
Metrô terá câmeras que
fazem o reconhecimento
facial em São Paulo

Detran.SP fecha o cerco
contra os ‘hospedeiros’
de pontos na carteira de 
motorista em todo estado
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PDT suspende Tabata e 
mais 7 ‘infi éis’ por votos 
pró-reforma Previdência
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Contrata SP terá mais de 1.000 vagas de emprego nesta 5a
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Bolsonaro vai liberar o saque 
de até 35% do saldo do FGTS
O presidente Jair Bolsonaro afi rmou nesta quarta-feira (17), na Argentina, que o governo deverá anunciar ainda nesta 
semana detalhes sobre a proposta de liberação de saques de contas ativas do FGTS e do PIS-Pasep Pág. 08

APLICATIVO: A atriz Bruna Marquezine usou os stories de seu Instagram para negar os 
boatos de que estivesse usando um “aplicativo de relacionamento para ricaços” Pág. 09
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O presidente Jair Bolsonaro está na 
Argentina participando de encontro

Prefeitura troca o piso do 
Anhangabaú e estuda
mais concessões na
região central da capital

 Pág. 06



OPINIÃO2 São Paulo, quinta-feira, 18 de julho de 2019 Para anunciar ligue: (11) 2823-0800

[ Cena do dia ]

A prática da cidadania é um 
compromisso diário em uma 
sociedade que busca renova-
ção. O apreço que temos pelo 
espaço onde vivemos com a 
nossa família, também faz par-
te das ‘atribuições’ de um ci-
dadão. Quando zelamos pela 
nossa casa, nosso bairro, nos-
so quintal, nos sentimos como 
pertencentes a tal ambiente. 
Desta maneira, aumentamos 
a solidariedade, além de espa-
lhar e incentivar as boas práti-
cas. Normalmente, a tendên-
cia é que as pessoas não se 
falem, especialmente quando 
vivem em prédios com várias 
torres e andares e com funcio-
nários para manter a ordem do 
empreendimento.

Ocorre que muitos dos nos-
sos cuidados precisam ultra-
passar os portões de casa e 
dos edifícios. Quando saímos 
para os compromissos, tam-
bém podemos observar o en-
torno a fi m de detectar o que 
está errado e o que pode ser 
modifi cado, mesmo que isso 
exija uma ligação para um ór-
gão público para pedir auxílio. 
Muitas vezes, situações erra-
das, como buracos no asfalto, 
ruas com iluminação precária e 
lixo espalhado tornam-se fatos 
banais. Contudo, é imprescin-
dível se indignar e agir como 
parceiros do Poder Público, 
corrigindo as falhas, ou seja, 
cobrando de quem deve fazer.

Esses e outros problemas li-
gados à zeladoria da cidade, 
como bagunça, interferem na 
segurança pública também, 
uma área fundamental e que 
requer a participação de to-

dos. Algo que funciona muito 
bem nessa área são progra-
mas diversos cujas fi nalidades 
são de unir pessoas no com-
bate à violência.

Um exemplo que gosto de 
citar é o Projeto “Vizinhan-
ça Solidária”, que nasceu em 
2009, na zona sul da capital 
e foi ganhando força até no 
Interior. Funciona assim: os 
residentes de um bairro ou re-
gião trocam informações entre 
si com o objetivo de prevenir 
assaltos: condomínios e casas, 
em parceria com a polícia, se 
comunicam de modo que to-
dos estejam em alerta diante 
de atitudes suspeitas.

Uma estimativa da polícia 
mostra que em alguns bairros 
de São Paulo, a incidência de 
crimes patrimoniais caiu pela 
metade. O que muda são ape-
nas os dizeres que constam 
em pequenas placas, que va-
riam e podem ser conhecidos 
ainda como “Meu vizinho está 
de olho”. Quem participa, tem 
uma placa fi xada na porta de 
casa – mostrando que ali ocor-
re uma integração em prol da 
segurança.

Não podemos ser indiferen-
tes com o que acontece na 
nossa vizinhança. Um primei-
ro passo é conhecer o vizi-
nho, frequentar os Conselhos 
Comunitários de Segurança 
e conhecer o policial de sua 
região. Isso é um modelo de 
polícia comunitária, que co-
nheci bem no Japão e uso até 
hoje no meu dia a dia. A polícia 
tem o dever de trabalhar pela 
segurança, mas ninguém faz 
nada sozinho.

Compromisso com 
o espaço público

Coronel Alvaro Camilo

Artigo
Secretário Executivo da Polícia Militar

[ opinião ]

 Figueira sob risco

Vista de obra no entorno da árvore mais antiga da capital paulista, Figuei-
ra das Lágrimas, no bairro do Sacomã. A árvore corre sérios riscos devido 
à falta de zeladoria especializada. É possível perceber cortes nas raízes
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Deu sorte hoje?
Mega Sena

Concurso n° 2170
17/07/2019
10 - 21 - 24 - 36 - 38 - 51

 
Lotofácil

Concurso n° 1841
17/07/2019 
01 - 02 - 03 - 04 - 06
07 - 08 - 11 - 12 - 13
17 - 18 - 21 - 22 - 25

Lotomania
Concurso n° 1987 
16/07/2019
00 - 03 - 11 - 13 - 18
19 - 21 - 31 - 37 - 42
43 - 44 - 50 - 53 - 57
68 - 69 - 78 - 92 - 98

Dupla Sena
Concurso n° 1961
16/07/2019
Primeiro sorteio 
16 - 17 - 26 - 27 - 28 - 33
Segundo sorteio
01 - 04 - 06 - 10 - 11 - 12

Federal
Extração n° 05406
17/07/2019

Prêmios Principais
Prêmio Bilhete  Valor (R$)
1º   93446          500.000,00
2º  74821              27.000,00 
3º  10062             24.000,00
4º  48120              19.000,00
5º  55837              18.329,00

CARTA DO LEITOR

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

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

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

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

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

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

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

MEC lança o programa
'Future-se', em Brasília

O Ministério da Educa-
ção (MEC) anunciou nesta 
quarta-feira, 17, um plano 
que prevê um aporte de R$ 
102,6 bilhões para as univer-
sidades federais, menos da 
metade do recurso (R$ 50 
bilhões) vindos do orçamen-
to público 

A principal aposta do pro-
grama, batizado de "Future-
-se", é a formação de um 
funding que envolve o pa-
trimônio da União, fundos 
constitucionais, leis de in-
centivos fi scais, recursos de 
cultura (Lei Rouanet) e até 
fundo de investimento imo-
biliário. O recurso para o pro-
grama virá de quatro fontes, 
segundo o MEC.
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Descontos de até

no Complexo Tatuapé

MARCO

LUQUE

18 a 21 de julho
julhoblack.com.br

APLICATIVO PROMO AD SHOPPING*

Baixe o app e aproveite os benefícios 

exclusivos do Julho Black.

* Disponível para Android e IOS
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Contrata SP terá 50 empresas e mais de 
mil vagas para pessoas com defi ciência

A Prefeitura de São Pau-
lo realiza nesta quinta-fei-
ra (dia 18) a 7ª edição do 
Contrata SP voltado para 
a empregabilidade de pro-
fi ssionais com defi ciência 
e reabilitados do INSS. O 
atendimento gratuito ocor-
rerá na Universidade Ma-
ckenzie - Prédio 30, região 
central, das 9h às 17h e 
contará com mais de 1.000 

vagas ofertadas por cerca 
de 50 empresas.

Os candidatos a uma 
recolocação profi ssional 
terão acesso a empresas 
de diversos segmentos 
como Starbucks, Caoa, 
Latam, CIEE, Hospital Ale-
mão Oswaldo Cruz, Viação 
Metrópole Paulista, Unisys, 
Paineiras Soluções Profi s-
sionais, Cervejarias Kaiser 

Brasil, Grupo Fleury, entre 
outras.

Há oportunidades para 
todos os níveis de escolari-
dade, incluindo ensino téc-
nico e estágios. Os salários 
variam entre R$ 533 (para 
aprendizes em supermer-
cados) a R$ 5.000, na área 
de enfermagem.

Os candidatos ainda po-
dem participar da seleção 

para 30 oportunidades de 
coordenadores de restau-
rante, que exige o ensino 
médio completo e pelo me-
nos seis meses na função. 
Outras 30 posições estão à 
disposição para atuar como 
recepcionista em sistema 
de escala, com salário de 
R$ 1.195.

O Contrata SP traz tam-
bém 44 vagas para quem 
está cursando ou possui o 
ensino superior completo. 
Há cargos gerenciais nas 

áreas comercial e de tecno-
logia, assim como na cate-
goria de analistas de recur-
sos humanos. marketing e 
de fi nanças.

Os interessados devem 
comparecer com currículos 
e documentos pessoais (RG, 
CPF, Carteira de Trabalho, 
laudo ou certifi cado de reabi-
litação profi ssional). Também 
é possível fazer um cadastro 
prévio para evitar fi las no dia 
pelo site: www.bit.ly/Contra-
taSP7candidatos .

Serviço: 
Contrata SP 7ª Edição
Local: Universidade Ma-

ckenzie - Prédio 30 (Mack-
grafe)

Endereço: Rua da  Conso-
lação, 930 (próximo ao metrô 
Higienópolis – Mackenzie)

Horário:  9h às 17h
Inscrições candidatos: 

www.bit.ly/ContrataSP7can-
didatos

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

Diante da queda acentuada 
de temperaturas em São Pau-
lo, equipes da Secretaria de 
Subprefeituras, em parceria 
com colaboradores da Secre-
taria Municipal de Assistência 
e Desenvolvimento Social 
- SMADS (SMADS), entrega-
ram, no fi m da noite passada 
e início da madrugada hoje, 
cobertores às pessoas em 
situação de rua nas regiões 
da Sé, Mooca, Vila Mariana, 
Pinheiros e Lapa.

A Operação Baixas Tempe-
raturas, que ocorre em toda 
a cidade, segue até o dia 20 
de setembro e é intensifi cada 
sempre que a temperatura 
atinge um patamar igual ou 
inferior a 13º ou sensação tér-
mica equivalente.

Para solicitar ajuda a pesso-
as que necessitem de abor-
dagem ou encaminhamento 
aos Centros Temporários de 
Acolhimento nas noites frias, 

qualquer pessoa pode ligar 
no 156.

A Secretaria de Assistência 
de Desenvolvimento Social 
(SMADS) informa que durante 
a Operação Baixas Tempera-
turas desta noite e madruga-
da (17) foram realizadas 326 

abordagens a pessoas em 
situação de rua, que resulta-
ram em 271 encaminhamen-
tos para centros de acolhidas 
municipais e 55 recusas. 

Atualmente, a SMADS pos-
sui 148 serviços para popu-
lação em situação de rua 

e aproximadamente 22 mil 
vagas, sendo 18.411 de aco-
lhimento. A rede também 
conta com 128 Serviços de 
Acolhimento Institucional 
para Crianças e Adolescentes 
(SAICAs), que juntos disponi-
bilizam 2.335 vagas.

Em madrugada de frio, prefeitura distribui 
cobertores a pessoas em situação de rua
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Teve início nesta terça-feira 
(16) a campanha “Meias que 
aquecem o coração”, inicia-
tiva da CPTM para ajudar a 
população carente a enfren-
tar o frio. Até o dia 31 deste 
mês, a CPTM vai recolher as 
meias e entregará à Puket, 
empresa de confecção que 
as transformará em cober-
tores para serem doados a 
moradores de rua.

Na Linha 7-Rubi, há postos 
de coleta nas estações Fran-
co da Rocha e Francisco 
Morato. Na Linha 8-Diaman-
te, participam Carapicuíba e 
Palmeiras-Barra Funda. Na 
Linha 9-Esmeralda, as peças 
podem ser levadas às esta-
ções Hebraica-Rebouças e 
Granja Julieta.

Já na Linha 10-Turquesa, 
participam as estações São 
Caetano do Sul e Santo 
André. As estações Guaia-
nases e Suzano, da Linha 
11-Coral, e Itaim Paulista e 

Jardim Helena-Vila Mara, 
da Linha 12-Safi ra, também 
arrecadarão as peças. Na 
Linha 13-Jade, as estações 
Engenheiro Goulart e Guaru-
lhos-Cecap contribuem com 
a campanha.

Postos de recolhimento
– Linha 7-Rubi: Franco da 

Rocha e Francisco Morato
– Linha 8-Diamante: Ca-

rapicuíba e Palmeiras-Barra 
Funda

– Linha 9-Esmeralda: He-
braica-Rebouças e Granja 
Julieta

– Linha 10-Turquesa: São 
Caetano do Sul-Prefeito Wal-
ter Braido e Prefeito Celso 
Daniel-Santo André

– Linha 11-Coral: Guaiana-
ses e Suzano

– Linha 12-Safi ra: Itaim Pau-
lista e Jardim Helena-Vila 
Mara

– Linha 13-Jade: Enge-
nheiro Goulart e Guarulhos-
-Cecap

‘Meias que aquecem o coração’ 
segue vai até próximo 
dia 31 nas estações da CPTM

As ações nas zonas oes-
te, leste, sul e centro já 
receberam mais de 3.600 
inscritos, sendo que 400 
já foram contratados. Se-
gundo dados do Censo 
2010 do IBGE, na cidade 
de São Paulo vivem quase 
2,8 milhões de pessoas 
com defi ciência. Dentre 
elas, 500 mil fazem parte 
da população economi-

camente ativa e apenas 
42,8 mil estão emprega-
das com contrato formal.

Com o intuito de au-
mentar este número, foi 
sancionada em 1991 a Lei 
de Cotas (Lei Federal nº 
8.213). A legislação exi-
ge que as empresas com 
mais de 100 funcionários 
destinem de 2% a 5% dos 
postos de trabalho para 

pessoas com defi ciência, 
porém, esse percentual 
nem sempre é cumprido. 

O profi ssional com defi ci-
ência que não tiver a cartei-
ra de trabalho não precisa 
se preocupar. O CATe tam-
bém realizará no evento 
a emissão da carteira de 
trabalho na primeira ou se-
gunda via para pessoas a 
partir de 14 anos de idade. 

Ações já receberam mais de 3,6 
mil inscritos e 400 contratações
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SEJA PARA SUA CASA OU
LOCAL DE  TRABALHO, AQUI VOCÊ 

ECONOMIZA DE VERDADE.
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DE VERDADE.

SÃO PAULO: AV. DO ESTADO, 6.313 - MOOCA - (PRÓXIMO À PRAÇA ALBERTO LION)
PRAIA GRANDE: AV. MINISTRO MARCOS FREIRE, 1.500 - JD. GLÓRIA

#SorrisoMax



SÃO PAULO São Paulo, quarta-feira, 6 de junho de 2018 Para anunciar ligue: (11) 2823-0800São Paulo, quinta-feira, 18 de julho de 2019 Para anunciar ligue: (11) 2823-08006

Metrô de São Paulo terá câmeras 
que fazem reconhecimento facial

A Companhia do Metropo-
litano de São Paulo (Metrô) 
abriu edital de licitação para 
implantação de um novo 
sistema de monitoração ele-
trônica por imagens para 
as Linhas 1-Azul, 2-Verde e 
3-Vermelha. O projeto inclui 
funções de inteligência, como 
reconhecimento facial. O 
edital foi publicado no Diário 
Ofi cial do Estado no dia 28 de 
junho e as empresas interes-
sadas pela licitação terão de 
entregar as propostas até o 
dia 20 de agosto.

O projeto deve contemplar 
fornecimento, instalação e 
testes de equipamentos de 
imagem com alta capacidade 
para o monitoramento das 
instalações do Metrô, como o 
Centro de Controle Operacio-
nal (CCO), as vias, as estações 
e os pátios Jabaquara (Linha 1), 
Tamanduateí (Linha 2), Itaque-
ra e Belém (ambos na Linha 3).

De acordo com o Metrô, o 
novo sistema de monitora-
mento será totalmente digital 
e tem como objetivo a melho-

ria e ampliação da segurança 
operacional do sistema com o 
aumento do parque de câme-
ras. Nele, a companhia usa, 
como referência de orçamen-
to para o projeto, o valor de 
R$ 69 milhões. As propostas 
serão apresentadas por em-
presas ou consórcios no dia 
20 de agosto.

Além do reconhecimento 
facial, o sistema terá identifi -
cação e rastreamento de ob-
jetos e detecção de invasão 
de áreas. Ele terá uma auto-
nomia de 30 dias para arma-
zenamento de imagens.

Além das câmeras novas, a 
compra vai contemplar a ela-
boração do projeto, o forne-

cimento, instalação e testes 
de equipamentos de imagem 
com alta capacidade para as 
instalações do Metrô. Hoje, 
o monitoramento é feito com 
câmeras analógicas e outras 
digitais. Nem todas estão 
integradas aos centros de 
controle operacional (CCOs), 
segundo o Metrô.

A Prefeitura de São Paulo 
está estudando um novo 
pacote de concessões de 
prédios públicos para a 
área no entorno do Vale 
do Anhangabaú, no centro 
da cidade. A ideia é via-
bilizar um programa per-
manente de manutenção 
do espaço, que está em 
obras. Além de assumir lo-
cais subutilizados, como a 
Galeria Prestes Maia, que 
liga o Anhangabaú à Praça 
do Patriarca, o gestor tam-
bém poderia fazer shows e 
eventos no vale. Em troca, 

fi caria encarregado de ze-
lar por toda a área.

As obras para revitaliza-
ção estão em andamento. 
O piso dos antigos jardins 
do Anhangabaú já foram 
retirados. A prefeitura deve 
instalar um novo calçamen-
to, sistema de iluminação e 
chafariz, além de construir 
13 quiosques, que também 
serão terceirizados. 

A expectativa é que a 
obra fi que pronta em ju-
nho do ano que vem, a 
tempo de ser apresentada 
pelo prefeito Bruno Covas 

(PSDB) em sua campanha 
para reeleição. A obra está 
orçada em R$ 80 milhões. 
O projeto que Covas deci-
diu tocar havia sido formu-
lado pela gestão de Fer-
nando Haddad (PT).

Por essa revitalização, 
paralelamente à reforma 
e à concessão do Anhan-
gabaú, passa ainda obras 
de requalifi cação no calça-
dão do centro, no Largo do 
Arouche e os Parques Au-
gusta e Minhocão, além da 
concessão do terraço do 
Edifício Martinelli, primeiro 

arranha-céu de São Paulo. 
Por meio de nota, a pre-

feitura informou ainda que 
“a proposta de renovação 
do Vale alavanca não so-
mente a discussão das 
formas de uso e da recu-
peração das estruturas 
ambientais do espaço pú-
blico, mas também renova 
a infraestrutura do Centro”, 
e que o projeto “é parte 
integrante de um sistema 
de renovação dos espaços 
voltados para pedestres 
em conjunto diversas ou-
tras ações em andamento”.

Prefeitura troca piso do Anhangabaú e estuda mais concessões

O Ministério Público de 
São Paulo denunciou 19 in-
tegrantes de movimentos 
por morada, em São Paulo, 
alegando que eles cobram 
aluguel de habitantes de 
imóveis invadidos, além 
de os denunciarem por 
supostamente extorquir os 
ocupantes dos imóveis em 
casos de inadimplência. A 
denúncia é do promotor 
Cássio Conserino. Os mo-
vimentos sociais, no en-
tanto, reclamam que está 
ocorrendo perseguição e 
criminalização aos movi-
mentos.

A denúncia é resultado 
de uma investigação que 
começou após o incêndio 
e o desabamento do edifí-
cio Wilton Paes de Almei-
da, ocorrido em maio do 
ano passado, no Largo do 
Paissandu, no centro de 
São Paulo. Sete pessoas 
morreram com o incêndio 
e desabamento do prédio.

Segundo o ministério, 
testemunhas afi rmam que 

pagavam um valor mensal 
entre R$ 150 e R$ 400 aos 
integrantes dos movimen-
tos sem-teto e que havia 
também ameaças e agres-
sões aos que atrasavam 
o pagamento das taxas. 
Além disso, as testemu-
nhas dizem que pagavam 
taxas de manutenção dos 
edifícios e, ainda, suborno 
a fi scais.

No dia 24 de junho deste 
ano, uma operação da Po-
lícia Civil prendeu quatro 
integrantes de movimen-
tos de moradia, por sus-
peita de extorsão. 

Na operação, foram pre-
sas Ednalva Silva Franco 
Pereira, Sidney Ferreira 
Silva, Janice Ferreira Silva 
(a Preta) e Angelica dos 
Santos Lima. Janice e Sid-
ney são fi lhos de Carmen 
Silva, líder do Movimen-
to Sem Teto do Centro 
(MSTC), que neste ano foi 
processada por extorsão, 
processo no qual foi ino-
centada.

MP denuncia integrantes 
de movimentos sem teto 
por extorsão na capital
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Detran.SP fecha cerco contra os 
‘hospedeiros’ de pontos na CNH

O Departamento Estadu-
al de Trânsito de São Paulo 
(Detran.SP) identifi cou 250 
suspeitos de “hospedar” 
pontos de infrações cometi-
das por outros motoristas em 

relação à Carteira Nacional 
de Habilitação (CNH). Vale 
destacar que a prática é ir-
regular e, além das sanções 
administrativas, o responsá-
vel pode ser enquadrado no 

crime de falsidade ideológi-
ca, com pena de até cinco 
anos de prisão.

O trabalho, realizado des-
de o começo do ano por um 
núcleo especializado, já re-

sultou na instauração de 150 
processos administrativos. 
Nessa etapa, as carteiras dos 
hospedeiros são bloqueadas 
e os pontos retornam para o 
motorista de origem. Depois, 
os processos são encami-
nhados à Polícia Civil para 
investigação criminal.

Durante o processo, os 
motoristas são convocados 

a comparecer no Detran.SP 
para dar explicações. Em 
um dos casos, o responsável 
confi rmou que recebeu R$ 
500 para hospedar pontos 
na habilitação de um homem 
não identifi cado. Ele alegou 
difi culdade fi nanceira. Ao 
todo, o condutor acumula 
3.315 pontos na CNH.

Em outro caso, um homem 

foi indicado como respon-
sável por duas infrações de 
trânsito na Marginal Tietê, 
em São Paulo. No entanto, 
as multas foram registradas 
no intervalo de 17 minutos, 
em uma distância de 12 qui-
lômetros entre uma e outra, 
porém envolvendo um carro 
e uma moto, o que é pratica-
mente impossível.
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Outros episódios co-
muns são de motoristas 
“autuados” no mesmo 
horário, mas em locais di-
ferentes, e mesmo assim 
permitem o lançamento 
da pontuação no seu do-
cumento. É o exemplo do 
hospedeiro que permitiu 
duas infrações no seu 
documento, uma em São 
Paulo e outra em Suza-
no, no intervalo de dois 
minutos.

Diante dos casos, o De-
tran.SP passou, inclusive, 
a indeferir novas indica-
ções de pontos nas habi-
litações suspeitas. “Essa 
é uma prática criminosa e 
não mediremos esforços 
para combatê-la. O cida-
dão precisa saber que 
isso é crime e que todos 
serão punidos, de acordo 
com a lei”, alerta Raul Vi-
centini, diretor de Habili-
tação do Detran.SP. 

Denúncias sobre a exis-
tência de hospedeiros 
ou de serviços que ofe-
recem a transferência de 
pontos podem ser feitas 
diretamente à Ouvidoria 
do Detran.SP por meio do 
site www.detran.sp.gov.
br. Na denúncia, o cida-
dão pode relatar o caso, 
detalhar as informações 
com nomes, dias, horá-
rios, locais, entre outros. 
O sigilo é garantido.

Denúncias poderão ser feitas sob sigilo garantido
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Bolsonaro vai liberar o saque de até
35% do saldo do Fundo de Garantia

O presidente Jair Bolsonaro 
afi rmou nesta quarta-feira (17), 
na Argentina, que o governo 
deve anunciar ainda nesta 
semana detalhes sobre a pro-
posta de liberação de saques 
de contas ativas do Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS) e do PIS-Pasep. Bol-
sonaro deu a declaração em 
uma entrevista coletiva con-
cedida na cidade argentina 

de Santa Fé, onde participou 
nesta quarta da 54ª cúpula de 
chefes de Estado do Mercosul.

Na véspera, o ministro da 
Economia, Paulo Guedes, in-
formou na Argentina, a libe-
ração dos saques do FGTS 
e do PIS-Pasep para tentar 
reaquecer a economia com a 
injeção de R$ 63 bilhões no 
mercado. Na ocasião, Gue-
des disse que o objetivo do 

governo federal é liberar R$ 
42 bilhões com os saques do 
FGTS e outros R$ 21 bilhões 
com os do PIS-Pasep.

O PIS é um abono pago aos 
trabalhadores da iniciativa pri-
vada administrado pela Caixa 
Econômica Federal. O Pasep 
é pago a servidores públicos 
por meio do Banco do Brasil.

Questionado por repórte-
res nesta quarta-feira sobre 

a expectativa de anúncio dos 
saques do FGTS e do PIS-Pa-
sep, o presidente da Repúbli-
ca afi rmou que a iniciativa tem 
como objetivo dar uma “pe-
quena injeção na economia”.

Segundo fontes a par do 
assunto, que participaram 
na última terça-feira, 16, de 
reunião no Ministério da Eco-
nomia, uma das ideias é au-
torizar os saques na seguinte 
proporção: quem tem até R$ 
5 mil no fundo poderia sacar 

35% do saldo e trabalhadores 
com até R$ 10 mil, 30% do 
saldo Ainda se discutia qual 
parcela terá direito quem tem 
entre R$ 10 mil e R$ 50 mil no 
FGTS. Acima de R$ 50 mil, o 
trabalhador só poderia sacar 
10% do saldo total. 

Há quem defenda o anúncio 
da medida para comemorar 
os 200 dias do governo Jair 
Bolsonaro, na quinta-feira. 
Por isso, a equipe econômica 
pediu agilidade à Caixa para 

viabilizar a proposta. Outras 
fontes da área econômica, 
porém, afi rmam que o mode-
lo não está “maduro”, o que 
poderia atrasar o anúncio. 

O calendário de liberação 
seguiria a data do aniversá-
rio, assim como foi feito nas 
contas inativas (de contratos 
já encerrados). Os trabalha-
dores que já fi zeram aniver-
sário este ano já teriam direi-
to ao benefício assim que for 
autorizado. 

A deputada federal Taba-
ta Amaral (SP) e outros sete 
parlamentares do PDT foram 
suspensos do partido por 
terem votado a favor da re-
forma da Previdência no 1º 
turno de votação da propos-
ta na Câmara. Eles respon-
derão processo administrati-
vo na Comissão de Ética da 
sigla, que prevê uma decisão 
em até 60 dias. 

A Executiva Nacional do 

partido se reuniu nesta quar-
ta-feira, 17, para debater os 
votos contrários à orientação 
do PDT, que havia fechado 
questão contra a reforma. 
“Por decisão da maioria, os 
deputados também estão 
com suas representações 
partidárias suspensas até 
que o processo seja conclu-
ído - o que pode demorar até 
60 dias”, informou a sigla.

De acordo com o presi-

dente nacional da legenda, 
Carlos Lupi, a decisão do Di-
retório Nacional é soberana 
e representa todas as instân-
cias partidárias. “O diretório 
nacional decidiu. Temos uma 
proposta paralela que Ciro 
(Gomes, candidato do par-
tido à Presidência em 2018) 
está nos ajudando a levar a 
todos os cantos do Brasil e 
que achamos que seja uma 
reforma justa. Todos tiveram 

todas as instâncias partidá-
rias para discutir, apresentar 
propostas”.

Tabata não comentou a 
suspensão. Além de Tabata, 
votaram a favor da reforma 
e estão suspensos do PDT 
os deputados Alex Santana 
(BA), Flávio Nogueira (PI), Gil 
Cutrim (MA), Jesus Sérgio 
(AC), Marlon Santos (RS), Sil-
via Cristina (RO) e Subtenen-
te Gonzaga (MG).

PDT suspende Tabata Amaral e mais 7 
por votos pró-reforma da Previdência
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A proposta do Ministé-
rio da Economia de per-
mitir que os trabalhado-
res saquem até 35% dos 
recursos de suas contas 
ativas do Fundo de Ga-
rantia do Tempo de Ser-
viço (FGTS) liga o sinal 
amarelo para o setor 
de construção civil, que 
depende de recursos do 
fundo para financiar a 
construção e a compra 
de imóveis no programa 
Minha Casa Minha Vida 

(MCMV).
“Um saque na ordem 

de R$ 42 bilhões, como 
foi falado, vai mexer com 
a liquidez do fundo. To-
dos os empresários do 
setor estão inseguros”, 
afi rmou o vice-presiden-
te de habitação do Sin-
dicato da Indústria da 
Construção Civil do Esta-
do de São Paulo (Sindus-
con-SP), Ronaldo Cury.

Os recursos do FGTS 
servem como subsídio 

para o MCMV, que ofere-
ce fi nanciamento a taxas 
de juros mais baixas do 
que o restante do mer-
cado para a compra da 
casa própria. Segundo 
Cury, a potencial queda 
na liquidez desperta pre-
ocupação entre os em-
presários sobre a capaci-
dade do fundo continuar 
fi nanciando projetos que 
estavam previstos para 
serem lançados nos pró-
ximos meses.

Saque do FGTS cria insegurança sobre o
Minha Casa Minha Vida, diz Sinduscon-SP

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

A atriz Bruna Marque-
zine usou os stories 
de seu Instagram para 
negar boatos de que 
estivesse usando um 
“aplicativo de relacio-
namento para ricaços” 
nesta quarta-feira, 17, 
um dia após as redes 
sociais terem se exalta-
do pelo fato de a brasi-
leira ter sido vista junto 
a Younes Bendjima, ex-
-namorado de Kourtney 
Kardashian.

“Acabei de ler que pa-
rece que eu ‘estou num 
aplicativo para ricaços’. 
Queria saber quem é 
que escreve, que tem 
essas ideias. Essa pes-
soa é criativa, deve ser 
divertidíssima”, ironizou 
Marquezine, desmentin-
do os rumores veicula-
dos na internet.

Porém, Bruna afirmou 
que já teve contato com 
o app: “Na matéria tá 
dizendo que é um apli-
cativo de relacionamen-
to para ricaços. Já ouvi 

falar. Não só ouvi, já tive 
esse aplicativo, mui-
to tempo atrás, pra ver 
qual era a desse apli-
cativo. Nunca encontrei 
ninguém nesse aplicati-
vo.” 

Ela ressaltou, porém, 
que não havia necessi-
dade de comprovação 
de renda quando fez 
parte de seu quadro de 
usuários: “Não tinha que 
comprovar essa quantia, 
glória a Deus! Você é 
convidado por um ami-
go e eles analisam seu 
Instagram, se eles gos-
tarem, você pode en-
trar.”

“Tive por muito pouco 
tempo esse aplicativo. 
Não sei se agora as re-
gras do aplicativo mu-
daram, se precisa com-
provar um milhão de 
reais, dólares. Se você 
comprovou, parabéns. 
Se cruzou comigo, não 
sou eu, porque eu nem 
tenho essa conta mais”, 
alertou.

A atriz Marina Ruy Bar-
bosa foi novamente ha-
ckeada na madrugada 
desta quarta-feira, 17. Em 
seu Twitter, ela avisou aos 
seguidores para que não 
clicassem nos links com-
partilhados em seu perfi l 
no Instagram, seguido 
por mais de 33 milhões 
de pessoas. A situação foi 
normalizada horas depois.

Marina já havia passado 
pelo mesmo problema no 
dia anterior, quando diver-
sas postagens foram fei-
tas no seu feed e em seus 
stories, prometendo aos 
fãs que seriam ‘doados’ 
inúmeros aparelhos celu-
lares e tecnológicos caso 
clicassem nos links.

“Não cliquem nos links 
que postaram no meu Ins-
tagram!”, avisou Marina 
aos seus seguidores, às 
4h51 desta quarta-feira, 
logo após ter confi rmado 
que havia sido alvo de um 
hacker novamente. “Ativa 
a autenticação de dois fa-

tores”, sugeriu uma segui-
dora. Marina respondeu: 
“Eu refi z isso hoje... Não 
sei o que aconteceu ..”

Às 11h21 da manhã des-
ta quarta-feira, porém, a 
atriz tranquilizou seus se-
guidores e garantiu que a 
situação voltou ao normal: 
“Voltei lá no Instagram, 
ok? Tudo certo... Agora 
vai.”

Atriz Marina Ruy Barbosa 
é hackeada novamente: 
‘Não sei o que aconteceu’
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[ horóscopo ]

Meu Passado Me Condena 2

Eu, Eu Mesmo & Irene

SBT, 14h Brasil. Comédia. Direção Ju-
lia Rezende. Com Miá Melo, Antonio Pe-
dro. A vida de casado dos apaixonados 
Fábio e Miá cai na rotina quando as di-
ferenças, que não são poucas, precisam 
ser enfrentadas. Após Fábio esquecer 
o terceiro aniversário de casamento, 
Miá decide pedir um tempo. Quando o 
avô de Fábio, que mora em Portugal, o 
comunica que fi cou viúvo, ele enxerga 
nesta viagem para o funeral uma opor-
tunidade de salvar seu casamento.

Globo, 2h14 Me, 
Myself & Irene. 
EUA. Comédia. Di-
reção Bobby Far-
relly/ Peter Far-
relly. Com Chris 
Cooper, Jim Car-
rey. Um policial so-
fre de dupla perso-
nalidade quando 

deixa de tomar 
seus remédios. Os 
problemas come-
çam quando suas 
duas faces se apai-
xonam pela mes-
ma mulher e pas-
sam a lutar para 
terem o domínio 
do mesmo corpo.

Fotos: Divulgação

[ fi lmes ] 
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Desejo
intenso

Cumpri-
mento
como o

"high five"

(?)
Diegues,
cineasta
brasileiro

Cidade
natal de
Abraão
(Bíblia)

Grande
peixe do

litoral
brasileiro

Destruir 
de modo
vagaroso 
e contínuo

Animal de
"O Flautista
de Hame-
lin" (pl.)

Acompa-
nhamento
do prato
principal

Deutério
(símbolo)

Asso-
ciação

ilegal de
empresas

Brincadei-
ra infantil
de origem
francesa

Produção
total de

um artista

Letra que
invertida

forma
um "W"

Guerra do
(?): opôs a
Inglaterra
à China

O 1º filme
ganhador
do Oscar
(1927)

Unidade
que com-
põe o byte
(Inform.)

Herson
Capri, ator
brasileiro

Mantra en-
toado em

rituais
budistas

(?) e
salvos:
ilesos

A substân-
cia com
pH baixo
(Quím.)

Ave
pernalta
Alumínio
(símbolo)

Dispen-
dioso

(?)
Fittipaldi,
piloto bra-
sileiro que
esteve na
Fórmula 1
nos anos

1990

Osso da articulação 
do ombro (pl.)

Ócio 
(pop.)
4, em

romanos

Teste
Wagner

(?), com-
positor

Sérios
A antiga
"CIA bra-
sileira"

Sofrida
(fig.)

Feito de
bronze

Combates

Rival do
CRB (fut.)

Opção do Facebook
nos EUA que sinaliza 
o apoio à causa LGBT

Barril
Top (?): os
dez mais

(ing.)

Divindade que não po-
de ser representada
nas artes plásticas

Abrandar Modelo de
chuveiro

com controle automá-
tico de temperatura

Médico francês do séc. XVI
que teria previsto o futuro nas

suas centúrias
Objetivo

A cidade
do Palácio
dos Leões
Sucesso
da banda 
estaduni-
dense Foo
Fighters

3/doa — ten. 6/truste. 7/adoleta. 9/christian.

[ novelas ] 

Malhação -
Toda Forma de 
Amar

Marquinhos e 
Rafael se revoltam 
contra o vídeo de 
Jaqueline. Lígia diz 
a Joaquim que Nina 
receberá alta do hos-
pital. Karina pensa 
em declarar Milena 
como incapaz, na in-
tenção de proteger a 
fi lha. Um carro segue 
Jaqueline. Filipe afi r-
ma que não desistirá 
de Rita e a beija. 

Órfãos da Terra
Fauze revela a Da-

lila que a viu na cena 
do crime. Laila e 
Camila levam Lurdes 
até a Polícia. Zuleika 
sofre ao ver a dedi-
catória que Péricles 
escreveu no verso 
da foto dada para Al-
meidinha. Elias pede 
que Missade tente 
falar com Salma. 
Dalila manipula Fau-
ze. Omar beija Eva. 
Ester e Latifa fi ngem 
passar mal para que 
Abner faça os servi-
ços domésticos.  

Verão 90
Jerônimo conta a 

Vanessa que deu 
dinheiro para dona 
Odélia desaparecer. 
Vanessa explica 
a Jerônimo que a 
sentença de João 

foi anulada. João 
mostra para Janaína 
a foto de Jerônimo 
com Galdino como 
prova de que os dois 
se conheciam. Jerô-
nimo e Vanessa se 
abrigam no escon-
derijo de Galdino. 
Lidiane prepara um 
vídeo-surpresa em 
homenagem a Manu 
e João. 

A Dona do Pedaço 
Maria da Paz 

afi rma a Márcio que 
comprará a mansão 
para a fi lha. Chiclete 
conta a Evelina que 
deixará de ser mata-
dor de aluguel após 
tirar a vida de Kim. 
Agno apresenta a 
nova sócia da cons-
trutora e Otávio se 
irrita ao ver Fabiana. 
Agno convence Otá-
vio sobre a suposta 
herança de Fabiana.

Jezabel
ezabel olha para 

Tadeu que desvia 
o olhar. Jezabel 
agradece a todos 
por comparecerem 
ao palácio. E faz 
um agradecimento 
à família Nabote. 
Jezabel anuncia a 
vinda do segundo 
fi lho e todos fi cam 
surpresos. Tadeu 
com um semblante 
preocupado. 

As Aventuras 
de Poliana

Devido a “brinca-
deira” que fi zeram 
com Bento, Eric e 
Hugo são convida-
dos a se retirar da 
escola. Desconfi a-
dos de que Sophie 
seja uma Androidia-
na, as crianças do 
Clubinho começam 
a investigar a 
professora. Ruth 
reconsidera a expul-
são dos meninos, 
porém o pai de Eric 
está decidido a 
retira-lo da escola.

Topíssima
Lara conta para 

Sophia que ela tem 
uma meia irmã que 
se chama Andrea. 
A megera diz que a 
criança foi fruto de 
uma traição e que 
Andrea deve ter 
uns quinze anos. 
Lara revela que na 
época fingiu de-
pressão e foi morar 
na Europa. Sophia 
lembra do ocorri-
do e fica cada vez 
mais surpresa.

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

virgem

Você estará pronto 
para tomar algumas 
decisões difíceis. 
Não tem sentido 
em adiar nada, vá 
em frente. Você 
vai achar mais fácil 
eliminar um mau há-
bito - se concentre 
nisso a longo prazo.

Você terá um longo 
caminho a percorrer 
para encontrar um pon-
to comum de acordo 
com pessoas próximas 
a você a respeito de 
seus planos. Apesar de 
sua tendência a pensar 
muito, você vai manter 
a sua compostura.

Seu relacionamento 
com seus amigos vai 
fazer você se sentir no 
topo do mundo. Esque-
ça as preocupações 
cotidianas! Você sente 
que algo está faltando e 
seu corpo está tentando 
preencher a lacuna. Vá 
devagar com os doces.

A influência das 
suas convicções 
serão comunicati-
vas, expresse o que 
sente abertamente. 
Pode ser necessário 
repensar a sua dieta 
- não coma mais do 
que precisa.

Você está de-
terminado a lutar 
na direção certa. 
Se conseguir tirar 
as suas dúvidas, 
você será capaz de 
manter sua energia 
mental em um nível 
elevado.

Chegou a hora de 
tomar uma decisão 
importante. Seu 
senso de liberdade 
interior o guiará 
no caminho certo. 
Você faria bem em 
lutar contra o tédio. 
Atualize suas ideias, 
faça uma pausa.

Se você conseguir 
superar a sua impetuo-
sidade e controlar seus 
impulsos frenéticos, 
tudo vai correr bem. 
Você está mais forte 
do que pensa, mas as 
dúvidas não deixam 
você seguir adiante.

áries libra

escorpião

aquário

peixes

gêmeos

leão

Você defi nitivamente 
se sente mais à vonta-
de com você mesmo 
quando faz esse ba-
lanço! Você estará de 
volta em forma e sua 
energia irá permitir que 
termine o que precisa 
ser concluído.

Você está ganhando 
uma perspectiva mais 
ampla do mundo e vai 
achar difícil suportar 
pessoas de mente 
estreita. Você deveria 
tirar um tempo para 
respirar e resolver as 
coisas - você está can-
sado, não negue!

sagitário

Sua cabeça está 
nas nuvens e sua 
mente ausente o está 
ajudando a fugir da 
rotina. Ideias estão 
surgindo e você será 
tentado a agir muito 
prematuramente e 
sem medir as suas for-
ças de antemão. Um 
pouco de moderação 
é necessária!

capricórnio

A sorte está do seu 
lado para remover 
uma preocupação 
que você tem desde 
o mês passado. O 
ritmo atual o está le-
vando a fazer coisas 
demais. Você deve 
pensar em relaxar 
totalmente quando 
finalmente tiver 
chance.

câncer

Você vai se sentir 
em perfeita harmo-
nia com as pessoas 
ao seu redor. Você 
precisa relaxar e 
aliviar o estresse. 
Faça algo que você 
gosta.

touro
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ANUNCIOU

VENDEU

Jornal

ANUNCIE
2823-0828
2823-0837

   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. 

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 /    

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

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.

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

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

COMPRO 
CÉDULAS E 

MOEDAS

F: (11)3360-1550
    (11)94117-2333

Antigas, 
nacionais e 

estrangeiras.

    (11)94117-2333

PAOLA INICIANTE 21 
ANOS

Próximo ao metrô Saúde.
Fotos e informações no 

whats.
F: (11)97024-4085
Fixo: 2275-4880

F: 98148-0102 Robson

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

ar-condicionado, wc, espaço gourmet planejada,

cozinha planejada, iluminação em led e possui 

2 vagas de garagem, portão eletrônico,

monitoramento com câmeras, churrasqueira.

Rua Rio Espera - Jardim Santa Clara - Guarulhos/SP

Agende uma visita e vivencie

uma experiência única!

SEMIJÓIAS

PABX: 5583-2905
                 94745-7749

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

AUMENTE SUA RENDA REVENDENDO 
DIRETO DA FÁBRICA

ENTREGAMOS EM 
DOMICÍLIO

                 94745-7749

WWW.SUPLETIVOURGENTE.COM.BR

(11) 3542-2323

RUA BARÃO DO RIO
BRANCO, 259, 1ºANDAR

SANTO AMARO - SÃO PAULO
(PRÓXIMO AO METRÔ

LARGO TREZE)

CURSO PREPARATÓRIO PARA ENEM, ENCCEJA E EJA

Matricula
Grátis

Aulas 1 vez 
por semana

Curso
Rápido

SÉRGIO DE XANGÔ
(VICE PRESIDENTE
DA FEDERAÇÃO)

CONSULTAS C/ 
TARÔ

E BÚZIOS, TRAB.
E SIMPATIAS P/ 

TODOS OS FINS.

(11) 3442-6880
98344-2621

PRÓX. METRÔ VILA MADALENA

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 

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

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

 SALAS E QUARTOS 

 QUARTOS MOBILIADO 
 Individual, coz, lav, sl, 
Mtr Penha R$380,00. F: 
94989-2115 tim.  

 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 

 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 

 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 

 JAPA MESTIÇA 
 + amigas compl, libe-
rais. Ac cartões. 3034-
6087/97800-4181 Li-
berd 

 CAMILA BELA 
 Morena carinhosa. Me-
trô Liberdade. F:3203-
2276 

 ACOMPANHANTE 
 Moças maiores diurno 
e noturno Rua: Barão 
do Rio Branco,216. 
F ( 1 1 ) 9 4 0 0 2 - 6 2 5 0 / 
953874510 
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