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200 DIAS DE GOVERNO

Em cerimônia, o presidente listou 47 ações, divididas em 7 eixos, que estão em andamento ou foram realizadas ao longo do 
período. A lista inclui, por exemplo, o anúncio do acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia (UE) 

Bolsonaro revoga centenas de 
decretos e lista ações realizadas

Pág. 08
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[ Cena do dia ]

 Fila para Tarcila

Ainda é possível verifi car uma longa fi la no Vão Livre do Masp, na avenida 
Paulista, região central de São Paulo, para ver a exposição dedicada a 
artista plástica Tarcila do Amaral, em cartaz até o próximo dia 28
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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° 1962
18/07/2019
Primeiro sorteio 
07 - 12 - 17 - 23 - 31 - 46
Segundo sorteio
01 - 13 - 32 - 33 - 40 - 44

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 

Licitação dos baixos dos 
viadutos recebe proposta

O Instituto Terra Meio Am-
biente e Inclusão Social foi o 
único que compareceu nes-
ta quinta-feira (18) à sessão 
de abertura dos envelopes 
da licitação e apresentou 
proposta pelos baixos dos 
viadutos Antártica e Lapa. 
Não houve proposta para o 
baixo do viaduto Pompeia. 

O vencedor deverá pagar 
uma contraprestação mensal 
fi xa estipulada para o baixo 
do viaduto Antártica (R$ 93 
mil) e o baixo do viaduto 
Lapa (R$ 62,7 mil), que po-
dem ser reduzidos em até 
80% do valor do aluguel bru-
to caso disponibilize ativida-
des e serviços de interesse 
público no local.

A Prefeitura de São Paulo, por 
meio da Secretaria Municipal da 
Saúde, participa neste sábado (20) 
do Dia D de vacinação contra o sa-
rampo. A mobilização para conter o 
avanço da doença em todo o Esta-
do convoca os paulistanos com ida-
de entre 15 e 29 anos para recebe-
rem a dose. Mesmo quem já tomou 
a vacina ou teve a doença, deve ir 
até a UBS mais próxima ou a um 
dos locais de vacinação no sábado. 
Confi ra aqui os postos volantes.

A cidade de São Paulo desenvol-
ve várias ações para controlar o sa-
rampo desde junho. Um evento na 
universidade Uninove reuniu 200 
pessoas e 30 instituições de ensino 
superior, além de Fatec e EJA – En-
sino de Jovens e Adultos – para a 
sensibilização sobre da vacinação 
contra o sarampo. Nesta terça (16), 
a Coordenadoria de Vigilância em 
Saúde (Covisa) promoveu mais uma 
capacitação de profi ssionais de 
saúde para o controle da dissemi-
nação e para o manejo da doença. 

As ações são realizadas em to-
dos os locais frequentados pela 
pessoa com suspeita de ter contra-
ído o sarampo como a vizinhança 
da residência, locais de trabalho, 
estudo e espaços onde o paciente 

transitou no período de transmissão 
da doença.

Além de disponibilizar a vacina 
nas Unidades Básicas de Saúde 
(UBS), a Secretaria Municipal de 
Saúde fortalece as ações de imuni-
zação em universidades, terminais 
de ônibus, estações de trem, metrô, 
shoppings centers, praças e par-
ques com o objetivo facilitar o aces-
so à vacina e melhorar a cobertura 
vacinal.

Neste mês de julho, a Secretaria 
de Saúde tem 16.500 servidores 
atuando diretamente nas regiões 
do município em busca da popula-
ção com idade entre 15 e 29 anos 
para a vacinação.

Saúde convoca a população 
de 15 a 29 anos para a
vacinação contra o sarampo
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As ondas de frio mais intenso 
nas últimas semanas fi zeram qua-
druplicar o número de mortes pela 
gripe em menos de dois meses no 
Estado de São Paulo. Até o último 
dia 2 de julho, segundo dados da 
Secretaria da Saúde, 67 pessoas 
tinham morrido após contrair o ví-
rus infl uenza no Estado. 

No dia 12 de maio, o número de 
óbitos, este ano, estava em 16. O 
número de casos positivos subiu 
de 224 para 480 no mesmo perí-
odo. Os números, no entanto, são 
inferiores aos do ano passado, 
quando até julho tinham sido re-
gistrados 708 casos e 81 óbitos. 
As mortes mais recentes causa-
das pela gripe no interior do Esta-
do ainda não foram contabilizadas 
pela Secretaria estadual. 

As prefeituras de Nova Odessa 
e Hortolândia, na região de Cam-

pinas, confi rmaram os primeiros 
óbitos nesta quarta-feira, 17 Em 
Nova Odessa, a vítima foi uma mu-
lher de 41 anos, diabética, que não 
havia tomado a vacina durante a 
campanha realizada este ano para 
grupos de risco.

A Secretaria da Saúde infor-
mou que depende de manifesta-
ção das prefeituras para realizar, 
eventualmente, novas campanhas 
de vacinação no interior. A pasta 
preconiza medidas de prevenção 
contra a gripe, como manter há-
bitos de higiene, sobretudo das 
mãos, deixar os ambientes ventila-
dos e evitar o contato com pesso-
as gripadas ou resfriadas. No caso 
da gripe, a vacina disponível na 
rede pública que previne contra o 
vírus infl uenza dos tipos A (H1N1), 
A (H3N2) e B é a forma mais segu-
ra de proteção

Frio intenso causa aumento em mortes 
por gripe no interior do estado de SP
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A quantidade de pessoas 
empregadas na construção 
civil brasileira subiu 0,40% 
em maio na comparação 
com abril, período em que 
foram abertos 9.311 postos 
de trabalho - esse número 
equivale ao saldo entre de-
missões e contratações.

Nos cinco primeiros meses 
de 2019, a alta foi de 2,24%, 
o equivalente a 50.899 no-
vos postos. Já na compara-
ção dos primeiros cinco me-
ses deste ano com o mesmo 
período do ano passado, 
houve aumento de 0,90%, 
com 20.569 vagas. No fi m 
de maio, o setor empregava 
2.323.376 trabalhadores.

Os dados fazem parte de 
pesquisa realizada pelo Sin-
dicato da Indústria da Cons-
trução Civil do Estado de 
São Paulo (Sinduscon-SP) 
em parceria com a Fundação 
Getulio Vargas (FGV), com 
base em informações do Ca-
dastro Geral de Empregados 
e Desempregados (Caged) 

do governo federal.
“O saldo de novas contra-

tações nos primeiros cinco 
meses do ano, distribuídas 
por todas as regiões do 
País, constitui um dado po-
sitivo”, afi rmou em nota o 
presidente do Sinduscon-
-SP, Odair Senra.

Na sua avaliação, com a 
aprovação da reforma da 
Previdência em primeiro 
turno na Câmara dos Depu-
tados, começa a se delinear 
um horizonte de maior con-
fi ança para os investimentos. 

Todas as regiões do País 
apresentaram variação 

positiva na quantidade 
de pessoas empregadas 
em maio ante o mês ante-
rior: Norte (1,02%), Centro-
-Oeste (0,72%), Sul (0,71%), 
Sudeste (0,18%) e Nordeste 
(0,42%). No Estado de São 
Paulo, o emprego na cons-
trução civil cresceu 0,05%.

Construção civil abre 9.311 postos de 
trabalho em maio, diz Sinduscon/FGV

A 11ª Câmara de Direi-
to Público do Tribunal de 
Justiça de São Paulo (TJ-
-SP) manteve decisão que 
condenou a prefeitura de 
Holambra, cidade do inte-
rior do Estado, a indenizar 
uma mulher que sofreu 
hemorragia e foi internada 
em consequência de medi-
cação errada fornecida em 
farmácia do SUS. A repara-
ção foi fi xada em R$ 30 mil, 
a título de danos morais. 

Consta nos autos que a 
autora da ação teve quadro 
de hemorragia intestinal, vô-
mito com sangue e lesões 
avermelhadas no corpo em 
decorrência do uso de medi-
cação errada fornecida pela 
atendente da farmácia do 
SUS em Holambra.

Devido aos efeitos co-
laterais da medicação, a 
mulher compareceu três 
vezes ao Pronto-Socorro 
do Hospital das Clínicas 
até ser internada durante 

26 dias na UTI, onde teve 
insufi ciência respiratória 
aguda, enfarte agudo do 
miocárdio e precisou de ci-
rurgia de revascularização.

De acordo com o rela-
tor do recurso, Marcelo 
Theodósio, laudo pericial 
“deixou claro que a into-
xicação contribuiu para o 
grave quadro que quase 
culminou com a morte da 
apelada”.

O julgamento teve a 
participação dos desem-
bargadores Ricardo Dip 
e Oscild de Lima Júnior. 
A decisão foi unânime. 
Em nota, a prefeitura in-
formou: “o departamento 
municipal de Assuntos Ju-
rídicos informa que o pro-
cesso se encontra ainda 
em fase recursal e que, se 
confi rmada a decisão, dará 
sequência à indenização e 
demais medidas cabíveis 
ao servidor responsável 
pelo atendimento.”

TJ-SP condena prefeitura 
a indenizar mulher 
medicada de forma errada

Aplicativos e prefeitura de SP selam 
um pacto pela segurança no trânsito

A Prefeitura de São Pau-
lo, por meio da Secretaria 
Municipal de Mobilidade e 
Transportes (SMT)  assinou, 
nesta quinta-feira (18) , termo 
de cooperação com as em-
presas brasileiras de entrega 

por aplicativo iFood e Loggi, 
com foco em medidas de se-
gurança voltadas para os mo-
tociclistas que atuam nessas 
plataformas.

“A prefeitura vem discutin-
do, desde o início do ano, 

uma forma de as empresas 
que trabalham com aplicati-
vos continuarem crescendo 
mas respeitando a vida, pois 
tivemos aumento no número 
de mortes de usuários de mo-
tos em São Paulo. Elas con-

cordaram em assinar acordo 
com a prefeitura para que 
não haja mais bonifi cação 
por número de entregas, pois 
estimula o desrespeito às leis 
de trânsito. Vamos promover 
campanhas com a CET para 
orientar melhor os entrega-
dores”, disse o prefeito Bruno 
Covas.

Segundo o prefeito, por en-
quanto não haverá sanção ou 
multa, mas ele pede a cons-
cientização da população. 
“Por enquanto não há ne-
nhuma perspectiva de multa 

em relação às outras, o que 
a gente espera agora, por 
parte da população, é uma 
sanção àquelas empresas 
que estimulam a morte, que 
desrespeitam a vida e que 
as pessoas possam utilizar 
os aplicativos que querem o 
crescimento, mas que tam-
bém pensam no bem princi-
pal que é vida”, sugeriu duran-
te a assinatura do Programa 
de Combate ao Desperdício 
e à Perda de Alimentos. Os 
aplicativos de entrega estu-
dam formas de bonifi car os 

motociclistas que mantenham 
boas práticas de conduta no 
trânsito. 

A iniciativa é resultado de 
diversas reuniões da atual 
gestão com representantes 
de empresas por aplicativos. 
As reuniões com a Secretaria 
de Mobilidade e Transportes 
aconteceram com as princi-
pais empresas do segmento, 
mas somente iFood e Loggi 
aceitaram assinar o termo de 
compromisso com a seguran-
ça no trânsito, dando início ao 
processo de conscientização.
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Entre as principais ações, 
destaca-se uma parceria para 
realização e divulgação de 
cursos de direção defensiva 
e pilotagem segura para mo-
tociclistas que atuam pelos 
aplicativos. Os treinamentos 
serão oferecidos pelo Centro 
de Treinamento e Educação 
de Trânsito da CET( CETET), 

que mantém esse serviço 
gratuitamente desde 1999.

Também está prevista a 
criação de um grupo de tra-
balho para dar continuidade 
a essas discussões e desen-
volver ações com foco em 
segurança. As medidas de-
vem benefi ciar cerca de 60 
mil motociclistas que atuam 

nessas plataformas.
A SMT, por exemplo, proi-

biu recentemente a circu-
lação de motos na pista ex-
pressa da Marginal Pinheiros, 
no sentido Castello Branco. 
Também  criou, no fi m de 
2018, a Câmara Temática de 
Motocicleta, que realiza reu-
niões mensais.

Motociclista terá cursos de direção defensiva e pilotagem
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Corregedoria da PM vai apurar mortes em 
suposto confronto com a Rota na via Dutra 
Ulisses Carvalho 

A Corregedoria da Polícia 
Militar abriu inquérito para 
apurar as quatro mortes 
dos jovens em um suposto 

confronto com policiais das 
Rondas Ostensivas Tobias 
Aguiar (Rota), no km 214 da 
rodovia Presidente Dutra, 
na pista expressa sentido 

Rio de Janeiro. Os policiais 
envolvidos na ocorrência 
já teriam sido afastados 
enquanto ocorre a investi-
gação. 

O caso ocorreu na noite 
desta quarta-feira (17), por 
volta das 21h, quando após 
uma perseguição sido ini-
ciada no bairro do Tatuapé, 
na zona leste de São Pau-
lo, segundo a PM, terminou 
em um confronto na rodo-
via, em Guarulhos; as víti-
mas morreram no local. 

Os mortos são Vitor Nas-
cimento Barbosa Alves, 21, 
Nicolas Vieira, 19, Leonar-
do Rocha de Carvalho, 23 
e Rony Oliveira de Souza, 

20. No primeiro contato te-
lefônico com a assessoria 
da PM na noite de quarta-
-feira, o ESTAÇÃO foi infor-
mado de que o veículo se-
ria produto de furto, depois 
a polícia alegou que o veí-
culo teria envolvimento em 
crimes e que os suspeitos 
não teriam obedecido a or-
dem de parada na rodovia. 

A reportagem compare-
ceu na manhã desta quin-
ta-feira (18) ao 7° distrito Po-
licial, no Jardim São João, 

onde foi lavrado o boletim 
de ocorrência. O carro uti-
lizado pelos jovens estava 
em frente à delegacia com 
quatro marcas de tiros, um 
adesivo do aplicativo de 
transporte Uber e sem uma 
roda. No local estava tam-
bém a mãe de Alves, a au-
xiliar de limpeza Maria Rita, 
de 49 anos. 

“Meu fi lho é o proprietá-
rio do veículo”, alegou a 
Rita. Ela disse que o jovem 
cursava Direito em uma fa-

culdade privada e chegou 
a trabalhar como motoris-
ta do aplicativo. Já a mãe 
de Carvalho, a auxiliar de 
limpeza, Maria Rocha, 48, 
afi rmou estar confusa com 
toda essa situação. “A po-
lícia não falou nada com 
a gente, recebi a notícia 
através da televisão. Meu 
fi lho jantou em casa e saiu, 
porém, ligou para o irmão 
dele, falando para me avi-
sar que estava sendo pre-
so em São Mateus”. 
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O prefeito de São 
Paulo, Bruno Covas, 
assinou, nesta quinta-
-feira (18), o decreto 
que institui o Programa 
Municipal de Combate 
ao Desperdício e à Per-
da de Alimentos. Pro-
movido pela Secretaria 
de Desenvolvimento 
Econômico e Trabalho 
o programa vai coletar 
alimentos em feiras li-
vres e mercados mu-
nicipais, que estejam 
em boas condições de 
consumo, mas que se-
riam descartados por 
não ter valor comer-
cial, e doar para mais 
de 300 entidades as-
sistenciais cadastradas 
no Programa Banco de 
Alimentos, da prefeitu-

ra.
“Já tínhamos um pro-

grama, em fase de 
testes, funcionando 
em dois mercados e 
sete feiras, tirando ali-
mento bom que estava 
sendo desperdiçado e 
sendo mandado para 
os aterros. Só com 
esse programa piloto 
já conseguimos enviar 
110 toneladas de bons 
alimentados para as 
entidades que estão 
cadastradas no banco 
de alimentos da pre-
feitura. A meta agora é 
elevar de sete para 100 
feiras, ampliando signi-
ficativamente a quanti-
dade de entidades que 
vão ser beneficiadas e, 
com isso, claro, a popu-

lação que recebe esse 
alimento doado e dis-
tribuído por essas enti-
dades”, disse Covas ao 
assinar o programa na 
Feira Livre Cosmora-
ma, na Vila Maria Altas, 
zona norte da capital 
paulista.

Os responsáveis pela 
coleta são os benefi-
ciários do Programa 
Operação Trabalho. 
Além da coleta, os atu-
ais 39 beneficiários fa-
zem o transporte e a 
triagem dos alimentos 
doados por feirantes e 
permissionários. Além 
da bolsa-auxílio, no va-
lor de R$ 1.047,90, os 
participantes recebem 
qualificação profissio-
nal para a manipulação 

de alimentos e normas 
de vigilância sanitária.

O programa deve 
ter o alcance amplia-
do após essa segunda 
etapa, disse a secretá-
ria. “A cidade de São 
Paulo tem 800 feiras, 
o potencial desse pro-
grama é gigantesco. Se 
num piloto chegamos a 
distribuir 110 toneladas, 
ampliando poderemos 
chegar a milhares de 
toneladas”.

De acordo com a se-
cretária, o programa 
também corrige dis-
torções, “que é a obe-
sidade por um lado, a 
desnutrição por outro, 
a abundância e o des-
perdício por um lado, e 
a escassez por outro”.

Gestão Bruno Covas lança programa de 
combate ao desperdício de alimentos
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Devido a ocorrência po-
licial, a pista expressa da 
rodovia Presidente Dutra 
fi cou interditada das 21h25 
de quarta-feira até às 8h38 
desta quinta-feira (18).  “A 
concessionária esclarece 
que removeu os corpos que 
estavam na pista da rodovia 
para uma área próxima ao 
local da ocorrência policial 
em atendimento a uma de-
terminação da Polícia Rodo-
viária Federal. A remoção 
ocorreu somente após o 
trabalho da perícia da Polí-
cia Civil para liberação das 

pistas que estavam interdi-
tadas, sendo que a retirada 
dos corpos do local foi feita 
por viatura do Instituto Médi-
co Legal”. informou em nota 
a CCR Nova Dutra.

O Setor de Homicídios e 
Proteção à Pessoa de Guaru-
lhos (SHPP) investiga o caso, 
de acordo com a Secretaria 
de Segurança Pública do 
Estado de São Paulo (SSP). 
“Todas as circunstâncias dos 
fatos serão apuradas duran-
te a investigação pela Polícia 
Civil e pela Polícia Militar, por 
meio de IPM. Os policiais en-

volvidos na ocorrência foram 
encaminhados para avalia-
ção. A Corregedoria da insti-
tuição acompanha”, informou 
a secretaria.

Alves já teria passagem 
pela Fundação Casa. A re-
portagem questionou a SSP 
sobre se as vítimas teriam an-
tecedentes criminais e tam-
bém em relação à questão 
do telefonema de Carvalho 
para a mãe, porém, a secre-
taria apenas informou que a 
Corregedoria da Polícia Mi-
litar avocou o inquérito que 
segue em caráter sigiloso.

Pista expressa é liberada após 
permanecer 11 horas interditada
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Qualidade do ar na Grande SP melhora 
nos últimos dez anos, aponta a Cetesb

A região metropolitana de São Paulo registrou 
melhora na qualidade do ar nos últimos 10 anos, 
informa relatório divulgado nesta quinta-feira (18) 
Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Ce-
tesb). São, ao todo, 39 municípios, sendo que a ca-
pital, sozinha, tem uma frota de cerca de 9 milhões 
de veículos.

Desde 2008, não é ultrapassada a marca estabe-
lecida pelo decreto estadual que regulamenta os 
padrões de qualidade do ar para o monóxido de 
carbono. O limite é de 9 partes por milhão (ppm). 
No entanto, a média para região tem fi cado entre 1,5 

ppm e 3 ppm, informou a técnica de qualidade do 

ar da Cetesb, Maria Lucia Guardani.
“Nos últimos 10 anos, a gente não vê ultrapassa-

gem desse parâmetro. Isso é um ganho grande e 
mostra que uma ação. não só na tecnologia dos ve-
ículos, como também nos programas de controle e 
de melhoria de combustíveis, fez com que esse po-
luente hoje não represente nenhuma preocupação 
ambiental”, ressaltou Maria Lucia.

Os resultados também são positivos em relação 
ao dióxido de enxofre. Em 2001, a média anual de 
dióxido de enxofre na metrópole era de 14 microgra-
mas por metro cúbico (µg/m3). Em 2018, o índice do 
poluente fi cou em 2 µg/m3.

De acordo com Maria Lucia Guardani, a redução 
foi possível graças à diminuição da quantidade de 
enxofre no óleo diesel. Além disso, a técnica desta-
ca um impacto importante, que é o uso de combus-
tíveis menos poluentes pelas indústrias. “A partir do 
momento em que a gente tem o gás natural para 
combustível na indústria, a gente substitui o diesel.”

A qualidade do ar no estado de São Paulo é me-
dida por 62 estações de monitoramento. Dessas, 
30 estão na região metropolitana de São Paulo. A 
Cetesb tem programas para o controle de emissões 
de veículos e indústrias, além de fi scalizar veículos 
movidos a diesel.
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O ministro-chefe da Casa 
Civil, Onyx Lorenzoni, afi r-
mou que o anúncio da libe-
ração de saques das contas 
ativas do Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço (FGTS) 
fi cará para a próxima se-
mana. Onyx falou sobre o 
assunto com jornalistas no 
início da tarde desta quinta-
-feira (18), ao sair do Ministé-
rio da Economia.

Ele disse que os detalhes 
técnicos ainda estão sen-
do ajustados pela equipe 
econômica e isso motivou o 
prazo de uma semana para 
o anúncio. Além dos saques 
das contas ativas do FGTS, o 
governo deve liberar o aces-

so a contas inativas dos fun-
dos do PIS/Pasep. 

“Os dois serão apresen-
tados conjuntamente, pro-
vavelmente entre quarta e 
quinta-feira da semana que 
vem”, disse o ministro.

Horas antes da afi rmação 

de Onyx, o presidente Jair 
Bolsonaro chegou a levan-
tar a possibilidade de fazer o 
anúncio ainda nesta quinta, 
durante o evento sobre os 
200 dias de governo, marca-
do para as 16h. Na ocasião, 
Bolsonaro lembrou que a 

equipe econômica ainda es-
tava trabalhando no assunto. 

“Faltam alguns ajustes, não 
quero me antecipar à equipe 
econômica”, disse ao deixar 
o Palácio da Alvorada pela 
manhã. 

Em sua fala aos jornalistas, 
Onyx ainda afi rmou que o 
governo não fará alterações 
no fi nanciamento das mo-
radias do Programa Minha 
Casa Minha Vida. “Agora, 
uma garantia já está tomada: 
toda aquela parte que faz o 
fi nanciamento da construção 
da casa própria, do Minha 
Casa Minha Vida, será manti-
do. É um programa importan-
te, isso estará preservado.”

O presidente Jair Bolsonaro 
afi rmou nesta quinta-feira (18), 
em sua conta ofi cial no Twitter, 
que sancionou a lei que obriga 
a inclusão, noscenso demográ-
fi co, de informações específi -
cas sobre pessoas com autis-
mo. Atualmente, não existem 
dados ofi ciais sobre as pesso-
as com transtorno do espectro 

autista (TEA) no Brasil.
“Atendendo à necessida-

de da comunidade autista 
no Brasil e reconhecendo a 
importância do tema, sancio-
namos hoje a Lei 13.861/2019 
que inclui dados específi cos 
sobre autismo no Censo do 
IBGE. Uma boa tarde a to-
dos!”, tuitou Bolsonaro.

A expectativa inicial era que 
presidente vetasse o texto 
e tentasse incluir eventuais 
questionamentos sobre os 
autistas na Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios 
(PNAD). Pelo Twitter, Bolsona-
ro chegou a compartilhar, na 
semana passada, um vídeo da 
presidente do Instututo Brasi-

leiro de Geografi a e Estatísti-
ca (IBGE), Susana Guerra, em 
que ela defendia a inclusão 
dos autistas na PNAD e não 
no censo demográfi co.

Os dois levantamentos são 
organizados pelo IBGE, mas 
o censo é realizado a cada 
dez anos e apura a totalida-
de dos dados demográfi cos. 

Nesta quinta-feira pela ma-
nhã, no Palácio do Alvorada, 
o presidente chegou a dizer, 
a um grupo de pessoas que 
pediam a sanção do projeto, 
que seguiria a orientação de 
sua equipe, favorável ao veto.

O Transtorno do Espectro Au-
tista resulta de uma desordem 
no desenvolvimento cerebral e 

engloba o autismo e a Síndro-
me de Asperger, além de ou-
tros transtornos, que acarretam 
modifi cações na capacidade 
de comunicação, na interação 
social e no comportamento. A 
estimativa é que existam 70 
milhões de pessoas no mundo 
com autismo, sendo 2 milhões 
delas no Brasil.

Anúncio sobre os saques do FGTS fi ca
para a próxima semana, afi rma Onyx

Bolsonaro anuncia a inclusão de autistas no Censo 2020 do IBGE

Governo federal cria Conselho Brasil-OCDE 
e revoga centenas de decretos nos 200 dias

Em evento que marcou a 
passagem dos 200 dias de 
seu governo, o presidente 
Jair Bolsonaro assinou nes-
ta quinta-feira (18) o decreto 
que cria o conselho que vai 
acompanhar a adesão do 
Brasil à Organização para a 
Cooperação e Desenvolvi-
mento Econômico (OCDE). O 
colegiado será responsável 
pela aprovação da estratégia 
de preparação, acompanha-
mento e adesão do Brasil ao 
órgão, além da política de 
comunicação do processo. 

Com o apoio formal dos 
Estados Unidos ao governo 
brasileiro, o país se tornou 
forte candidato a se tornar 
membro pleno da organiza-
ção. Além do Brasil, são can-
didatos: Argentina, Romênia, 
Croácia, Hungria e Bulgária. 
Destes, o Brasil é o que está 
mais avançado na disputa, 
assumindo a liderança com 

folga sobre os demais, já 
tendo adotado cerca de 30% 
dos instrumentos exigidos 
pela OCDE.

Para se tornar membro ple-
no da instituição, o Brasil de-

penderá ainda da aprovação 
dos seguintes países euro-
peus: Áustria, Bélgica, Dina-
marca, França, Grécia, Islân-
dia, Luxemburgo, Noruega, 
Países Baixos, Portugal, Rei-

no Unido, Suécia, Suíça, Ale-
manha, Espanha, Finlândia, 
República Tcheca, Polônia, 
Eslováquia, Eslovênia, Estô-
nia, Letônia e Lituânia. Fora 
da Europa, além dos Estados 

Unidos, o Brasil precisará do 
respaldo da Austrália, do Ca-
nadá, do Japão, de Israel, da 
Coreia do Sul, do México, do 
Chile e da Nova Zelândia.

O tempo necessário que 

um país passe a integrar a 
OCDE é de 2 a 3 anos. Du-
rante esse período, o país-
-candidato terá que adaptar 
toda a sua legislação aos 
regulamentos das nações 
integrantes da OCDE. “Des-
de a transição, nós estamos 
trabalhando no padrão de 
governança da OCDE”, afi r-
mou o chefe da Casa Civil, 
ministro Onyx Lorenzoni, no 
discurso sobre os 200 dias 
de governo. 

Na cerimônia, Bolsonaro 
assinou também a revoga-
ção de 324 decretos con-
siderados implicitamente 
revogados ou com validade 
prejudicada, com o intuito 
de simplifi car o arcabouço 
legal brasileiro. Um projeto 
de lei ainda será encaminha-
do ao Congresso Nacional 
para extinção de 583 leis e 
decretos-lei que já não tem 
mais aplicação prática.
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Abono do PIS/Pasep começará a 
ser pago na próxima quinta-feira

O pagamento do abono 
salarial do Programa de Inte-
gração Social (PIS) e do Pa-
trimônio do Servidor Público 
(Pasep), exercício 2019/2020, 
começa na quinta-feira (25) 
da próxima semana. A libe-
ração do dinheiro para os 
cadastrados no PIS vai consi-
derar a data de nascimento e 
os do Pasep, o dígito fi nal do 
número de inscrição.

Os trabalhadores que nas-
ceram entre julho e dezem-
bro receberão o abono do 
PIS ainda este ano. Já os nas-
cidos entre janeiro e junho te-
rão o recurso disponível para 
saque em 2020. Recebem 
também este ano os servi-
dores públicos cadastrados 
no Pasep com dígito fi nal do 

número de inscrição entre 0 
e 4. Os com fi nal entre 5 e 9 
receberão no próximo ano.

A data para o fechamento 
do calendário de pagamento 
do exercício 2019/2020 está 
prevista para o dia 30 de ju-
lho de 2020. A estimativa é 
de que sejam destinados R$ 
19,3 bilhões a 23,6 milhões 
de trabalhadores. O paga-
mento do abono salarial re-
ferente ao PIS será feito pela 
Caixa em suas agências em 
todo o país; e o abono do Pa-
sep será pago no Banco do 
Brasil.

Para ter direito ao abono 
salarial do PIS/Pasep é ne-
cessário ter trabalhado for-
malmente por pelo menos 
30 dias em 2018..
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Aquecedores a gás são perigosos em 
apartamentos? Tire as suas dúvidas

A morte de quatro pesso-
as da mesma família em um 
apartamento em Santo An-
dré, no ABC paulista, no do-
mingo, dia 14, trouxe novas 
discussões sobre a seguran-
ça do uso de equipamentos 
a gás em ambientes domés-
ticos. No Brasil, há uma série 
de normas técnicas, selos 
e manuais que indicam os 
produtos e formas de insta-
lação mais seguros. 

Com a queima, o gás - nor-
malmente, natural (GN) ou 
liquefeito de petróleo (GLP) - 
passa por reações químicas 

que o transforma em dióxido 
de carbono e água. Quando 
a combustão é incompleta 
(como em um vazamento), 
contudo, pode dar origem 
ao monóxido de carbono. 
Em geral, é possível identifi -
car vazamentos pelo cheiro

Ao contrário do que se 
pensa, os vazamentos do-
mésticos de gás promovem 
mais asfi xias do que incên-
dios. O GLP, utilizado em fo-
gões e aquecedores, além 
de infl amável é altamente 
tóxico. Uma vez disperso 
no ar em volume sufi ciente, 

uma simples faísca pode 
ocasionar sua explosão. Já 
os efeitos da inalação do 
gás podem ser menos apa-
rentes, mas não menos no-
civos. O GLP é feito de bu-
tano e propano, substâncias 
prejudiciais à saúde, espe-
cialmente de crianças, ido-
sos e animais domésticos.

De acordo com a Asso-
ciação Brasileira de Aqueci-
mento a Gás (Abagás), o gás 
combustível usado em apa-
relhos instalados em aparta-
mentos pode ser dos tipos 
natural (GN) ou liquefeito de 

petróleo (GLP). Esses gases 
são os que alimentam o apa-
relho para produzir a chama, 
têm cheiro característico e, 
por sua natureza, são infl a-
máveis. Por isso, o risco de 
vazamento e acúmulo de 
gás combustível está asso-
ciado ao perigo de incêndio 

e explosão.
Já os produtos da combus-

tão são gases resultantes da 
queima (não só de gás com-
bustível, mas de lenha, car-
vão, qualquer tipo de cha-
ma). Um dos componentes 
dos produtos da combustão 
é o monóxido de carbono, 

um gás que não tem cheiro 
e que é tóxico: se houver 
acúmulo no ambiente (seja 
por problemas com o duto 
de exaustão quando há, ou 
com as aberturas de venti-
lação permanentes) existe 
risco de asfi xia e envenena-
mento.
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Quais procedimentos cor-
retos para a instalação de 
um aquecedor a gás?

O presidente da Abagás, 
Leonardo Abreu, ressaltou 
que a instalação de qualquer 
aparelho para aquecimento 
a gás deve cumprir uma nor-
ma da Associação Brasileira 
de Normas Técnicas (ABNT), 
a NBR-13.103. 

“Essa norma estabelece 
que o local de instalação do 
equipamento deve atender 
aos requisitos de volume mí-
nimo e ter aberturas de ven-
tilação permanente adequa-
dos ao tipo de equipamento 
e sua potência”, explicou o 
presidente da Abagás. “Em 
um ambiente interno, como 
uma residência, todos os 
aparelhos necessitam de 
duto de exaustão (chaminé).”

Quem garante a instala-
ção? E quem fi scaliza?

Segundo a Esgotecnica, 
empresa especializada em 
detectar vazamentos, a 
companhia contratada para 
instalação do aparelho deve 
seguir regras da ABNT. Na 
área de gás canalizado, a fi s-
calização é competência de 
órgãos estaduais, conforme 
o determinado pela Consti-
tuição. Em São Paulo, cabe à 
Agência Reguladora de Sa-
neamento e Energia do Es-
tado de São Paulo (Arsesp). 

O condomínio deve ter al-
guma responsabilidade, por 
exemplo, de monitorar se 
há chaminés e dutos insta-
lados corretamente?

Na avaliação do diretor de 
relações institucionais da 
Associação das Adminis-

tradoras de Bens Imóveis e 
Condomínios de São Paulo 
(AABIC), Eduardo Zangari, o 
condomínio pode interferir 
apenas se identifi car vaza-
mentos na tubulação que 
passa em áreas comuns do 
prédio.

“A forma de aquecimento 
de água é uma decisão do 
apartamento, que pode ter 
aquecedor a gás ou elétrico. 
Não cabe ao condomínio 
legislar sobre a casa de al-
guém, cabe fi scalizar somen-
te o que pode colocar em 
risco os outros moradores”, 
afi rmou o diretor da AABIC, 
associação que representa 
mais de 16 mil condomínios 
na capital paulista - cerca de 
metade deles com aquece-
dor a gás. 

O gás que vaza tem chei-
ro? 

O monóxido de carbono, 
um dos componentes dos 
produtos da combustão, não 
tem cheiro, mas é aplicado 
um aditivo chamado mer-
captano, responsável pelo 
odor forte exalado quando 
há uma vazamento e usado 
para alertar as pessoas do 
risco.

Quais são os sinais de 
risco? Como identifi car um 
vazamento?

O principal alerta é o forte 
cheiro de gás. Os manuais 
do Programa Nacional de 
Racionalização do Uso dos 
Derivados do Petróleo e do 
Gás Natural (Conpet) indi-
cam uma técnica simples 
para verifi car se há vaza-
mento: aproximar uma es-
ponja de cozinha com água 

e sabão do botijão, cilindro 
ou aquecedor a gás. Se 
aparecerem bolhas, há vaza-
mento. Independentemente 
do resultado, em caso de 
suspeitas, é recomendado 
procurar assistência técnica 
especializada.

Há algum aparelho capaz 
de detectar qualquer gás no 
ambiente? Como funciona?

Sim, há um dispositivo obri-
gatório em alguns países 
da Europa que consegue 
identifi car os gases presen-
tes no ambiente. Segundo o 
presidente da Abagás, Leo-
nardo Abreu, detectores de 
concentração disparam um 
alarme quando um gás tóxi-
co atinge um nível perigoso. 
O aparelho, porém, não é 
usado no Brasil. 

O que fazer em caso de 
vazamento de gás?

De acordo com a Abagás, 
caso haja suspeita de va-
zamento ou mau funciona-
mento dos equipamentos 
a gás, como cheiro forte, 
ruído excessivo e diferente, 
náusea ou mal-estar súbito 
com o aparelho ligado, as 
instruções abaixo devem ser 
seguidas: Não acender luzes 
ou acionar equipamentos 
elétricos; Não utilizar fósfo-
ros ou isqueiros; Ventilar o 
local com a abertura de jane-
las e portas; Fechar as válvu-
las de bloqueio dos equipa-
mentos; Sair do ambiente; e 
comunicar imediatamente a 
ocorrência para o número de 
emergência da concessioná-
ria que fornece o gás natural 
encanado ou o Corpo de 
Bombeiros.
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A edição 2020 do festi-
val de música Lollapalooza 
será realizado nos dias 3, 4 
e 5 de abril, no Autódromo 
de Interlagos. Essa será a 
nona edição do já tradicio-
nal evento, que este ano 
de 2019 reuniu mais de 

246 mil em Interlagos. 
Em um espaço de 600 

mil metros quadrados, vá-
rios artistas se apresentam 
nos quatro palcos, em um 
mistura de sons, passando 
pelo rock, rap, indie, pop, 
eletrônico.

Após trabalhar por 11 
anos na emissora, Mari 
Palma decidiu pedir de-
missão da TV Globo. A 
informação foi dada na 
quarta-feira, 17, pela pró-
pria jornalista nas redes 
sociais. “É hora de dizer 
tchau! O crachá está 
todo desgastado assim 
porque tem muita his-
tória. Essa história tem 
exatos 11 anos, comple-
tados no último dia 7. A 
Globo foi meu primeiro 
e único emprego”, es-
creveu na legenda da 
foto do crachá de Mari 
que foi publicada no Ins-
tagram. 

O anúncio aconteceu 
dias depois de o namo-
rado dela, Phelipe Sia-
ni, informar que sairia 
da Globo também. “Foi 
muito difícil dar tchau”, 
disse o repórter na pu-
blicação de um vídeo 
nas redes sociais nesta 
quarta-feira, 17. 

Mari Palma começou a 
ganhar visibilidade após 
participar do quadro G1 
em um minuto, em que 
narrava as principais 
notícias do Brasil e do 

mundo. Depois, passou 
para a edição do extinto 
Bem Estar, foi repórter 
de esportes até chegar 
no Mais Você, de Ana 
Maria Braga.

A Divisão’, nova série 
original Globoplay, retrata 
os bastidores de uma for-
ça tarefa que se uniu para 
acabar com a onda de se-
questros que aterrorizava 
o Rio de Janeiro nos anos 
1990. Com direção geral de 
Vicente Amorim e direção 
de Rodrigo Monte, o thril-
ler policial é uma produção 
da AfroReggae Audiovi-
sual em parceria com o 
Multishow e a Hungry Man 

e  estará disponível nes-
ta sexta-feira (19), apenas 
para assinantes da plata-
forma de streaming. 

“A ideia do projeto sur-
giu quando eu fazia o 
‘Conexões Urbanas’, do 
Multishow. O trabalho da 
DAS foi a única ação de se-
gurança pública que real-
mente deu certo no Rio (de 
Janeiro). A partir de relatos 
e personagens reais, decidi 
contar essa história”, afi rma 

José Junior, criador do pro-
jeto durante apresentação 
da série  em São Paulo. 

Criada por José Júnior, ‘A 
Divisão’ é escrita por Gus-
tavo Bragança, José Luiz 
Magalhães, Rafael Spínola, 
Fernando Toste, Aurélio Ara-
gão e Erik de Castro e traz 
no elenco nomes como Sil-
vio Guindane, Erom Cordei-
ro, Marcos Palmeira, Dalton 
Vigh, Natalia Lage e Vanes-
sa Gerbelli, dentre outros.

Lollapalooza Brasil 
2020 será nos dias 3, 
4 e 5 de abril em SP

‘É hora de dizer tchau’, afi rma Mari 
Palma ao pedir demissão da Globo

Série ‘A Divisão’ está disponível 
a partir desta sexta no Globoplay

Pabllo Vittar rebate título de Miss 
Bumbum: ‘Sou homem de peruca’

A cantora Pabllo Vittar cri-
ticou a organização do con-
curso Miss Bumbum na últi-
ma quarta-feira, 17, após ter 
recebido o prêmio de “Miss 
Bumbum Transex”. “Gente, eu 
vi que saiu uma matéria onde 
elegeram o bumbum mais bo-
nito... Eu ganhei o bumbum 
mais bonito transex... Só que 
todo mundo sabe que eu sou 
um homem de peruca, um ve-
ado doido”, afi rmou Pabllo nos 
stories de seu Instagram.

Na sequência, sugeriu ou-
tros nomes para a indicação: 
“Gente. Vocês já viram a bun-
da da Mel? Já viram a bunda 
da Kiara? Vão dar o prêmio 
pras bonitas... Meu Deus! I’m 
a man in a dress [‘Eu sou um 
homem em um vestido’, em 
tradução do inglês]”

O anúncio do título recebi-
do por Pabllo foi feito no Ins-
tagram ofi cial da organização 
do Miss Bumbum. “A faixa da 
Pabllo Vittar está pronta, se ela 
quiser pode ir desfi lar em se-
tembro na Cidade do México”, 
afi rmou Cacau Oliver, criador 
do concurso.
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Agile LTZ
Completo - 2013 - branco

Entrada + 48 X R$ 850,00

Ka SE
Completo - 2018 - branco

Entrada + 48 X R$ 879,00

Prisma LT 1.0
Comp. + 53.000km + MyLink - 2015 - cinza
Entrada + 48 X R$ 640,00

Uno Sporting 1.4
Completo - 2011 - cinza

Entrada + 48 X R$ 488,00

Livina S
Completo + 37.000km - 2013 - cinza
Entrada + 48 X R$ 999,00

S10 Cabine Dupla Flex
Couro + Capota Fibra c/Amortecedores - 2010 - preto
Entrada + 48 X R$ 750,00

IX-35 2.0 Automático
Completo - 2012 - preto

Entrada + 48 X R$ 935,00

Tucson GLS
Top de Linha - 2012 - preto

Entrada + 48 X R$ 700,00

Strada Adventure 2.0
Completo - 2009 - prata

Entrada + 48 X R$ 705,00

I-30 GLS 2.0
Completo - 2012 - prata

R$ 36.990,00

March SV 1.6
Completo - 2015 - branco

R$ 33.900,00

City LX 1.5 Automático
Completo - 2013 - cinza

R$ 39.900,00

Civic EXL
Top Linha + 13.000km - 2018 - preto

R$ 95.900,00

Celer 1.5
Comp. + 4 Portas - 2015 - vermelho

R$ 26.900,00

Sentra 2.0
Comp. + Botão Start - 2014 - branco
Entrada + 48 X R$ 899,00

Polo Sedan Comfortline
Completo + Baixa Km - 2010 - prata
Entrada + 48 X R$ 998,00

Meriva
Completo + Easytronic - 2009 - cinza
Entrada + 48 X R$ 799,00

Onix Joy 1.0
Completo - 2018 - prata

Entrada + 48 X R$ 799,00

Fit EX Automático
Completo - 2015 - prata

Entrada + 48 X R$ 1.377,00

Cobalt LTZ 1.8
Completo + MyLink - 2015 - preto
Entrada + 48 X R$ 899,00

Celta Spirit 4 Portas
Completo + Rodas 14’ - 2010 - preto
Entrada + 48 X R$ 699,00

BMW 116 I
Completo + 63.000km - 2013 - branco

R$ 63.000,00

Up Move TSI
Completo - 2017 - preto

R$ 44.900,00

Golf
Top - 2015 - prata
R$ 76.900,00

Grand Siena Essence 1.4 Flex
Comp. + Novíssimo + 50.000km - 2013 - cinza

R$ 34.900,00

Tucson GLS
Top de Linha - 2010 - preto

R$ 34.900,00

Montana LS 1.4 Flex
Ar. Condic. + Direção - 2017 - branco

R$ 36.900,00

Captiva 2.4 Automático
Top Linha + Teto Solar - 2015 - branco

R$ 64.900,00

New Fiesta SE 1.5
Completo - 2014 - preto

Entrada + 48 X R$ 713,00

Spin LTZ Automático
Completo - 2015 - azul

Entrada + 48 X R$ 1.250,00

I-30
Top + Teto - 2010 - preto

Entrada + 48 X R$ 850,00

Fox Trend 1.6
Completo - 2014 - branco

Entrada + 48 X R$ 579,00

Etios XS 1.5 Automático
Completo - 2018 - cinza
48 X R$ 1.400,00

Sandero Expression 1.0
Completo - 2018 - vermelho

48 X R$ 1.100,00

Corsa Classic Life
DH + Trava + Vidro - 2010 - bege

Entrada + 48 X R$ 580,00

Spacefox 1.6 Flex
Completo + Ú. Dono - 2012 - preto

R$ 32.900,00

TR4 4X4
Ar + Dir. + Vidros + Travas - 2011 - preto

R$ 43.990,00

Fiesta Sedan
Comp. + Ar Cond. + Impecável - 2008 - preto

R$ 19.900,00

Spin LTZ Automático
Completo + 7 Lugares - 2014 - branco

R$ 45.900,00

Idea Adventure 1.8
Completo + Baixa Km - 2013 - prata

R$ 35.900,00

Jetta Comfortline
Completo + Couro - 2014 - branco

R$ 54.900,00

Ecosport Freestyle Automático
Completo - 2016 - branco

R$ 58.900,00
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A Jeep acaba de abrir a 
pré-venda das primeiras 20 
unidades da edição limitada 
Jeep Renegade WSL, para 
marcar a parceria com a 
World Surf League, a asso-
ciação que organiza o Cam-
peonato Mundial de Surfe, 
patrocinado pela Jeep des-
de 2015. 

No total, estão previstos 
500 exemplares desta série, 
equipada com motor 1.8 Flex 
de 139 cv e câmbio automá-
tico de seis marchas. 

No visual, o Renegade 
WSL se destaca pelo teto 
preto e outros acabamentos 
escuros, como os contornos 
das sete aberturas da grade, 
logotipos da Jeep e até na 
cabine, como as molduras 
das saídas de ar e dos alto-

-falantes. A carroceria será 
sempre na cor Branco Polar, 
perolizada. A logomarca da 
World Surf League é aplica-
da nas colunas C e no ade-
sivo no capô, semelhante 
ao do Renegade Trailhawk. 
Outra “herança” da versão 
de topo do modelo são as 
rodas de liga leve de 17 po-
legadas, que na série WSL 
foram pintadas de preto.

Quanto aos itens de série, 
o Jeep Renegade WSL esta-
rá bem posicionado. Entre 
eles estão bancos de cou-
ro, central multimídia Ucon-
nect com tela de toque de 
7” compatível com Android 
Auto e Apple CarPlay, ar-
-condicionado digital dual 
zone, sensores traseiros de 
estacionamento e, como 

não poderia deixar de ser, 
barras transversais de teto 
com capacidade de até 50 
kg, ideais para levar pran-
chas de surfe, por exemplo.

A pré-venda das primeiras 
20 unidades do Jeep Re-
negade WSL terminou no 
dia 30 de junho pelo o site 
http://renegadewsl. jeep.
com.br. Lá, foi possível fazer 
a reserva pagando um sinal 
de R$ 1.000, que acabou 
sendo abatido do preço su-
gerido de R$ 99.590. 

Os compradores da pré-
-venda levararam um brinde 
especial: a Jeep Leader Jer-
sey, a famosa camisa amare-
la usada em cada etapa pelo 
surfi sta que lidera o Mundial. 
As entregas do carro come-
çarão no início de setembro.

Jeep Renegade entra na onda do 
surfe com a série especial WSL

A Ford Ranger 2020 traz 
uma tecnologia de segu-
rança inédita em picapes 
no Brasil, que é capaz de 
identifi car os sinais de 
trânsito e alerta o moto-
rista quando ele excede o 
limite de velocidade. Por 
acompanhar as variações 
de velocidade em cada 
trecho da via, o sistema 
garante uma precisão 
maior que os aplicativos 
de navegação baseados 
em mapas.

“Esse equipamento faz 
parte da proposta da Ran-
ger de oferecer tecnologia 
com propósito, com recur-
sos que realmente agregam 
funcionalidade para o usuá-
rio no dia a dia”, diz Fabrizzia 

Borsari, gerente de Marke-
ting de Produto da Ford. 

O sistema de reconheci-
mento de sinais de trân-
sito funciona com duas 
câmeras de alta resolu-
ção instaladas no para-
-brisa, uma voltada para 
o horizonte e outra para 
o terreno. Elas rastreiam o 
ambiente e interpretam as 
imagens por meio de algo-
ritmos para a identifi cação 
de sinais. O último limite 
de velocidade visualizado 
é exibido como um ícone 
no painel e fi ca disponível 
para o motorista consultar 
quando precisar.

O sistema foi desenvol-
vido para operar com os 
padrões internacionais 

de trânsito da Convenção 
de Viena, à qual o Brasil 
aderiu em 1980. Antes do 
lançamento, ele foi inten-
samente testado em dife-
rentes regiões do país e 
apresentou um alto índice 
de confi abilidade.

O sistema de frenagem 
autônoma com detecção 
de pedestres, o piloto au-
tomático adaptativo e o 
sistema de permanência 
em faixa são outras tec-
nologias de assistência 
exclusivas da Ranger no 
segmento. Ela chega na 
linha 2020 sem aumento 
de preço, tem baixo custo 
de posse e também é a 
única com cinco anos de 
garantia.

Leitor de sinais de trânsito da Ford Ranger 
2020 é tecnologia inédita em picapes
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Julho Black chega às lojas 
do Complexo Tatuapé 
com descontos de até 70%

Durante o mês de julho, 
30 empreendimentos da 
AD Shopping, empresa 
que atua na administração, 
no planejamento e na co-
mercialização de shopping 
centers, irão participar do 
Julho Black Brasil. Durante 
a campanha, os frequen-
tadores do Complexo Ta-
tuapé – formado pelos 
Shoppings Metrô Tatuapé 
e Metrô Boulevard Tatu-
apé poderão aproveitar 
uma megaliquidação de 
até 70% de descontos em 
produtos de diversos seg-
mentos.

Neste ano, a grande novi-
dade fi ca por conta da cria-
ção do hotsite da campa-
nha (www.julhoblack.com.
br), para que os visitantes 
estejam sempre antenados 
às novidades dos empre-
endimentos. Além disso, 
também foi elaborado um 
aplicativo exclusivo para 
os visitantes dos shoppin-
gs. Com um divertido jogo 
de ‘caça’ a totens do ator 
e humorista Marco Luque, 
garoto propaganda da 
campanha. 

O aplicativo, que traz 
jogo de realidade aumen-
tada disponível nos sis-
temas iOS e Android, es-
tará acessível em ambos 
empreendimentos e dará 
prêmios desde o primeiro 
acesso, “O Julho Black é 

uma oportunidade a mais 
para o consumidor adquirir 
itens de desejo com preço 
promocional, vantagens de 
descontos e pagamentos 
facilitados. E este ano, com 
a  interatividade do aplica-
tivo, esperamos aumentar 
em 8% o fl uxo de visitan-
tes, afi rma Danilo Sentu-
relle, gerente de marketing 
do Complexo Tatuapé. 

Assinada pela agência 
Mega Marketing, a peça 
publicitária traz o ator e co-
mediante Marco Luque com 
uma boa dose de humor ao 
convidar o público de seu 
talkshow para economizar 

e aproveitar os descontos 
oferecidos em produtos 
como bolsas, relógios, ves-
tuário e brinquedos.

SERVIÇO:
Julho Black 
Quando: de 18 a 21 de 

julho
Horário: De segunda a 

sexta das 10 h às 22 h e no 
domingo das 14 h às 20 h. 

Onde: Shopping Metrô 
Tatuapé e Shopping Metrô 
Boulevard Tatuapé

Endereço: Rua Melo Frei-
re S/N - Rua Domingos 
Agostinho S/N 

Tel.: (11) 2090-74000 ou 
2092-7000
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Promoção exclusiva para membros Cinemark Mania. Para resgatar o brinde, é necessária a aquisição de um ingresso. 
Promoção válida de 18 a 31/7/2019. Acesse o regulamento em cinemark.com.br/cinemark-mania e saiba mais.

2a MOEDA
COLECIONÁVEL

Já tem o cartão Cinemark Mania? 

Comprou ingresso, 

ganhou a moeda colecionável 
do fi lme O Rei Leão.

Adquira já o seu nas bilheterias.

©
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BLACK YELLOW MAGENTA CYAN

Processado por arizona.flow em Tue Jul 16 11:02:34 2019                     

» Américas Shopping 
(Rio de Janeiro - RJ)
» Atrium Shopping 

(Santo André - SP)
» Bauru Shopping 

(Bauru - SP)
» Camará Shopping 

(Recife - PE)
» Center Shopping Rio 

(Rio de Janeiro - RJ)
» Goiabeiras Shopping 

(Cuiabá - MT)
» Millenium Shopping 

(Manaus - AM)
» Minas Shopping 

(Belo Horizonte - MG)
» Monet Plaza Shop-

ping (Santa Maria - RS)
» Nilópolis Square 

Shopping (Nilópolis - RJ)
» Passo Fundo Shop-

ping (Passo Fundo - RS)
» Pátio Limeira Shop-

ping (Limeira - SP)
» Shopping ABC (San-

to André - SP)
» Shopping Cidade dos 

Lagos (Guarapuava - PR)
» Shopping Jardim 

Oriente (São José dos 
Campos - SP)
» Shopping La Plage 

(Guarujá - SP)
» Shopping Metrô Bou-

levard Tatuapé (São 
Paulo - SP)
» Shopping Metrô Ta-

tuapé (São Paulo - SP)
» Shopping Pátio Be-

lém (Belém do Pará - PA)
» Shopping Pátio Cha-

pecó (Chapecó - SC)

» Shopping Pátio Pin-
da (Pindamonhangaba 
- SP)
» Shopping Penha 

(São Paulo - SP)
» Shopping Pier 21 

(Brasília - DF)
» Shopping Praça da 

Moça (Diadema - SP)
» Shopping Rio Claro 

(Rio Claro - SP)
» Sider Shopping (Vol-

ta Redonda - RJ)
» Taubaté Shopping 

(Taubaté - SP)
» Tivoli Shopping (San-

ta Bárbara d’Oeste - SP)
» Via Brasil Shopping 

(Rio de Janeiro - RJ)
» West Shopping (Rio 

de Janeiro - RJ)

Empreendimentos participantes
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[ horóscopo ]

virgem

Seu estado de ânimo é 
promissor, por isso aproveite ao 
máximo a possibilidade de per-
guntar o que deve fazer e pedir 
o que merece. Você precisa se 
mexer e tudo vai dar certo. O 
sentimento atual de letargia é 
devido à falta de exercício.

Você vai ter entusiasmo, mas 
vai continuar deixando para 
resolver as coisas no último 
minuto. As conversas que tiver 
hoje vão lhe trazer paz interior. 
Não seja tão ansioso para 
ajudar os outros. Você precisa 
ter tempo para si mesmo, para 
recarregar suas baterias.

Cresce a pressão em 
torno de você. Não se deixe 
afastar de seus objetivos. 
Você sabe que está certo. 
Você tem sinais de cansaço, 
o que não o impede de agir, 
faria bem dormir mais.

Você vai conseguir re-
solver um conflito entre as 
pessoas a sua volta e terá 
razões para sentir orgulho 
de si mesmo. Você vai ser 
muito intransigente e duro 
consigo mesmo.

A sorte estará com você em 
seus passos hoje - é hora de 
considerar um investimento 
fi nanceiro e repensar o seu 
orçamento. Seus exageros 
podem gastar suas reservas de 
energia. Tente compensar isso 
com uma dieta equilibrada.

Você vai descobrir verdades 
sobre pessoas que o rodeiam que 
não são sempre fáceis de aceitar, 
mas vai ser uma bênção disfar-
çada. Você tem um ótimo estado 
físico, tudo que você precisa fazer 
é antecipar as consequências dos 
seus excessos e medir os gastos 
de energia.

Você vai ter que olhar dentro 
de si e ser fl exível para lidar com 
suas esperanças e concretizá-las. 
O cansaço que você está sentindo 
é resultado da falta de exercício. 
Você tem sido sedentário e não 
faz exercício físico sufi ciente há 
muito tempo.

Não comece as coisas sem ter 
a certeza de que vai ser capaz 
de terminá-las! A infl uência de 
Mercúrio vai levá-lo a procurar 
um pouco de paz para limpar 
sua mente e isso vai aliviar a 
irritação que você sente por 
dentro.

Não confi e nas opiniões 
superfi ciais que você ouve 
por acaso, mas verifi que por si 
mesmo. Seu estado de ânimo 
forte natural e sua coragem 
compensarão a falta de energia. 
Você não está dormindo o 
sufi ciente.

Você vai ser mais sério do 
que de costume e sentirá 
necessidade de se concentrar 
no que é realmente impor-
tante. Não tenha medo de 
mostrar o seu talento para 
improvisar.

Você se afastará de seu co-
tidiano. É hora de fazer planos 
para o futuro. Você precisa 
encontrar um equilíbrio entre 
o físico e o bem-estar mental, 
o repouso e a atividade para 
fazer justiça às necessidades 
do seu corpo.

Não force as coisas. Este 
sentimento de isolamento não 
vai durar. Mantenha-se fi el a si 
mesmo. Não há preocupações 
maiores em vista e sua forma 
está relativamente boa. Tudo 
seria melhor se você ouvisse 
mais seu corpo.

áries

libra escorpião sagitário capricórnio aquário peixes

touro gêmeos câncer leão

Os Smurfs 2
Globo, 13h59 The 

Smurfs 2. EUA. Comé-
dia. Direção Raja Gos-
nell. Com Hank Aza-
ria, Katy Perry. Após 
fracassar em sua caça 
aos Smurfs em Nova 
York, Gargamel par-
tiu para Paris e lá se 
tornou um suces-
so, sendo conside-
rado o maior mágico 
do mundo. Entretan-
to, por trás dos sho-

ws lotados que faz na 
ópera, há um plano 
para capturar os pe-
quenos seres azuis. 
Para tanto, o bruxo 
cria dois danadinhos, 
Vexy e Hackus, que o 
ajudam em seus pla-
nos. Gargamel conse-
gue criar um novo tú-
nel para a aldeia dos 
Smurfs, para onde 
Vexy viaja e seques-
tra Smurfette.

[ fi lmes ] 

Foto: Divulgação

CLASSIFICADOS Para anunciar ligue: 
(11) 2823-0800

Anuncie no

7 milhões
de usuários*

por dia

11 2823-0800
comercial@jornalestacao.com.br

Carro novo

 Celular
 super

moderno

Faculdade
do futuro

 Comprinhas
do dia a dia

 Repaginada
no cafofo

 Apê dos
sonhos

O único jornal gratuito diário
nas estações do Metrô

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 /    

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

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!
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PARA ANUNCIAR
CHAME NO WHATSAPP:

95127-3215

Classifi cados

2823-0828

ANUNCIOU

VENDEU

11 95127-3215
11 2823-0828

Venda seu peixe

   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.

ALUGO 1 SALÃO 
PEQUENO EM SP.

+
1 APT KITNET 

NA RUA SANTO 
AMARO.

+

(ALUGUEL MENSAL)
 (011)99623-0315 

Sebastião
 (011)99623-0315 

1 CASA EM
BERTIOGA C/ 1

QUARTO E COZINHA.

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.

CAMILA 21 ANOS 
CARINHOSA 

Atendo próximo ao 
Metrô Saúde.

Fotos e informações 
no whats.

F: (11)94523-8701
Fixo: (11)5677-4027

COMPRO 
CÉDULAS E 

MOEDAS

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

Antigas, 
nacionais e 

estrangeiras.

    (11)94117-2333

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

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

AU LIDQ AP DO ET  BOI R
AM

SÊ

IR L

P

ˆ

soniamesquitasp@gmail.com

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

VEJA OUTROS

VALORES

PLANTÃO SÁBADO

E DOMINGO

PARA PAGAR DÍVIDAS,

COMPRAR IMÓVEL E ABRIR

SEU NEGÓCIO.

SEM CONSULTA AO SPC OU

SERASA. LIBERAÇÃO PARA 

TODO O BRASIL DIÁRAMENTE.

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

CRÉDITO SEM
BUROCRACIA

EXEMPLOS:
15MIL

R$ 104,00

20MIL
R$ 134,00

40MIL
R$ 254,00

 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 

 QUARTO MOBIL P / HO-
MENS 
 R: Recife,298 Pe-
nha.Próx metr Penha 
.F:2589-6555 

 VENDE-SE 

 OPORTUNIDADE SOBRA-
DO NOVO 
 2dorms c/ suíte, sala, 
lavabo, lavanderia, 3 va-
gas na garagem e chur-
rasqueira. Próx Av Ama-
dor Bueno da Veiga. 
Whatsapp:99933-8282 

 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.  

 OPORTUNIDADE 
 Vende-se confecção e 
estamparia ótimo para 
familia,  prédio c/2 
galpões 240mts² cd, 
residência de 120mts² 
27anos no mercado. 
F:(16)99714-0819 

 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 

Anuncie no

 RELAX 

 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 

Queres saber onde en-
contrar aquela garota  de 

programa ou acompanhan-
te perfeita?

Somos o FANTASY 
ACOMPANHANTES!

Acesse o nosso site e veja 
as garotas mais lindas 

www.fantasyacompanhan-
tes.com.br

Concorra a cortesias entre 
em contato  pelo número          

(11) 94903-7444
em contato  pelo número          

 BELEZA ESTÉTICA 

 TERAPIAS CHINESAS 
 Shiatsu, ventosa reiki, 
acupuntura, massg, dre-
nagem e modeladora 
em Moema. 97568-7341 

     

   

Classifi cados
de Linhas é no

Para anunciar
2823-0828 /  2823-0829
2823-0835 /  2823-0836

2823-0837
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