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Pontos turísticos da capital 
terão testes de HIV e 
sífi lis até o próximo dia 9

Parcialmente Nublado

25º 17ºPREVISÃO 
PARA HOJE

www.jornalestacao.com.brwww.jornalestacao.com.br

São Paulo, terça-feira, 3 de dezembro de 2019

Ano 6 - edição 1452

CINEMA: O show que Roberto Carlos fez em Jerusalém, em 2011, foi exibido nos 
cinemas, nesta segunda-feira, 2. Em São Paulo serão 73 apresentações  Pág. 12
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Piloto morre em queda
de avião de pequeno
porte na ‘Cantareira’

 Pág. 04

Desembargador do TJ 
de SP manda soltar 
o irmão de Zé Dirceu

 Pág. 09

Novembro termina com 
chuvas abaixo da média 
na cidade de São Paulo

 Pág. 04

Vendas no comércio na 
Black Friday têm alta 
de 6,4% frente a 2018

 Pág. 09

O governo de SP e a Sabesp assinaram contratos dos pacotes de obras. As ações contribuem diretamente para a revitalização 
dos rios. Até 2025, a Sabesp vai ampliar a cobertura de coleta de esgoto e o tratamento na Grande São Paulo para 92%.

Obras nos rios Pinheiros e Tietê
irão receber cerca de R$ 2,5 bi
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PMs são afastados após ação
com 9 mortos em baile funk
na zona sul da capital paulista
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[ Cena do dia ]

 Reintegração na zona norte

A PM realizou uma reintegração na área conhecida como "Comuni-
dade das Torrinhas", na Avenida  Sezefredo Fagundes, no Tucuruvi, 
zona norte da capital paulista, na manhã desta segunda-feira (2)

EX
PE

D
IE

N
TE

Diretor de Redação: Gil Campos / Diretor Comercial: Robson de Morais 
Diagramação e Arte: Marcelo Russo e Laisla Silva 

Agência de notícias: Agência Estado / Editado e distribuido por: 
MIG Editoria,Rua Conselheiro Antonio Prado, 121 - Vila Progresso - 

Guarulhos/SP - CEP: 07095-180 - Fone: 2823-0800
www.jornalestacao.com.br / E-mail Redação: redacao@jornalestacao.com.br 

Impressão: Folha Gráfica

Eduardo Carmin/AELOTERIAS

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   

Venda de veículo cresce
4,9% em novembro

A venda de veículos no-
vos cresceu 4,9% em no-
vembro ante igual mês do 
ano passado, informou nes-
ta segunda, 2, a Federação 
Nacional de Distribuição de 
Veículos Automotores (Fe-
nabrave). 

Foram 242,3 mil unida-
des vendidas, em soma que 
considera automóveis, co-
merciais leves, caminhões e 
ônibus. O volume, contudo, 
se comparado a outubro, re-
presenta queda de 4,3%.

O recuo em relação a ou-
tubro se deve à diferença 
de dias úteis. Enquanto no-
vembro contou com 20 dias 
úteis, outubro teve 22. 

O Código Civil no art. 1.228, 
estabelece os poderes do 
proprietário de um bem imó-
vel. Quando a propriedade é 
invadida por terceiros, sejam 
eles particulares ou poder pú-
blico, o titular tem o seu direi-
to violado, ensejando o cer-
ceamento das faculdades de 
uso, gozo e fruição do bem, o 
que resulta na violação do di-
reito real de propriedade. 

No Brasil, via de regra, todo 
proprietário de um imóvel é 
obrigado a pagar IPTU, que tem 
como fato gerador o direito real 
sobre a propriedade, a ser insti-
tuído pelo Município segundo o 
art. 156 da CF. É entendimento 
pacífi co dos Tribunais Pátrios de 
que não há incidência do IPTU 
nos casos em que o proprietário 
teve seu imóvel invadido, haja 
vista não existir o fato gerador 
do tributo, quais sejam, os direi-
tos de usar, gozar e fruir do bem. 

É certo que a posse ou o domí-
nio útil da propriedade invadida 
não é plena, pois o proprietário 
é tolhido das faculdades ineren-
tes ao domínio sobre o imóvel. 
O titular que efetua o pagamen-
to do IPTU correspondente a 
um imóvel invadido, acaba por 
pagar para que terceiros go-
zem, usem e disponham de seu 
bem, o que torna esta cobrança 
extremamente abusiva. 

Em inúmeras decisões profe-
ridas pelo STJ, fi xou-se o enten-
dimento de que proprietários 
de imóvel invadido que não de-
têm a posse nem a possibilida-
de de uso e fruição do seu bem 
têm o esvaziamento do direito 
de propriedade, com o conse-
quente desaparecimento da 
base material do fato gerador. 

Para o STJ, em casos de imó-
veis invadidos, o Município 
deve lançar o débito do IPTU 

em nome dos ocupantes, até 
mesmo porque, cobrar do pro-
prietário o Imposto Predial nes-
tas circunstâncias, contraria os 
princípios da razoabilidade e 
da boa-fé objetiva. Sem aden-
trarmos ao mérito da invasão e 
sua justifi cativa social, é comum 
no Brasil o proprietário do imó-
vel ser penalizado duas vezes, 
a primeira com a perda dos po-
deres inerentes à propriedade; a 
segunda com a cobrança pelos 
Municípios de IPTU sem a efeti-
vação do direito real de proprie-
dade, incidindo assim um impos-
to carente de seu fato gerador. 

Ocorre que, mesmo com as 
recentes decisões neste sen-
tido, as Prefeituras não têm 
aplicado de ofício tal entendi-
mento, ocasionando nefastos 
refl exos aos contribuintes, com 
o ajuizamento em massa de 
execuções fi scais de impostos 
não devidos. 

O posicionamento adotado 
pelos Executivos Municipais ao 
não acolher de ofício o enten-
dimento do Poder Judiciário so-
bre o tema, causa imensuráveis 
prejuízos ao contribuinte que 
se obriga a gastar recursos fi -
nanceiros para promover a sua 
defesa; ao Judiciário que se 
obriga a enfrentar questão cujo 
entendimento já foi pacifi cado 
pelos Tribunais; e ao próprio 
Município que após o término 
das ações é obrigado a arcar 
com as verbas sucumbenciais. 

Aqueles que se encontram 
nesta situação, na qual têm 
seu imóvel invadido e é co-
brado injustamente pelo Mu-
nicípio o Imposto indevido, 
devem procurar um advogado 
para que este promova a sua 
defesa no sentido de demons-
trar a não incidência do tributo 
no caso concreto.

No imóvel invadido
não incide IPTU

Cristiano Medina da Rocha

Artigo
Advogado criminalista
E-mail: cris.medina.rocha@gmail.com
Tel. 2409-7950

[ opinião ]
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O piloto Mathias Robert 
Rom, 42 anos, morreu 
após a queda do avião de 
pequeno porte na manhã 
desta segunda-feira (2) na 
Serra da Cantareira, na 
zona norte de São Paulo. 
Ele foi identifi cado após os 
bombeiros terem encontra-
do o corpo dele perto dos 
destroços do avião.

O acidente ocorreu em 
uma na área de mata da 
Estrada Santa Inês na Ser-
ra da Cantareira, na divisa 
com Mairiporã, na região 
metropolitana de São Pau-
lo. Mas “infelizmente não 
foram localizados sobrevi-
ventes, apenas despojos 
mortais”, informou a cor-
poração, que foi acionada 
após a Aeronáutica perder 
o sinal do avião.

O bimotor modelo King 
Air C90GT, de matrícula 
PP-BSS pode transportar 
até sete pessoas, mas de 
acordo com informações 
dos bombeiros, Rom estava 

sozinho na aeronave. De 
acordo com informações 
da Agência Nacional de 
Aviação Civil (Anac), o avião 
estava com a Inspeção 
Anual de Manutenção (IAM) 
em dia e com o Certifi ca-
do de Aeronavegabilidade 
(CA) válido.

O avião saiu de Jundiaí, 
cidade do interior de SP, 
com destino ao aeroporto 
Campo de Marte, na zona 
norte da capital paulista, 
conforme informou o Cor-
po de Bombeiros. A ocor-

rência foi registrada às 
9h22 desta segunda-feira 
(2). O motivo da queda está 
sendo investigado.

A Aeronáutica disse que 
investigadores do Quarto 
Serviço Regional de Investi-
gação e Prevenção de Aci-
dentes Aeronáuticos (SERI-
PA IV), da região de Santana 
(zona norte de São Paulo), 
foram enviados para realizar 
a ação inicial da ocorrência 
sobre a queda de um avião 
de pequeno porte na Serra 
da Cantareira.

“Fotografar cenas, retirar 
partes da aeronave para 
análise, reunir documentos 
e ouvir relatos de pessoas 
que possam ter observado 
a sequência de eventos”, 
disse a Aeronáutica so-
bre a ação. A investigação 
está sendo realizada pelo 
Centro de Investigação e 
Prevenção de Acidentes 
Aeronáuticos (Cenipa) com 
o objetivo de prevenir que 
novos acidentes com as 
mesmas características 
ocorram.

O mês de novembro foi 
mais seco do que em anos 
anteriores na cidade de 
São Paulo. O mês termi-
nou com 115,6 mm de chu-
va, ou seja, foram 16,2% 
abaixo da média esperada 
para o mês, faltando ape-
nas 22,4 mm para atingir 
a média esperada para o 
mês, que é de 138 mm. 

É comum chover 18 dias 
durante o mês, mas nes-
te ano tivemos 23 dias 
com precipitação, sendo o 
mais chuvoso o dia 05 de 
novembro com 31,4 mm. 
Os dados são do Cen-
tro de Gerenciamento de 
Emergências Climáticas 
(CGE) da Prefeitura de São 
Paulo.

Segundo dados do CGE 
da Prefeitura de São Pau-
lo, as chuvas vêm sem 
mantendo abaixo da mé-
dia desde agosto de 2019. 

Durante o mês, a Defe-
sa Civil Municipal decre-
tou duas vezes estado de 

atenção para baixa umi-
dade relativa do ar, que 
ocorre quando os índices 
fi cam entre 21% e 30%. A 
temperatura média míni-
ma esperada para novem-
bro é de 17,4°C, já a média 
das máximas é de 26,5°C. 
Durante o mês a média da 
mínima foi de 17,3°C e a 
média da máxima fi cou em 
26,5°C.

A tarde mais quente do 
mês ocorreu no dia 04/11 
com 35,3°C de média na 
Cidade. Já a manhã mais 
fria do mês ocorreu em 16 
de novembro com 13,6°C. 

Para dezembro são es-
perados 187,3mm de chu-
va com a média de tempe-
ratura mínima em 19,9°C 
e média da máxima em 
28,3°C. No dia 22 de de-
zembro às 01h19 da ma-
nhã começa o verão, es-
tação mais quente do ano 
que deve transcorrer sem 
a infl uência de fenômenos 
climáticos.

Novembro termina com 
chuvas abaixo da média na 
cidade de SP, aponta CGE

O governador João Doria 
e a Sabesp assinaram nesta 
segunda-feira (2) os quatro 
primeiros contratos com as 
empresas que estão inician-
do parte dos pacotes de 
obras do Novo Rio Pinhei-
ros, programa que prevê 
intervenções de saneamen-
to e socioambientais com o 
objetivo de devolver o rio 
Pinheiros limpo à popula-
ção até 2022.

Na ocasião, Doria e a Sa-
besp também anunciaram 
assinatura dos contratos de 
fi nanciamentos concedidos 
pelo BID (Banco Interameri-
cano de Desenvolvimento) 
e pelo Banco Mundial para 
obras que vão ampliar os ser-
viços de coleta e tratamento 
de esgoto, incluindo infra-
estrutura de saneamento na 
bacia do Pinheiros. 

Os contratos totalizam 
U$ 550 milhões e preveem 
contrapartidas da Sabesp 
que somam US$ 300 mi-
lhões, elevando para US$ 

850 milhões os investimen-
tos que vão garantir mais 
qualidade de vida à popu-
lação e ao meio ambiente. 
Somados, os investimentos 
chegam a R$ 2,568 bilhões 
em programas de infraes-
trutura e saneamento.

Os quatro primeiros lotes 
anunciados para obras de sa-
neamento pela Sabesp den-
tro do programa Novo Rio Pi-
nheiros vão ampliar a coleta 
e envio para tratamento do 
esgoto de 47 mil imóveis lo-
calizados nas sub-bacias dos 
córregos Corujas/Rebouças, 
Ponte Baixa/Socorro, Aterra-
do/Zavuvus e Pedreira/Ola-
ria, benefi ciando uma popu-
lação de 770 mil pessoas em 
todo o entorno. 

Os trabalhos vão elevar em 
21% o volume de esgoto tra-
tado na região, passando dos 
atuais 960 litros por segundo 
para 1.157 litros por segundo 
e reduzindo a carga orgânica 
que chega aos cursos d’água 
e alcança o Pinheiros. Soma-

dos, os contratos totalizam 
R$ 236 milhões.

Divididas em 14 lotes que 
somam R$ 1,5 bilhão em in-
vestimentos, as obras vão 
benefi ciar cerca de 3,3 mi-
lhões de pessoas que mo-
ram em locais abrangidos 
pela bacia do rio Pinheiros, 
uma área de 271 km² que in-
clui bairros nos municípios de 
São Paulo, Embu das Artes e 
Taboão da Serra. 

Governo e Sabesp anunciam R$ 2,5 bi 
para as obras nos rios Pinheiros e Tietê

Piloto morre em queda de avião de
pequeno porte na Serra da Cantareira
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O fi nanciamento de US$ 
300 milhões do BID terá 
uma contrapartida de US$ 
200 milhões da Sabesp 
para implantação de 156 km 
de interceptores e coleto-
res-tronco e 204 km de re-
des coletoras, além da am-
pliação da capacidade das 
estações de tratamento de 

esgoto Parque Novo Mun-
do, São Miguel e Barueri.

A Sabesp estima a exe-
cução de 152 mil liga-
ções de água e 38 mil 
de esgoto nessas áreas, 
além da troca de 850 km 
de rede de água para a 
redução de perdas na 
Grande São Paulo. Tam-

bém serão investidos 
recursos na coleta e tra-
tamento de esgoto no 
entorno da represa do 
Guarapiranga. O fi nan-
ciamento de US$ 250 
milhões do Banco Mun-
dial terá contrapartida 
de US$ 100 milhões da 
Sabesp.

Grande SP terá a execução de 152 mil ligações de água
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O comandante-geral da 
PM, coronel Marcelo Salles, 
afi rmou que a Polícia Militar 
havia montado uma opera-
ção especial para coibir o 
baile funk que ocorreu em 
Paraisópolis na noite de sá-
bado. Segundo o policial, 
havia oito festas diferentes 

dentro da favela naquela 
noite, com cinco mil pessoas. 
Entretanto, a operação teria 
sido abortada dado o volu-
me de cidadãos aglomera-
dos nas vielas do bairro.

“Nós iríamos ocupar? Iría-
mos. Só que, às 20h, foi feita 
uma análise de risco e não 

dava. Já estava todo tomado 
naquela localização. Ingres-
sar ali seria um erro. (Seria 
um erro) Dispersar ali. Tanto 
que esse evento ocorreu às 
4h da manhã”, afi rmou o co-
ronel.

Salles afi rmou que a opção 
então foi de reforçar o poli-

ciamento no entorno do bai-
le, sob o argumento de que 
criminosos se aproveitam da 
festa, e da multidão, para se 
refugiar na massa de pesso-
as após a prática de crimes. 
“A experiência diz, e eu já fui 
comandante da zona oeste e 
sei disso, que há crimes adja-

centes. Carros são roubados 
e levados para dentro do 
pancadão”, disse. “O gatilho 
iniciador do problema foi os 
criminosos atirando na polí-
cia”, concluiu o coronel, mes-
mo admitindo que as inves-
tigações sobre o caso ainda 
não são conclusivas.

PM havia planejando a operação na 
comunidade horas antes da tragédia

O presidente Jair 
Bolsonaro lamentou 
nesta segunda-feira, 
29, a morte de nove 
pessoas pisoteadas 
durante tumulto após 
ação da Polícia Militar 
(PM) em baile funk na 
comunidade de Parai-
sópolis, na zona sul de 
São Paulo, na madru-
gada de domingo, 1º. 

“Lamento a morte de 
inocentes”, disse Bol-
sonaro em frente ao 
Palácio da Alvorada.

A polícia e morado-
res da região apresen-
tam versões distintas 
sobre as mortes.

O presidente não 
comentou sobre a po-
lítica de segurança pú-
blica do estado de São 
Paulo ao falar sobre as 
mortes.

Bolsonaro 
lamenta 
as mortes

O governador de São Paulo, 
João Doria (PSDB), convocou 
uma entrevista coletiva na 
manhã desta segunda-feira, 
2, em que lamentou as mortes 
de nove jovens que morreram 
na favela de Paraisópolis, na 
zona sul de São Paulo, no fi m 
de semana, mas buscou des-
tacar que o plano de policia-
mento do Estado “não muda-
rá” por causa dessa ação.

“A letalidade não foi provo-
cada pela Polícia Militar, e sim 
por bandidos que invadiram 
a área onde estava aconte-
cendo o baile funk. É preciso 
cuidado para não inverter o 
processo”, disse Doria. “Não 
houve ação da polícia em re-
lação a invadir a área onde o 
baile funk estava ocorrendo. 
Tanto é fato que o baile funk 
continuou”, afi rmou o gover-
nador. “(O baile) não deveria 
sequer ter ocorrido, porque é 
ilegal. Fere a legislação muni-
cipal”, completou.

No fi nal da tarde, os policiais 
militares envolvidos na ocor-
rência foram afastados do tra-
balho na rua. O afastamento 
foi solicitado pela Ouvidoria 
das Polícias do Estado de 
São Paulo. “A ocorrência foi 

desastrosa, pois acabou com 
tamanho número de mortes. 
A improvisação e a precipi-
tação podem ter contribuído, 
direta ou indiretamente, para 
as mortes dessa tragédia”, 

afi rmou o ouvidor Benedito 
Mariano.

Doria disse ainda que os 
protocolos estabelecidos 
para a atuação da PM no Es-
tado não sofrerão alterações, 

“o que não nos desobriga 
de reavaliar e rever pontos 
específi cos de ação, onde 
falhas possam ter aconteci-
do e, neste caso, corrigir as 
falhas para que elas não vol-

tem a se suceder”.
“As ações na comunidade 

de Paraisópolis, como em ou-
tras comunidades do Estado 
de São Paulo, seja pela de-
sobediência à Lei do Silêncio, 

seja pela busca e apreensão 
de drogas, de fruto de roubo 
de automóveis e motocicle-
tas, ou de outros bens, vão 
continuar na capital, na região 
metropolitana e no Estado de 
São Paulo. A existência de 
um fato não estabelece que 
circunstancialmente, com as 
alterações que devem ser fei-
tas, não inibirão as ações de 
que devem ser feitas”, ressal-
tou o governador.

Doria chamou o caso de 
“incidente triste” e disse 
transmitir aos familiares 
dos nove jovens mortos 
sua “solidariedade”.

“Os procedimentos, a ati-
tude e o comportamento da 
Polícia Militar, ou seja, o pro-
grama de Segurança Pública 
no Estado de São Paulo não 
muda. Não vai mudar”, disse 
Doria, falando pausadamen-
te a última frase de forma a 
enfatizar cada palavra. “O 
governador está sendo muito 
claro: não vai mudar”, enfati-
zou mais. “Procedimentos de 
ação operacionais podem ser 
revistos. Aliás, devem ser re-
vistos constantemente, para 
serem aperfeiçoados e me-
lhorados, evitando erros.”

A letalidade não foi provocada pela PM, 
diz Doria sobre mortes em Paraisópolis
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A Secretaria de Estado da 
Saúde vai ofertar mais de 6 
mil testes de HIV e sífi lis em 
diferentes pontos turísticos 
da cidade de São Paulo. As 
ações preventivas ocorrem a 
partir desta segunda-feira (2) 
e seguem durante a sema-
na, como parte da 12ª Cam-
panha Fique Sabendo, para 
marcar o Dia Mundial de Luta 
contra a Aids (celebrado em 
1º de dezembro).

Além da testagem para 
ambas as doenças, serão 
distribuídos cerca de 115 mil 
preservativos masculinos e 
femininos, bem como nove mil 
sachês de gel lubrifi cante. A 
programação é realizada por 
meio do Centro de Referência 
e Treinamento IST/Aids-SP, e 
integra locais como o Metrô 
Brás, Secretaria da Justiça, 
MASP, Memorial da América 
Latina, Casa da Cultura da Bra-
silândia, e conta com apoio da 
Aids Healthcare Foundation 
(AHF-Brasil).

A abertura ocorreu nesta 
segunda-feira (2), às 11h, com 
testagem no vão livre do 
Museu de Arte de São Pau-
lo (Maps). Até a próxima se-
gunda-feira (9), as testagens 
ocorrerão em outros espaços 

públicos, turísticos e culturais 
da capital. Veja a programa-
ção completa abaixo.

O teste rápido por fl uido oral 
é gratuito, sigiloso e confi ável. 
O resultado sai em aproxima-
damente 30 minutos, com 

privacidade e sigilo do pa-
ciente garantidos. Eventuais 
diagnósticos positivos serão 
direcionados para serviços 
de referência da rede pública 
de saúde para que o paciente 
possa dar início ao tratamento.

A testagem é gratuita e está 
disponível durante o ano todo 
na rede pública de saúde. In-
formações sobre locais para 
fazer o teste podem ser obti-
das por meio do Disque DST/
AIDS: 0800 16 25 50.

Em 2019, a campanha foca 
na importância do diagnóstico 
precoce destes dois agravos, 
principalmente entre jovens. 
O período ofi cial da campanha 
será de 1º a 7 de dezembro; no 
entanto, cada município pode-

rá avaliar seu contexto local e 
estender as ações pelo tem-
po que considerar adequado. 
Desde 2017, o mês de dezem-
bro é dedicado a atividades 
de enfrentamento do HIV/Aids 
e outras IST.

Os brasileiros conso-
mem, em média, 9,34 gra-
mas de sal por dia, o que 
representa quase o dobro 
do recomendado pela 
Organização Mundial de 
Saúde (OMS), de 5 gramas. 
Esta é uma das conclusões 
de levantamento feito com 
a análise de sangue e de 

urina com cerca de 9 mil 
brasileiros. A coleta foi fei-
ta entre 2013 e 2014 em 
8.952 domicílios, durante a 
Pesquisa Nacional de Saú-
de (PNS) de 2013.

Segundo a Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz), 
essa foi a primeira vez que 
um inquérito com represen-

tatividade nacional coletou 
nos domicílios amostras 
biológicas para realização 
de exames complemen-
tares, viabilizando que se 
estabeleçam parâmetros 
nacionais para valores de 
referência laboratoriais.

A avaliação indicou que 
apenas 2,39% da pessoas 
pesquisadas estão dentro 
da faixa recomendada pela 
OMS e têm consumo infe-
rior a 5 gramas por dia. A 
maioria deste grupo é de 
mulheres e de pessoas 
mais velhas. 

O consumo elevado de 
sal, mais de 12 gramas por 
dia, foi mais frequente em 
homens, 15,7% deles abu-
sando do consumo, do que 
em mulheres (10,8%). No 
grupo com escolaridade 

mais alta, 11,35% das pes-
soas tem o consumo ele-
vado de sal, a menor pro-
porção.

O trabalho dos pesqui-
sadores alerta para a ne-
cessidade dos programas 
de redução de consumo 
chegarem a todas as sub-
categorias e não somente 
grupos específi cos, como 
portadores de hipertensão 
ou de doenças renais. 

O excesso de sal na ali-
mentação está associado 
à hipertensão e às doen-
ças cardiovasculares, por 
isso, um fator preocupante 
apontado na PNS é que a 
percepção do brasileiro so-
bre o consumo elevado de 
sal é baixa. Apenas 14,2% 
dos adultos se referiram a 
seu consumo como alto.

Brasileiro consome quase o dobro de
sal recomendado pela OMS, que é 5g
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Pontos turísticos da capital paulista terão 
testes de HIV e sífi lis até o próximo dia 9

Quarta-feira (4) – 
Metrô Brás
Horário: das 10h30 às 

14h30
Ações: 500 testes rápidos 

de HIV e sífi lis, 500 auto-
testes de HIV, 15 mil pre-
servativos masculinos, 1 mil 
sachês de gel lubrifi cante, 2 
mil preservativos femininos

Sexta (6) – Memorial 
da América Latina
Endereço: Avenida Auro 

Soares de Moura Andra-
de, 664 (próximo à esta-
ção Palmeiras-Barra Fun-
da do Metrô)

Horário: das 9h30 às 16h
Ações: 500 testes rápi-

dos de HIV e sífi lis, 20 mil 
preservativos masculinos, 
1 mil sachês de gel lubrifi -
cante, 2 mil preservativos 
femininos

Sábado (7) – Casa Cul-

tural da Vila Brasilândia
Endereço: Rua General 

Penha Brasil, 2508
Horário: das 12h às 16h
Ações: 400 testes rápi-

dos de HIV e sífi lis, 400 
autotestes de HIV, 20 mil 
preservativos masculinos, 
2 mil sachês de gel lubri-
fi cante e 2 mil preservati-
vos femininos

Segunda-feira (9) – 
Secretaria da Justiça
Endereço: Páteo do Co-

légio, 148 (próximo esta-
ção Sé do Metrô)

Horário: das 9h30 às 
15h30

Ações: 400 testes rá-
pidos de HIV e de sífi lis, 
400 autotestes de HIV, 20 
mil preservativos mascu-
linos, 1 mil sachês de gel 
lubrifi cante, 2 mil preser-
vativos femininos

A Prefeitura de São Paulo 
entregou as novas instala-
ções da Unidade Básica de 
Saúde UBS Parque Imperial 
- Professor Antonio Manoel 
da Silva Saragoça, localiza-
da na Vila Mariana, região 
Sudeste de São Paulo.

Na UBS serão realizados 
cerca de 9.500 atendimen-
tos, entre consultas médi-
cas, visitas domiciliares de 
Agentes de Saúde, consultas 
odontológicas e de enferma-
gem. A UBS Parque Imperial 
funciona no modelo misto, 
com equipes de Estratégia 
da Família (ESF), de Atenção 
Básica, do Núcleo Ampliado 
de Saúde da Família (NASF) 
e de saúde bucal. 

A UBS terá 20 novos co-
laboradores, entre eles, to-
coginecologistas, pediatras, 
clínicos gerais, enfermeiros, 
auxiliares de enfermagens, 

administrativos, entre outros.
A unidade é gerenciada 

pela Organização Social 
Associação Paulista para o 
Desenvolvimento da Me-
dicina (SPDM), por meio de 
contrato de gestão com a 
Secretaria Municipal da Saú-
de (SMS), e está localizada 
na rua Major Freire, nº 510 – 
Vila Monte Alegre. O horário 
de atendimento é de 2ª a 6ª 
feira, das 7h às 19h. A popu-
lação estimada da região é 
de 75.585 habitantes. 

Para as novas instalações 
foram investidos na UBS 
Parque Imperial o montante 
de R$ 615.915,88 na obra, 
que garantiu o aumento da 
estrutura física de 24 para 
50 salas, inclusive, um con-
sultório para o atendimento 
dos idosos, além da compra 
de equipamentos e mobiliá-
rios.

Programação

UBS Parque Imperial ganha novas 
instalações e amplia atendimento
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As vendas do comércio 
na Black Friday cresceram 
6,4% em relação a 2018, de 
acordo com os dados na-
cionais da Boa Vista. A ins-
tituição esperava avanço de 
4,0% e avalia que o resulta-
do superou as expectativas, 
conforme já havia aconteci-
do no ano anterior. Os da-
dos consideram as consul-
tas do período de 26 a 30 
de novembro, comparadas 
às consultas realizadas en-
tre 20 e 24 do mesmo mês 
de 2018.

A Black Friday também 
mostrou o maior cresci-
mento do ano em relação 

a outras datas comemo-
rativas, seguido pelo Dia 
das Crianças, que regis-
trou expansão de 3,1% das 
vendas do comércio.

Segundo os economistas 
da Boa Vista, o movimen-
to refl ete uma melhora no 
mercado de trabalho e, 
especialmente, no merca-
do de crédito. “Diante da 
inadimplência mais baixa, 
os bancos vêm aumentan-
do a oferta de emprésti-
mos. Por parte dos consu-
midores, as taxas de juros 
menores e a melhora da 
confi ança vêm elevando a 
demanda por crédito.”

A Boa Vista destaca que 
os eletrônicos e os eletro-
domésticos, produtos mais 
caros e que dependem mais 
das condições de crédito, 
estão entre os itens mais 
vendidos na data.

Os economistas da institui-
ção ainda lembram que os 
consumidores aproveitam 
para antecipar as compras 
de Natal na Black Friday, 
mas estimam que, neste 
ano, a melhora do cenário 
econômico já aponta para 
um aumento signifi cativo do 
movimento do comércio no 
Natal, ainda a principal data 
comemorativa para o setor.

O secretário especial 
de Fazenda do Ministé-
rio da Economia, Wal-
dery Rodrigues, afirmou 
que o governo ainda 
não entregou a políti-
ca de salário mínimo 
de 2020 e que o valor 
ainda pode ser altera-
do. Em entrevista à Rá-
dio CBN, ele disse que 
a redução do valor no 
Orçamento, de R$ 1.039 
para R$ 1.031, anuncia-
da na semana passada, 
ocorreu devido à proje-
ção menor para o INPC 
(índice de inflação que 
corrige o piso nacional) 
de 2019, para 3,26%.

“O Orçamento é feito 
baseado em parâmetros. 
O mínimo tem correção 
pelo INPC e temos ob-
servado redução do va-
lor para o ano de 2019. 
Aplicamos diretamente 
uma fórmula. Como caiu, 
a estimativa anterior 
também foi reduzida. A 
lei não proíbe um valor 
maior (para o mínimo), 
mas estamos de forma 
transparente corrigindo 
pelo INPC”, explicou Wal-
dery. “Mas ainda podere-
mos ter alteração para o 
mínimo de 2020, pois o 
governo ainda não man-
dou o projeto que define 

o valor”, completou.
De acordo com o se-

cretário, todo recurso 
que entra como salário, 
grosso modo, permite 
maior consumo. “Esse 
é um dos itens mais im-
portantes para a com-
posição do PIB. Mais de 
60% (do PIB) é consumo. 
Mas as despesas tam-
bém são importantes. 
É importante ter equilí-
brio para o crescimento 
do PIB no curto prazo 
e ao longo do tempo”, 
afirmou. “A cada R$ 1 a 
mais no mínimo equivale 
a gasto de mais de R$ 
300 mi.”

O desembargador Willian 
Campos, da 15ª Câmara do 
Tribunal de Justiça de São 
Paulo, determinou nesta 
segunda-feira, 2, a expedi-
ção de alvará de soltura em 
favor do irmão do ex-minis-
tro José Dirceu (Casa Civil/
Governo Lula) Luiz Eduardo 
de Oliveira e Silva. 

O magistrado concedeu 
liminar determinando que 
Luiz Eduardo aguarde em 
liberdade o julgamento de 
habeas corpus impetrado 

pela defesa com base no 
recente entendimento do 
Supremo Tribunal Federal 
que derrubou a possibili-
dade de prisão em segun-
da instância.

Luiz Eduardo foi con-
denado a 8 anos e nove 
meses de reclusão pelo 
ex-juiz Sergio Moro, da 13.ª 
Vara Federal de Curitiba, 
pelos crimes de lavagem e 
pertinência à organização 
criminosa envolvendo su-
posta participação na orga-

nização que se infi ltrou na 
Petrobras e recebimento 
de recursos irregulares da 
Engevix Engenharia.

O Tribunal Regional Fe-
deral da 4.ª Região (TRF-
4), o Tribunal da Lava Jato, 
aumentou a pena para dez 
anos e seis meses de pri-
são. Um dia após a Corte 
declarar que o caso havia 
transitado em julgado no 
local, Moro mandou pren-
der Luiz Eduardo, em feve-
reiro de 2018.

Desembargador do TJ-SP manda soltar o
irmão de Dirceu condenado na Lava Jato

O presidente da Repú-
blica, Jair Bolsonaro, dis-
se nesta segunda-feira, 2, 
que a taxa básica de juros, 
a Selic, hoje em 5% ao 
ano, deve chegar a 4,5%. 
A declaração de Bolsona-
ro foi feita antes de evento 
da Caixa sobre inclusão 
de pessoas com defi ciên-
cia (PcD), quando o presi-
dente respondia pergun-
tas da plateia. 

“Eu não entendo de eco-
nomia, não Aquela que 
entendia está pagando 
uma conta altíssima, (no) 
sistema elétrico, né. Re-
dução na canetada”, disse 
Bolsonaro, em alusão a 
decisões da ex-presidente 

Dilma Rousse�  (PT) que 
acabaram elevando tarifas 
de luz.

Na sequência, Bolsonaro 
tratou da Selic: “Também 
naquela época, o pessoal 
reduziu taxa de juros na 
canetada. Hoje sem ca-
netada está em 5%. Deve 
chegar a 4,5%.”

Responsável por defi nir 
a taxa, o Comitê de Políti-
ca Monetária (Copom) se 
reúne nos próximos dias 
10 e 11. O órgão é formado 
pelo presidente do Banco 
Central e seus diretores. 
Bolsonaro não participa 
das discussões.

Durante o evento, o pre-
sidente da Caixa, Pedro 

Guimarães, disse que o 
governo deve anunciar 
redução em taxas de ju-
ros do cheque especial e 
do rotativo, “entre outras”, 
caso a Selic volte a cair. 
Ao discursar, Bolsonaro 
afi rmou que Guimarães 
faz um trabalho excepcio-
nal na Caixa, “obrigando 
outros bancos a seguirem 
seus exemplos de admi-
nistração sob risco de per-
der mais do que clientes, 
perder lucro”.

Bolsonaro disse que a re-
dução de juros, como do 
cheque especial, faz a Cai-
xa se tornar mais atrativa, 
ganhar clientes, reduzir a 
inadimplência e subir lucros.

Bolsonaro diz que Selic deve cair a 4,5% 
e que Caixa melhora lucro ao cortar juro

Vendas do comércio na
Black Friday cresce 6,4% 
frente a 2018, diz Boa Vista

Secretário de Fazenda diz que pode 
haver mudança no mínimo para 2020
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CC
AVACALHAR

ANABIOSE
GERENCIA
ATALHOB

SNAPALCE
ASESAAR
GBOATT
ACALMADO
RADIRE

MARIARITA
GIDART

LEBLONAO
MEMBISA

Peixe des-
provido de

dentes

(?) Braga,
técnico

brasileiro
(fut.)

É usada
para

empinar
pipas

Apelido de
"Isadora"

Estalo, em
inglês

Especia-
listas;
peritos
(fig.)

Na parte
posterior

Pacifi-
cado; 
sosse-
gado

Cantora
da MPB,
filha de

Elis Regina

(?) Straits,
conjunto
de rock

A esmo;
ao acaso
(p. ext.)

Bairro das
novelas 

de Manoel
Carlos (TV)

Luiz
Melodia,
cantor da

MPB

(?) Déco,
estilo ar-

quite-
tônico

(?) de Sá, 
coloniza-

dor

Forma ca-
rinhosa de
chamar a

avó dos pais

Recome-
çado

Objeto de escrita (pl.)
Direito condominial
que deve constar na
escritura do imóvel

Fazer com 
desmaze-
lo (pop.) 

Estabelecimento como
a fábrica de Willy
Wonka
(Cin.)

Cervídeo
ártico

Ligado;
colado

Rio que cor-
ta a Suíça
(?) Slama,

estilista
Barco, 

em inglês
Sua maior 
ilha é Cuba

Gestão; ad-
ministração
Caminho 

mais curto

Suspen-
são de
funções
vitais do 

organismo

Norma
Blum,
atriz

Para o
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[ horóscopo ]

Um Bom Partido

De Volta Para o Passado

Título Original BisE-
lenco Julien Boisse-
lier, Gérard Darmon, 
Franck Dubosc, Anne 
Girouard, Alexan-
dra Lamy, Kad Mera-
dDireção Dominique 
FarrugiaNacionalida-
de FrancesaGênero 
Comédia Éric e Pa-
trice, amigos de lon-
ga data, são comple-
tamente diferentes. 

Enquanto Éric per-
segue suas conquis-
tas amorosas, Patrice 
leva uma vida pacata 
como pai de família. 
Certa noite, os ami-
gos são levados de 
volta no tempo, para 
década de 1980. No 
passado, eles terão 
uma segunda chan-
ce para mudar suas 
vidas.

Fotos: Divulgação

[ fi lmes ] 

virgem

Você notará que 
as coisas que você 
pensa nem sempre 
será compreendido por 
quem está ao seu lado, 
sendo muito próximo do 
elemento Fogo, irá ten-
tar reagir com bastante 
afi nco neste momento.

Terá bastante ba-
gunça neste momento 
da sua vida no centro 
dessa sua constelação, 
muito por causa do 
seu dia atarefado. Ten-
te não viver constan-
temente em baladas 
que possam te trazer 
problemas neste dia. 
A água fará muito por 
você.

Alguns acontecimen-
tos fora do seu controle 
irão mexer bastante 
com você neste mo-
mento, principalmente 
no campo material. O 
que você vai notar é 
que muitas boas infl u-
ências tendem a vir a 
ocorrer principalmente 
por causa do planeta 
Marte.

As coisas legais que 
acontecem durante o 
dia com você serão mui-
to boas neste momento 
bem interessante. Você 
pode também vir a 
buscar as melhores so-
luções para a sua vida 
em muitos momentos. 

Você terá algumas 
discussões que irão 
apenas gerar muitos 
desconfortos dentro da 
sua família. Evite tudo 
o que possa lhe causar 
mal estar na sua vida. 
Poderá atuar com mais 
liberdade, mesmo nos 
momentos mais compli-
cados da sua vida.

As suas relações não 
irão ter muitas movimen-
tações favoráveis nesta 
jornada incrível da sua 
vida, mas precisará ser 
bem sagaz naquilo que 
você acredita profunda-
mente.

Mostrará muita tran-
quilidade para lidar com 
determinadas situações 
mais periclitantes neste 
momento diferencia-
do. Somente se você 
fi car tranquilo poderá 
seguir em frente com 
pensamentos positivos 
e engajados.

Agir com velocidade 
neste momento será 
algo sensacional para o 
dia de um capricorniano 
agilizado. Ter atitudes 
práticas neste dia para 
analisar melhor as 
situações da sua vida 
será algo fundamental. 
No planeta Marte tudo 
virá a ocorrer bem.

Você deverá fazer as 
coisas parecerem mais 
fáceis neste momento 
evite complicar tudo o 
que vem acontecendo 
neste dia. Faça o que 
for possível também 
para tentar manter a 
harmonia com todos 
neste momento.

Afastará algumas 
pessoas de você devido 
aos seus aspectos de 
frieza e trata as pessoas 
de forma mais distante. 
O planeta Netuno fará 
com que venha a se 
sentir mais sozinho e 
com difi culdade para 
dialogar com colegas.

Agir bem neste mo-
mento será fundamental 
para que venha a ter 
resultados satisfató-
rios com a sua família 
nesta jornada. O planeta 
Júpiter não deixará você 
se sentir à vontade em 
muitas ocasiões. 

Somente se você 
acreditar e agir poderá 
superar as difi culdades, 
jamais lamente por aqui-
lo que é dever seu zelar, 
seja uma pessoa mais 
ativa. Evite fazer ador-
nos nas situações ruins, 
encare a realidade.

áries libra

escorpião

sagitário

capricórnio

aquário

peixes

touro

gêmeos

câncer

leão

[ novelas ] 

Malhação -
Toda Forma de 
Amar

Rui garante a Rita 
que Isaura mudará 
seu depoimento, e 
pede que ela não 
conte nada para 
Filipe. Leila insinua 
a Filipe que Rita e 
Rui têm uma forte 
conexão.Rui e Rita 
convencem Isaura 
a contar a verdade 
para o juiz. Nanda 
afirma para Anjinha 
que foi ela quem 
beijou Cléber.

Éramos Seis
Alfredo pensa em 

começar a traba-
lhar. Emília fl agra 
Zeca falando com 
Adelaide sobre Jus-
tina e o repreende. 
Olga e Candoca se 
surpreendem com 
Justina. Maria con-
sola Isabel. Mabel 
fi ca constrangida 
diante do comen-
tário de Carlos e 
Marcelo.

Bom Sucesso
Alberto desconver-

sa. Mário, William e 
Pablo se reencon-
tram na ilha Boka 
Loka. Mauri avisa a 
Nana e Marcos que 
o quadro de Alberto 
é grave. Alberto tem 
uma visão com Eric.

Rico e lázaro 
Asher salva Lia e 

Naomi. Sadraque 
ajuda Dalila a voltar 
a dormir. Asher volta 
para o alojamento 
masculino e comenta 
com Lior sobre o ata-
que sofrido por Lia. 
Ebede tenta acalmar 
Gadise. Daniel pede 
sigilo nas investiga-
ções. Evil agradece 
o apoio do governa-
dor. Zelfa pede para 
Nicolau esquecer as 
palavras de Fassur. 

Ouro Verde
Miguel pressio-

na 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 de-
sapareceu. No Brasil, 
Edson descobre Edu 
vivo num casebre no 
meio do mato. Bia 
recusa contar a Jorge 
da gravidez. Joaquim 
coloca um explosivo 
no carro de António.

Jorge fi ca a saber, 
por Edson, que Edu 
está vivo e ordena ao 
capataz .

As Aventuras 
de Poliana

Após o bom 
desempenho nas 
provas téoricas e na 
apresentação, Ester 
é aprovada para 
integrar o quadro 
de alunos da Ruth 
Goulart. Eric foge, 
e afl ito, seu pai 
vai procura-lo no 
colégio. Luca e Mi-
rela se beijam e Vini 
presencia a cena. 
Luisa faz perguntas 
sobre Pendleton 
para Glória. 

Abismo de Paixão
Sabrina diz a Paulo 

que está grávida e 
pede que se case 
com ela. Paulo tem 
intenções de ir em-
bora do povoado por 
causa da gravidez de 
Sabrina. Florência diz 
ao tio que Almerinda a 
exigiu que lhe dê um 
neto, mas não pode 
engravidar por que é 
estéril. O Padre Lupe 
diz a Carmem que vai 
contar a verdade para 
Augusto. 

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

Título Original Playing 
the FieldElenco Ge-
rard Butler, Jessica Biel, 
Noah Lomax, Dennis 
Quaid, Uma Thurman, 
Catherine Zeta-Jones, 
James TupperDireção 
Gabriele MuccinoNacio-
nalidade AmericanaGê-
nero Comédia romântica 
George, um ex-jogador 
famoso, tenta reconstruir 

sua relação com o fi lho 
e a ex-mulher, que está 
se casando novamente. 
Completamente sem gra-
na, ele decide treinar o 
time de futebol do garoto, 
enquanto tenta sua sor-
te com um novo trabalho. 
Porém, as coisas se com-
plicam quando as mães 
dos outros jogadores co-
meçam a assediá-lo.
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 MAIUMY 38A 
 Mass e algo + . At á 
domicílio, ac cartões. 
(11)98342-2875 
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ANUNCIOU

VENDEU

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 

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

ALUGO QUARTO
PARA RAPAZ OU

SRº APOSENTADO
R$450,00

Mobiliado c/ tv, roupa
de cama.

Entrada independente,
água e luz.

Próx do largo de Socorro – 
Santo Amaro

Travessa da Av. Guarapiranga

5681-5365
95161-5198

99026-0260

ATENÇÃO
QUAL É A SUA FANTASIA?

 

DEPILAÇÃO  

98565-1075

M.S.Cecilia
3223-1227

Com massagem surpresa 
para complementar

VENHA REALIZÁ-LA COMIGO 

Aline Baixinha 
iniciante

Local  próximo ao Metrô
Saúde. Fotos e

informações

(11) 97024-4085
2275-4880

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. 

ESPAÇO
ESPIRITUAL

(11) 973376218

Joga-se búzios e cartas.       

AMARRAÇÃO AMOROSA

DEFINITIVA.

Trabalhos para

todos os fi ns.

Atendimentos presencial e 

por telefone.

SIGILO ABSOLUTO.

Para diurno e noturno, 
trabalhar em frente 

Terminal Grajaú.
Ótimo fl uxo. Ganhos 

R$15.000,00 mensais.
(11)94947-2262 

Diego.

(14)99836-3433 
Giovana.

GAROTAS

GAROTAS 
   P/ PRIVÊ

94869-4955

.

  Maiores, urgente, com ou sem 
  experiència, ótimo movimento

 Metrô Conceição

  2308-9862

 Venha e faça seu horário 
  Clientela formada

5071-3635

GAROTAS 
  MAIORES

96503-8102

  CASA METRÔ BRESSER

.

  200 clientes dia, preços 
  populares + comissão, início

 muito dinheiro.
  2291-4980

 imediato. Venha ganhar 

+ 10 amigas insaciáveis 

São Miguel Pta- Centro 

Corpo escultural, tudo sem
 frescura, ativa, passiva 

R.JOÃO AUGUSTO DE MORAIS,288 

 AC.CARTÕES- AT. A PARTIR DAS 9H.   

     LAYLA 
    GAUCHA

97281-5876
2031-2847 

 Sem frescura
 + amigas que topam 
 tudo, venha conferir! 

2741-1413
Mt. Artur Alvim

 SEIOS FARTOS
LILI

 FAÇO TUDO

At. das  9.30h ÁS 22.30h- de segunda a segunda  

  LUDMILLA 

94121-3548 whats
MT.ANHANGABAÚ

Sou completa e 
liberal, corpo 
escultural, atriz
pornô, inversão de papeis 

24A

Aceito cartões

     95867-6602

 MOÇAS MAIORES

.
   

P/PRIVÊ
100 clientes ao dia

 muito dinheiro imediato.
  Não se  lamente. Venha ganhar

     2097-4696

Não passe  dificuldades.

  Aceitamos free-lancer.

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.

2092-2945

    SOL     

Faço Orl s/ camisinha

POTRANCA

GUAIAÚNA  419 - MT. PENHA

    Cavalgo bem gostoso 
  

     www.danadadelinda.com

96184-4518

 Sou vadia na cama

em cima dele.

   UNIK 
  BRONZEAMENTO ARTIFICIAL

98095-8095

.
  2193-2992

(LEGALIZADO)

40 minutos - R$ 30.00
50 minutos - R$ 37,50
60 minutos - R$ 45,00

30 minutos - R$ 22,50

(Não inclui Biquine de Fita)

R.Domingos de Moraes, 239

Faça 5 sessões por 
R$112.50 e  GANHE 1

 IMÓVEIS 
 ALUGA-SE 

 QUARTO P/ SENHOR 
 Aclimação, ambiente 
familiar 380,00 tratar c/ 
Gabriel F:3209-9444 

 QUARTO INDIVIDUAL 
 Para moças e rapazes. 
F: (11) 3251-3129/97680-
5102. 

 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 

 CHÁCARA-IBIÚNA 1.000 
M² 
 plana,limpa,ótima lo-
calização. 28mil sendo 
15mil de entrada saldo a 
comb. ac/ carro F:3536-
9 0 2 6 / 9 9 7 1 4 - 0 7 5 6 / 
96683-7721.  

 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  

 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 

 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 

 SERVIÇOS 
BELEZA & ESTÉTICA

 ESOTERISMO 

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

MASSAGEM

 RELAX 

 LETÍCIA 43 ANOS JAR-
DINS FLETE DE LUXO 
 D i s c r e t a / s e n s u -
al.F:98398-0695 

 HIROMI JAPA 22A. 
 Linda, legítima e uni-
versitária F: (11) 96613-
0558 Whats. 

 LUIZA 19 ANOS 
 Morena, liberal, cari-
nhosa. Metrô Liberda-
de. F:3271-0402 

 COROA JOANA 52 ANOS 
 Metrô Republica - Rua 
Arouche. At sozinha. 
F:98893-9530 

 KAREM COROA 
 Seios fartos, massagem, 
ativa com acessórios. 
WhatsApp 98542-6287 
ou 94178-4788 

 PROCURO MULHER CA-
SADA 
 na Zona Sul F: 96249-
7727 (Whats) Não sou 
garoto de prog. 

DIVERSOS
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‘Roberto Carlos em Jerusalém 3D’ chega
aos cinemas com a presença do cantor

Com direção de Jayme 
Monjardim, o show que Ro-
berto Carlos fez em Jerusa-
lém, em 2011, foiexibido nos 
cinemas, desta segunda-
-feira, 2. Aliás, nesta pri-
meira sessão, o Rei estará 
presente na sala Odeon, no 
Rio de Janeiro, para acom-
panhar a exibição.

Gravado em um palco de 
mais de mil metros quadra-
dos, no Sultan´s Poll (Piscina 
do Sultão), que fi ca junto às 
muralhas da Cidade Velha 
de Jerusalém, a apresen-
tação fez parte do Projeto 
Emoções Jerusalém.

Para essas exibições nos 
cinemas, o show ganhou 
mais 17 minutos de cenas 
inéditas de bastidores, que 
serão exibidas em 2D no 
início da projeção. Os in-
gressos já estão à venda 
pelos sites dos cinemas 
participantes e pelo Ingres-
so.com. A região Sudeste é 
a que terá mais apresenta-

ções: são 111 programadas e 
só no Estado de São Paulo 
serão 73 apresentações em 
23 cidades.

No material de divulga-
ção há um depoimento de 
Roberto Carlos, que diz: 
“quando cantei pela primei-
ra vez na rádio Cachoeiro, 
aos nove anos, jamais pen-
sei que uma coisa assim pu-
desse acontecer na minha 
vida. Fiquei sinceramente 
emocionado”.

A apresentação também 
mostra a viagem de Roberto 
Carlos à Jerusalém, incluin-
do sua passagem por locais 
históricos como a Basílica 
do Santo Sepulcro, onde ti-
veram que gravar às 5h da 
manhã para não atrapalhar 
a visitação dos turistas du-
rante o dia. A apresentação 
fez parte, em 2011, do Pro-
jeto “Emoções Jerusalém”, 
criado pelo cantor e pela 
produtora DC Set para aliar 
entretenimento e turismo.

Raul Gil nega boato de 
morte em vídeo: ‘Mais 
vivo do que nunca!’

Claudia Rodrigues está internada 
novamente em hospital da capital

A atriz Claudia Rodrigues 
foi internada em um hos-
pital em São Paulo nesta 
segunda-feira, 2. A infor-
mação foi confi rmada ao E+ 
por sua empresária, Adria-
ne Bonato. Segundo ela, 
a atriz vinha tendo fortes 
dores de cabeça desde a 
sua última internação, que 
teriam se intensifi cado no 
último fi m de semana.

“Ela veio de manhã para o 
hospital, fi zeram os exames 
e ela foi internada. Agora 
está esperando a medica-
ção que estava aguardan-
do, que tem nos Estados 
Unidos, para fazer a tentati-
va de parar a degeneração. 
As dores são provenientes 
disso”, relatou Adriane.

Não se trata da primei-
ra internação de Claudia 
Rodrigues, que sofre com 
uma esclerose múltipla 
(clique aqui para ler mais 
sobre a doença), em 2019. 
Em 23 de março, a atriz foi 

hospitalizada, recebendo 
alta dias depois, no início 
de abril. “Vou fazer vocês 
rirem em dobro”, come-
morou após a saída do 

hospital, na ocasião.
No fi m de maio, Claudia 

Rodrigues passou por uma 
nova internação após des-
maios e pressão baixa. Em 

19 de outubro, a humorista 
publicou um vídeo após 
receber alta de uma nova 
internação para realização 
de exames.

Raul Gil usou suas redes 
sociais para negar os bo-
atos de que teria morrido 
nesta segunda-feira, 2. 
“Eu [estou] mais vivo do 
que nunca [risos]”, escre-
veu. O apresentador tam-
bém fez questão de publi-
car um vídeo mostrando 
que está tudo bem.

“Oi, minha gente! Olha 
eu aqui, vivinho, vivinho. 

Já me ‘mataram’ três ve-
zes! Agora, disseram que 
eu estava dentro de um 
avião que caiu na Serra 
da Cantareira. O avião 
deve ter caído, mas eu 
não, estou aqui”, afi rmou 
Raul Gil, em referência 
a um acidente ocorrido 
nesta segunda-feira, 2, 
que deixou uma pessoa 
morta.
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