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Covas diz que dará
reembolso para os 
fi lmes estrangeiros
gravados na capital

Educação no Brasil
se afundou na
desigualdade, diz
resultado do Pisa

TRE-SP decide ser
improcedente ação
contra Doria por
gastos na prefeitura
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Depois de aprovar por unimidade, fabricação e venda de medicamentos a base de maconha no país, a diretoria da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) decidiu vetar o plantio da erva em território nacional para fi ns científi cos e medicinais

Remédio à base de maconha é 
liberado, mas plantio é vetado

Pág. 08
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Ministério Público de São Paulo 
vai investigar as nove mortes 
no baile funk de Paraisópolis
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Bolsonaro assina decreto que protege
quem denunciar casos de corrupção
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[ Cena do dia ]

 Protesto de funcionários

Funcionários públicos estaduais fizeram protesto em sessão no 
plenário da Assembleia Legislativa, pela possibilidade de votação 
da PLC que trata da Reforma da Previdência do Estado de SP
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LOTERIAS

Deu sorte hoje?
Mega Sena

Concurso n° 2212
30/11/2019
23 - 26 - 51 - 52 - 53 - 58

 
Lotofácil

Concurso n° 1897
29/11/2019 
01 - 03 - 04 - 05 - 07
08 - 12 - 13 - 14 - 15
16 - 17 - 20 - 21 - 24

Lotomania
Concurso n° 2026 
29/11/2019
01 - 07 - 08 - 16 - 17
21 - 22 - 27 - 36 - 37
44 - 56 - 63 - 66 - 68
79 - 85 - 88 - 93 - 94

Dupla Sena
Concurso n° 2018
30/11/2019 
Primeiro sorteio 
03 - 14 - 19 - 33 - 49 - 50
Segundo sorteio
11 - 12 - 14 - 45 - 47 - 48

Federal
Extração n° 05445
30/11/2019

Prêmios Principais
Prêmio Bilhete  Valor (R$)
1º   048012        500.000,00
2º  035397          27.000,00
3º  016226           24.000,00
4º  016571             19.000,00
5º  056410            18.329,00 

CARTA DO LEITOR

Quando criança, assisti muito 
Roberto Leal cantando nos pro-
gramas de Chacrinha e Sílvio San-
tos. A partir daquele momento, 
passei a ter uma enorme admira-
ção e carinho pelo seu trabalho. 
Neste domingo (15), a notícia de 
sua morte me deixou muito triste. 
Que Deus conforte a sua família.

Edvânia Maria da Silva

O cantor Roberto Leal foi um 
português que só trouxe alegria 
para o nosso Brasil maltratado, 
principalmente na época em que 
vivíamos sob a tutela de um golpe 
militar. Ele agora aos 67 anos no 
momento em que o país é gover-
nador por militares mais uma vez, 
só que deixa vez eleitos pelo voto 
direto (que disparidade!!!).

Augusto Vitalle

É verdade que os saques do 
FGTS vão alavancar a economia 
brasileira, mas poderiam dar um 
solavanco ainda maior se o valor 
permitido fosse um pouco mais 
de R$ 500. Mas, infelizmente, o 
governo brasileiro se rendeu às 
pressões das grandes construto-
ras do país.

Débora Minerva da Cunha

Vi que a imprensa não vem 
perdoando o goleiro Cássio pelo 
'frango' que ele levou ao jogar 
contra o Fluminense neste do-

mingo. Mas não podemos de re-
conhecer as grandes defesas que 
ele já fez no Corinthians. O que 
aconteceu foi um acidente de tra-
balho. Não podemos sacrifi cá-lo 
por isso. 

Ernesto Fonseca

Se o governador João Doria 
(PSDB) decidir fechar a Furp (Fun-
dação do Remédio Popular), vai 
estar cometendo um grande erro 
e prejudicando milhares de pau-
listas que precisam da medicação. 
Espero que Doria consiga uma so-
lução para saldar a dívida de R$ 
100 milhões existente na Furp.. 

Odélia Maria Cavalleiro 

A situação das ciclovias na cida-
de de São Paulo realmente estão 
lastimáveis. Nós, ciclistas, não 
temos mais segurança em peda-
lar nessas vias, seja pelo grande 
qualidade de buracos como pelas 
faixas apagadas. 

Edér Costa

Achei interessante a estimativa 
da prefeitura de criar dez novos 
parques até o fi m de 2020. A ci-
dade precisa de mais verde para 
respirar melhor, mas não sei se ao 
custo de R$ 29 milhões. 

Firmino Gonzaga López

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

A Corregedoria da Polícia Militar 
é o setor que administra, dentro 
da Instituição, todo o sistema de 
apurações e de eventuais des-
vios de conduta e punições apli-
cadas aos policiais militares. É 
sabido que em todas as áreas e 
profi ssões existem registros de 
bons e maus profi ssionais. 

Na Polícia Militar, não é diferen-
te. A intenção é sempre fi scali-
zar as atividades funcionais do 
profi ssional e buscar o aprimo-
ramento da ética, da disciplina e 
da hierarquia entre os integrantes 
da corporação. É assim que foi e 
sempre será.

Normalmente, diante de ocor-
rências ainda em apuração, como 
é o caso do Pancadão em Parai-
sópolis, é comum e natural apare-
cem críticas aos que trabalham e 
seguem uma atividade fi rme em 
defesa do cidadão. 

Recentemente, temos acompa-
nhado na mídia diversas análises 
sobre esta importante Instituição, 
mas muitas das críticas são ditas 
por quem certamente não co-
nhece a atividade da PM a fundo, 
algo a se pensar e até mesmo 
lamentar. Essas atitudes podem 
confundir a população e muitas 
vezes induzi-la ao erro.

No caso de vídeos que estão 
circulando na internet e nas TV  
que mostram excesso, os poli-
ciais vão ser responsabilizados, 
sem dúvida nenhuma. Essa não 
é a forma de atuação da Polícia 
Militar. Também será avaliado, 
diante dos vídeos, quais, de fato, 
têm relação com a ocorrência de 
sábado para domingo. 

Sempre gosto de lembrar que 
a Polícia Militar do Estado de São 
Paulo trabalha com base em três 
princípios básicos: Direitos Hu-
manos, com foco no cidadão; Po-
lícia Comunitária, que tem como 
objetivo aproximar o morador da 

polícia, e Gestão pela qualidade. 
A nossa Corregedoria trabalha da 
mesma forma.

Como comandante geral que 
fui, entre os anos de 2009 e 2012, 
afi rmo que a Corregedoria "corta 
na carne" se necessário e pune 
os desvios de conduta. Para que 
todos saibam, os trabalhos da 
Corregedoria da PM são divididos 
em três departamentos: adminis-
trativo, operacional – este com 20 
seções de investigação e quatro 
pelotões de fi scalização ostensiva 
– e o departamento técnico.

A Corregedoria, sempre que so-
licitada, também atua no Progra-
ma de Proteção a Vítimas e Teste-
munhas da Secretaria da Justiça. 
Outro dado que impressiona diz 
respeito ao índice de esclareci-
mento dos casos apresentados, 
que chega a mais de 80%, prova 
da excelência deste trabalho.

As apurações que resultem 
em cometimento de infrações 
disciplinares são objeto de puni-
ções disciplinares ou processos 
administrativos, visando a demis-
são ou a expulsão dos policiais. 
Havendo indícios de infrações 
penais, militares ou comuns, o 
resultado é remetido à Justiça 
Militar ou Comum para a adoção 
das medidas penais cabíveis, de 
acordo com as competências. É 
assim que trabalha toda a Polícia 
Militar do Estado de São Paulo: 
com transparência, seriedade e 
foco no cidadão.

 Lembro, ainda, que os nossos 
homens e mulheres são treinados 
para enfrentar o infrator da lei, 
não o cidadão. Desvios de con-
duta da polícia geram punições 
graves para o policial. Evidente-
mente que lamentamos muito as 
mortes, são pais e mães que per-
dem fi lhos que se vão tão jovens. 
Mas é preciso rigor na apuração 
sem julgamentos prévios.

Uma Corregedoria 
forte e eficiente

Coronel Alvaro Camilo
Secretário-Executivo da Polícia Militar

Artigo
[ opinião ]
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O Tribunal Regional 
Eleitoral de São Paulo 
considerou improceden-
te a ação movida pelo 
Ministério Público Eleito-
ral contra o governador 
João Doria (PSDB) por 
gastos de R$ 73 milhões 
com publicidade na pre-
feitura de São Paulo. A 
procuradoria acusava o 
tucano e seu vice, Ro-

drigo Garcia, de abuso 
de poder político por 
utilizar a verba de publi-
cidade da gestão muni-
cipal para promover sua 
candidatura ao governo 
estadual nas eleições do 
ano passado.

O Ministério Público 
Eleitoral alegava que, 
durante o primeiro se-
mestre de 2018, os gas-

tos da Prefeitura de São 
Paulo com publicidade 
(R$ 73.838.899,55) fo-
ram 122% maiores do 
que o primeiro semestre 
dos três anos anteriores 
(R$ 33.316.469,77). Ao 
se descompatibilizar do 
cargo de prefeito para 
disputar as eleições, em 
abril de 2018, o gasto da 
gestão municipal de Do-
ria já havia superado a 
média em 76,26%.

O entendimento, no en-
tanto, não foi aprovado 
pelo relator, desembar-
gador Waldir Sebastião 
de Nuevo Campos Jú-
nior. Segundo ele, não 
houve qualquer prática 
abusiva na propagan-
da realizada por Doria, 
visto que as ações não 
tiveram caráter de pro-
moção pessoal. O ma-
gistrado foi seguido por 
outros três magistrados, 
formando maioria.

A Polícia Militar formou, 
na manhã desta terça-feira 
(3), 2.080 soldados de 2ª 
classe. Os novos profi s-
sionais foram seleciona-
dos por meio de concurso 
público e passaram por 
um ano de treinamento na 
Escola Superior de Solda-
dos. A solenidade ocorreu 
no Polo Cultural “Grande 
Otelo”, no sambódromo do 
Anhembi, na zona norte da 
capital.

Composta por 1.652 ho-
mens e 428 mulheres, a 
turma concluiu o Curso 
Superior Técnico de Polí-

cia Ostensiva e Preserva-
ção da Ordem Pública, que 
teve início em 5 de dezem-
bro de 2018. Foram mais 
de 1,9 mil horas de aulas 
que abordaram disciplinas, 
como Direitos Humanos, 
Criminalística, Tiro Defen-
sivo pela Preservação da 
Vida, Defesa Pessoal, Inte-
ligência Policial, Psicologia, 
Medicina Legal, Doutrina 
de Polícia Comunitária, en-
tre outras.

Cada aluno somou pon-
tuações pelo seu de-
sempenho ao longo do 
treinamento e durante a 

solenidade o primeiro co-
locado foi agraciado com 
a Medalha Pedro Dias de 
Campos no grau bronze. 
Os soldados que fi caram 
em segundo e terceiro lu-
gar também receberam ho-
menagens.

Após a formatura, os no-
vos soldados entrarão em 
férias até o início da Ope-
ração Verão 2019/2020, da 
qual farão parte por meio 
de atividades no litoral do 
Estado. A distribuição fi -
nal do efetivo para as uni-
dades policiais será feita 
após o término da ação.

A gestão Bruno Covas 
(PSDB) lançou nesta terça-
-feira, 3, um programa de 
incentivos para fi lmagens 
estrangeiras na cidade que 
prevê reembolsos de 20% 
a 30% nos gastos de produ-
ções internacionais que usa-
rem a capital paulista como 
cenário, como recentemen-
te ocorreu com um episódio 
da série Black Mirror, da Ne-
tfl ix, e fi lmes como a adapta-
ção para a telona de Ensaio 
Sobre a Cegueira, de José 
Saramago. 

O critério é a produção ter 
gasto mínimo de US$ 500 
mil e vale para fi lmes, séries 
e ações publicitárias interna-
cionais que usem produto-
ras locais.

A iniciativa de estimular 
fi lmagens na cidade havia 
sido anunciada neste ano, 
mas os detalhes foram anun-
ciados pela cineasta Laís 
Bodanzky, presidente da 
estatal Spcine, empresa de 
fomento ao cinema da cida-
de criada em 2015, durante 
a gestão Fernando Haddad 

(PT), no 11º Festival Ventana 
Sur, festa de cinema realiza-
da em Buenos Aires, na Ar-
gentina.

O incentivo, chamado 
Cash Rebate, é feito por ou-
tras cidades do mundo, se-
gundo os técnicos da Secre-
taria Municipal de Cultura. 
Segundo nota da Prefeitura, 

“o Programa de Incentivo às 
fi lmagens da Cidade de São 
Paulo prevê quatro linhas, 
sendo três delas por meio 
de cash rebate: produções 
internacionais fi lmadas em 
São Paulo; produções na-
cionais fi lmadas em São 
Paulo com grande potencial 
internacional; e campanhas 

publicitárias internacionais 
fi lmadas em São Paulo”.

Além do incentivo fi nancei-
ro, a cidade também passa-
rá a patrocinar o Prêmio de 
Incentivo para Filmes Latino-
-Americanos, que prevê 
premiações de até US$ 40 
mil para as melhores ações 
fi lmadas na cidade.

Tribunal Regional Eleitoral julga 
improcedente ação contra Doria 
por gastos com publicidade

Polícia Militar de São Paulo forma 
mais de 2 mil soldados de 2ª classe

Covas dará reembolso de até 30% para 
fi lmes estrangeiros feitos em São Paulo
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No Dia Mundial de Luta 
Contra a Aids (no domin-
go, 1º), o Edifício Matara-
zzo, sede da Prefeitura do 
Município de São Paulo, 
fi cou iluminado em alu-
são ao Dezembro Ver-
melho para simbolizar o 
compromisso da cidade 
com o enfrentamento da 
epidemia de HIV. A cor 
da campanha nacional dá 
visibilidade à prevenção e 
tratamento da Aids duran-
te todo o mês.

“Ao iluminar a sede da 
administração municipal, 
a Prefeitura reforça essa 

importância e também 
combate o estigma e pre-
conceito sobre o assunto”, 
afi rmou Robinson de Ca-
margo, coordenador do 
Programa Municipal de 
DST/AIDS (PM DST/AIDS), 
da Secretaria Municipal 
da Saúde (SMS) de São 
Paulo.

Sete hospitais públicos, a 
ponte Estaiada, os monu-
mentos às Bandeiras e da 
Independência também 
estão iluminados . Confi ra 
a lista de todos os prédios 
na campanha do Dia Mun-
dial de Luta Contra Aids.

� Monumento da Independência (Museu do Ipiranga)
� Monumento do Borba-Gato
� Ponte Padre Adelino ou (Viaduto Dom Luciano
  Mendes de Almeida)
� Hospital Carmen Prudente
� Hospital do Servidor Público Municipal
� Hospital Alípio Corrêa Neto
� Hospital Municipal Fernando Mauro Pires da Rocha
� Hospital Municipal Carmino Caricchio
� Hospital Municipal Dr. Artur Ribeiro de Saboya
� Hospital Campo Limpo
� Monumento às Bandeiras ( Ibirapuera)
� Ponte Estaiada (Ponte Octávio Frias de Oliveira)

Prédio da Prefeitura de SP ganha 
iluminação por luta contra a Aids
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Além da investigação no 
Ministério Público, a ação 
policial em Paraisópolis 
e as mortes ocorridas lá 
durante o baile funk são 
alvo de mais duas apura-
ções: uma na Corregedo-
ria da Polícia e outra no 
Departamento de Homicí-
dios e Proteção à Pessoa 
(DHPP).

Uma informação que 
também deve ser inves-
tigada é a de que um 
bombeiro cancelou uma 
chamada ao Serviço de 

Atendimento Móvel de 
Urgência (Samu) durante 
a ação policial, alegando 
que a polícia já tinha so-
corrido os feridos. 

Em nota, a Secretaria 
Municipal de Saúde de 
São Paulo confi rmou que 
encaminhou uma ambu-
lância ao local após o re-
gistro de solicitação na 
central na madrugada de 
domingo (1º), mas que a 
solicitação foi cancelada. 
“A chamada foi classifi ca-
da como alta prioridade, 

porém, houve cancela-
mento do pedido por par-
te do Comando do Corpo 
de Bombeiros (Cobom).”

Ao menos, quatro decla-
rações de óbito revelam 
que as vítimas morreram 
por asfi xia mecânica. 
Essa, no entanto, é a des-
crição que consta na de-
claração de óbito das 
quatro vítimas, sem con-
siderar os laudos do Ins-
tituto Médico-Legal, que 
ainda estão sob análise e 
não foram divulgados.

A Defensoria Pública de 
São Paulo colocou-se à dis-
posição dos parentes dos jo-
vens mortos na ação policial 
para atendimento individu-
alizado e reservado, em do-
micílio, e está organizando, 
para os próximos dias, um 
plantão na própria comuni-
dade.

Depois disso, a Defensoria 
Pública vai analisar as medi-
das cabíveis, incluindo even-

tuais pedidos de indenização 
e de atendimento psicológi-
co, sem prejuízo do acompa-
nhamento das investigações 
e apurações já em curso so-
bre o grave episódio.

O advogado Ariel de Cas-
tro Alves, membro do Conse-
lho Estadual de Defesa dos 
Direitos da Pessoa Humana 
(Condepe), órgão ligado à 
Secretaria Estadual de Jus-
tiça de São Paulo, também 

fez críticas à ação policial em 
Paraisópolis. 

“Os vídeos demonstram 
não só uma ação desastrosa, 
mas criminosa dos policiais 
envolvidos na ocorrência em 
Paraisópolis. Os vídeos mos-
tram torturas, abusos de au-
toridade, agressões e que os 
jovens foram encurralados 
pelos policiais. Demonstram 
que os PMs são os principais 
responsáveis pela tragédia.”

O procurador-geral de Jus-
tiça de São Paulo, Gianpaolo 
Smanio, afi rmou nesta terça-
-feira (3) que ainda não é pos-
sível apontar irregularidades 
na ação da Polícia Militar em 
um baile funk em Paraisópo-
lis, na zona sul de São Paulo, 
que terminou com a morte de 
nove jovens. 

Segundo Smanio, a ação po-
licial será investigada em um 
inquérito aberto nesta segun-
da-feira (2) pelo Ministério Pú-
blico do estado e que será co-
mandado pela promotora de 
Justiça Soraia Bicudo Simões, 
do 1º Tribunal do Júri.

“Vamos avaliar os protoco-
los, avaliar as condutas, para 
que se possa propor o melhor 
caminho para que a violência 
não tenha escalada. Vamos 
apurar o que houve, mas, so-
bretudo, [evitar] que isso se 

repita e vamos procurar ca-
minhos de não violência para 
que as pessoas que queiram 
possam se divertir, para que a 
comunidade possa ser respei-
tada, mas também para que as 
pessoas do entorno também 
possam ser respeitadas e que 
as questões da criminalidade 
possam ser investigadas. A 
ideia é fazer uma mediação 
para encontrar a melhor solu-
ção”, disse o procurador-geral.

As nove vítimas teriam mor-
rido “pisoteadas” após uma 
operação policial durante um 
baile funk. A PM informou 
que os policiais se dirigiram 
ao local do baile atrás de dois 
fugitivos que estavam em uma 
motocicleta. Moradores da co-
munidade negam essa versão 
e dizem que a operação pare-
cia premeditada e que seria 
uma vingança à morte de um 

policial ocorrida no mesmo lo-
cal, um mês antes.

Um vídeo gravado por mo-
radores e divulgado à impren-
sa mostra policiais encurra-
lando dezenas de pessoas 
em uma viela e batendo nelas 
com cassetetes.

Muito questionado por jor-
nalistas sobre a ação policial 
em Paraisópolis e também 
sobre os vídeos que circu-

laram mostrando violência 
policial em abordagens que 
teriam ocorrido lá no mesmo 
dia do baile funk, Smanio 
preferiu não fazer críticas à 
PM. “Morte signifi ca que não 
foi bem feita [a ação]”, disse. 
“Qualquer afi rmação antes de 
uma investigação, antes de 
conhecermos os fatos e as 
circunstâncias todas, é uma 
afi rmação precipitada.”

Ação policial é investigada pelo 
DHPP e Corregedoria da Polícia

Defensoria Pública organizará plantão na própria comunidade

Ministério Público de SP 
vai investigar mortes no 
baile funk em Paraisópolis

Matrículas Abertas
TURMAS DE FEVEREIRO 2020

Compromisso com o aluno e com a educação DESDE 1965

Colégio Rodrigues Alves

SUPLETIVO
(EJA)

Ensino Fundamental
Ensino Médio (à partir de 16 anos e 8 meses)

Manhã e Noite
Certifi cação na própria escola conforme Del. 124/14 do CEESP

Rua: Domingos de Moraes, 787 (Metrô Ana Rosa)
Tel: 5571-6121 / 5579-1388 / 99413-9950

www.colegiorodriguesalves.com.br
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[ horóscopo ]

A Última Estação

Meu Pai, Meu Herói

Título Original The 
Last StationElenco He-
len Mirren, Christopher 
Plummer, Paul Giamat-
ti, James Mcavoy, John 
Sessions, Patrick Ken-
nedyDireção Micha-
el Ho� manNacionali-
dade Alemã, inglesa, 
russaGênero Drama 
1910. Yasnaya Polyana 
é propriedade de Leon 

Tolstoi, no entanto, ele 
rejeita a propriedade 
privada e defende a re-
sistência passiva. Por 
isto, apesar de ser um 
dos maiores escritores 
do mundo, alguns o 
vêem como algo maior, 
um santo vivo. Já bem 
idoso, vive lá com So-
fya Andreyevna, sua 
esposa. 

Título Original The 
FinishersElenco Ja-
cques Gamblin, Ale-
xandra Lamy, Fabien 
Héraud, Sophie de 
Furst, Pablo Pauly, Xa-
vier Mathieu, Christel-
le CornilDireção Nils 
TavernierNacionali-
dade Belga; France-
saGênero Drama ba-
seado em história 
real Julien vive numa 

cadeira de rodas e, 
como todos os ado-
lescentes, sonha com 
grandes aventuras e 
emoções. Para rea-
lizar seu sonho, o jo-
vem convence o pai a 
competir ao seu lado 
no triathlon “Iron-
man”, de Nice, uma 
das provas mais difí-
ceis do circuito mun-
dial.

Fotos: Divulgação

[ fi lmes ] 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 36

II
CONTENDER

PSORIASE
ATARDCC
IRAPELO
DUETOAN

CATAARC
CIAFREI
OVULOCL

EMOISSEI
EASSADA

ADULTOOD
INGAORO
ASREGAR

Apresen-
tar como
objeção 

"Rindo à
(?)", su-
cesso do 

Falamansa

Lista de
erros de
uma obra

escrita

Número
de anos
de uma
pessoa

A explica-
ção que

torna com-
preensível

Que res-
tabelece

a paz

700, em 
algaris-

mos
romanos

Intenção
de quem
dá o nó

Convite
para se
prestar
auxílio

Formação
comum

dos
sertanejos

Joana
d'(?),

heroína
francesa

A meda-
lha do 

campeão 
(símbolo)

Defesa de
castelo

medieval

Célula
sexual

feminina
(Genét.)

Mem de
(?), figura
histórica

A "tribo"
do rock
melan-
cólico

"Monta-
nha", em

"orografia"

Aguar;
irrigar Símbolo do 

Arsênio

Educativo
Aristó-
fanes

(Teatro)

Doença 
dermato-
lógica au-
toimune

que
provoca
lesões e
coceiras

Gato, em
inglês

Companhia
(abrev.)

(?) Cane-
ca, mártir
brasileiro 

Relacionar

Imigrante
japonês
Álgebra
(abrev.)

Cozida 
no forno
Algumas
pessoas

Amadure-
cido;

crescido
Planta usa-
da em arbori- 
zação urbana

Otto Dix,
pintor

(?) Mandino,
escritor

3/arc — cat. 4/ingá. 5/apelo. 6/listar.

[ novelas ] 

Malhação -
Toda Forma de 
Amar

Os bandidos levam 
Rui e Rita de volta ao 
carro do rapaz. Rita 
afi rma que deseja 
denunciar o seques-
tro à polícia. Anjinha 
questiona Cléber so-
bre a situação de sua 
família. Max prepara 
o jantar e recepciona 
Guga, Serginho e 
Meg. Filipe sofre com 
a ausência de Rita, e 
Leila o conforta.

Éramos seis
Zeca consegue 

tirar o fi lho do colo 
de Justina. Carlos co-
menta com Marcelo 
sobre sua cisma com 
Mabel. Lúcio consola 
Isabel. Lola procura 
Assad e oferece 
Julinho para traba-
lhar no lugar que 
era de Júlio. Karine 
convence Assad a 
aceitar Julinho como 
vendedor e Soraia se 
anima.

Bom Sucesso
Nana concorda 

em passar o fi m de 
semana com Diogo. 
Silvana inventa 
uma desculpa para 
impedir Mário de 
encontrar Nana. Pa-
loma desconfi a que 
haja algum motivo 

para Marcos a estar 
evitando. Gisele fi ca 
apavorada ao saber 
que William contou 
a Mário que Diogo é 
estéril.

Amor de mãe
Vicente pede um 

adiantamento a 
Thelma. Kátia passa 
mal e acaba morrendo 
nos braços de Lurdes. 
Nuno contrata Danilo. 
Sandro é levado para 
a cela, e Lurdes afi rma 
que cuidará dele. 
Miranda e Natália 
provocam Vitória, e 
afi rmam que a irmã 
está apaixonada por 
Davi. Lurdes diz ao 
fi lhos que lutará pelo 
direito de Sandro ir ao 
enterro de Kátia.

Ouro Verde
Miguel pressiona 

Joaquim para acabar 
com Antônio. Tiago diz 
a Mônica que ela não 
pode avisar a polícia 
sobre Henrique e a 
médica exige saber 
onde o menino está. 
Edson avisa Jorge 
que ele é arguido 
na morte de Edu e 
Valéria. Arnaldo e 
Jorge vão ao hospital 
procurar Henrique e 
fi cam sabendo que 
ele desapareceu. No 
Brasil, Edson descobre 
Edu vivo num casebre 

no meio do mato.

As Aventuras 
de Poliana

Nancy avisa Iure 
para tomar cuidado 
com a relação entre 
Sophie e Waldisney. 
Poliana e Luigi encon-
tram Eric, mas ele foge 
novamente. Mário e 
Lorena conseguem os 
dados dos pais de Es-
ter e pesquisam sobre 
eles na internet. Após 
o fl agra, Mirela pensa 
que suas chances com 
Vini acabaram e fi ca 
desolada.

Rico e lázaro
Sadraque explica 

o problema de Dalila 
ao rei. Nabucodo-
nosor permite que a 
costureira fi que viva. 
Dalila agradece a 
ajuda de Sadraque e 
pede para ver Raquel. 
Fassur diz que Joana 
é demoníaca. Raquel 
fi ca aliviada ao saber 
que Dalila foi libertada. 
O rei concede mais 
tempo para que 
Arioque investigue o 
assassinato de Chaim. 
Dana e Joana decidem 
ajudar na eleição do 
novo administrador da 
sinagoga.

 

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

virgem

Você irá notar que às 
vezes é melhor você 
fi car calado, ouvir mais 
neste momento será 
algo bem interessante. 
Como alguém perten-
cente do elemento 
Fogo, poderá agir com 
muito mais fi rmeza 
neste momenta.

Haverá muita 
bagunça durante este 
dia da sua vida, ante 
os problemas mais di-
fíceis da sua vida será 
realizações no campo 
do amor. Indo muito 
afundo em festas 
poderá vir a contrair 
alguns problemas para 
você. 

Algumas ocorrências 
no seu dia irão vir das 
suas atitudes menos 
sentimentais lhe trazen-
do alguns problemas. 
O planeta de Marte irá 
mexer bastante com 
você naquilo que tange 
a coisas não muito 
interessantes para você 
durante este dia.

Terá algumas expe-
riências interessantes 
para você neste dia 
tão complicado, foque 
naquilo que você tanto 
acredita. É bom que 
você venha a perquirir 
cada problema na sua 
vida.

Você irá ter proble-
mas para conseguir 
fazer algumas coisas 
neste momento de 
ocorrências diversifi -
cadas. O melhor será 
agir com tranquilidade, 
não subestime o seu 
potencial para tanto. 
Aja com a intenção de 
reconciliação para não 
ter muitos problemas.

O seu maior problema 
será em relação a coisas 
relacionadas ao amor, 
porém mantenha uma 
conduta comedida neste 
momento crucial. Não se 
desequilibre no decorrer 
deste dia. 

As coisas fi carão 
bem tranquilas neste 
momento, você poderá 
agir com uma vontade 
mais exacerbada duran-
te este dia. Caso não 
fi que muito estressado 
poderá diminuir os 
acontecimentos amoro-
sos do seu dia. 

Fazer as coisas com 
mais calma trará alguns 
benefícios neste dia 
que está em busca 
de renovação neste 
momento. Se for uma 
pessoa bem mais práti-
ca, encontrará o melhor 
caminho para conseguir 
superar alguns proble-
mas neste dia.

Marte invadir o seu 
coração neste momen-
to. Não negligencie 
sua papelada se quiser 
evitar complicações 
inúteis e dispendiosas. 
Se fi zer exercício, você 
estará em sua melhor.

Sair de férias com 
os seus familiares será 
algo muito importante 
para você poder seguir 
em frente com muita 
sabedoria. Faça o seu 
melhor neste dia tão 
sensacional para você. 

Estará muito mais 
disposto neste dia 
para fazer algumas 
coisas que não tinha a 
intensão de executar. O 
planeta Júpiter facilitará 
bastante a sua vida para 
que possa fazer tudo o 
que for mais prático.

Evite fazer muitas 
lamentações neste dia 
tão diferenciado para 
conseguir o intentado, 
tudo dependerá mais da 
sua sagacidade. Faça o 
possível para que trans-
mita a mensagem de 
forma clara e objetivo 
para as pessoas.

áries libra

escorpião

sagitário

capricórnio

aquário

peixes

touro

gêmeos

câncer

leão
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Anuncie

7 milhões
de usuários*

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

O único jornal gratuito diário nas estações do Metrô

Carro novo  Celular
 super

moderno

Faculdade
do futuro

 

Comprinhas
do dia a dia

 Repaginada
no cafofo

 Apê dos
sonhos

Visita a clientes para a apresentação do Jornal, envio de proposta e 
acompanhamento de negociações.

Ensino Superior ou em andamento em Comunicação, Administração. 
Conhecimentos em Marketing, Jornais e Revistas. Gostar e ter facilidade em se 

comunicar e relacionar.
Necessário: ter veículo próprio - Horário: 9h às 18h

Contrato CLT - Salário fi xo + Comissões + Premiação Individual e Coletiva.
Benefícios: Combustível, Zona Azul e Ajuda de Celular.

Enviar currículo para robson.moraes@jornalestacao.com.br

VENHA FAZER PARTE DA EQUIPE QUE

MAIS CRESCE EM SÃO PAULO!

JORNAL ESTAÇÃO CONTRATA:

CONTATO PUBLICITÁRIO COM EXPERIÊNCIA EM 

VENDAS DE ANÚNCIOS EM JORNAL/REVISTA.

   EMPREGOS 
 PRECISA-SE 

 AUX PORTARIA M/F 
 C/s exp p/ terceirizada. 
Sal até R$1.630 + benef, 
várias regiões. Of e co-
bramos treinamento p/ 
s/ exp. Emp RH. F:3445-
4743/2362-4232 

 PROCURA-SE 
 Ofi cina de costura 
com experiência em 
malha fi na/ Jersey Tel: 
(11)5582-7284. 

Alugam- se suítes
Para Rapazes . 

Toda mobiliada, 
prédio novo. 

A partir de 
R$800.00 incluso 
água, luz e Wi-Fi .

 
        Whatsapp:    
(11)97614-3594  

Astróloga do amor!

F: 98419-8522     
5666-8685

F: 98419-8522     

Seu amor de volta 
em 24 horas, 

realiza todos tipos 
de trabalhos. 

APARELHOS
ORTODÔNTICOS

� Fixo/Móveis

� Metal

� Estético e

� Aparelhos

Invisíveis (Invisalign)

www.chedidodonto.com.br
(Próximo as estações Belém e Tatuapé do Metrô)

Responsável técnico: Dr. Sergio João Chedid – CRO 34183

Mais Informações:
2292-7000
2790-2500

(11)
ESTAMOS CONTRATANDO 

CORRETORES
Com ou sem experiência para 

atuar preferencialmente na 
Zona Leste e centro.
Remuneração fi xa
e comissionadas

(11) 96310-7713
(11) 2364-1230

QUEIJOS E 
DOCES

ATACADO E VAREJO

Queijo Fresco (peça c/500 grs)  R$ 9,90

Mussarela (peça c/4kl) R$ 17,50 o kilo

Doce de Leite (vidro c/ 680 grs)  R$ 7,90

Alho descascado (1Kl) R$ 19,00

ilalimentos.com.br

11 97714-5408
ENTREGA A DOMICÍLIO

ATENÇÃO NÃO
ME CONFUNDA 
COM OUTRAS!!!

Mãe Dalva com 
mais de 40 anos de 
experiência, garante 

trazer a pessoa
amada de 3 a 21 dias 

por mais difícil
que seja.

Faz forte amarração 
p/ o amor, CURA
DE IMPOTÊNCIA

SEXUAL, faz e
desfaz qualquer tipo 
de trabalho sérios.

100% garantido e na 
sua frente com mãe 
Dalva que garante 

seu resultado.

2082-1367
95485-3423

Tel. (14) 99162-9717
(11) 97693-1777/ (14) 3815-3582.

LOTEAMENTO DE CHÁCARAS
Rod. Castello Branco 

Fazenda Aleluia (Promoção Especial)
Lotes de 1.000m², R$600,00 de entrada + 

parc. de R$750,00.
Luz, água encanada, iluminação pública.

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

OPORTUNIDADE!
AUMENTE SEU GANHO

Fim de ano chegando as contas vindo, presentes, viagem, 

mas o orçamento está curto? Seja um corretor aumente sua 

renda com a Seta Branca Imobiliária. Venha ser um corretor 

imobiliário, facilitamos na retirada do CRECI.

APOSENTADO E PENSIONISTA, insatisfeito com sua renda.

Marque uma reunião.
Ligue      3666-2423.

https://setabranca.com.br/broker/
Comece agora uma nova oportunidade para mudar sua vida.

Ligue      3666-2423.

 IMÓVEIS 
ALUGA-SE

 VENDE-SE 

 TERRENOS GUARULHOS 
 Ótima localização há 
apenas 2 km da praça 
8 de dezembro. peq. 
entr. e mensais de 
R$720,00 Últimas unid. 
NÃO PERCAM! F:4969-
4226/4969-0884 www.
cooperterrahabitacio-
nal.com.br 

 CARAGUÁ/ MARTIN DE 
SÁ 
 Urgente! Apto mobilia-
do, c/ piscina e churras-
queira. Perto da praia. 
Só 99 MIL. F:(12)3882-
2020/99774-8981 

 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  

 APTO NA PLANTA 
 1 e 2 dormitórios. La-
zer completo! Vila da 
Belezas á 500mts do 
metrô. Entr a partir de 
R$3.000,00. F:96199-
6925 

 SITIOS E CHÁCARAS 

 ESTIVA MG 
 1.000m² R$20mil. Pro-
moção até 10/12/19. 
4.000m² por ape-
nas R$35mil a vista. 
Rod F Dias 160km SP. 
F:(11)96215-6802 

 SALAS E QUARTOS 

 QUARTOS MOBILIADO 
 Individual, coz, lav, sl, 
Mtr Penha R$500,00. F: 
94989-2115 tim.  

 TEMPORADA 

 PRAIA CARAGUÁ/ MAR-
TIN DE SÁ. 
 Casa em cond fecha-
do p/ 10 pessoas c/ 2 
dorms + dependên-
cias. F:(11)3341-3168/
( 1 1 ) 9 8 8 9 9 - 5 7 6 8 /
(11)3497-5199. 

 NEGÓCIOS 
 DINHEIRO 

 COMPRO EMPRÉSTIMO 

 Inss, Pmsp, Estadual. 

Margem de aumento 

disponível. F:(11)3255-

2 5 9 8 / 9 5 2 9 8 - 1 1 6 6 

Whats 

 NOME LIMPO JÁ 

 C/ rapidez e seguran-

ça. 100% dentro da lei 

CPF e CNPJ. Whatsa-

pp:95328-9829 F:3105-

7745 

 OPORTUNIDADE 

 VENDE-SE LINHAS 

 C/ wifi , tv e nextel 

msm c restrição. 2773-

8573/94739-7391 

 VENDO PAPELARIA E UL-
TILIDADE DOMÉSTICAS 

 Passo ponto Santa 

Terezinha. Bastantes 

escolas com moradia, 

bastante estoque. Ve-

nha conhecer. F:98659-

1298 

 OURO/VELHO/MOEDAS 
VELHAS 

 C o m p r a / V e n d a /

Conserta. F: 3255-

2272/99986-8823 Es-

pinely 

 SERVIÇOS 
 ESOTERISMO 

 MÃE VERA 
 Tem o poder no amor, 
abre caminhos. Cons 
grátis. (11)94860-1579 
whats/2781-3721. 

 DIVERSOS 

 DIVERSOS 

·Relação de emprego e 
contrato de trabalho;

·Salário e remuneração;
·Jornada de trabalho;
·Extinção de contrato

de trabalho.
INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE

TRABALHO OU DOENÇA OCUPACIONAL

www.advocaciacainelli.com.br

(11) 94077-0091

Drº Rodrigo da Silva Cainelli
OAB/SP 357-444

ADVOGADO TRABALHISTA

Aulas Particulares
Em Domicílio

Aulas individuais
ou em grupo
p/ reforço de

colégio ou
p/ vestibular:
Português,

Geografia, História, 
Literatura. 17 anos 

de experiência.
Prof. Ricardo (USP).

(11) 97620-2076
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Decreto de Bolsonaro protege pessoas
que denunciarem casos de corrupção

Brasil é um dos países mais desiguais na
educação, revela resultados de programa

Anvisa libera fabricação de remédio à 
base de maconha, mas rejeita plantio

Depois de aprovar, por 
unanimidade, a fabrica-
ção e venda de medica-
mentos a base de maco-
nha no país, a diretoria 
da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (An-
visa) decidiu vetar o 
plantio da erva em ter-
ritório nacional para fins 
científicos e medicinais. 
O único voto favorável 
ao plantio foi o do pre-
sidente da Agência, An-
dré Dib. Três diretores 
votaram contra o cultivo.

Dessa forma, as em-
presas que se instala-
rem no Brasil para pro-
duzir medicamentos a 
base de cannabis preci-
sarão importar os insu-
mos para fabricar seus 
produtos. Essas empre-
sas também poderão 
importar os produtos 
prontos, já com as bulas 
traduzidas para o portu-

guês.
Apesar da não aprova-

ção do plantio, Dib disse 

que hoje é um “dia muito 
importante. Temos muito 
o que comemorar aqui 

dentro da Agência”, afir-
mou ele, que continuou: 
“O Brasil vai continuar 

sendo dependente de 
insumos. O objetivo de 
regulamentar o plantio 

era fazer plantio seguro, 
de qualidade e eficaz”.

Dib acredita que, no 
futuro, o debate do 
plantio poderá voltar à 
agenda da Anvisa ou 
do Congresso Nacional. 
“O assunto não sairá 
da pauta. O importante 
hoje é comemorar que 
as pessoas vão ter aces-
so. A classe médica vai 
poder receitar, o cliente 
vai poder comprar, e a 
Anvisa vai poder fisca-
lizar. Isso é um grande 
feito “

O presidente da Anvi-
sa afirmou ainda que, a 
partir do início do pró-
ximo ano, os remédios 
a base de maconha já 
devem estar disponíveis 
nas farmácias do país. 
Atualmente apenas um 
medicamento a base de 
maconha pode ser co-
mercializado no Brasil.

O presidente Jair Bolso-
naro assinou nesta terça-
-feira, 3, decreto para 
proteção de pessoas que 
denunciam casos de cor-
rupção e irregularidades no 

governo. Segundo o minis-
tro da Controladoria-Geral 
da União (CGU), Wagner 
Rosário, a ideia é impedir 
que seja compartilhada a 
identidade do denunciante 

para evitar retaliações.
“A gente vai conseguir 

evitar que outra pessoa 
saiba quem denunciou. O 
órgão (de ouvidoria) que 
recebeu a informação vai 

manter o controle sobre 
essa informação”, disse o 
ministro. A identidade só 
será compartilhada com ór-
gãos de investigação, como 
Ministério Público e Polícia 
Federal, se houver justifi ca-
tiva, afi rmou Rosário.

O decreto foi assinado 
em evento da Controladoria 
Geral da União (CGU) so-
bre combate à corrupção. 
Participaram, além de Bol-
sonaro, os presidentes do 
Supremo Tribunal Federal 
(STF), Dias To� oli, do Tri-
bunal de Contas da União 
(TCU), José Múcio Monteiro, 
e ministros do governo.

No evento, To� oli cobrou 
mudanças em regras so-
bre acordos de leniência. 
Segundo o presidente do 
Supremo, há muitas institui-
ções com “competências” 
sobre os acordos, o que 
difi culta declarar que a em-
presa está cumprindo com 
o prometido e pode retor-
nar ao mercado.

A maior avaliação de es-
tudantes do mundo, o Pisa, 
mostra que o Brasil é um 
dos países mais desiguais 
em educação. Na última 
década, a diferença de de-
sempenho entre os alunos 
se aprofundou com a desi-
gualdade socioeconômica.

Em 2018, a diferença de 
pontuação entre estudantes 
ricos e pobres na prova de 
leitura foi de 97 pontos, o 
que equivale a pular um ní-
vel de aprendizagem. 

A média entre países 
membros da Organização 
para a Cooperação e De-
senvolvimento Econômico 
(OCDE) é de 89 pontos. Em 
2009, essa diferença de de-
sempenho era de 84 pontos 
no Brasil, quando ainda fi ca-
va abaixo da média geral.

Os resultados do Pisa fo-
ram divulgados nesta terça-
-feira, 3, pela OCDE, em 
Paris. Participaram da prova, 
aplicada em 2018, 600 mil 
estudantes em 79 países. O 
exame é feito desde 2000, 
a cada três anos, com na-
ções membros da OCDE e 

convidados, como é o caso 
do Brasil. A China, represen-
tada por quatro províncias, 
fi cou em primeiro lugar dos 
rankings mundiais das três 
áreas avaliadas - Leitura, 
Matemática e Ciência. Nesta 
edição, o foco foi em Leitura.

O ministro da Educação, 
Abraham Weintraub, atacou 
e culpou os governos petis-
tas pelo resultado do Brasil 
que considerou “uma tragé-
dia” no Programa Internacio-
nal de Avaliação de Alunos 
(Pisa, na sigla em inglês). 

“O Pisa é do PT, não do 
(presidente Jair) Bolsona-
ro”, afi rmou Weintraub ao 
comentar os resultados de 
2018 do exame, divulgados 
nesta terça-feira, 3, pelo 
Organização para a Coope-
ração e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE).

“Integralmente culpa do 
PT, integralmente culpa 
dessa doutrinação ‘esquer-
dófi la’ sem compromisso 
com o ensino. Quer discutir 
sexualidade, não quer ensi-
nar (a) ler e escrever”, disse 
o ministro.
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PORQUE CAMINHÃO
TEM QUE DAR LUCRO,
NÃO DESPESA.

HR

O conforto e a segurança de um veículo de passeio com a força
e a versatilidade de um veículo de carga.

BÔNUS DE

R$ 2.000 POR TEMPO 
LIMITADO.

AIRBAGS
3

LUGARES
3 AR-CONDICIONADO

MOTOR 2.5
TURBODIESEL 

VIDROS ELÉTRICOS

Condição válida para o modelo HR (cat. DA10), ano/modelo 2019/2020: de R$ 81.990,00 com bônus de desconto de R$ 2.000,00 sai por R$ 79.990,00 à vista. Garantia Hyundai 4 anos: sem limite de quilometragem. 
Termos e condições da Garantia Hyundai estão estabelecidos no Manual de Garantia do veículo, assim como no Manual do Proprietário, consulte condições. Imagens meramente ilustrativas. Alguns equipamentos 
descritos nas fotos e nos textos são opcionais e podem ou não estar disponíveis na versão apresentada neste anúncio. Consulte o distribuidor. Para mais informações: www.caoa.com.br. Condição válida até 
4/12/2019 ou enquanto durarem os estoques.

www.hyundai-motor.com.brNo trânsito, dê sentido à vida.



Imagens meramente ilustrativas. 1. Condição válida para o New HB20 versão Sense 1.0, mecânico, ano/modelo 2019/2020, catálogo OCN S005, cores sólidas (branco e preto): R$ 46.490,00 à vista. No caso de 
cores metálicas, haverá acréscimo de R$ 950,00. Consulte condições nas concessionárias autorizadas. 1.1. Documentação e IPVA 2019 gratuitos: consulte condições nas concessionárias autorizadas. 2. Creta 
Attitude 1.6, mecânico, ano/modelo 2019/2020, catálogo OCN S018 01, cores sólidas (branco e preto): R$ 69.990,00 à vista. No caso de cores metálicas, haverá acréscimo de R$ 1.380,00. As promoções 
constantes deste anúncio não são cumulativas entre si nem com nenhuma outra promoção que vier a ser veiculada no mesmo período. Esses preços não se aplicam às demais cores e modelos. As operações
de crédito estão sujeitas a cobrança de IOF e Tarifa de Cadastro, que serão incluídos no CET. O CET – Custo Efetivo Total – irá variar de acordo com os valores, prazos e demais condições escolhidas pelo cliente 
e será informado antes da contratação. Condições sujeitas a análise e aprovação do crédito e demais condições do produto vigentes na data da contratação. Garantia Hyundai 5 anos: uso particular, sem limite 
de quilometragem. Uso comercial: garantia de 5 anos ou 100.000 km, o que ocorrer primeiro. Termos e condições da Garantia Hyundai estão estabelecidos no Manual de Garantia do veículo, assim como
no Manual do Proprietário. Não aplicável na modalidade Troca com Troco e válida somente para as Concessionárias CAOA. A linha Hyundai está em conformidade com o Programa de Controle de Poluição do Ar 
por Veículos Automotores – PROCONVE. Promoções válidas até 10/12/2019 ou enquanto durarem os estoques.

No trânsito, dê sentido à vida.

HMB   CAOA WWW.HMBCAOA.COM.BRCAOA. SEMPRE A MELHOR OFERTA.

CAOA IPIRANGA (11) 2271-0700 CAOA NAÇÕES UNIDAS (11) 5698-3850 CAOA CONSOLAÇÃO (11) 3123-0530
CAOA ARICANDUVA (11) 2701-0200 CAOA CAETANO ÁLVARES (11) 2344-2800 CAOA JK (11) 3049-0100
CAOA LAPA (11) 3616-3000 CAOA ANHAIA MELLO (11) 2116-1910 
CAOA AEROPORTO (11) 5053-6565 CAOA SANTANA (11) 2348-4700

CAOA SÃO BERNARDO DO CAMPO (11) 4122-8230
CAOA SANTO ANDRÉ (11) 4428-4428

CAOA PRAIA GRANDE (13) 3348-4242
CAOA SANTOS (13) 4042-1500

LOJAS CAOA SÃO PAULO

LOJAS CAOA INTERIOR

LOJAS CAOA LITORALLOJAS CAOA ABC

CAOA ARAÇATUBA (18) 3199-0970
CAOA CAMPINAS (19) 3272-2001

CAOA ITU (11) 4022-9777
CAOA MARÍLIA (14) 3402-2150

CAOA PRESID. PRUDENTE (18) 3904-8900
CAOA SÃO CARLOS (16) 2107-0707

CAOA S. J. DOS CAMPOS (12) 3904-0620
CAOA TAUBATÉ (12) 3634-6750

LANÇAMENTO 2020
CRETA ATTITUDE 1.6
(CAT. S018 01)

R$ 69.990,00
À VISTA

A PARTIR DE

CRETA E HB20 
NOVA GERAÇÃO 2020. 
SÓ A CAOA TEM.

LANÇAMENTO

LANÇAMENTO 2020
HB20 NOVA GERAÇÃO
(CAT. S005)

R$ 46.490 ,00
À VISTA

VERSÕES A PARTIR DE

DOCUMENTAÇÃO E IPVA 2019 GRÁTIS+


