal por meio do qual o 
consumidor possa manifestar 
o seu desejo de não receber 
ligações.

Segundo a Anatel, se uma 
pessoa solicitar a sua inclusão 
e continuar recebendo liga-
ções de oferta de bens e ser-
viços de telecomunicações, 
ele pode ligar para o número 
1331 e fazer uma reclamação. 
As sanções podem variar de 
advertência a multa de até R$ 
50 milhões.

Outra decisão da Anatel é 
que essas empresas não po-
derão mais efetuar ligações 
telefônicas com o objetivo de 
oferecer seus pacotes ou ser-
viços de telecomunicações 
para os consumidores que 
registrarem o número na lista 
nacional a ser criada.

As companhias vão ter de 
abrir canais para que seus 
clientes possam solicitar a 
inclusão no grupo, que passa-
rá a não poder mais receber 

ligações com ofertas de servi-
ços de telecomunicações. As-

sim, na prática, as empresas 
fi cam impedidas se oferecer 

seus produtos e serviços uti-
lizando o telemarketing.
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A cada dois minutos, um homem realiza 
procedimento estético no país, diz SBCP

De acordo com dados 
da Sociedade Brasilei-
ra de Cirurgia Plástica, 
a cada dois minutos, um 
homem faz um procedi-
mento estético. Preocu-
pados cada vez mais com 
a aparência, eles procu-
ram especialmente inter-
venções faciais. O Dia do 
Homem é comemorado 
no Brasil em 15 de julho. 
O objetivo é conscienti-
zar a população masculi-
na sobre os cuidados que 
deve tomar com a saúde.

Entre 2009 e 2019, a 
quantidade de cirurgias 

plásticas realizadas em 
homens quadruplicou. 
“Isso é reflexo do aumen-
to da expectativa de vida 
e do desejo de amadu-
recer sem sofrer com os 
efeitos do tempo”, diz 
o médico Juliano Souto 
Ferreira.

O cirurgião plástico 
ressalta que cada proce-
dimento possui uma in-
dicação específica. Dos 
12 tratamentos estéticos 
mais realizados por ho-
mens no Brasil, mais da 
metade é feita na região 
facial. 

A hipertensão arterial é 
uma doença crônica, de-
generativa e perigosa que 
atinge grande parcela da 
população brasileira. Co-
nhecida também como 
“pressão alta”, é mais co-
mum nos homens, porém 
pode acontecer com mu-
lheres, jovens, idosos e 
até mesmo em crianças. 
O fator genético contribui 
muito, mas a má alimenta-
ção, com o uso exagerado 
de sal, e o sedentarismo 
também contribuem.

“Em 95% dos casos a 
doença é genética. Por 
isso, na terceira ou quarta 
década de vida a pressão 
começa a subir. Ter hiper-
tensão, cedo ou tarde, de 
uma forma mais intensa 
ou mais fácil de se tratar, 

vai depender do estilo de 
vida. Por isso, muito antes 
de a pressão subir, se exis-
te um controle e cuidado 
da saúde, mesmo tendo 
fator genético, essa do-
ença pode se manifestar 
mais tarde”, explica o car-
diologista Celso Amodeu.

Quem sofre com a doen-
ça deve consumir apenas 
2 gramas de sal por dia, 
dividindo a porção entre 1 
grama no almoço e 1 gra-
ma no jantar. De acordo 
com a nutricionista Karin 
Klack, a preparação da re-
feição deve ser feita sem 
sal, colocando o ingre-
diente apenas na hora de 
comer.

“Não podemos esquecer 
que o sódio está presente 
em uma série de alimen-

tos, como os enlatados 
(milho, ervilha e molho 
de tomate), os embutidos 
(linguiça, salsicha, salame, 

presunto e mortadela). 
Deve haver muita mode-
ração no consumo destes 
alimentos”, afi rma.

Hipertensão: conheça os riscos da doença e como se prevenir
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- Lifi ting facial (Ritidoplastia)
É a cirurgia que promove o reposiciona-

mento das estruturas da face, eliminando 
a fl acidez e a pele excessiva. É recomen-
dado para homens que apresentam si-
nais de envelhecimento como rugas de 
expressão e excesso de pele deixando o 
paciente com aspecto cansado.

- Blefaroplastia 
(cirurgia das pálpebras)
Elimina o excesso de pele e gordura 

nas pálpebras superiores e inferiores, 
proporcionado um olhar mais descansa-
do e rejuvenescido.

- Preenchimento facial
Consiste na aplicação de ácido hialurô-

nico em regiões com sulcos, aperfeiço-
ando o contorno do rosto e dando um 
formato mais harmônico.

- Aplicação de toxina botulínica
Muito procurada para amenizar as ru-

gas e linhas de expressão.
- Lipoaspiração
Através de uma cânula, o cirurgião plás-

tico consegue tratar de maneira efi ciente 
o excesso de gordura nas regiões do ab-
dômen, dorso, culotes, parte interna das 
coxas, braços e papada, conferindo um 
contorno corporal mais harmonioso.

- Rinoplastia
Essa cirurgia visa tratar uma das regiões 

anatômicas mais importantes da face, o 
nariz. Responsável por ser um dos ele-
mentos que equilibram a beleza facial, é 
comum que pacientes insatisfeitos com a 
formato nariz se sintam constrangidos e 

incomodados. De uma anatomia peculiar 
e complexa, esse procedimento come-
ça antes mesmo do ato cirúrgico, onde 
o cirurgião plástico deverá entender as 
expectativas do paciente.

- Transplante Capilar
Além do transplante de unidade folicu-

lar, há também a técnica de extração de 
unidade folicular, um método onde os fo-
lículos capilares são retirados livremente 
de uma área doadora, sendo capaz de 
ser feito tanto pelo cirurgião quanto por 
um robô. Após a remoção, os enxertos 
são cuidadosamente preparados para a 
implantação e colocados para atingir o 
melhor ângulo, direção e padrão no local 
do enxerto.

- Mentoplastia
É um procedimento cirúrgico para re-

modelar o queixo utilizando implantes ou 
o osso. Muitas vezes, o cirurgião plástico 
pode recomendar a cirurgia do queixo 
juntamente com a cirurgia do nariz, de 
modo a atingir proporções faciais equili-
bradas - isto porque o tamanho do quei-
xo pode aumentar ou diminuir o tamanho 
percebido do nariz. Esta cirurgia ajuda a 
dar equilíbrio harmonioso de suas carac-
terísticas faciais para que se sinta melhor 
com a sua aparência.

- Otoplastia
A otoplastia é a cirurgia para correção 

das deformidades da orelha. Uma das 
mais comuns é a orelha em abano que 
causa grande transtorno psicossocial 
principalmente nas crianças em idade 

escolar. Essa cirurgia pode ser realizada 
com anestesia geral ou local, procedi-
mento que costuma durar entre uma ou 
duas horas.

- Prótese de peitoral
As próteses são feitas de silicone, mas 

não como uma prótese de mama. Elas 
são de silicone sólido, com afi nco que 
varia para imitar o tecido muscular. Os 
implantes mamários têm uma cápsula e 
são preenchidos. Por isso, são distintos 
visual e sensorialmente dos utilizados 
em homens.

- Prótese de panturrilha
A aplicação das próteses na panturrilha 

é relativamente simples. O procedimen-
to dura cerca de uma hora e o paciente 
mantém-se no hospital por 24 horas. O 
procedimento cirúrgico se baseia na in-
serção de uma prótese de silicone em 
gel na panturrilha. Ele é feito através de 
um corte na região posterior do joelho, si-
tuada na dobra posterior do joelho. É fei-
to uma “bolsa” ou descolado um espaço 
acima do músculo, então, é inserido o im-
plante e é realizada a sutura da incisão.

- Ginecomastia
A ginecomastia é o nome científi co 

dado ao crescimento anormal das ma-
mas nos homens. Essa alteração ocorre 
devido ao uso de certas medicações, 
drogas, anabolizantes, genética e a algu-
mas síndromes sexuais. Com a cirurgia 
para correção de ginecomastia é retirado 
o excesso de tecido glandular e/ou teci-
do gorduroso.

As preferidas dos homens no Brasil

Outra dica importan-
te é não pular o café 
da manhã, pois o jejum 
pode estimular tanto a 
hipertensão como o 
diabetes. “Além disso, 
ficar em jejum pode le-
var a uma redução na 
taxa do metabolismo 
e, com isso, dificultar a 
realização do trabalho 
e outras atividades do 
dia a dia, devido à bai-
xa oferta de energia”, 
explica a médica Elisa-
bete Almeida.

Manter os exercícios 
físicos regulares é im-

portante para que o 
paciente não chegue 
ao sobrepeso, sendo 
também uma forma de 
incentivo para adicio-
nar a alimentação sau-
dável na dieta. “Com a 
doença comecei a fa-
zer caminhadas leves 
e fui aumentando o 
ritmo. Já me sinto bem 
melhor. Aliada a uma 
nova alimentação, ba-
lanceada já consigo 
controlar a doença”, 
conta a dona de casa 
Maria de Fátima Cle-
mentino.

Jejum estimula doença 
e, também, o diabetes
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Placar da Previdência já 
conta com 42  dos 49 votos 
para aprovação no Senado

A reforma da Previdência 
ainda precisa passar por um 
segundo turno na Câmara dos 
Deputados, mas a maioria dos 
senadores se posiciona favo-
ravelmente à proposta que 
muda as regras para se apo-
sentar no Brasil. O Placar da 
Previdência, elaborado pelo 
jornal O Estado de S. Paulo, 
aponta 42 votos “sim” ao tex-
to, antes mesmo de ele chegar 
ao Senado.

O número representa mais 
do que a metade dos senado-
res, mas ainda está sete votos 
aquém do mínimo necessário 
para a aprovação de uma Pro-
posta de Emenda à Constitui-
ção na Casa, de 49 senadores.

Do total, 15 senadores pedi-
ram para se manifestar apenas 
quando o texto chegar ao Se-
nado, e 11 se disseram contrá-
rios à reforma da Previdência 
da forma como foi aprovada 
na Câmara. Sete não foram 

encontrados, um se declarou 
indeciso e quatro não quise-
ram responder.

Entre os 42 senadores que 
se manifestaram favoravel-
mente ao texto, é comum a 
defesa da inclusão dos Esta-
dos e municípios nas novas 
regras. Da forma como está o 
texto, a reforma fi xa uma nova 
idade mínima para se aposen-
tar - 65 anos para homens e 

62 anos para mulheres - que 
vai valer para quem entrar no 
mercado de trabalho. 

A nova idade valerá tanto 
para trabalhadores da iniciati-
va privada como para servido-
res públicos da União. No en-
tanto, depois de modifi cações 
na Câmara, o funcionalismo 
público estadual e municipal 
fi cou de fora.

Se os senadores alterarem o 

texto, a proposta precisa voltar 
à Câmara - o que atrapalharia 
o desejo do governo de vê-la 
promulgada na semana da Pá-
tria, em setembro. Para evitar o 
atraso, está sendo gestado um 
acordo para que a inclusão de 
Estados e municípios e even-
tuais mudanças sejam feitas 
em proposta paralela, que, de-
pois do Senado, voltaria para a 
análise dos deputados.

A reforma da Previdência, 
aprovada em primeiro turno 
na Câmara dos Deputados 
na semana passada, não é 
a que o governo gostaria e 
terá de ser rediscutida da-
qui a cinco anos, afi rmou 
nesta segunda-feira, 15, o 
vice-presidente Hamilton 
Mourão, em palestra de 
abertura de um evento na 
Fundação Getulio Vargas, 
no Rio. A abertura foi fecha-
da à imprensa. Um vídeo foi 
divulgado pela EBC, único 
veículo que pode acessar o 
auditório.

“Felizmente ela (reforma 
da Previdência) está enca-
minhada. Não da forma que 
nós governo gostaríamos, 
mas existe um aforismo 
no meio militar que diz: o 
ótimo é inimigo do bom. 
Vamos ter uma reforma 
boa, mas não uma reforma 
ótima. Daqui a cinco, seis 
anos, vamos estar discutin-
do novamente isso aí. Pode 
ter certeza disso”, disse o 
general. Ele comparou a re-
forma da Previdência a um 
gargalo pelo qual o Brasil 
tem de sair para ganhar es-

tabilidade.
Mourão disse que o ou-

tro passo para reduzir o 
desvio fi scal é a venda de 
estatais: “Vamos privatizar 
o que tiver que ser privati-
zado”. Além disso, o gover-
no seguirá sem fazer novas 
contratações. “Não vamos 
contratar ninguém até que 
a gente consiga equilibrar 
nossas contas”, afi rmou.

O vice também incluiu 
nesta agenda a reforma tri-
butária, com a desoneração 
da indústria, defendeu a 
abertura comercial do país 
e a adoção do voto distrital 
como forma de baratear as 
eleições.

Hamilton Mourão diz que ‘reforma 
da Previdência será boa, não ótima’
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7 milhões
de usuários*

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

O único jornal gratuito diário nas estações do Metrô

Carro novo  Celular
 super

moderno

Faculdade
do futuro

 

Comprinhas
do dia a dia

 Repaginada
no cafofo

 Apê dos
sonhos
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De Repente 30

Sem Lei

Globo, 13h59 13 
Going on 30. EUA. 
Comédia. Direção 
Gary Winick. Com 
Jennifer Garner, 
Mark Ru� alo. Em 
1987, maltratada pe-
los colegas na sua 
festa de 13 anos, 
garota sonha em 
ser adulta e acor-
da em 2004, com 

30 anos, como uma 
poderosa editora de 
revista de moda em 
Nova York. Contudo, 
logo se decepciona 
com o tipo de mu-
lher que se tornou 
e tenta recuperar o 
amor de seu ex-vi-
zinho de adolescên-
cia, que está para 
casar com outra.

SBT, 23h15 Se-
tup. EUA, 2011. Po-
licial. Direção: Mike 
Gunther. Com Bruce 
Willis, Curtis 50 Cent 
Jackson. Sinopse: 
Amigos planejam 
roubar um diaman-
te, mas o golpe aca-
ba em morte, quan-
do a traição mina a 
relação entre eles 
e tudo vai por água 
abaixo. Um de-
les não se confor-
ma com o fi nal des-

sa história e quer 
vingar-se. Os mais 
perigosos chefes 
da máfi a da cida-
de acabam envol-
vidos, para tomar 
de volta o dinheiro 
todo. Mas, quando 
ele fi nalmente fi ca 
frente a frente com 
seu amigo de lon-
ga data, se vê for-
çado a fazer uma 
escolha que pode 
mudar a sua vida 
para sempre.

Fotos: Divulgação

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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BANCO 47

CBD
CARME

NLUCIA
CURIOSAESC

LEALÇESU
TNAMORAIS

CU
RTAOCAPA

MAESTROMAÇ
Ã

N
OSUROIDO

RATADAOS
DECOTEARE

MEXERREMM
SENADORSP

T
IMOASIAR

NPL
ATALAO

CALZON
ESELV

A

OCEANICAS

Peça do 
amorte-
cedor do

automóvel

Base do
crime de
calúnia
(Jur.)

(?) Vargas:
durou de
1930 a

1945 (BR)
Altar-(?):
o prin-

cipal da
catedral

Comando
que fecha 
o aplicativo
(Inform.)

Indife-
rentes às

regras
éticas

A décima
segunda

letra
grega

Fruto que 
simboliza 
Nova York

Desgasta-
do (pop.)

Medida
agrária
igual a
100 m2

Um dos
filhos de

Gade
(Bíblia)

Apresen-
tador do
''Brasil 

Urgente''
(?)

Guinness,
ator

britânico
Continente
onde ocor-

rem as
monções

O "reino"
de Tarzan 

(Lit.)

(?)-tse,
filósofo

Sétima no-
ta musical 

Roentgen
(símbolo)
Posição do
basquete

Planta 
de xampus
Embalagem
reciclável

Praias (?): sofrem
grande influência 

das marés

(?) imateriais: os
"produtos" do setor 
de serviços (Econ.)

Antigo
cargo de
Roberto
Minczuk
na OSB

Mar, em
francês

São Paulo
(sigla)

Honesto 
e sincero

(?)-me-
tragem:

filme com 
menor 

duração

Sem conte-
údo (fem.)
Guardiã 

de órfãos

Amarrada
A (?): de
modo se-
melhante

Tipo de
pizza

recheada
como um

pastel

Político da
Câmara

Alta
Órgão que
produz os
linfócitos 
T (Anat.)

Necessi-
tados

Recorte
litorâneo

Filho, em
inglês

Gesto de
saudação

Bisbilho-
teira

Atenuador

Ornato 
estereotipadamente femininoPresidiu o

STF (2016-
2018)

Tem como uma de
suas manifestações
literárias a poesia

de cordel

Sacudir

Abertura 
impensável
na veste 

tradicional
da muçul-

mana

3/eri — esc — mer — son. 4/timo. 7/calzone. 10/dissipador.

[ novelas ] 

Malhação -
Toda Forma de 
Amar

Rita e Lígia se 
enfrentam, e a jovem 
deixa o hospital. 
Lígia confessa a Joa-
quim que sentiu que 
Rita realmente se 
preocupa com Nina. 
Carla questiona Rita 
sobre o pai de sua 
fi lha. Marco e Cléber 
discutem por causa 
de Góis.

 

Órfãos da Terra
uleika conversa 

com Cibele sobre Al-
meidinha. Fauze liga 
para Dalila, que se 
desespera e procura 
Paul. Laila revela 
à família que Jamil 
terá que se casar 
com Dalila. Jamil se 
diverte com Raduan. 
Dalila descobre o en-
volvimento de Paul e 
Fauze. Robson vai ao 
encontro de Paul, e 
Lurdes se preocupa.

Verão 90
Mercedes manda 

Marta chamar a 
polícia para prender 
Andreas, mas ele 
consegue escapar. 
Janaína pede Rai-
mundo em casamen-
to.Ticiano adora a 
pintura que Gisela 
faz em seu corpo.
Patrick não nota o 

clima entre Gisela e 
Ticiano. Álamo avisa 
aos funcionários 
que terá que fechar 
a Top Wave. João 
recebe a orientação 
da emissora para 
entrevistar Manu no 
Onda Cavada. 

A Dona do Pedaço 
Camilo acusa Vivi 

de traição. Vivi deixa 
a igreja com Chicle-
te. Rock desconfi a 
de que Sabrina está 
envolvida com um 
homem rico. Josiane 
fala sobre a relação 
de Vivi e Chiclete 
para Maria da Paz. 
Josiane e Régis 
sentem ciúme um 
do outro. Fabiana 
procura Camilo e o 
beija. Camilo humilha 
Fabiana, que jura se 
vingar do rapaz.

Jezabel
Acabe e os solda-

dos israelitas atacam 
o acampamento sírio 
e eles se desespe-
ram e fogem. Acabe 
comemora a vitória 
sobre os sírios e bebe 
vinho. Barzilai volta 
para casa e é recebi-
do por Queila e Ba-
ruch. Baruch chama 
Barzilai de pai e ele 
se emociona. Samira 
se surpreende ao ver 
Miguel que também 
voltou da guerra. 

As Aventuras 
de Poliana

Marcelo vai até a 
casa de Pendleton, 
e logo na entrada, 
percebe que há algo 
estranho acontecen-
do. Sergio descobre 
que existem outros 
HQs de Vetherna 
com a continuação 
da história. Sem luz, 
Luigi, Filipa, João e 
Yasmin bricam de 
verdade e desafi o. 
Nadine conta que 
ela e Sergio traba-
lham na O11O e os 
dois são expulsos do 
Clube Geek

Topíssima
André vai até a 

casa de Rafael e diz 
que precisa revistar 
o local para saber se 
Jandira esteve por 
lá. Paulo Roberto, 
preocupado com 
todo o dinheiro 
escondido em sua 
mansão, questiona 
a presença do dele-
gado. Em conversa 
com Gabriela, Bruno 
diz ter motivos para 
não gostar de Rafael.

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

virgem

Você vai se sentir 
distraído e desmoti-
vado. Seu bom sen-
so está em baixa. 
Mas você está em 
sua melhor forma 
psicológica! Seria 
uma boa ideia fazer 
uma atividade de 
lazer não-física.

Você vai ver clara-
mente quais são as 
intenções de algu-
mas pessoas. Você 
vai ter que descobrir 
quais são as suas, 
mas não se esqueça 
de mostrá-las. Você 
está tendo problemas 
para manter o ritmo.

Você vai estar 
muito disposto a 
trabalhar em equipe 
porque gosta de se 
sentir útil. Você pre-
cisa relaxar e ouvir 
mais as suas necessi-
dades básicas; deixe 
passar qualquer 
orgulho desmedido. 
Durma mais.

Deixe-se guiar pela sua 
intuição. Ela não vai lhe 
decepcionar, apenas se 
faça as perguntas certas. 
Você poderia fazer 
algumas mudanças nos 
seus hábitos alimentares 
para ter equilíbrio.

O ambiente hoje es-
tará um pouco austero, 
mas você vai fazer de 
tudo para melhor isso. 
Você está sobreca-
regado. Você precisa 
perceber isso e tomar 
providências para 
resolver o problema.

Sua rotina vai pare-
cer menos complicada 
e é de seu interesse 
sair ileso. O estilo de 
vida sedentário não lhe 
agrada, você precisa 
estar em movimento. 
Retomar o esporte 
seria aconselhável e 
lhe daria força.

Você deveria se-
guir a sua intuição 
e não questionar 
tudo sempre. Dê-se 
pausas durante o 
dia. Você precisa 
voltar atrás conside-
rando o seu estado 
nervoso.

áries libra

escorpião

aquário

peixes

gêmeos

leão

Você será livre 
para agir como qui-
ser hoje. Atividades 
financeiras são 
muito favoráveis. 
Sua mente está bor-
bulhando e você vai 
encontrar todos os 
tipos de coisas para 
fazer. Seja sensato.

Sua capacidade de se 
adaptar às mudanças 
será destacada. Seria 
bom permanecer aber-
to às diferentes opções 
que se apresentam 
para você. Suas emo-
ções reprimidas irão 
afetar a sua digestão 
- certifi que-se de evitar 
alimentos picantes.

sagitário

Suas iniciativas terão 
repercussões positi-
vas. Você está prepa-
rado para enfrentar 
obstáculos, a moral 
é boa ao seu redor e 
você será efi caz com 
resultados tangíveis.

capricórnio

Você está bem 
psicologicamen-
te. Aproveite isto 
pedindo o que você 
merece, faça valer os 
seus direitos. Você 
precisa se mexer e 
tudo vai dar certo.

câncer

Hoje é um dia para 
aproveitar. Você tem um 
talento para se insinuar 
e seu charme vai abrir 
todas as portas! Se 
você fi zer um esforço 
consistente para mo-
derar sua impaciência, 
você será um vencedor. 

touro
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   EMPREGOS 
 PRECISA-SE 

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

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

 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. 

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 /    

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.

PRECISANDO 
DE

DINHEIRO?

PRECISANDO 
DE

DINHEIRO?

Confi ra 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

INSCRIÇÕES
ABERTAS

2019
PROJETO SOCIAL

Ligue:

5083-1684
94087-6900

e faça sua inscrção

A PREÇO DE CUSTO

CIRURGIA DE IMPLANTE

APENAS 12 VAGAS
TRIAGEM COM

HORA MARCADA

CRÉDITO PRÉ APROVADOS!

CRÉDITOS DE ATÉ R$ 800.000,00

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

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

plástica e outros empreendimentos

PLANTÃO NOS
FINAIS DE SEMANA!

SEM CONSULTA AO 
SPC E SERASA!

SEM TAXA
ANTECIPADA!

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

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

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

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.

MÁQUINA DE COSTURA

DOMÉSTICA E INDUSTRIAL

VENDE-SE

GALONEIRA, RETAS, 
OVERLOQUE E
INTERLOQUE

TODAS REVISADAS, 
COM MOTOR

SILENCIOSO BIVOLT 
PRONTA PARA
TRABALHAR.

2091-6934
97338-0445

 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 

 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 

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.

AMANDA 
COROA

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

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

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

Rua Vergueiro nº170
(Estação São Joaquim)

ESPAÇO
VERGUEIRO

A descontração
você encontra

aqui no
paraíso das

ninfetas.

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

 NEGÓCIOS 
 DINHEIRO 

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

 OPORTUNIDADE 

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

 SERVIÇOS 
 ESOTERISMO 

 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 

 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. 

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

 MASSAGISTA EVA COM-
PLETA 
 Com local próx ao Me-
trô Guilhermina Espe-
rança F:95496-7601 
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A Companhia do Me-
tropolitano preparou uma 
semana inteira de ativida-
des gratuitas para entreter 
passageiros de todas as 
idades, entre os dias 15 e 
19 deste mês. Das 12h às 
17h, a estação Tatuapé, da 
Linha 3-Vermelha, recebe-
rá o evento denominado 
“Férias no Metrô”.

Vale destacar que as 
crianças terão diversão 
garantida com apresen-
tações de teatro infantil, 
circo, fanfarra e ofi cina de 
origami. Já os adultos po-
derão participar das aulas 
de dança, amarração de 
lenços e de ações rela-
cionadas à saúde, como 
dicas de nutrição, higiene 

bucal e massagem.
Além disso, na segunda, 

quarta e sexta-feira, três 
bandas formadas por fun-
cionários do Metrô inter-
pretarão clássicos do rock 
nacional, internacional e 
músicas autorais. Todas 
as atividades serão rea-
lizadas no mezanino da 
estação.

O padre Marcelo Ros-
si falou, em vídeo trans-
mitido em seu canal no 
YouTube na manhã desta 
segunda, 15, sobre seu 
estado de saúde, após ter 
sido empurrado enquanto 
celebrava uma missa no 
último domingo, 14. 

“Fui salvo. Foi milagre”, 
afi rmou.

“Muitos sabem do que 
aconteceu ontem e eu 
só posso dizer: obrigado, 
senhor, e obrigado, mãe 
[olha para a imagem de 
Maria]. Porque ela passou 
na frente. Não estaria aqui 
hoje, confesso a vocês”, 
começou o padre, falando 
sobre o tema.

Pouco depois, Marcelo 
Rossi falou sobre seu es-
tado de saúde: “Fui salvo. 
Foi milagre. Não bati a ca-
beça. Todos sabem que 
eu tenho problema na co-
luna. Não tocou a coluna. 
Machucou muito a perna, 

mas, só [posso] agrade-
cer a Deus. Amém. Estou 
ótimo.”

O padre ainda fez uma 
brincadeira com a sigla de 
“boletim de ocorrência”, 
termo usado para regis-
trar uma queixa sobre a 
agressão na delegacia.

“Ontem eu fi z um B.O.. 

Padre, que B.O.? Bíblia e 
oração. Se alguém fi zer 
calúnia contra você, faça 
o maior B.O.: Bíblia e ora-
ção. Esse é o melhor bole-
tim de ocorrência. E onde 
é a delegacia? Capela. Ao 
bom entendedor, meia 
palavra basta”, concluiu o 
sacerdote.

Estação Tatuapé recebe diversas 
atividades do ‘Férias no Metrô’

‘Foi milagre. Não bati a cabeça’, diz 
padre Marcelo Rossi após empurrão

Mulheres ganham destaque na nova 
temporada do programa ‘Som do Vinil’

Teve início nesta segunda-
-feira, 15, a nova temporada 
do programa Som do Vinil, 
que é comandado pelo mú-
sico e pesquisador Charles 
Gavin. Esta será a 13ª edição 
do programa, que ocupa o ho-
rário das 23h, do Canal Brasil, 
e, desta vez, trará novas histó-
rias da música brasileira, ago-
ra sob a ótica das mulheres. 

A ideia é ir além da sono-
ridade, propondo uma dis-
cussão sobre questões de 
gênero, preconceitos e re-
sistência. Ao todo, 27 artistas 
foram entrevistadas, interca-
lando nomes consagrados 
com outros da nova geração, 
sendo Gal Costa a primeira 
da série. 

Mas o programa terá tam-
bém Letrux, Elza Soares, 
Joyce, Sandra de Sá, Doris 
Monteiro, Roberta Sá, Zé-
lia Duncan e Leny Andrade, 
entre outras. Gavin falou à 
reportagem sobre essa nova 
fase da atração.

Desde o início, o progra-

ma pretende reverenciar no-
mes da nossa música?

O Som do Vinil procurou, 
nestes anos todos, mapear 
e retratar a diversidade da 
música brasileira e de seus 
personagens, em suas ver-
tentes, em suas diversas épo-
cas. O convite para apresen-
tar o Som do Vinil partiu do 
Canal Brasil - queriam criar 
um programa que retratasse 
discos relevantes da música 
brasileira e, claro, resgatar as 
histórias por trás de sua pro-
dução e de seu repertório.

Como é colocar a mulher 
na música como foco?

Nesta temporada, discuti-
mos e refl etimos vários as-
suntos além da música, que 
envolvem a vida da mulher, 
sua carreira e seus desafi os. 
E, na história de cada con-
vidada, há pelo menos um 
momento em que o machis-
mo estrutural das pessoas se 
revela, se coloca com toda 
sua truculência e ignorância. 
Por outro lado, num olhar 

mais abrangente, a música 
brasileira se revela, compos-
ta, gravada, tocada e cantada 
por nossas mulheres.

Você escolheu as convida-
das? Qual foi o critério?

A ideia do elenco 100% femi-
nino partiu de mim. A monta-

gem do elenco de convidadas 
passou pela relevância artística 
e histórica, no painel de nossa 
música e também pela dispo-
nibilidade de agenda. E, dentro 
disso, procuramos a diversida-
de - do choro ao rock, da bossa 
ao samba, da MPB à música 

black brasileira, e por aí vamos.
Como vê a mulher no meio 

musical?
Há tempos, sou um apre-

ciador obstinado de nossas 
cantoras, desde as consa-
gradas, da década de 40, 
até hoje, como aquelas que 

estão chegando. Vejo com 
muita esperança o papel da 
mulher brasileira nas artes e 
na sociedade brasileira em 
geral, sobretudo, conside-
rando o preocupante quadro 
socioeconômico cultural de 
nosso país hoje.
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