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Moro é aprovado por 53% 
dos brasileiros, aponta 
pesquisa do Datafolha
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Tumor regride e Covas 
passará por mais cinco 
sessões de químio
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Nova subprefeitura 
entra em pauta após 
mortes de 9 jovens

 Pág. 05

Fuvest divulga lista 
de aprovados para 2a 

fase do vestibular
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As investigações da Procuradoria Regional Eleitoral (PRE-SP) têm como alvo candidatas de 12 partidos, entre eles, DEM, PT e 
PSDB. Além disso, quatro ações de impugnação de mandato tramitam em segredo de Justiça, segundo informações

Procuradoria investiga 38 casos 
de fraudes nas eleições em SP
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Frota da Polícia Militar em SP 
tem reforço de 1,8 mil viaturas
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COROA: A sul-africana Zozibini Tunzi venceu neste domingo o Miss Universo 
2019; a brasileira Júlia Horta fi cou entre as 20 mulheres mais bonitas  Pág. 12
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[ Cena do dia ]

 Bola de Prata

O atacante Gabigol, do Flamengo, recebeu o Prêmio Boa de Prata 
ESPN, realizado na tarde desta segunda (9), no Memorial da América 
Latina. O técnico Jorge Jesus recebeu o troféu de melhor treinador
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Deu sorte hoje?
Mega Sena

Concurso n° 2214
07/12/2019
04 - 10 - 18 - 30 - 34 - 47

 
Lotofácil

Concurso n° 1900
06/12/2019 
01 - 05 - 06 - 07 - 08
10 - 11 - 12 - 13 - 16
17 - 18 - 19 - 22 - 25

Lotomania
Concurso n° 2028 
06/12/2019
00 - 12 - 15 - 21 - 24
27 - 29 - 30 - 33 - 35
46 - 49 - 57 - 68 - 71
77 - 80 - 86 - 89 - 99

Dupla Sena
Concurso n° 2021
07/12/2019 
Primeiro sorteio 
07 - 15 - 19 - 20 - 29 - 34
Segundo sorteio
03 - 10 - 22 - 34 - 36 - 39

Federal
Extração n° 05447
07/12/2019

Prêmios Principais
Prêmio Bilhete  Valor (R$)
1º   045791        500.000,00
2º  058477           27.000,00
3º  036048          24.000,00
4º  026017            19.000,00
5º  076887            18.329,00 

CARTA DO LEITOR

Mais um desperdicio de dinhei-
ro publico. Os nobres deputados, 
com salários e mordomias avil-
tantes pagos pelos contribuin-
tes, querem torrar essa fortuna 
de R$30 milhões em agência de 
propaganda (qual será e de quem 
será essa agência a ser contem-
plada com esta bondade ?) e que 
poderia ser canalizada para áre-
as necessárias do estado de São 
Paulo. Uma vergonha.

Mauro Asperti

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

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

Brasil avança no IDH, 
mas terá novos desafi os

Relatório de Desenvolvi-
mento Humano de 2019 mos-
tra que o país teve sucesso no 
controle de certas desigual-
dades (expectativa de vida e 
renda média), mas será con-
frontado por novos desafi os. O 
Brasil passou da 78ª para a 79ª 
posição global, e fi cou empa-
tado com a Colômbia. 

Na América Latina, ocupa a 
quarta posição, atrás do Chile, 
da Argentina e do Uruguai. O 
crescimento no índice foi de 
0,001 ponto em relação ao ano 
anterior. O estudo deste ano 
apresenta algumas novidades. 
Entre elas, mudanças na meto-
dologia de avaliação da quali-
dade de vida dos cidadãos.

Conforme dispõe o art. 19 
da Lei nº 8.213/91, "acidente 
de trabalho é o que ocorre 
pelo exercício do trabalho a 
serviço da empresa ou pelo 
exercício do trabalho dos 
segurados referidos no in-
ciso VII do art. 11 desta lei, 
provocando lesão corporal 
ou perturbação funcional 
que cause a morte ou a per-
da ou redução, permanente 
ou temporária, da capacida-
de para o trabalho".

No Brasil a cada 45 segun-
dos ocorre um acidente de 
trabalho, dados fornecidos 
pelo Observatório Digital 
de Saúde e Segurança do 
trabalho. O acidente pode 
ser classificado como típico, 
aquele que ocorre dentro 
do horário de trabalho ou 
doença ocupacional/profis-
sional, enfermidade adqui-
rida ao longo do tempo de 
serviço.

Depressão, síndrome de 
Burnout, e outras doenças 
de saúde mental também 
são consideradas doenças 
ocupacionais. Portanto, aci-
dente de trabalho é toda 
doença relacionada ao labor 
do empregado, tendo a ca-
pacidade de trabalho redu-
zida de forma temporária ou 
permanente. 

Em caso de acidente a em-
presa tem o dever de comu-
nicar a Previdência Social 
no primeiro dia útil seguinte 
após o acidente, emitindo o 
chamado CAT (Comunica-
ção de acidente de traba-
lho), a CAT pode ser online, 
através do site do Ministério 
do Trabalho e Previdência 
Social ou da forma comum, 
formulário preenchido e en-
tregue a uma das agências 
do INSS.

Caso não ocorra a emissão 
da CAT, o empregador po-

derá ser condenado a pagar 
multa às autoridades fiscali-
zadoras, por outro lado, po-
derá ser emitido a qualquer 
momento pelo próprio em-
pregador, seus familiares e 
até mesmo pelo médico res-
ponsável pelo caso. 

O funcionário que sofre aci-
dente tem diversos direitos, 
entre eles o ressarcimento 
de possíveis gastos com 
medicamento e tratamento 
médicos, fundo de garantia 
durante o afastamento pelo 
INSS, o trabalhador por veri-
ficar se essa exigência está 
sendo cumprida através de 
uma solicitação do “extra-
to analítico do FGTS”, tem 
direito a estabilidade o em-
pregado que ficar afastado 
por mais de 15 dias, não po-
dendo ser demitido no pri-
meiro 12 meses após a sua 
reintegração. 

Se for o caso, também po-
derá pleitear em justiça inde-
nização por danos morais e/
ou danos estéticos. Se o aci-
dente não for grave, receben-
do alta, o trabalhador deverá 
retornar ao serviço, em caso 
de afastamento a empresa é 
responsável pelo pagamento 
dos primeiros 15 dias. 

Lembrando que com a Me-
dida Provisória 905/19, o 
acidente ocorrido no traje-
to deixou de ser considera-
do acidente de trabalho, só 
restando a empresa a res-
ponsabilidade de arcar com 
a remuneração dos 15 pri-
meiros dias de afastamento, 
após esse período o traba-
lhador receberá o auxílio 
doença comum. Lembrando 
que toda Medida Provisória 
possui prazo de vigência 
máxima de 60 dias, prorro-
gáveis por prazo idêntico, 
devendo ser aprovada pelo 
congresso nesse período.

Acidente de trabalho

Cristiano Medina da Rocha

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

[ opinião ]
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À VENDA EM TODAS AS FARMÁCIAS DO BRASIL
E PELO SITE: CLIQUEBEMESTAR.COM.BR

forteviron.com.br
/fortevironoficial

FORTEVIRON WP LAB® COMPRIMIDO. Composição: Agnus castus 6CH, Conium maculatum 6CH, Nuphar luteum 6CH e 
Onosmodium virginianum 6CH. Medicamento dinamizado noti�cado junto à Anvisa conforme RDC n.º 238/2018. 
AFE n.º 1.00247.3. Contraindicações: hipersensibilidade aos componentes da fórmula. Uso adulto. Indicações: auxiliar no tratamento 
da fraqueza física e mental, combatendo a diminuição ou ausência do desejo sexual, auxiliando na melhora do desempenho sexual.

SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO. FORTEVIRON WP LAB® É UM 
MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA.
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O vice-governador Ro-
drigo Garcia e o secretário 
da Segurança Pública, ge-
neral João Camilo Pires de 
Campos, entregaram nesta 
segunda-feira (9) 1.820 via-
turas para reforçar a frota 
da Polícia Militar do Estado 
de São Paulo. Do total, 14 
são caminhões destinados 
ao Corpo de Bombeiros. O 
investimento para aquisição 
dos novos veículos é de 
cerca de R$ 96 milhões.

Para as atividades de po-
lícia ostensiva e preventiva, 
serão destinadas 1.806 via-
turas adquiridas por meio 
de uma licitação aberta no 
segundo semestre do ano 
e que, no fi m, totalizou um 
investimento de R$ 86,8 mi-
lhões. Do total dos veículos, 
1.000 são carros do modelo 
GM/Spin, 400 Gol e 6 Toyo-
ta/Hilux, além de 400 moto-
cicletas Honda/XRE.

As outras 14 viaturas são 
caminhões destinados ao 
Corpo de Bombeiros para 

auxiliar nos trabalhos de 
resgate e combate a incên-
dios. Destes, 12 são auto 
bomba e somaram um in-
vestimento de R$ 7 milhões, 
feito pela SSP. Os outros 
dois caminhões são on roll 
para transporte de contê-
ineres e foram adquiridos 
pela Secretaria de Estado 
da Saúde pelo valor de R$ 
1,6 milhões e auxiliarão no 
atendimento do Sistema de 
Resgate, que inclui o Grupo 
de Resgate (GRAU).

A nova frota será distri-

buída para todas as regi-
ões do Estado. Não é a 
primeira vez no ano que a 
PM conta com um reforço 
deste nível. Anteriormente, 
a instituição recebeu 1.888 
veículos, sendo 62 para o 
Corpo de Bombeiros, por 
meio de um investimento 
de R$ 137 milhões. 

Além disso, 152 carros 
foram entregues pela Se-
cretaria de Infraestrutura e 
Meio Ambiente (Sima) à Po-
lícia Militar Ambiental pelo 
valor de R$ 16,8 milhões.

O transbordamento do 
Córrego Perus, na rua Ber-
nardo José de Lorena com 
a rua Francis de Castenal, 
às 16h desta segunda-fei-
ra (9), deixou a região da 
subprefeitura de Perus, na 

capital paulista, em estado 
de alerta para alagamen-
tos. 

De acordo com o Cen-
tro de Gerenciamento de 
Emergências (CGE) da pre-
feitura paulistana, áreas 

de instabilidade vindas do 
interior continuam atuan-
do na cidade. Imagens do 
radar meteorológico mos-
traram chuvas com forte 
intensidade nas zonas nor-
te e oeste. Na zona leste, 
por volta das 16h, choveu 
moderadamente nos bair-
ros da Penha, Cangaíba e 
Itaim Paulista.

Às 16h20, eram seis 
pontos de alagamento na 

cidade: em Perus, na Lapa, 
dois em Pinheiros e outro 
em Santo Amaro. 

Nesta quarta-feira (11) 
persistem as condições 
de sol entre nuvens no 
decorrer do dia, com as 
chuvas na forma de pan-
cadas concentradas entre 
a tarde e a noite. Os ter-
mômetros variam entre mí-
nimas de 19ºC e máximas 
de 26ºC.

Transbordamento em córrego deixa 
bairro paulista em estado de alerta
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Frota da Polícia Militar recebe reforço 
de quase 2 mil viaturas em São Paulo

» Evite transitar em ruas alagadas;
» Se a chuva causou inundações, não se aventure a 

enfrentar correntezas.
» Fique em lugar seguro. Se precisar, peça ajuda;
» Mantenha-se longe da rede elétrica e não pare de-

baixo de árvores. Abrigue-se em casas e prédios;
» Planeje suas viagens, para que haja menor possi-

bilidade de enfrentar engarrafamentos causados por 
ruas bloqueadas;
» Em caso de dúvida sobre vias bloqueadas, ligue 

para a central de atendimento da Companhia de En-
genharia de Tráfego (CET), pelo número 156 ou entre 
no site da CET para saber como está o trânsito nas 
principais vias.

Orientações da CGE

A Fundação Universi-
tária para o Vestibular 
(Fuvest), responsável 
pelo processo seletivo 
da Universidade de São 
Paulo (USP), divulgou 
a lista de convocados 
para a segunda fase do 
vestibular 2020.

As provas aconte-
cem nos 
dias 5 e 6 
de janei-
ro. Os en-
dereços 
dos locais 
de prova 
também 
já estão 
disponí-
veis. O local específi-
co em que cada candi-
dato realizará a prova 
pode ser obtido na 
Área do Candidato.

No dia 5 ocorre a pro-
va de Português e a Re-
dação. No dia 6, as Pro-
vas serão de disciplinas 

específi cas, de acordo 
com a carreira escolhi-
da pelo candidato.

Em ambos os dias, 
os portões do locais 
de prova serão abertos 
às 12h30 e fechados às 
13h, quando terá início 
a aplicação das provas, 
com duração de 4 ho-

ras. Não 
haverá 
tempo 
adicional 
para a 
transcri-
ção de 
respos-
tas.

Segun-
do a Fuvest, as ques-
tões da 2ª fase têm 
caráter discursivo e 
permitem ao candida-
to, após a identifica-
ção do problema pro-
posto, construir sua 
resposta por caminhos 
próprios.

Fuvest divulga lista de 
aprovados para a 2ª 
fase do vestibular 2020

No dia 5 de janeiro
ocorreu a prova de

Português e Redação;
no dia 6, serão as

disciplinas específicas
conforme a escolha
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Os moradores de Parai-
sópolis, na zona sul de São 
Paulo, querem se unir com 
os vizinhos do Morumbi 
para conseguir uma anti-
ga reivindicação: a criação 
de uma subprefeitura que 
englobe os dois bairros. 
“Essa é uma agenda co-
mum (entre Paraisópolis e 
Morumbi), que une o bair-
ro. Então, vamos defender 
a criação dessa subprefei-
tura”, afi rmou o líder co-
munitário de Paraisópolis 
Gilson Rodrigues.

Atualmente, Paraisópolis 
está dividida entre duas 
subprefeituras, já que o dis-
trito da Vila Andrade, onde 
está localizada a maior 
parte da comunidade, per-
tence à Subprefeitura do 
Campo Limpo, na zona sul; 
enquanto o distrito do Mo-
rumbi, à Subprefeitura do 
Butantã, na zona oeste.

“(Defendemos) uma sub-
prefeitura única para que 
consiga dar conta da de-
manda tanto de Paraisó-
polis quanto do Morumbi”, 

afi rmou o líder comunitário.
Hoje, a cidade de São 

Paulo dispõe de 32 sub-
prefeituras. Cada uma das 
subprefeituras tem dota-
ção orçamentária própria e 
autonomia para despesas 
operacionais, administrati-
vas e de investimento, além 
de participação na elabora-
ção da proposta orçamen-
tária da Prefeitura.

Moradores de Paraisópo-
lis e do Morumbi se reuni-
ram nesta segunda-feira, 
9. Segundo Rodrigues, o 
objetivo é construir uma 
agenda comum que bene-
fi cie os dois bairros. Depois 
da ação policial que termi-
nou com a morte de nove 
pessoas pisoteadas duran-
te um baile funk, trechos do 
documentário Entremundo 

- Um dia no bairro mais de-
sigual do mundo circularam 
nas redes sociais e provo-
caram revolta dos morado-
res de Paraisópolis.

No fi lme, moradores do 
Morumbi defendem ações 
policiais violentas na comu-
nidade vizinha. Um homem 
chega a dizer que “se tives-
se um Batman só na rua ia 
matar todo mundo”.
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Moradores de Paraisópolis e do 
Morumbi querem subprefeitura

O presidente da Câma-
ra dos Deputados, Rodri-
go Maia (DEM-RJ), defen-
deu nesta segunda-feira, 
9, as alterações promo-
vidas pela Casa no cha-
mado pacote anticrime, 
projeto de lei enviado ao 
Legislativo pelo ministro 
da Justiça e da Seguran-
ça Pública, Sérgio Moro. 

“Se o projeto estives-
se sancionado com o 
excludente de ilicitude, 
os policiais do caso Pa-
raisópolis não estariam 
sendo investigados”, dis-
se, relembrando o caso 
dos nove jovens mortos 
em Paraisópolis, na zona 
sul de São Paulo, duran-
te uma ação policial na 
comunidade durante um 
baile funk.

O dispositivo a que 
Maia se referiu, que po-
deria reduzir pena ou 
mesmo livrar de punição 
policiais que causassem 
mortes durante sua ativi-
dade, foi um dos pontos 

removidos pelo grupo de 
trabalho que se debru-
çou sobre o pacote na 
Câmara.

O pacote anticrime che-
gou nesta segunda-feira 
ao Senado. Questionado 
sobre a perspectiva para 
a tramitação na Casa, 
Maia ressaltou que pres-
sionar os senadores para 
apenas ratifi carem o tex-
to tal como saiu da Câma-
ra “não é bom”.

Outra alteração sig-
nifi cativa, que tirou do 
pacote anticrime a pos-
sibilidade de prisão após 
condenação em segunda 
instância, foi minimizada 
pelo deputado, já que 
está tramitando separa-
damente em uma Propos-
ta de Emenda à Consti-
tuição (PEC). “A posição 
do ministro (Sérgio Moro, 
favorável à execução da 
pena antes do trânsito 
em julgado) vai ser apro-
vada no início de 2020 na 
Câmara”, garantiu Maia.

Maia: com excludente de 
ilicitude, PMs de Paraisópolis 
não seriam investigados
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Pesquisa Datafolha divul-
gada nesta segunda-feira, 9, 
indica que o ministro da Jus-
tiça, Sérgio Moro é conheci-
do por 93% dos brasileiros 
e aprovado por 53% deles. 
Neste domingo, o mesmo 
instituto divulgou pesquisa 
de avaliação do presidente 
da República, Jair Bolsona-
ro, indicando que a apro-
vação o mandatário é bem 
mais modesta, de 30%.

Depois de Moro, o mi-
nistro da Economia, Paulo 
Guedes, é o mais conhe-
cido na Esplanada dos Mi-
nistérios, com 80%. Sua 
aprovação positiva (ótimo/
bom) fi cou em 39%, número 
abaixo do ministro da Jus-
tiça, mas também acima do 
índice de Bolsonaro.

A pesquisa encomendada 
pelo jornal Folha de S.Paulo 
ouviu 2.948 pessoas em 176 

municípios brasileiros entre 
os dias 5 e 6 de dezembro. 
O instituto informa que a 
margem de erro é de 2 pon-
tos porcentuais para mais ou 
para menos e que o nível de 
confi ança é de 95%.

Para a comparação das 
pesquisas, o jornal conside-
rou a aprovação declarada 
pelos entrevistados que, 
primeiramente, afi rmavam 
conhecer Moro e Bolsonaro.

O presidente Jair Bolso-
naro disse no começo da 
tarde desta segunda-fei-
ra, 9, que sancionará nos 
próximos dias a reforma 
da Previdência dos milita-
res. A declaração foi feita 
em evento de fi m de ano 
das Forças Armadas

Bolsonaro afi rmou que 
as Forças Armadas são 
a “âncora” de seu gover-
no. “Tempos mudaram. 
Temos um governo que 
valoriza a família, respeita 
o seu povo, ao qual de-
vemos lealdade, governo 
que adora a Deus e reco-
nhece o valor de seus mi-
litares”, disse Bolsonaro.

Além de tratar da apo-
sentadoria, o projeto de 
lei reestrutura a carreira 
dos militares, com aumen-
to de salário e gratifi ca-
ções. 

A reestruturação deve 
custar R$ 86,85 bilhões 
aos cofres públicos, o que 
reduzirá a economia pre-
vista com a reforma da 

Previdência dos militares, 
estimada em R$ 97,3 bi-
lhões em dez anos. 

Assim, a economia real 
esperada com o projeto 
é de R$ 10,45 bilhões em 
dez anos. Já a inclusão de 
policiais e bombeiros mili-
tares na reforma das For-
ças Armadas deve render 
uma economia de R$ 53,7 
bilhões em uma década 
para os Estados.

A versão original do pro-
jeto foi apresentada em 
março pelo governo fede-

ral e dizia respeito apenas 
às Forças Armadas. Após 
pressões das categorias, 
policiais militares e bom-
beiros estaduais também 
foram incluídos nas re-
gras.

No evento, Bolsonaro 
também exaltou ações de 
presidentes da ditadura 
militar (1964-1985), como 
ampliação do mar terri-
torial brasileiro, para 200 
milhas náuticas, e a cria-
ção da Zona Franca de 
Manaus.

Sergio Moro é aprovado por 53% dos 
brasileiros, revela pesquisa Datafolha

Bolsonaro afi rma que sancionará nos 
próximos dias reforma dos militares

O desvio de recursos 
públicos para campanhas 
eleitorais, usando princi-
palmente candidaturas 
“laranjas”, já rendeu 221 
inquéritos conduzidos 
pela Polícia Federal neste 
ano. O número representa 
12,5% do total de investi-
gações sobre caixa 2, o 
crime mais denunciado 
nas disputas políticas. A 
quantidade de inquéritos, 
no entanto, tende a au-
mentar, já que Ministérios 
Públicos de sete Estados 
avaliam outras 140 notifi -
cações de irregularidades.

As irregularidades ocor-
reram na eleição de 2018, 
a primeira em que as le-
gendas tiveram de repas-
sar, obrigatoriamente, 30% 
dos fundos partidário e 
eleitoral para mulheres. Há 
a preocupação de que a 
prática se repita na eleição 
municipal do ano que vem, 
quando os partidos devem 
ter acesso a R$ 3,8 bilhões 

de fundo eleitoral, mais 
que o dobro do destinado 
na campanha passada.

A PF concluiu, até agora, 
12 inquéritos que apon-
taram a apropriação de 
verba do fi nanciamento 
eleitoral. A existência de 
um “laranjal” nas eleições 
de 2018 também chamou 
a atenção do Ministério 
Público. Os dois casos 
mais célebres atingem 
mulheres que entraram 
no páreo por vagas de 
deputadas estadual e fe-
deral em Minas Gerais e 
em Pernambuco.

Elas são suspeitas de fa-
zer parte de esquemas ar-
quitetados para construir 
candidaturas de fachada, 
com o objetivo de irrigar 
outras campanhas e bene-
fi ciar o presidente nacional 
do PSL, deputado Luciano 
Bivar (PE), e o ministro do 
Turismo, Marcelo Álvaro 
Antonio, que comandava 
o partido em Minas no ano 

passado. Ambos negam 
as acusações.

Há, ainda, investigações 
abertas em São Paulo, 
Ceará, Tocantins e Mato 
Grosso.

Em São Paulo, a Procu-
radoria Regional Eleitoral 
possui 38 apurações de 
fraudes em prestação de 
contas, tendo como alvo 
candidatas de 12 parti-
dos, entre eles, DEM, PT 
e PSDB. Além disso, qua-
tro ações de impugnação 
de mandato tramitam em 
segredo de Justiça. Os es-
quemas de “laranjas” têm 
sido enquadrados em um 
artigo do Código Eleitoral 
que defi ne como crime a 
apropriação de bens, re-
cursos ou valores destina-
dos ao fi nanciamento elei-
toral, tanto pelo candidato 
quanto pelo administrador 
da campanha. A pena é de 
2 a 6 anos e multa supe-
rior ao dos condenados 
por caixa 2.

PF investiga 221 ‘laranjas’ na eleição; SP 
tem 4 ações de impugnação de mandatos
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O câncer do prefeito de São 
Paulo, Bruno Covas (PSDB), 
teve uma “redução expressi-
va” após três sessões de qui-
mioterapia, resultado que fez 
a equipe médica decidir sub-
meter o tucano a mais cinco 
sessões do mesmo tratamen-
to. A primeira delas foi inicia-
da já nesta segunda-feira, 9. 
Covas tem um câncer metas-
tático no sistema digestivo, 
e tem recebido tratamento 
no Hospital Sírio-Libanês, na 
Bela Vista, região central de 
São Paulo.

Segundo o oncologista Tulio 
Pfi � er, que integra a equipe 
médica do prefeito, a endos-
copia mostrou que a lesão pri-
mária, no estômago, está em 
processo de “fi brose e cica-
trização”. As metástases nos 
linfonodos e no fígado tam-
bém tiveram redução, como 
mostraram os exames de res-
sonância magnética e PET-CT. 
“As notícias não poderiam ser 
melhores”, comemorou ele, 
em entrevista coletiva na tarde 
desta segunda.

A equipe médica destacou 

ainda que os exames de mar-
cadores tumorais também 
apresentaram bons resulta-
dos, com redução de 90% 
nos números que medem a 
atividade tumoral.

Segundo o infectologista 
David Uip, que chefi a a equi-
pe que atende o prefeito, o 
protocolo das próximas qui-
mioterapias será o mesmo: o 
prefeito deverá fi car de 2 a 3 

dias internado em cada ses-
são, realizada a cada 15 dias. 
Após o término da oitava ses-
são de químio, em fevereiro, 
o prefeito será reavaliado e, 
segundo os médicos, será 
defi nido se algum novo tra-
tamento vai ser necessário, 
incluindo aí a possibilidade 
de uma cirurgia - o que ainda 
não foi discutido.

Segundo Uip, a perma-
nência ou não do prefeito 
no cargo será reavaliada ao 
término de cada sessão de 
químio. Por ora, segundo o 
médico, Covas não tem apre-
sentado efeitos adversos da 
quimioterapia e valem as 
mesmas restrições as quais 
ele já vinha sendo subme-
tido: “Evitar aglomerações”, 
disse o infectologista.

Dessa forma, Covas po-
derá continuar exercendo 
o mandato, despachando 
e participando de eventos 
menores e reuniões com 
auxiliares. O mesmo valerá, 
ainda de acordo com Uip, a 
partir de fevereiro, às véspe-
ras do período eleitoral.

O governador João Doria 
participou, no último dia 4, 
do evento de agradecimento 
pela doação de R$ 8,2 mi-
lhões ao Instituto do Câncer 
do Estado de São Paulo, uni-
dade do Hospital das Clínicas 
da Faculdade de Medicina da 
USP e ligada à Secretaria de 
Estado da Saúde.

A doação foi feita pelo ad-
vogado Orlando Di Giacomo 
Filho (in memoriam), fundador 
e presidente do Centro de 
Estudos das Sociedades de 
Advogados (Cesa), que atuou 
por 47 anos no Demarest & 
Almeida Advogados, escritó-
rio de advocacia do qual era 
sócio.

A doação de R$ 8,2 milhões 
será destinada a obras de in-
fraestrutura e revitalização da 
fachada do prédio, além de 
modernização do auditório e 
anfi teatros do Instituto.

“Bastante sensibilizado 
em estar aqui com amigos 
e sócios do Dr. Orlando Di 
Giacomo, com essa doação 
tão expressiva, importante e 

rara aqui no Brasil”, declarou 
Doria, lembrando que todos 
podem fazer doações. “Não 
importa o tamanho da sua 
doação, importa o gesto. Isso 
eleva a condição humana 
pois você deixa um legado, 
seja para a saúde, para a edu-
cação ou outras áreas”, refor-
çou o governador.

O advogado morreu em 
11 de setembro de 2012, aos 
72 anos, e deixou testamento 
em que registrou o desejo de 
contribuir com o Instituto, que 
é um dos maiores centros de 
oncologia da América Latina, 
com foco em assistência, en-
sino e pesquisa, e atendimen-
to 100% pelo SUS (Sistema 
Único de Saúde).

O governador também en-
tregou novos 29 leitos para 
tratamento do câncer, con-
forme plano de expansão de 
atendimento do hospital. São 
quatro novos leitos de UTI, 20 
leitos de enfermaria e cinco 
leitos para cuidados paliati-
vos, além da reabertura de 
uma sala cirúrgica.

Uma doença pulmonar 
grave e misteriosa, que já 
provocou pelo menos 26 
mortes e acometeu quase 
1,3 mil pessoas nos Esta-
dos Unidos, está chaman-
do a atenção também no 
Brasil para os riscos do ci-
garro eletrônico. 

Apesar da comerciali-
zação, importação e pro-
paganda de todos os dis-
positivos eletrônicos para 
fumar (DEFs) serem proibi-
das no País, a Agência Na-
cional de Vigilância Sanitá-
ria (Anvisa), que monitora o 
uso irregular do dispositi-
vo, aponta o seu uso como 
provável causa desses 
óbitos norte-americanos já 
confi rmados.

Preocupada em prevenir 
uma crise de saúde, como 
a que vem ocorrendo nos 
Estados Unidos, a Anvisa 
solicitou o apoio do Con-
selho Federal de Medicina 
(CFM) para emissão de um 
alerta aos médicos. 

A Agência quer que es-

tejam atentos e relatem 
quaisquer suspeitas de 
problemas relacionados 
ao uso de cigarros eletrôni-
cos. O pedido foi enviado 
também a 252 instituições 
que compõem a chamada 
Rede Sentinela e que noti-
fi cam problemas e eventos 
adversos relacionados à 
saúde.

A Sociedade Brasilei-
ra de Pneumologia e Ti-
siologia (SBPT) também 
emitiu alerta direcionado 
aos pneumologistas sobre 
a Doença Pulmonar Se-
vera relacionada ao uso 
de DEFs. A orientação é 
para que os médicos, ao 
atenderem pacientes com 
sintomas de doenças pul-
monares com etiologia 
desconhecida, promovam 
“investigação de uma pos-
sível correlação com o uso 
de cigarros eletrônicos, 
obtendo-se o maior núme-
ro possível de informações 
sobre o produto, frequên-
cia e forma de uso”.

Instituto do Câncer de São Paulo recebe 
doação de R$ 8,2 milhões de advogado

Suspeita de doença associada 
a cigarros eletrônicos devem 
ser notifi cada pelos médicos
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Tumor regride e Covas vai passar por 
mais cinco sessões de quimioterapia

A Prefeitura de São 
Paulo autorizou a contra-
ção de mais 371 funcio-
nários para o Serviço de 
Atendimento Móvel de 
Urgência (Samu).  A lista 
é composta por médicos, 
enfermeiros, técnicos de 
enfermagem e condu-
tores. Os médicos e en-
fermeiros 
serão divi-
didos entre 
interven-
cionistas, 
que vão 
trabalhar 
diretamen-
te nas am-
bulâncias 
e médicos 
reguladores para classi-
fi car as ocorrências de 
acordo com a prioridade 
clínica.

Os novos funcionários 
serão contratados sob 
regime indireto em par-
ceria  com a Associação 

Paulista para o Desen-
volvimento da Medicina 
(SPDM). A seleção dos 
funcionários começa este 
mês e o treinamento para 
as atividades específi cas 
será no mês de janeiro. 
A previsão é de que 50% 
dos contratados estarão 
em operação em feverei-

ro e o gra-
dualmente 
até o mês 
de Abril.

Ao todo 
serão 88 
médicos, 
70 enfer-
meiros, 135 
técnicos de 
enferma-

gem e 78 novos condu-
tores, alocados nas cinco 
Coordenadorias Regio-
nais de Saúde do Municí-
pio. Este contingente irá 
se somar aos Servidores 
que já trabalham no Ser-
viço.

Prefeitura de São Paulo 
inicia a contratação de 
profi ssionais para o Samu

Ao todo serão 
88 médicos, 70 
enfermeiros, 

135 técnicos de 
enfermagem e 78
novos condutores
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[ horóscopo ]

Beethoven e sua Aventura de Natal

Um Presente Especial

SBT, 23h15 
Beethoven’s Christ-
mas Adventure. 
EUA/Canadá, 2011. 
Aventura. Direção: 
John Putch. Com 
Kyle Massey, Mun-
ro Chambers. Três 
dias antes do Natal, 
o duende Henry, aci-
dentalmente cai do 
trenó de Papai Noel 
numa pequena cida-

de onde o famoso 
cão Beethoven está 
fazendo uns traba-
lhos comerciais. Sal-
vo pelo simpático 
cachorro, Henry aca-
ba sendo escondido 
em casa pelo jovem 
Mason e, juntos, vão 
em busca do saco 
mágico de brinque-
dos que está em po-
der de uns golpistas!

Globo, 15h12 Fos-
ter. Inglaterra. Dra-
ma/Comédia. Direção 
Jonathan Newman. 
Com Maurice Cole, 
Toni Collette. Impos-
sibilitados de ge-
rar um fi lho próprio 

e procurando adotar 
uma criança, a vida 
dos Morrison vira de 
cabeça para baixo 
quando um menino 
de 7 anos aparece 
inesperadamente em 
sua porta.

Fotos: Divulgação

[ fi lmes ] 
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[ novelas ] 

virgem

Dentro da sua 
autoconfi ança surgirá 
várias lacunas que 
devem ser fechadas. 
Para isso o Sol irá lhe 
ajudar a encontrar o 
melhor caminho. Aja 
destemidamente para 
enfrentar as difi culda-
des que surgirão neste 
momento.

Para este signo o 
romantismo será bem 
desenvolvido de acordo 
com a passagem da 
Lua. Seus sentimentos 
elevados de forma po-
sitiva tendem a te levar 
para uma assepsia.

Uma admiração muito 
forte pelo belo irá leva-
-lo a superfi cialidade. 
Vênus irá poder lhe 
ajudar e muito. Esteja 
resoluto em avaliar as 
coisas por outros as-
pectos além da beleza. 
Valorize o trabalho 
árduo e reconheça os 
valores das pessoas.

O tempo que você 
tanto preza será 
colocado em risco. 
Mercúrio irá fazer com 
que você venha a se 
prejudicar tanto. Po-
rém se mantenha leal 
ao seus princípios. O 
fogo poderá lhe ajudar 
a despertar.

Uma admiração muito 
forte pelo belo irá leva-
-lo a superfi cialidade. 
Vênus irá poder lhe 
ajudar e muito. Esteja 
resoluto em avaliar as 
coisas por outros as-
pectos além da beleza. 
Valorize o trabalho.

Suas projeções 
sistemáticas tendem a 
serem efi cientes neste 
momento. A conste-
lação da qual você 
pertence porém estará 
mais apática. Você terá 
que vir a ser coerente 
entre vida profi ssional e 
a sua vida pessoal.

Conduzido por Vênus 
representante do amor 
sentirá seu coração ba-
ter mais forte. Tão forte 
que irá atrair de forma 
amorosa o seu oposto. 
Porém deve avaliar as 
suas prioridades diante 
dos sentimentos que 
conduz até agora.

Irá realizar algumas 
coisas que você vinha 
planejando algum 
tempo. Seu poder de 
convencer as pessoas 
será o caminho.

A busca incessante 
do que você realmente 
acredita através da dia-
lética será enaltecido. 
Este momento tão de-
licado na sua vida será 
muito marcante para 
você. Este processo de 
encontrar a verdade 
será transformador.

Você tende a conse-
guir conquistar coisas 
que pareciam um pouco 
confusas até o mo-
mento para entender. 
As tuas forças fi carão 
muito mais claras neste 
momento belo e maravi-
lhoso para a sua vida.

Verá sua honra ser 
questionada e vilipen-
diada. Mercúrio será a 
chave para você voltar 
a encontrar coragem e 
determinação para se 
defender. Também deve 
reaver o seu otimismo 
e tratar com seriedade 
essa questão.

Tende a se sentir mais 
relaxado sem muito 
stress durante o seu 
dia. Pode haver uma 
atividade intensa em 
Saturno o que te jogaria 
para baixa. Porém irá se 
apresentar mais afetivo 
com algumas das pes-
soas que ama.

áries libra

escorpião

sagitário

capricórnio

aquário

peixes

touro

gêmeos

câncer

leão

Malhação -
Toda Forma de 
Amar

Cléber declara seu 
amor por Anjinha, mas 
afi rma que precisa 
encontrar sua família. 
Filipe e Lígia falam 
sobre suas desilusões 
amorosas. Anjinha cul-
pa Marco pela partida 
de Cléber. Marquinhos 
tenta fi lmar a aula de 
Celso, que conversa 
com Neide sobre o 
episódio. Carla discute 
com Anjinha, que insis-
te em ir para a Bahia 
encontrar Cléber.

Éramos seis
Inês volta para casa 

desolada, e Afonso 
tenta consolar a fi lha. 
Lola insiste para que 
Carlos não abandone a 
faculdade. Julinho se ir-
rita por ter que pagar a 
dívida de Júlio. Alfredo 
reencontra seu amigo 
Tião. Lúcio se declara 
para Inês. Zeca pensa 
em aceitar a proposta 
de Neves. Adelaide 
discute com a mãe e 
mente para poder sair 
com Alfredo

Bom Sucesso
Alberto constata que 

Gabriela salvou sua 
vida. Alberto perde a 
memória. Mauri anuncia 
que Gabriela será sub-
metida a uma cirurgia 
de risco. Thaíssa avisa 

a Gisele que não há 
sinais de Diogo nas 
imagens da câmara 
de segurança. Marcos 
acredita que o episódio 
tenha sido um acidente, 
apesar da insistência 
de Gisele em acusar 
Diogo.

Amor de mãe
Davi acompanha 

Vitória ao hospital e 
afi rma que a advogada 
precisa descansar. 
Érica convida Raul 
para um almoço com 
sua família. Álvaro se 
revolta contra Vicente 
e exige que o rapaz se 
afaste da cidade. Tiago 
conhece Davi e pede 
que ele seja seu pai. 
Silvânia avisa a Vitória 
que acompanhará 
Tiago mais de perto.

Ouro Verde
Gonçalo descobre 
Henrique na casa de 
Hadja. A família escon-
de de José a morte de 
Antônio. Rita celebra a 
morte do marido. Ana-
bela dá os pêsames a 
José, que tem uma pa-
rada cardíaca ao saber 
da morte do fi lho. José 
é levado de urgência 
para o bloco operatório. 
Bia conta a Mônica e 
Tomás que Antônio ia 
entregar provas que 
incriminavam Miguel, 
mas Mônica não acre-
dita que Miguel fosse 
capaz.

 As Aventuras 
de Poliana

Nancy vê Waldis-
ney conversando 
com Sophie e fi ca 
com ciúmes. Ruth 
não permite que 
Marcelo vá para o 
Ceará com João 
e seu pai. Yasmin 
pergunta para seu 
pai se pode ir morar 
com ele. Raquel 
recebe outra men-
sagem anônima. 
Mirela pede a ajuda 
de Vini para des-
mascarar a armação 
de Gabriela. Afonso 
inicia a campanha 
de divulgação do 
açougue estrelando 
Lindomar.

O Rico e o Lázaro
Nabucodono-
sor pede para o 
Deus dos hebreus 
salvar Daniel. O 
governador volta 
a respirar. Matias 
fi ca desesperado 
com a notícia da 
gravidez de Gadise. 
Bêbada, Shag-Shag 
pede Arioque em 
casamento. Matias 
pede para Gadise 
ter calma. Talita e 
Samira discutem 
com Shamir e Tamir.

O resumo dos 
capítulos de todas 
as novelas é de res-
ponsabilidade das 
emissoras.
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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.

Jornal

ANUNCIE
2823-0828
2823-0837

Classifi cados

2823-0828

ANUNCIOU

VENDEU

   EMPREGOS 
 PRECISA-SE 

 GAROTAS MAIORES ZL 
 Ganhos R$300 até 
R$700 p/ noite, c/ mora-
dia F: 94087-4659 Falar 
com Luiz 

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

AGÊNCIA
ABSOLUTA

NÃO FIQUE SÓ!

Namoro, 
aventura,

casais e GLS

(11) 3477-0556

(11) 2217-6809

Atendente Nanda

casais e GLS

Aline Baixinha 
iniciante

Local  próximo ao Metrô
Saúde. Fotos e

informações

(11) 97024-4085
2275-4880

Carinhosa adora 
cavalgar no teu p., 
anal sem frescura!
+ 9 amiga liberais 

próximo ao
Metrô Penha

Amanda Loira

2097-4109
95109-4253

Carinhosa adora 
cavalgar no teu p., 

Amanda LoiraAstróloga do amor!

F: 98419-8522     
5666-8685

F: 98419-8522     

Seu amor de volta 
em 24 horas, 

realiza todos tipos 
de trabalhos. 

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

Fernanda
Branca, alta,

seios durinhos,
sem frescura,
completinha e

carinhosa
+ 8 amigas
Rua Pitangueiras, 95

Metrô Praça da Árvore

5072-3141

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 

SEM FRESCURA
 + amigas que topam 
 tudo, venha conferir! 

2741-1413
Mt. Artur Alvim

 MULHERÃO
KELLY

 FAÇO TUDO

+ 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 

     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.

Melissa Clínica Aneesh
+ 12 massagistas

Liberais, local

discreto e suítes

Rua Tavares Bastos, 547

Altura do

número 1000 da

Avenida Pompéia

Acesse o site e

ganhe desconto.

3673-0480
94956-9660

www.aneesh.com.br

Rua Tavares Bastos, 547

2092-2945

    NICOLE     

Me use, Abuse e se Lambuse

DELICIOSA

GUAIAÚNA  419 - MT. PENHA

    Não passe vontade... 
  

     www.danadadelinda.com

96184-4518

 Sou vadia na cama

Passe aqui...
VENHA CONHECER
O NOVO VINTÃO 

EM SANTANA LINDAS
GAROTAS TE ESPERAM
DAS 8:00 ÀS 20:00 HS

CERVEJA R$ 5,00
1 DRINK GRÁTIS

RUA GABRIEL PIZA 300
METRÔ SANTANA

VINTÃO
NOVO

2369-3152

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.

frescura, ativa/passiva. 

Estação Guaianazes 

Corpo lindíssimo, inic. no anl,
 toda apertadinha, orl sem 

Próximo  antiga

AC CARTÕES -At. a partir das 9h  

    SORAYA 
    COROA

96452-5147 whats 
2552-7897 

R.COPENHAGUE,144

SUSY
NINFETA

Corpo escultural, bumbum 
bem empinadinho, oral bem 
molhado + amigas liberais.

Toda sexta, churrasco grátis e 
fogo no parquinho.

Rua Fradique Coutinho,
Nº 830. Próximo ao metrô

3031-6729

   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 
 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 

 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  

 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 

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

 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 

 OPORTUNIDADE 

 VENDE-SE LINHAS 
 C/ wifi , tv e nextel 
msm c restrição. 2773-
8573/94739-7391 

 CANAIS E FILMES 
 Teste grátis, requisitos 
10 megas net. Whats 
94210-5464 

 SERVIÇOS 
ESTÉTICA & BELEZA

 INFORMÁTICA 

 COMPRO TONERS 
 Novos, Vencidos origi-
nais. Retiro no local. F: 
99888-7492. 

 ESOTERISMO 

 PARE DE SOFRER 
 Amarração p/ amor, 
ajuda espiritual. At pre-
sencial/Aricandura ou 
on-line. (11)98950-0901 
Vidente Paula 

MASSAGEM

 RELAX 

 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. 

 MAIUMY 38A 
 Mass e algo + . At á 
domicílio, ac cartões. 
(11)98342-2875 

 ANY FURACÃO 
 Liberal, safadinha s/ 
frescura. Vl Mariana. 
(11)5084-3776 

 NICOLI TRAVESTI 
 Metrô República 
F:98616-4216 

 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 

 KAZUE NISSEI 19A 
 Linda, legítima e cari-
nhosa. F: 95340-8200 
Whats. 

 GORDINHA SEXY 52 
ANOS 
 R do Arouche. Metrô 
República. (11)98893-
9530 Sozinha. 

DIVERSOS

RELAX

Para Anunciar:
2823-0828 / 2823-0829

2823-0835 / 2823-0836
2823-0837



São Paulo, terça-feira, 10 de dezembro de 2019 Para anunciar ligue: (11) 2823-080012 RÁPIDAS

  

 
Sul-africana é coroada Miss Universo;
brasileira fi ca entre as 20 mais bonitas

A sul-africana Zozibini 
Tunzi venceu neste domin-
go o Miss Universo 2019, 
em evento realizado em 
Atlanta, nos Estados Uni-
dos, com 88 candidatas. Ao 
receber a coroa, fez decla-
rações contra o preconcei-
to, o racismo e o machis-
mo. “É uma honra absoluta 
representar, como negra e 
africana, a inclusão e a di-
versidade”.

O segundo lugar fi cou 
com Madison Anderson, de 
Porto Rico, e o terceiro foi 
para a mexicana Sofía Ara-
gón. 

Tunzi é a terceira sul-afri-
cana a levar o título, após 
as vitórias de Demi-Leigh 
Nel-Peters (2017) e Mar-
garet Gardiner (1978). Ela 
também é a primeira negra 
a vencer o concurso desde 
2011, quando Leila Lopes, 
de Angola, ganhou no Bra-
sil. A brasileira Julia Horta 
fi cou classifi cada entre as 
20 mais bonitas, mas não 
avançou até a rodada fi nal.

Michael Bublé anuncia 
três shows no Brasil; 
em SP será em outubro

Marília Mendonça compartilha vídeo 
de cantora ignorada por Silvio Santos

Globo de Ouro divulga relação
de indicados para edição 2020

Marília Mendonça com-
partilhou em suas redes so-
ciais um vídeo da também 
cantora Jennyfer Oliver, 
que teve seu prêmio reti-
rado por Silvio Santos em 
uma competição no progra-
ma do apresentador. 

O caso ocorreu no últi-
mo domingo, 8, quando o 
dono do SBT ignorou o fato 
de Jennyfer ter recebido o 
maior número votos da pla-
teia e premiou outra canto-

ra com R$ 500 adicionais. 
Silvio Santos tem recebido 
acusações de racismo, pois 
a participante era a única 
competidora negra.

Ao compartilhar um ví-
deo de Jennyfer cantan-
do Supera, música de Ma-
rília Mendonça, a artista 
escreveu: “Toma todos os 
prêmios e visibilidade do 
meu Instagram e Twitter 
para você, sua linda! Você 
merece!”.

Jennyfer Oliver também 
usou seu Instagram para 
falar sobre o caso: “Eu fi -
quei super constrangida 
no momento, mas como 
demorou três semanas 
para ir para o ar, eu não po-
dia mencionar nada sobre 
o assunto e muito menos 
expor nada. Eu jurava que 
ia ser editado e eles iriam 
pular essa parte que ele 
me barrou de cantar a mú-
sica”, relatou.

O Globo de Ouro, im-
portante premiação de 
Hollywood que reconhece 
os melhores do cinema e 
da televisão, divulgou nesta 
segunda-feira, 9, a lista com-
pleta dos indicados ao prê-
mio. Na liderança está o fi lme 
História de Um Casamento, 
da Netfl ix, que concorre em 
seis categorias. A cerimônia 
está marcada para o dia 5 de 
janeiro de 2020 e irá contar 
com a apresentação de Ri-
cky Gervais.

Ao todo, serão apresen-
tadas 25 categorias, 14 ape-
nas para o cinema e outras 

11 para a televisão. Entre os 
indicados se destacam O Ir-
landês, de Martin Scorsese, 
Coringa, de Todd Phillips e 
Dois Papas, do brasileiro 
Fernando Meirelles. Todos 
concorrem na categoria de 
Melhor Filme de Drama Já 
Era Uma Vez em Hollywood, 
de Quentin Tarantino e Meu 
Nome é Dolemite, com 
Eddie Murphy estão entre os 
melhores de comédia.

O longa de Karim Aïnouz, 
A Vida Invisível, grande apos-
ta como representante do ci-
nema brasileiro na categoria 
de Melhor Filme Estrangeiro, 

fi cou de fora da lista. Nas 
duas categorias de Melhor 
Série (drama e comédia), es-
tão The Crown e Fleabag.

Joaquin Phoenix vai dis-
putar o prêmio de Melhor 
Ator de Drama com Chris-
tian Bale, enquanto que na 
categoria de Melhor Ator 
de Comédia estão Leonar-
do DiCaprio e Eddie Mur-
phy. Scarlett Johansson e 
Charlize Theron disputam 
o prêmio de Melhor Atriz 
de Drama. Já em Melhor 
Atriz de Comédia estão na 
disputa Emma Thompson e 
Cate Blanchett.

O cantor Michael Bublé 
faz 3 shows no Brasil em 
2020. Vista por mais de 
500 mil pessoas, a turnê 
An Evening With Michael 
Bublé passa por Curitiba, 
no dia 23 de outubro, no 
Estádio Athletico Para-
naense, por São Paulo, 
no dia 25 de outubro, no 
Allianz Parque e pelo Rio 
de Janeiro, em 28 de ou-
tubro, na Jeunesse Arena.

Os ingressos serão ven-
didos a partir de terça-
-feira, 17, pelo site www li-
vepass.com.br Os valores 
ainda não foram divulga-
dos. Bublé já vendeu mais 
de 60 milhões de álbuns 
e ganhou quatro prêmios 
Grammy. No mês passa-
do, ele lançou o álbum 
Love, com uma releitura 
do clássico When I Fall in 
Love.

R
e

p
ro

d
u

çã
o

R
e

p
ro

d
u

çã
o

R
e

p
ro

d
u

çã
o

D
iv

u
lg

a
çã

o






