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HORÓSCOPO
“Todos os dias, 

sob todos os 
pontos de vista, 

vou cada vez melhor”

Visite: www.omarcardoso.com.br De 5/7 a 11/7

ÁRIES - 21 de março a 20 de abril
Bom período para iniciar negócios relacionados com a indús-
tria, e propriedades. Contudo, não deixe de olhar e zelar pelo 
bem de seus familiares e não fuja das suas responsabilidades 
e problemas. Uma difícil fase se inicia hoje para você. Os astros 
indicam roubos, enganos, da queda do crédito e da reputação.

Alguma coisa importante, alguma notícia inesperada poderá 
deixá-lo aborrecido e irritado. Procure superar sua emotivi-
dade colocando-se acima dos acontecimentos. Novas opor-
tunidades de sucesso no plano social. Desarmonia em sua 
vida conjugal, mas com compreensão, tudo acabará bem.

Para tirar algum proveito deste período, será necessá-
rio usar toda a sua habilidade profissional e comercial. 
Procure se precaver contra escândalos, injúrias e aciden-
tes e não se deixe influenciar por pessoas muito falantes. 
Melhora da saúde e das chances gerais.

Bom período para uma viagem de negócios onde pode-
rá descobrir uma transação que contenha uma chance 
de melhorar sua vida, principalmente através de amigos 
e irmãos. Amizades bem sucedidas e tenha mais cuida-
do com estranhos.

Sua natividade astral está favorecida neste período. Os as-
suntos profissionais e financeiros merecem melhor aten-
ção pois há prenúncio de lucros. Procure ser franco, conte 
com a ajuda de todos. Cuide de sua saúde. Você terá al-
gumas dificuldades passageiras.

Alguma chance de êxito financeiro deverá surgir e você 
poderá aproveitá-la com sua capacidade de ação e inte-
ligência. Procure controlar de modo rápido e objetivo, as 
oposições e obstáculos que possam surgir. Receberá in-
formações úteis e promissoras.

Procure estabelecer o equilíbrio. Seu sistema nervoso está 
delicado. Por esta razão, faça cada coisa no seu devido 
tempo. Procure ser mais prático e observador. Algumas 
perturbações passageiras com os filhos estão previstas.

Evite, neste período, questões com vizinhos. Os amigos le-
ais o ajudarão em qualquer dificuldade e conseguirá reali-
zar boa parte de seus desejos. Ótimo ao trabalho. Período 
promissor. Seja otimista e aproveite as chances que sur-
girão agora.

Nesta fase do ano, você terá surpresas agradáveis nos 
contatos comerciais. Ascensão prevista durante todo este 
período. Amor e vida conjugal, favorecidos. Faça prevale-
cer seu otimismo. Harmonia familiar e êxito sentimental e 
amoroso.

Notáveis probabilidades de sucesso em questões rela-
cionadas com vocação, ciência, concurso, testes, empre-
gos, aumento de vencimentos e rendimento. Bom perío-
do para solicitar a casa própria em um órgão competente 
do governo.

Pessoas de projeção estarão ao seu favor, neste período. 
Aproveite para realizar seus anseios, principalmente os do 
campo social e profissional. Muito bom para novas ami-
zades. Não confie demais em pessoas que não conhece.

Notícias com maior interesse podem surgir no final deste 
período. Ao tratar de negócios com outras pessoas, saiba 
avaliar suas possibilidades e as dos outros. Até depois de 
amanhã, você acabará lucrando. Evite que seus problemas 
pessoais possam causar dificuldades para a sua família.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho CÂNCER - 21 de junho a 20 de julho

LEÃO - 21 de julho a 22 de agosto VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 21 de janeiro

AQUÁRIO - 22 de janeiro a 19 de fevereiro PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

Estreia da semana

Homem-Aranha: Longe de Casa 
|  Spider-Man: Far From Home 
- (EUA - Aventura) - Peter Parker 
(Tom Holland) está em uma viagem 
de duas semanas pela Europa, ao 
lado de seus amigos de colégio, 
quando é surpreendido pela visita 
de Nick Fury (Samuel L. Jackson). 
Convocado para mais uma missão 
heroica, ele precisa enfrentar vários 
vilões que surgem em cidades-sím-
bolo do continente, como Londres, 
Paris e Veneza, e também a apari-
ção do enigmático Mysterio (Jake 
Gyllenhaal). 
Elenco: Tom Holland, Zendaya, 
Jake Gyllenhaal, Marisa Tomei
Direção: Jon Watts
Duração: 130 min
Classificação: 10 anos 

Programação válida até 10/7

Center Norte - Cinemark
Trav. Casalbuono, 120

☎ 5180-3411

Sala 1 - Homem-Aranha Longe de 
Casa 3D dub - (12 anos) - sessões: 
12h30, 15h30, 18h30, 21h30 (todos 
os dias)

Sala 2 - Annabelle 3: De Volta pra 
Casa - dub (14 anos) - sessão: 17h 
(todos os dias)
 Homem-Aranha Longe de Casa 
3D dub - (12 anos) - sessões: 
19h30, 22h30 (todos os dias)
 Pets: A Vida dos Bichos 2 - dub - 
(livres) - sessões: 12h40, 14h50 (to-
dos os dias)

Sala 3 - Annabelle 3: De Volta pra 
Casa - dub (14 anos) - sessão: 
22h15 (todos os dias)
 Toy Story 4 3D dub - (livre) - ses-
sões: 11h30, 13h50, 16h55, 19h45 
(todos os dias)

Sala 4 - Turma da Mônica - Laços 
2D - (livre) - sessões: 11h45, 14h, 
16h20, 18h45 (todos os dias)
 Annabelle 3: De Volta pra Casa - 
dub (14 anos) - sessão: 21h10 (qui, 
sex, dom, seg, ter, qua)
 Annabelle 3: De Volta pra Casa 
- dub (14 anos) - sessões: 21h10, 
23h45 (sáb)

Sala 5 - Homem-Aranha Longe de 
Casa 3D dub - (12 anos) - sessões: 

11h50, 14h40, 17h30, 20h30 (qui, 
sex, seg, qua)
 Homem-Aranha Longe de Casa 
3D dub - (12 anos) - sessões: 11h30, 
14h30, 17h30, 20h30, 23h30 (sáb)
 Homem-Aranha Longe de Casa 
3D dub - (12 anos) - sessões: 11h30, 
14h30, 17h30, 20h30 (dom, ter)

Lar Center - Cinemark
Av. Otto Baumgart, 500

☎ 2224-5959

Sala 1 - Homem-Aranha Longe de 
Casa 3D XD leg - (12 anos) - ses-
sões: 15h, 18h, 21h (todos os dias)
 Homem-Aranha Longe de Casa 
3D XD dub - (12 anos) - sessões: 
12h (todos os dias)

Sala 2 - Annabelle 3: De Volta pra 
Casa - dub (14 anos) - sessão: 
20h30 (todos os dias)
 Homem-Aranha Longe de Casa 
3D leg - (12 anos) - sessão: 23h 
(sáb)
 Toy Story 4 3D dub - (livre) - ses-
sões: 12h50, 15h15, 17h40 (todos 
os dias)

Sala 3 - Turma da Mônica - Laços 
2D - (livre) - sessões: 12h20, 16h50 
(todos os dias)
 Homem-Aranha Longe de Casa 
3D leg - (12 anos) - sessões: 19h15, 
22h10 (todos os dias)
 Pets: A Vida dos Bichos 2 - dub 
3D - (livre) - sessão: 14h40 (todos 
os dias)

Shopping D - Cinemark
Av. Cruzeiro do Sul, 1.100

☎ 5180-3294

Sala 1 - Homem-Aranha Longe 
de Casa 3D dub - (12 anos) - ses-
sões: 17h, 20h (qui, sex, dom, seg, 
ter, qua)
 Homem-Aranha Longe de Casa 
3D dub - (12 anos) - sessões: 17h, 
20h, 23h (qui, sex, dom, seg, ter, qua)
 Pets: A Vida dos Bichos 2 - dub 
- (livre) - sessão: 12h40, 14h45 (to-
dos os dias)

Sala 2 - Homem-Aranha Longe de 
Casa 3D dub - (12 anos) - sessões: 
12h, 15h, 18h, 21h (sáb, dom, seg, ter)
 Homem-Aranha Longe de Casa 
3D dub - (12 anos) - sessões: 15h, 
18h, 21h (qui, sex,qua)

Sala 3 - Homem-Aranha Longe 
de Casa 3D dub - (12 anos) - ses-
sões: 14h30, 17h30, 20h30 (todos 
os dias)
 Homem-Aranha Longe de Casa 
3D dub - (12 anos) - sessões: 
11h30, 23h30 (sáb)
 Homem-Aranha Longe de Casa 
3D dub - (12 anos) - sessão: 11h30 
(dom)
 Pets: A Vida dos Bichos 2 - dub - 
(livre) - sessão: 11h50 (ter)

Sala 4 - Homem-Aranha Longe de 
Casa 3D XD dub - (12 anos) - ses-
sões: 12h30, 15h30, 18h30, 21h30 
(todos os dias)

Sala 5 - Toy Story 4 dub - (livre) - 
sessões: 11h50, 14h15, 16h45, 
19h30, 22h (sáb, dom)
 Toy Story 4 dub - (livre) - ses-
sões: 14h15, 16h45, 19h30, 22h 
(qui, sex, seg, ter, qua)

Sala 6 - Toy Story 4 dub - (livre) - 
sessões: 12h50, 15h45, 18h15, 
20h45 (qui, sex, dom, seg, ter, qua)
 Toy Story 4 dub - (livre) - ses-
sões: 12h50, 15h45, 18h15, 20h45, 
23h15 (sáb)

Sala 7 - Homem-Aranha Longe de 
Casa 3D XD dub - (12 anos) - ses-
sões: 13h15, 19h15, 22h15 (todos 
os dias)

Sala 8 - Turma da Mônica - Laços 
2D - (livre) - sessões: 13h, 15h15, 
17h35, 19h50 (qui, sáb, seg, ter)
 Turma da Mônica - Laços 2D - (li-
vre) - sessões: 13h, 15h15, 17h35 
(sex, dom, qua)
 Annabelle 3: De Volta pra Casa 
- dub (14 anos) - sessões: 20h05, 
22h30 (sex, dom, qua)
 Annabelle 3: De Volta pra Casa - 
dub (14 anos) - sessão: 22h10 (qui, 
seg, ter)
 Annabelle 3: De Volta pra Casa - 
dub (14 anos) - sessão: 22h30 (sáb)

Sala 9 - Turma da Mônica - Laços 
2D - (livre) - sessões: 14h, 16h30, 
18h50, 21h15 (qui, sex, sáb, seg, 
ter, qua)
 Turma da Mônica - Laços 2D - 
(livre) - sessões: 14h, 16h30, 19h, 
21h45 (dom)
 Homem-Aranha Longe de Casa 
3D XD dub - (12 anos) - sessão: 11h 
(sáb)
 Pets: A Vida dos Bichos 2 - dub - 
(livre) - sessão: 11h40 (dom)

Sala 10 - Annabelle 3: De Volta pra 
Casa - dub (14 anos) - sessões: 
13h30, 16h, 18h45, 21h15 (qui, sex, 
dom, seg, ter, qua)
 Annabelle 3: De Volta pra Casa 
- dub (14 anos) - sessões: 13h30, 
16h, 18h45, 21h15, 23h45 (sáb)

Shopping Metrô Tucuruvi
Cinemark

Av. Dr. Antônio Maria de Laet, 566 
☎ 3198-0451

Sala 1 - Annabelle 3: De Volta pra 
Casa - dub (14 anos) - sessões: 
16h20, 19h, 21h40 (todos os dias)
 Pets: A Vida dos Bichos 2 - dub 
- (livre) - sessões: 11h50, 14h (qui, 
sex, dom, seg, ter, qua)
 Pets: A Vida dos Bichos 2 - dub - 
(livre) - sessões: 11h25, 14h (sáb)

Sala 2 - Toy Story 4 dub 3D - (livre) 
- sessões: 17h10, 19h30, 21h50 (to-
dos os dias)
 Toy Story 4 dub 3D - (livre) - ses-
sões: 12h10, 14h30 (todos os dias)

Sala 3 - Homem-Aranha Longe de 
Casa 3D XD dub - (12 anos) - ses-
sões: 11h45, 17h45, 20h45 (qui, 
sex, dom, seg, ter, qua)

 Homem-Aranha Longe de Casa 
3D XD dub - (12 anos) - sessões: 
14h45, 17h45, 20h45, 23h45 (sáb)

Sala 4 - Turma da Mônica - Laços 
2D - (livre) - sessões: 12h40, 15h05, 
17h30, 19h50 (todos os dias)
 Homem-Aranha Longe de Casa 
dub - (12 anos) - sessão: 22h20 (to-
dos os dias)

Sala 5 - Homem-Aranha Longe de 
Casa dub - (12 anos) - sessões: 
13h50, 17h, 20h (qui, sex, dom, seg, 
ter, qua)
 Homem-Aranha Longe de Casa 
dub - (12 anos) - sessões: 13h50, 
17h, 20h, 23h (sáb)
 Toy Story 4 dub 3D - (livre) - ses-
são: 11h30 (sáb, dom, seg, ter)

Sala 6 - Homem-Aranha Longe de 
Casa 3D XD leg - (12 anos) - ses-
são: 21h30 (sex, dom,ter)
 Homem-Aranha Longe de Casa 
3D XD dub - (12 anos) - sessões: 
12h30, 15h30, 18h30, 21h30 (sáb)
 Homem-Aranha Longe de Casa 
3D XD dub - (12 anos) - sessões: 
12h30, 15h30, 18h30 (sex, dom, ter)

Santana Parque Shopping
UCI Cinemas

Rua Cons. M. de Barros, 2.780 
☎ 3246-6600

Sala 1 - Homem-Aranha Longe de 
Casa 3D dub - (12 anos) - sessões: 
13h45, 16h30, 19h15, 22h

Sala 2 - Homem-Aranha Longe de 
Casa 3D dub - (12 anos) - sessão: 
22h15
 Kardec 2D - (12 anos) - sessão: 
19h40
 Turma da Mônica - Laços 2D - (li-
vre) - sessões: 13h, 15h10, 17h20

Sala 3 - Turma da Mônica - Laços 
2D - (livre) - sessões: 13h40, 15h50, 
18h, 20h10, 22h20

Sala 4 - Homem-Aranha Longe de 
Casa 3D - (12 anos) - sessões: 17h, 
22h30
 Homem-Aranha Longe de Casa 
3D dub - (12 anos) - sessões: 14h15, 
19h15

Sala 5 - Aladdin dub 2D dub - (10 
anos) - sessão: 22h35 (todos os dias)
 Toy Story 4 2D dub - (livre) - ses-
sões: 13h25, 15h40, 17h55, 20h15

Sala 6 - Annabelle 3: De Volta Pra 
Casa - 2D dub (14 anos) - sessão: 
22h05
 Annabelle 3: De Volta Pra Casa 
2D dub - sessão: 19h35
 Pets: A Vida dos Bichos 2 2D dub 
- (livres) - sessões: 13h35, 15h35, 
17h35

Sala 7 - Toy Story 4 2D dub - (livre) - 
sessões: 14h50, 17h05, 19h20, 21h35

Sala 8 - Homem-Aranha Longe de 
Casa 3D dub - (12 anos) - sessões: 
13h15, 16h, 18h45,21h30

Revolução Constitucionalista de 1932
marcou importante momento do Brasil

Getúlio Vargas estava insa
tisfeito com o desastre das elei
ções e buscou apoio em outros 
estados, como Minas Gerais, 
Paraíba e Rio Grande do Sul, 
para impedir que o candida
to eleito tomasse posse, Vargas 
derrubou o então presidente 
Washington Luís e impediu a 
posse de seu sucessor. Com apoio 
militar Vargas assumiu o poder 
em 1930, após o golpe de estado, 
o governo de Getúlio era provi
sório, mas tinha amplos poderes. 

Após tomar o governo, Ge
túlio vetou São Paulo na indica
ção de presidentes (nessa época 
o governo do País era alternado 
entre pessoas de Minas Gerais e 
São Paulo) e irritou os membros 
da soberania paulista. Após o 
golpe Vargas reduziu a autono
mia dos Estados e apontava in
termediários para governar de 
acordo com os seus interesses. 
Algumas pessoas se irritaram 
com as nomeações e organiza
ram comícios, manifestações e 
atos públicos. Em um desses co
mícios apareceram na Praça da 
Sé, por volta de 200 mil pessoas. 
Houve um conflito armado que 
despontou no dia 9 de julho sob 

o comando de Bertolo Klinger e 
Isidoro Dias. 

A Revolução Constitu cio
nalista de 1932 foi um movi
mento armado que aconteceu 
no Estado de São Paulo, e ocor
reu entre os meses de julho e 
outubro de 1932 e o objetivo era 
derrubar o governo do presiden
te Getúlio Vargas que havia as
sumido em 1930.  

Quatro jovens paulistas fo
ram assassinados por poli
ciais e causou revolta na po
pulação, houve um conflito 
no dia 23 de maio que en
trou para a história do estado, 
as iniciais dos jovens mortos 

tornaramse o símbolo da re
volução (M.M.D.C.  Martins, 
Miragaia, Dráusio e Camargo). 
A rebelião se estendeu até 2 de 
outubro de 1932, (87 dias de 
combate) isso aconteceu por
que os revolucionários perde
ram para as tropas do governo, 
mais de 35 mil paulistas luta
ram contra 100 mil soldados 
de Getúlio, mais de 900 pes

soas morreram nos combates, 
mas as estimativas não oficiais 
citam 2.200. Após a revolução 
o Estado de São Paulo voltou 
a ser governado por paulistas. 
Em 1934 foi decretada uma 
nova Constituição que deu iní
cio a democratização. Getúlio 
Vargas permaneceu no poder 
do País até 1945, quando mor
reu com um tiro no peito.

Você sabe por que a 
data 9 de julho é feriado 

em São Paulo? 

No Estado de São Paulo dia 
9 de julho é feriado, mas o 9 

de julho virou feriado civil em 
1997, você sabe o por quê? 

A data é a celebração do 
Estado, em memória ao dia em 
que o povo paulista pegou em 
armas e lutou pelo regime demo
crático no País, e assim surgiu a 
Revolução Constitucionalista de 
1932.

A Lei Federal de nº 9.093, 
de 12 de setembro de 1995, foi 
sancionada pelo então presiden
te Fernando Henrique Cardoso, 
ficou definida que cada Estado 
tivesse uma data magna que 
fosse transformada em feriado 
civil. Assim cada estado teve a 
liberdade de escolher o dia do 
ano que seria feriado, no caso de 
São Paulo, 9 de julho foi o dia 
escolhido, e assim surgiu o fe
riado após a criação de uma Lei 
Federal que dispõe sobre feria
dos estaduais.

O Deputado Estadual Gui
lherme Gianetti criou o projeto 
de Lei nº 710/1995 e foi aprova
do pela Assembleia Legislativa, 
que deu origem à Lei Estadual 
nº 9.947, de 5 de março de 1997, 
e foi sancionada pelo então go
vernador Mario Covas. 

Por ser uma Lei Estadual, o 
feriado não exige manutenção 
através de legislação específica, 
como a assinatura de um decre
to que é renovado ano após ano.

Projeto de Lei nº 710/95, do 
deputado Guilherme Gianetti 
 PMDB

Lei nº 9.497, de 5 de março de 1997

Institui, como feriado civil, 
o dia 9 de julho, data magna do 
Esta do de São Paulo. O Governa
dor do Estado de São Paulo:

Faço saber que a Assembleia 
Legislativa decreta e eu promul
go a seguinte Lei:

Artigo 1º  Fica instituído, 
como feriado civil, o dia 9 (nove) 
de julho, data magna do Estado 
de São Paulo, conforme autori
zado pelo artigo 1º, inciso II, da 
Lei Federal nº 9.093, de 12 de 
setembro de 1995.

Artigo 2º  As despesas de
correntes da execução desta Lei 
correrão por conta de dotações 
orçamentárias próprias, suple
mentadas se necessário.

Artigo 3º  Esta Lei entrará 
em vigor na data de sua publi
cação, revogadas as disposições 
em contrário.

Palácio dos Bandeirantes, 
5 de março de 1997.

Mário Covas

Foto: FGV

Os quatros jovens mortos durante a revolução são Martins, 
Miragaia, Dráusio e Camargo - M.M.D.C.

Foto: Reprodução

Soldados posando para foto durante a Revolução de 1932

Foto: Prefeitura de SP/Divulgação

Uma das homenagens à Revolução de 1932 é o obelisco no Parque Ibirapuera

Levantamento do Secovi-SP aponta queda das 
ações por falta de pagamento do condomínio

Levantamento do Departa
mento de Economia e Esta
tística do SecoviSP (Sindicato 
da Habitação), realizado no 
Tribunal de Justiça do Estado 
São Paulo, aponta uma queda 
de 4% no volume de ações judi
ciais por falta de pagamento da 
taxa condominial.

Em maio, na cidade de São 
Paulo, foram protocolados 879 
processos, contra os 916 re
gistrados em abril deste ano. 
Comparado com o mesmo mês 
do ano anterior (com 851 regis
tros), houve aumento de 3,3%.

Acumulado  O período de 
janeiro a maio deste ano tota
lizou 4.120 ações, 15,3% a me
nos que as 4.867 ações ajuizadas 
no mesmo intervalo de 2018. 
Nos últimos 12 meses, de junho 
2018 a maio de 2019, as 10.243 
ações protocoladas representa
ram redução de 24,5% na com
paração com o período ante
rior (junho de 2017 a maio de 
2018), quando foram registra
das 13.558 ações.

Para Hubert Gebara, vice 
presidente de Administração 
Imobiliária e Condomínios do 
Sindicato, dentre os fatores 
que contribuíram para reduzir 
as pendências em junho, estão 
os acordos extrajudiciais que, 
segundo ele, surtem efeito na 
maioria das vezes.

“Os inadimplentes prefe 

rem negociar, pagando parcela
do, a ter seu nome inscrito nos 
serviços de proteção ao crédi
to, além da possibilidade da 
propositura de uma ação judi
cial”, afirma o vicepresidente. 
“Os síndicos e as administra
doras precisam continuar re
forçando a cobrança amigável”, 
aconselha.

Portal telefônico 
de Prevenção ao 
uso de DROGAS: 

3512-1823 
(ligação gratuita)


