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Além dos jovens pisoteados e mortos, outros 12 fi caram feridos na favela de Paraisópolis, na 
zona sul da capital, na madrugada deste domingo (1o); Doria exigiu rigor na investigação

Baile funk na zona sul 
termina com 9 mortos 
durante ação da PM
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ganha árvore de Natal
de 42 metros de altura
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Palmeiras demite Mano Menezes 
após 3 a 0 para o Flamengo em casa
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a contratação de
mil professores
temporários em SP
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Campanha visa a 
conscientização no
trânsito da capital 
a partir de totens
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Senado deve votar 
projeto que proíbe 
o sacrifício de
animais de rua
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[ Cena do dia ]

 Imigrantes e refugiados

A 13ª Marcha dos Imigrantes e Refugiados ocorreu na Paulista, neste 
domingo (1º). Organizada pelo Centro de Apoio e Pastoral do Migran-
te, o tema foi “ Livres com direitos em qualquer lugar do mundo ”.
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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   

Além de Mano, Palmeiras 
demite Alexandre Mattos

Além de causar a queda do 
técnico Mano Menezes, a der-
rota por 3 a 1 para o Flamen-
go, neste domingo, também 
determinou a demissão do 
diretor de futebol Alexandre 
Mattos.

"O ciclo hoje se encerra", 
disse o presidente Maurício 
Galiotte em coletiva de im-
prensa no Allianz Parque, mo-
mentos depois da partida. 

Mattos vinha sendo o prin-
cipal alvo de protestos. A 
maior reclamação da torcida 
alviverde se refere ao rendi-
mento da equipe em função 
das contratações. Mattos es-
tava no cargo de diretor de 
futebol desde 2015.

O Senado pode aprovar nesta 
terça-feira (3) uma lei que proíbe 
o sacrifício, para fi ns de controle 
populacional, de cães, gatos e 
aves por órgãos de controle de 
zoonoses, canis públicos e esta-
belecimentos similares. As regras 
para esse controle por casos de 
doenças infecciosas típicas de 
animais e que podem ser transmi-
tidas para seres humanos e vice-
-versa estão previstas no Projeto 
de Lei da Câmara (PLC) 17/2017. 

O objetivo do texto é criar con-
dições para que os estabeleci-
mentos públicos de controle de 
zoonoses adotem práticas menos 
cruéis para controlar o número 
de cães e gatos que vivem na 
rua. O PL prevê, por exemplo, a 
castração dos animais por vete-
rinário em localidades onde haja 

superpopulação comprovada por 
estudo. 

A eutanásia só será permitida 
caso o animal tenha doença gra-
ve incurável que coloque em risco 
outros animais e também huma-
nos. Nesse caso, a medida deverá 
ser precedida de um exame e jus-
tifi cada por um laudo técnico.

A proposta ainda estabelece 
que as entidades de proteção 
animal tenham “acesso irrestrito 
à documentação que comprove a 
legalidade da eutanásia”. Quem 
descumprir a lei, caso seja apro-
vada, poderá sofrer as punições 
constantes na Lei de Crimes Am-
bientais, a Lei 9.605, de 1998.

De acordo com o projeto, os 
animais poderão ser recolhidos 
por entidades de proteção para 
disponibilizá-los à doação. 

Senado deve votar o projeto que 
proíbe sacrifício de animais de rua

O governo se prepara para 
publicar um decreto alterando a 
Política Nacional de Educação Es-
pecial. A informação foi dada pela 
diretora de Acessibilidade, Mobili-
dade, Inclusão e Apoio a Pessoas 
com Defi ciência do Ministério da 
Educação (MEC), Nídia Regina Li-
meira de Sá, durante sua partici-
pação no debate organizado pela 
Comissão de Educação da Câma-
ra dos Deputados nessa semana. 

A primeira versão do texto foi 
elaborada em 1994. Seus termos, 
porém, passaram por revisão, 
ao longo dos anos.A edição de 
2008 pretendia torná-lo um ins-
trumento de coibição de práticas 
discriminatórias contra pessoas 
com condições como defi ciências 

intelectual, mental e física e Trans-
torno do Espectro do Autismo 
(TEA). A perspectiva, então, era 
de que todos os estudantes de-
veriam estar "juntos, aprendendo 
e participando". O texto determina 
que a escola não deve reproduzir 
"padrões homogeneizantes". 

Em entrevista concedida à 
Agência Brasil, Nídia Limeira de 
Sá disse que o texto que será 
divulgado foi construído em con-
junto com "entidades representa-
tivas e pessoas que representam 
o público da educação especial, 
por meio de muitas reuniões, au-
diências públicas e consultas pú-
blicas". De acordo com a diretora, 
a elaboração foi feita ao longo de 
dois anos.

Governo deve publicar nova 
Política de Educação Especial
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Com 849 mortes registra-
das nas ruas da capital em 
2018, a gestão Bruno Covas 
(PSDB) lançou nesta sema-
na uma campanha publici-
tária de R$ 20 milhões para 
conscientização por segu-
rança no trânsito. Entre as 
iniciativas para chamar aten-
ção para o tema, a prefeitura 
cobriu totens de pontos de 
ônibus com sacos pretos. 
Cada saco traz um número 
que simboliza uma das víti-
mas em São Paulo.

Batizada de “Movimento 
pela Vida Segura no Trân-

sito”, a campanha deve du-
rar sete meses e tem como 
inspiração iniciativas seme-
lhantes nos Estados Unidos, 
México e Colômbia. “Quanto 
maior for o engajamento da 
população, melhor vai ser o 
resultado. Não adianta ape-
nas fi car multando se as pes-
soas não participarem desse 
processo”, afi rmou o prefeito 
Bruno Covas, em nota divul-
gada pela Prefeitura.

“O Vida Segura é basea-
do nos conceitos de Visão 
Zero e Sistemas Seguros, 
que partem da premissa 

de que nenhuma morte no 
trânsito é aceitável e que 
todo mundo, inclusive o po-
der público, deve assumir 
sua responsabilidade para 
a redução dos acidentes”, 
diz o comunicado. Em São 
Paulo, projeto faz parte do 
Plano de Metas da Prefeitu-
ra (2019-2020).

Os totens fi carão espalha-
dos por todas as regiões da 
cidade. Entre os pontos con-
templados, estão pontos de 
ônibus da Avenida Paulista, 
na zona sul, da Rua Líbero 
Badaró, no centro, e da Ave-
nida Pedroso de Morais, em 
Pinheiros, zona oeste.

Na segunda fase da cam-
panha, que será lançada 
ainda neste mês, a Prefeitura 
deve mirar na proteção a mo-
tociclistas - grupo que mais 
morre no trânsito de São 
Paulo. Foram 366 vítimas 
em 2018. Já os pedestres, na 
segunda posição, somaram 
349 casos e serão o alvo da 
terceira fase da campanha, 
prevista para 2020.

Um grave acidente na Ro-
dovia Péricles Bellini, em Vo-
tuporanga (SP) na madrugada 
deste domingo (1º) matou qua-
tro mulheres e um homem, in-
formou o Corpo de Bombeiros 
da cidade. O acidente ocorreu 
próximo ao trevo de acesso à 
cidade de Parisi (SP).

De acordo com a corpora-
ção, a ocorrência envolveu 
uma motocicleta que era ocu-
pada por duas moças, que 

teriam tentado atravessar a 
rodovia e colidiu com o ôni-
bus de um frigorífi co de Votu-
poranga, que transitava pela 
SP-461 sentido Votuporanga a 
Cardoso.

Com o impacto, o motorista 
do ônibus perdeu o controle 
do veículo que caiu em um 
córrego, despencando de 
uma altura de 5 metros. O 
ônibus transportava em torno 
de 30 trabalhadores do frigo-

rífi co.
No acidente, morreram as 

duas ocupantes da motocicle-
ta, além do motorista do ôni-
bus e mais duas passageiras. 
Os outros passageiros foram 
resgatados pelo Serviço de 
Atendimento Móvel de urgên-
cia (Samu) e encaminhadas 
aos hospitais da região. O ôni-
bus foi retirado do córrego na 
manhã deste domingo. A pista 
da SP-461 já está liberada.

A Prefeitura de São Pau-
lo autorizou na sexta-feira 
(29) a contratação emer-
gencial de professores de 
Educação Infantil e Funda-
mental I e de professores 
de Educação Fundamental 
II e Ensino Médio. A contra-
tação é pelo período máxi-
mo de um ano e as inscri-
ções estarão abertas de 3 
a 13 de dezembro.

Para a função de profes-
sor de Educação Infantil e 
Ensino Fundamental I são 
300 vagas e as inscrições 
poderão ser feitas nas Es-
colas Municipais de Educa-
ção Infantil (EMEIs), Centros 
Municipais de Educação 
Infantil (CEMEIs), Escolas 
Municipais de Ensino Fun-
damental (EMEFs), Escolas 
Municipais de Educação 

Bilingue para Surdos (EME-
BSs) e Escolas Municipais 
de Ensino Fundamental e 
Médio (EMEFMs).

Para a função de profes-
sor de Ensino Fundamental 
II e Médio são 700 vagas e 
as inscrições poderão ser 
feitas pessoalmente, ou 
por procuração, nas EME-
Fs, EMEBSs e EMEFMs, 
das 9h às 16h.

Prefeitura autoriza contratação 
de mil professores temporários

A capital paulista re-
gistrou queda nos casos 
e vítimas de latrocínio e 
nos roubos e furtos de 
veículo no mês de outu-
bro, quando comparado 
a igual período em 2018, 
segundo dados divulga-
dos na sexta-feira (29) 
pela Secretaria da Segu-
rança Pública. Também 
houve redução nos rou-
bos a banco e as extor-
sões mediante sequestro 
ficaram zeradas.

Os casos de roubos 
seguidos de morte dimi-
nuíram de oito para dois 
em outubro. O número de 
vítima de latrocínios re-
duziu de nove para dois. 
Em ambos os indicadores 
as somas foram as meno-
res da série, iniciada em 
2001. Os indicadores es-
tão disponíveis na página 
de Estatísticas da Secre-
taria.

As ocorrências de es-
tupros tiveram alta de 

31,3%, passando de 230 
para 302. Já as ocorrên-
cias de extorsões me-

diante sequestro perma-
neceram zeradas pela 
quarta vez consecutiva 

na análise histórica.
Os homicídios dolosos 

subiram de 56 para 62 

e o indicador de vítimas 
de mortes intencionais 
de 58 para 66. Com as 

variações, as taxas dos 
últimos 12 meses (de no-
vembro de 2018 a outu-
bro de 2019) ficaram em 
5,51 casos e 5,88 vítimas 
de homicídios dolosos 
a cada grupo de 100 mil 
habitantes na capital.

Os roubos de carga au-
mentaram de 349 para 
350. Já os roubos a ban-
co recuaram de três para 
um no período mensal – 
também é o menor total 
da série. O indicador de 
roubos de veículo apre-
sentou o menor número 
da série histórica iniciada 
em 2001. Com redução 
de 25,1%, ou 595 casos, o 
número passou de 2.367 
para 1.772, na compara-
ção com outubro do ano 
passado.

Nos furtos de veículos, 
o recuo foi de 10,6%, com 
a diferença de 402 ocor-
rências (de 3.782 para 
3.380). O resultado é o 
segundo menor da série.

Cidade de SP diminui casos de latrocínios 
e roubos e furtos de veículo em outubro

Gestão Covas lança campanha 
de conscientização no trânsito

Acidente em rodovia paulista 
causa a morte de cinco pessoas
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CAMPEÃO
Há 20 anos a RedeTV! vibra com 
você nas transmissões esportivas.



São Paulo, quarta-feira, 6 de junho de 2018 Para anunciar ligue: (11) 2823-0800São Paulo, segunda-feira, 2 de dezembro de 2019 Para anunciar ligue: (11) 2823-08006 ESPORTE

O Santos se recuperou da 
derrota para o Fortaleza, na 
última quinta-feira, com um 
tranquilo triunfo por 2 a 0 
sobre a Chapecoense, na 
Vila Belmiro, na noite deste 
domingo. 

Assim, a equipe deu um 
passo muito importante 
para terminar o Campeona-
to Brasileiro na condição de 
vice-campeã.

O triunfo em casa deixou 
os santistas com 71 pon-
tos, três a mais do que o 
Palmeiras, que mais cedo 
perdera para o campeão 
Flamengo. A duas rodadas 
do fi m da competição, só 
precisa de mais uma vitó-
ria para garantir a segunda 
colocação, já que tem dois 
triunfos a mais do que os 
palmeirenses.

A vitória sobre os cata-
rinenses também fez o 
Santos igualar sua melhor 

campanha na era dos pon-
tos corridos com 20 clubes, 
iniciada em 2006. Em 2016, 
o time alvinegro terminou a 
competição com 71 pontos.

Tendo do outro lado do 
gramado um time já rebai-
xado para a Série B, o San-
tos tinha a obrigação de 
vencer e começou a resol-
ver o seu problema muito 
cedo. 

Logo aos sete minutos, o 
zagueiro Lucas Veríssimo 
recebeu um cruzamento de 
Evandro e marcou de cabe-
ça o primeiro gol santista 
da noite.

A vantagem deu muita 
tranquilidade aos donos da 
casa. Com exceção de um 
susto sofrido aos 22 minu-
tos, quando Camilo quase 
fez um gol olímpico e Hiago 
esteve próximo de marcar 
no rebote, o Santos do-
minou completamente as 

ações e teve algumas boas 
oportunidades para aumen-
tar sua vantagem. Aos 34, 
uma triangulação entre Ali-
son, Carlos Sánchez e Edu-
ardo Sasha terminou com 
um chute do atacante que 
exigiu uma grande defesa 
de João Ricardo.

Na segunda etapa, de 
novo os vice-líderes do Bra-
sileirão golpearam o adver-
sário nos minutos iniciais. 
Aos quatro, Marinho chutou 
cruzado e Evandro mostrou 
muita esperteza para des-
viar a bola para o gol da 
Chapecoense. E, com isso, 
deixou a partida fora do al-
cance da equipe de Santa 
Catarina. 

O próximo jogo do Santos 
no Brasileirão, em que o 
time poderá garantir o vice-
-campeonato, será contra 
o Athletico-PR, na quarta-
-feira, em Curitiba.

Santos bate Chapecoense na 
Vila e fi ca a uma vitória de 
ser vice-campeão nacional

Com três gols sofridos em 
sete minutos, o São Paulo 
perdeu por 3 a 0 para o Grê-
mio, fora de casa, e terá de 
decidir nas duas últimas ro-
dadas do Campeonato Brasi-
leiro se conseguirá a vaga na 
fase de grupos da Libertado-
res - a equipe já está garanti-
da no torneio, mas ainda não 
sabe em que etapa entrará. 
Já o Grêmio confi rmou sua 
vaga direta nos grupos com 
o resultado.

Com a derrota, o São Paulo 
está em sexto lugar, perma-
neceu com 57 pontos, três 
a mais do que o Internacio-
nal, adversário da próxima 
quarta-feira, no Morumbi. O 
duelo é um confronto direto 
pela vaga na fase de grupos 
da Libertadores e se o time 
paulista vencer, confi rma sua 
classifi cação com uma roda-
da de antecedência.

A partida em Porto Alegre 
começou muito truncada, com 
as duas equipes marcando 
forte a saída de bola, mas sem 

esboçar qualquer criatividade 
para abrir o placar. Com isso, a 
primeira boa jogada do duelo 
ocorreu apenas aos 22 minu-
tos, quando Luciano desviou 
de cabeça, com perigo, assus-
tando o São Paulo.

No segundo tempo, en-
quanto o São Paulo manteve 
sua toada, o Grêmio acelerou 
e em poucos minutos acabou 
com o jogo. Tudo começou 
com um pênalti de Antony em 
Alisson. A arbitragem marcou 
e o centroavante Luciano ba-
teu com perfeição, abrindo o 
placar para a alegria dos tor-
cedores gaúchos.

O São Paulo ainda tenta-
va se recuperar na partida 
quando o Grêmio fez mais 
um: Alisson bateu falta do 
lado esquerdo, Vitor Bueno 
cabeceou e a bola entrou 
no próprio gol dos paulistas. 
Três minutos depois foi a vez 
de Luciano receber na entra-
da da área, invadir a área em 
velocidade e fazer o terceiro, 
seu segundo na partida.

São Paulo leva três gols em sete minutos
e perde para o Grêmio em Porto Alegre
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CLASSIFICAÇÃO/BRASILEIRÃO 2019

TIME PG J V SG

1 FLAMENGO 87 36 27 48

2 SANTOS 71 36 21 24

3 PALMEIRAS 68 36 19 23

4 GRÊMIO 62 36 18 24

5 ATHLETICO-PR 60 36 17 18

6 SÃO PAULO 57 36 15 7

7 INTERNACIONAL 54 36 15 5

8 CORINTHIANS 53 36 13 8

9 FORTALEZA 49 36 14 0

10 GOIÁS 49 36 14 -15

11 BAHIA 48 36 12 2

12 ATLÉTICO-MG 45 36 12 -5

13 VASCO 44 35 11 -7

14 BOTAFOGO 42 36 13 -12

15 FLUMINENSE 42 36 11 -9

16 CEARÁ 38 36 10 -4

17 CRUZEIRO 36 35 7 -14

18 CSA 32 36 8 -30

19 CHAPECOENSE 28 36 6 -24

20 AVAÍ 19 36 3 -39

 Zona de classifi cação para a Libertadores

 Zona de classifi cação para a Sul-Americana

 Zona de Rebaixamento

Mano Menezes não é 
mais técnico do Palmeiras. 
O treinador não resistiu à 
derrota para o Flamengo 
neste domingo, por 3 a 1, no 
Allianz Parque, pelo Cam-
peonato Brasileiro. Ele foi 
o segundo treinador demi-
tido pelo clube após um re-
vés para o time carioca. No 
primeiro turno, uma derrota 
por 3 a 0, no Maracanã, le-
vou à queda do técnico Luiz 
Felipe Scolari

A derrota em casa projeta-
va um clima de tensão e ins-
tabilidade para as rodadas 
fi nais do Palmeiras no Brasi-
leirão. Desde 2015, a equipe 
não somava três derrotas 
seguidas, o que deixa o time 
estacionado nos 68 pontos, 
na terceira posição. São cin-

co jogos sem vencer.
A passagem de Mano 

pelo Palmeiras durou pou-
co menos de quatro meses. 
Em 20 partidas sob o co-
mando do treinador, o time 
venceu 11 vezes, com cinco 
empates e quatro derrotas. 
Apesar do bom começo 
após emendar cinco triun-
fos seguidos, ele não con-
seguiu manter o Palmeiras 
próximo ao Flamengo na 
briga pelo título brasileiro.

A situação de Mano era 
delicada antes mesmo de 
o jogo começar. A adoção 
da torcida única não im-
pediu o clima quente nas 
arquibancadas assim que 
o Flamengo abriu o placar 
no início do jogo. Policiais 
militares foram acionados 

para conter a reclamações 
dos palmeirenses atrás do 
banco de reservas do time. 

No setor oeste, palmei-
renses se viraram aos ca-
marotes para protestar 
contra a diretoria. As vaias 
no fi nal do primeiro tem-
po mostraram o tamanho 
da insatisfação. O árbitro 
Ricardo Marques Ribeiro 
recolheu assentos das ca-
deiras que foram lançados 
no gramado.

Mano deixa o clube de-
pois de ter sido confi rma-
do pelo diretor Alexandre 
Mattos como o nome para 
2020. O contrato iria até o 
fi m de 2021. A multa resci-
sória é de um salário, assim 
como era com seu anteces-
sor, Luiz Felipe Scolari.

Mano Menezes é demitido após derrota 
do Palmeiras para o Flamengo no Allianz

O Atlético-MG derrotou o 
Corinthians por 2 a 1, neste 
domingo, no Independên-
cia, pela 36ª rodada do 
Campeonato Brasileiro e 
confi rmou sua permanên-
cia na Série A, eliminando 
qualquer risco de rebai-
xamento. Com a vitória, o 

time mineiro chegou aos 
45 pontos, e não pode 
mais ser superado pelo 
Cruzeiro (36 e que joga 
nesta segunda-feira contra 
o Vasco, em São Januário), 
que abre a zona da degola.

O Corinthians fi ca estag-
nado nos 53 pontos, na 

oitava colocação, e precisa 
de mais três para não de-
pender de outros resulta-
dos e se garantir na Copa 
Libertadores do próximo 
ano. A diferença, para For-
taleza e Goiás, nono e déci-
mo, respectivamente, é de 
quatro pontos, mas esses 

dois times têm mais vitórias 
que o Corinthians: 14 a 13.

Cazares abriu o placar 
para o Atlético no primeiro 
tempo. No minuto seguin-
te, Janderson empatou o 
confronto. Na etapa fi nal, 
Fábio Santos, de pênalti, 
marcado com a interven-
ção do VAR, deu números 
fi nais ao jogo.

Com o resultado positivo, 
o Atlético-MG encerra um 
jejum de quatro partidas 
sem vitórias (três empates 
e uma derrota). O Corin-
thians sofre o revés após 
triunfar no compromisso 
anterior diante do Avaí.

Na 37ª rodada, o Atléti-
co-MG recebe o Botafogo, 
quarta-feira, no Mineirão. 
No mesmo dia, o Corin-
thians faz outro jogo como 
visitante: desta vez enca-
ra o Ceará, no Castelão, 
em Fortaleza. Uma vitória 
garante o time paulista na 
fase preliminar da Copa 
Libertadores do ano que 
vem. Em caso de empate 
ou derrota, a decisão fi cará 
para a última rodada, quan-
do recebe o Fluminense, 
na Arena de Itaquera.

Atlético-MG vence o Corinthians 
em casa e se garante na Série A
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Nove pessoas, sendo 
uma mulher e oito ho-
mens, morreram pisote-
adas durante um baile 
funk na comunidade de 
Paraisópolis, na zona sul 
de São Paulo, na madru-
gada deste domingo (1º), 
depois de uma persegui-
ção policial seguida de 
tiros, segundo a Polícia 
Civil. Outras sete pesso-
as ficaram feridas. A in-
formação é do portal G1.

Ainda de acordo com 
a polícia, agentes do 
16º Batalhão de Polícia 
Militar Metropolitano 
(BPM/M) realizavam uma 
Operação Pancadão na 
comunidade – a segunda 
maior da cidade, com 100 
mil habitantes – quando 
foram alvo de tiros dis-
parados por dois homens 
em uma motocicleta. A 
dupla teria fugido em di-
reção ao baile funk ainda 

atirando, o que provocou 
tumulto entre os frequen-
tadores do evento, que 
tinha cerca de 5 mil pes-
soas.

No entanto, a mãe de 
uma adolescente de 17 
anos que estava no lo-
cal e que foi agredida 
com uma garrafa disse 

que os policiais fizeram 
uma emboscada para as 
pessoas que estavam no 
baile. A jovem ferida du-
rante a confusão descre-

veu o momento em que 
foi atingida. “Eu não sei 
o que aconteceu, só vi 
correria, e várias viaturas 
fecharam a gente. Minha 

amiga caiu, e eu abaixei 
pra ajudá-la”, afirmou.

Segundo a polícia, equi-
pes da Força Tática, ao 
chegarem para apoiar a 
ação em Paraisópolis, le-
varam pedradas e garra-
fadas. Os policiais, então, 
teriam respondido com 
munições químicas para 
dispersão. Ainda de acor-
do com informações da 
polícia, alguém no meio 
da multidão disparou um 
tiro, e houve correria.

Durante a confusão, 
pessoas foram pisotea-
das. Elas foram levadas 
em estado grave ao Pron-
to Socorro do Campo 
Limpo. Duas viaturas da 
PM foram depredadas. O 
delegado Emiliano da Sil-
va Neto, do 89º DP, afir-
mou que todas as vítimas 
morreram pisoteadas e 
que ninguém foi vítima 
de disparos.

A vendedora Maria Cristi-
na Quirino Portugal estava 
com raiva do fi lho Denys 
Henrique Quirino da Silva, 
de 16 anos. Ele havia saído 
para trabalhar na tarde do 
sábado, 30, e até a manhã 
do domingo, 1º, não havia 

dado notícia,
A informação do seu pa-

radeiro veio do pior modo 
possível: o hospital telefonou 
informando sobre a morte do 
jovem em tumulto no baile 
funk de Paraisópolis, na zona 
sul de São Paulo. Mais oito 

pessoas morreram na con-
fusão, que começou após a 
chegada do PM no local.

Moradora do Limão, na 
zona norte, onde vive com os 
quatro fi lhos, Maria Cristina 
não entendeu como o fi lho 
foi parar em um baile funk tão 
longe de casa. “Ele saiu para 
trabalhar e não voltou. Até eu 
receber a ligação do hospi-
tal, eu estava brava com ele 
e isso só passou quando o 
vi gelado no IML (Instituto 
Médico-Legal)”, disse a mãe 
da vítima, em frente ao 89º 
Distrito Policial (DP), onde o 
caso está sendo investigado. 
Ela acredita que era a primei-
ra vez que o fi lho, que era au-
xiliar de serviços gerais em 
uma loja de tapetes, tinha ido 
a esse baile.

O corpo do seu fi lho, con-
tou, não tem nenhuma marca 
mais expressiva que pudes-
se explicar a morte, como 
alguma perfuração de tiro, o 
que para ela torna plausível 
a explicação de pisoteamen-
to. “Não tem marca de nada, 
mas ele não conseguiu se 
defender”, lamentou. “Estou 
vazia. Ele estava no local er-
rado, na hora errada.”

A Polícia Civil e a Ouvidoria 
das Polícias do Estado de São 
Paulo informaram que vão 
apurar as circunstâncias da 
ação da Polícia Militar durante 
um baile funk na comunidade 
de Paraisópolis na madrugada 
de domingo, 30. Nove pesso-
as morreram pisoteadas.

Em uma rede social, o go-
vernador João Doria (PSDB) 
lamentou o ocorrido e falou 
que o caso será investigado: 
“Lamento profundamente 
as mortes ocorridas no baile 
funk em Paraisópolis nesta 
noite. Determinei ao Secre-
tário de Segurança Pública, 
General Campos, apuração 
rigorosa dos fatos para escla-
recer quais foram as circuns-
tâncias e responsabilidades 
deste triste episódio”, disse 
ele no Twitter.

Segundo a versão ofi cial, po-
liciais militares perseguiam dois 
suspeitos em uma motocicleta 
quando entraram no local onde 
ocorria a festa, com cerca de 5 
mil pessoas. Havia seis motoci-
cletas da PM estacionadas na 
altura da Avenida Hebe Camar-
go, na zona sul, para reforçar o 
patrulhamento da região por 
causa do baile funk.

Por volta das cinco horas da 
manhã, passou pelo local uma 
outra moto com dois suspei-
tos, que dispararam contra os 
agentes de segurança e fugi-
ram em direção a Paraisópolis. 
Os policiais, então, persegui-
ram a dupla, de acordo com o 
registro policial.

Ao chegar à comunidade, 
os policiais afi rmam que teve 

início o tumulto e os suspeitos 
se esconderam na multidão. 
Isso causou pânico e fez com 
que participantes da festa tro-
peçassem e se machucassem 
gravemente. As identidades 
das vítimas - uma mulher, sete 
homens e um adolescente de 
14 anos - ainda não foram di-
vulgadas até a conclusão des-
ta edição.

‘Local errado, hora errada’, desabafa 
mãe de jovem morto em Paraisópolis

Polícia Civil e Ouvidoria vão investigar 
mortes; Doria exige rigor na apuração
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Nove pessoas morrem pisoteadas em ação 
da PM durante baile funk na zona sul de SP
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Para promover o atendi-
mento à população (em es-
pecial, cidadãos com até 17 
anos), o Setor de Identifi ca-
ção Móvel (SIM) do DIPOL/
IIRGD (Instituto de Identifi -
cação Ricardo Gumbleton 
Daunt) promove uma série 
de mutirões para emissão 
dos novos documentos de 
identidade (RG), tanto na Re-
gião Metropolitana de São 
Paulo quanto no interior do 
Estado. 

Em Mogi das Cruzes, a ati-
vidade ocorrerá em 7 de de-
zembro. Santa Rita do Passa 
Quatro receberá a ação nos 
dias 12, 13 e 14 de dezembro.

Os atendimentos são pro-
movidos com o apoio das 
prefeituras locais. Em Ribei-
rão Preto, a iniciativa tam-
bém conta com parceria da 
Secretaria da Justiça e Cida-
dania do Estado. O objetivo 
dos mutirões é atender os 
cidadãos menores de idade 
(até 17 anos) que necessitem 
da 1a via do documento.

Jovens com até 15 anos 
precisam comparecer aos 
locais acompanhados por 
pais ou responsáveis legais 
(portando guarda ou tutela). 
Cidadãos com 16 ou 17 anos 
não precisam de acompa-
nhamento. Mas os interes-
sados precisam apresentar 
certidão de nascimento ori-
ginal, cópia simples da certi-
dão e foto 3×4, recente, co-
lorida e com fundo branco.

Além de apresentar di-
mensões reduzidas, foram 
inclusos novos dispositivos 
que aumentam a segurança 
contra falsifi cação. O novo 
RG traz a possibilidade de 
inclusão de até oito docu-
mentos: título de eleitor, 
numeração da carteira de 
trabalho e previdência so-
cial, certifi cado militar, car-
teira nacional de habilitação, 
documento de identidade 
profi ssional (carteira da Fe-
naj para jornalistas), carteira 
nacional de saúde e NIS/PIS/
PASEP.

Instituto realiza mutirões 
para emissão do novo RG 
na Grande SP e no interiorO Governo do Estado de 

São Paulo, por meio da Se-
cretaria de Desenvolvimento 
Econômico, oferece 23 mil 
vagas em cursos gratuitos de 
qualifi cação profi ssional do 
programa Via Rápida Virtual. 
As inscrições estão abertas 
e podem ser realizadas até 9 
de dezembro pelo site www.
viarapida.sp.gov.br.

No Via Rápida Virtual, to-
das as aulas são realizadas 
de forma online, no modelo 
de Ensino à Distância (EAD), 
com curta duração (80 ho-
ras). São quatro cursos em 
áreas de gestão e tecnologia 
de informação, oferecidos 
pela Universidade Virtual do 
Estado de São Paulo (Uni-
vesp): Gestão Administrativa; 
Planejamento Empresarial; 
Lógica de Programação; e 
Banco de Dados.

Podem se inscrever candi-
datos que tenham idade míni-
ma de 16 anos, alfabetizados 
e domiciliados no Estado de 
São Paulo. Caso o número de 
inscritos seja superior ao nú-
mero de vagas, serão priori-

zadas as pessoas desempre-
gadas e com baixa renda.

A chamada dos candidatos 
selecionados ocorrerá por e-
-mail, utilizando-se os dados 
pessoais informados no ato 
da inscrição. As aulas têm 
previsão de início em 16 de 
dezembro. Os cursos virtuais 
deverão ser concluídos até 
7 de fevereiro de 2020. Para 
receber o certifi cado, o aluno 

deve completar a carga horá-
ria completa do curso virtual.

O Via Rápida atua na quali-
fi cação e formação profi ssio-
nal dos participantes, prepa-
rando a população que está 
buscando uma oportunidade 
no mercado de trabalho ou 
abrir o seu próprio negócio. O 
programa busca, ainda, apro-
fundar os conhecimentos de 
cada atividade profi ssional 

e apresentar as tendências 
mais recentes de cada área 
de atuação aos participantes, 
de forma a ampliar suas alter-
nativas de emprego e gera-
ção de renda.

Serviço
Inscrições para 23 mil vagas 

pelo Via Rápida Virtual
Período: até 9 de dezembro
Informações e inscrição pelo 

site: www.viarapida.sp.gov.br

Via Rápida Virtual oferece 23 mil vagas 
para 4 cursos gratuitos de qualifi cação
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[ horóscopo ]

Um Bom Partido

Milagres do Paraíso

Globo, 15h14 
Playing the Field. 
EUA. Comédia ro-
mântica. Direção Ga-
briele Muccino. Com 
Gerard Butler, Jessi-
ca Biel. George, um 
ex-jogador famoso, 
tenta reconstruir sua 
relação com o fi lho 
e a ex-mulher, que 
está se casando no-

vamente. Comple-
tamente sem grana, 
ele decide treinar o 
time de futebol do 
garoto, enquanto 
tenta sua sorte com 
um novo trabalho. 
Porém, as coisas se 
complicam quando 
as mães dos outros 
jogadores começam 
a assediá-lo.

Globo, 22h30 Mi-
racles From Heaven. 
EUA. Drama. Direção 
Patricia Riggen. Com 
Jennifer Garner, Kylie 
Rogers. Christy e Ke-
vin Beam são pais de 
três garotas: Abbie, 
Annabel e Adelynn. 
Eles vivem em uma 
confortável casa jun-
to com cinco cachor-
ros e acabam de abrir 
uma clínica veterinária, 
o que fez com que ti-
vessem que apertar 
os cintos e hipotecar 
a casa. Cristãos con-

victos, os Beam vão 
à igreja com frequên-
cia. Um dia, Annabel 
começa a sentir for-
tes dores na região do 
abdomen. Após mui-
tos exames, é cons-
tatado que a garota 
possui um grave pro-
blema digestivo. Tal 
situação faz com que 
Christy busque a todo 
custo algum meio de 
salvar a vida da fi lha, 
ao mesmo tempo em 
que se afasta cada 
vez mais de sua cren-
ça em deus.

Fotos: Divulgação

[ fi lmes ] 
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MLS
BABADEMOÇA

RURIP
IT

IMPRUDENTE
EXEAMAL
DAIFREI
ITRIST
TR

AFICANTE
EILHIN

ARROGANCIA
RAR

ALEOT
ASLITEU
NBAMBIR

RECOMPENSA
OMEAABL

Recheio de
tortas fei-
to à base
de gemas

A Lua, em
relação

ao planeta
Terra

Diz-se do
filme sem
grandes
recursos

Ave de
região

dorsal es-
verdeada

"(?) Famí-
lia", novela
de Manoel

Carlos

"Trans-
torno",
em TOC
(Psiq.)

Palmeira
de cuja

noz se fa-
zem piões

"Quem (?)
não mata",

lema
feminista

Peixe
nocivo à 

piscicultu-
ra (pl.)

"This Is
(?)", filme
sobre o 

Rei do Pop

Coletivo de
"plantas"
(Gram.)

"(?) to
Me", série

da TV a
cabo

A região
de origem
do Canga-
ço (abrev.)

Mao (?)-
tung,

estadista
chinês

Condição
da chuva,
no Sertão

Letra
inicial de
produtos
da Apple

Carta que
vale onze
pontos na

sueca

Campo (?),
cidade do
interior
gaúcho

Pronome 
possessivo
masculino

Prêmio
dado pela
captura de 
bandido

Cervídeo
de filmes
animados
da Disney

Sônia
Bridi,

jornalista
brasileira

Freguesia
do (?),

bairro de
São Paulo

(?)-culpa,
confissão
do pró-

prio erro

Casa fun-
dada por
Machado
de Assis

(?) Batista,
locutor

Tecido de
fantasias

Título de
João VI
(Hist.)

Extensão 
do arquivo
executável

"Coração
(?)", su-
cesso de
Paulinho
da Viola

Base legal que deter-
mina a inelegibilidade
de políticos cassados
Expor o que se pensa

Desvincu-
lação das
Receitas
da União

Banha as penínsulas
Ibérica, Itálica e

Balcânica
Recoberta de ouro

Subs-
tância

presente
no cigarro

Órgão
máximo 
do auto-

mobilismo
(sigla)

Atitude do
indivíduo
insolente

Comerci-
ante ilegal
de armas
ou entor-
pecentes

2/it. 3/lie — mea — tsé — uri. 4/lamê. 10/imprudente.

[ 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 
afi rma para Anjinha 
que foi ela quem 
beijou Cléber.    

Éramos Seis
Começa a trans-

fusão de sangue de 
Alfredo para Júlio, 
que agradece ao 
fi lho. João e Shirley 
acreditam que Inês 
perdoará os dois. 
Alfredo comemora 
o sucesso da transfu-
são de sangue, e 
Lola e seus fi lhos se 
emocionam. Emília 
sofre com o compor-
tamento de Adelai-
de. Júlio não resiste 
e falece diante de 
Lola e seus fi lhos.

Bom Sucesso
Marcos fi ca intriga-

do com a revelação 
de Vera. Ramon e 
Francisca ganham o 
concurso de dança. 
Diogo escuta Mauri 
comentar que Palo-

ma é essencial para 
a recuperação de 
Alberto. Francisca e 
Ramon decidem levar 
Alice, Gabriela e 
Peter para a viagem 
que ganharam como 
vencedores da dança 
de salão. 

Amor de Mãe 
Lurdes afi rma que 

Vitória precisa contar 
a Davi sobre sua 
gravidez. Magno 
apoia Betina, que 
fi ca receosa quando 
Vicente a procura. 
Clóvis aconselha 
Lurdes a aceitar a 
morte de Domêni-
co. Tiago conhece 
Natália, Miranda e 
Carol. Vitória conta 
a Natália e Miranda 
que está grávida de 
Davi. Belizário vê 
Magno com Betina e 
reconhece o rapaz. 
Ryan, Magno, Érica 
e Camila planejam 
presentear Lurdes. 

Ouro Verde
Lúcio é chamado 

para investigar o 
caso da mulher que 
se atirou do prédio. 
Pelas notícias na 
televisão, Henrique 
reconhece a mãe. 
Padre Sebastião 
chega em casa e 
encontra um bilhete 
que o deixa muito 
assustado, então sai 

de casa levando a 
carta de Margarida.  

As Aventuras 
de Poliana

Yasmin fala para o 
pai que quer morar 
com ele. Hugo fi ca 
chateado após a saí-
da de Eric da escola. 
Gabriela desconfi a 
que Raquel seja 
a Dark Lady. Vini 
coloca um ponto 
fi nal em sua relação 
com Gabi e diz a ex 
namorada que não 
quer mais nada com 
ela. Marcelo fala 
para Luisa que sente 
ciúmes de OTTO. 

Abismo de Paixão
Augusto diz a Elisa 

que ainda que ela não 
tenha seu sangue, a 
criou como se fosse 
sua fi lha e não quer 
que ela vá embora. 
Elisa diz que a casa 
deixou de ser dela 
quando sua mãe 
morreu e pede ao 
padrinho se ele pode 
recebê-la em sua casa 
junto com Dolores e 
Horácio. 

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

virgem

Começará neste dia 
com algumas difi cul-
dades, porém poderá 
enfrentar todas de uma 
forma muito mais forte e 
energética pelo que vem 
ocorrendo em Marte.

Apresentará uma 
moral não tão em alta 
quanto costumar estar, 
pois Urano irá lhe 
afastar de sua forte au-
toestima. Não obstante 
o elemento fogo lhe 
trará à tona sua incrível 
capacidade de tomar 
decisões.

Pouca fala tende a ser 
o caminho para angariar 
admirações, sua capa-
cidade de ser sucinto 
e demonstrar o que 
quer de forma simples 
tem de ser enaltecida. 
Na sua habilidade de 
se comunicar é que 
encontrará forças em 
Mercúrio.

Utilizar a praticidade 
estará mais fácil neste 
momento isso porque 
Mercúrio, seu planeta 
regente, lhe impulsio-
nará cada vez mais. 
Deixe-se levar por esta 
boa energia que irá lhe 
circundar neste adorável 
período.

Se mostrará mais apto 
para novas amizades, 
fl orescendo desta forma 
dentro de si uma ener-
gia marcante e condicio-
nada aos bons fl uídos 
venusianos. Pode ser 
difícil conseguir manter 
este status devido a 
algumas inquietações 
de outrora.

Necessita fazer algo 
um pouco a mais do 
que você imaginava, 
muito por causa do 
planeta Urano neste dia 
diferenciado. Já o pla-
neta Netuno alimentará 
um tipo de pensamento 
diferente daquilo que 
você imaginava.

Muito amor estará 
envolvido neste dia para 
você evoluir e ir além 
das coisas mais óbvias 
e previsíveis do seu dia 
no amor. Do planeta 
Júpiter virá uma espécie 
de onda dominante que 
irá mudar o curso da 
sua vida.

áries libra

escorpião

aquário

peixes

gêmeos

leão

Nesta atual fase mos-
trará pouca habilidade 
para se transformar, 
se adaptar a novos 
meios, pois Vênus 
seu planeta em exílio 
será aterrador neste 
sentido. O seu sentido 
de percepção deve ser 
mais instigado.

Passará um dia mais 
sereno e tranquilo 
do que o habitual, e 
isto signifi ca que o 
elemento fogo estará 
ativamente infl uencian-
do de forma mais forte 
que mercúrio.

sagitário

Trabalhar parece ser 
algo inerente a este 
signo, porém será ainda 
mais enaltecido neste 
dia, fazendo com que 
consiga obter melhores 
resultados. Marte será o 
planeta chave para esta 
realização.

capricórnio

Sentimento que 
outrora fora obliterado 
irá reverter-se em emo-
ções positivas. Haverá 
apenas algumas ressal-
vas gerando possíveis 
instabilidades. Durante 
parte deste período 
Marte tentará colocá-lo 
em queda.

câncer

Sentirá o torso con-
traído devido a grande 
irritação e desconforto, 
que pode ser fruto de 
stress, este tem causa 
na inação do elemen-
to terra para com os 
taurinos. 

touro
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Anuncie no

11 95127-3215

Venda seu peixe

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. 

ABELA  
 PROMOÇÃO

5084-1909 

1 GAROTA    R$30
2 GAROTAS R$60

Lindas garotas!!
Fogosas, completas
e liberais,prazer total 

Mt.V.Mariana

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 

AGÊNCIA
ABSOLUTA

NÃO FIQUE SÓ!

Namoro, 
aventura,

casais e GLS

(11) 3477-0556

(11) 2217-6809

Atendente Nanda

casais e GLS

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. 

Bianca mestiça 
japonesa

Local 
próximo 

ao
metrô 
Saúde. 

Fotos e
informações no

5677-4027
(11) 97975-8959

·Relação de emprego e 
contrato de trabalho;

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

de trabalho.
INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE

TRABALHO OU DOENÇA OCUPACIONAL

www.advocaciacainelli.com.br

(11) 94077-0091

Drº Rodrigo da Silva Cainelli
OAB/SP 357-444

ADVOGADO TRABALHISTA

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 

VENDE-SE FLAT
Apartamento de 35mts²

na Cerqueira César.
Próximo Av. Paulista,

Shopping Frei Caneca,
Hospital Sírio Libanês.

Creci SP 191933f

EXCELENTE 
OPORTUNIDADE!

98610-9029

Completa e liberal.
      

AC. CARTÕES

JUJU 
GOSTOSA

97473-3417
MT.ANHANGABAÚ

O r l  s e m  c a p a
Sem pressa, s/frescura

+ 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

     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.
ATENÇÃO NÃO
ME CONFUNDA 
COM OUTRAS!!!

Mãe Dalva com 
mais de 40 anos de 
experiência, garante 

trazer a pessoa
amada de 3 a 21 dias 

por mais difícil
que seja.

Faz forte amarração 
p/ o amor, CURA
DE IMPOTÊNCIA

SEXUAL, faz e
desfaz qualquer tipo 
de trabalho sérios.

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

seu resultado.

2082-1367
95485-3423

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

LOTEAMENTO DE CHÁCARAS
Rod. Castello Branco 

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

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

SEMIJÓIAS

PABX: 5583-2905
                 94745-7749

EM CONSIGNAÇÃO 
FOLHEADOS A 
OURO E PRATA
SÓ PAGA O QUE VENDER.
ATÉ 50% DE COMISSÃO

AUMENTE SUA RENDA REVENDENDO 
DIRETO DA FÁBRICA

ENTREGAMOS EM 
DOMICÍLIO

                 94745-7749

      
      Tudo s/pressa e s/frescura. Ativa
      Pass. At. hot/mot. e  no meu local

 SHEILA COROA

96902-0080

 AV.CORIFEU - JAGUARÉ

           CARINHOSA

  . 

 Ac. cartões
     Venha relaxar comigo, c/discrição.

2649-7641

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

 OFERECE-SE 

 PASSO SUA ROUPA 

 R$100,00 tratar com 

Sueli. F:(11)5012-8149 

(11)96450-9510. 

 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 

 CASA EM MAIRIPORÃ 
 Próx a diviza, terreno 
620m², próx. ao asfalto, 
rua iluminada, 2 dorms, 
2 wc, sala e cozinha. 
R$230Mil F:2404-1430/ 
99730-0649 

 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  

 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 

 OURO/VELHO/MOEDAS 
VELHAS 
 C o m p r a / V e n d a /
Conserta. F: 3255-
2272/99986-8823 Es-
pinely 

 VENDO PAPELARIA E UL-
TILIDADE DOMÉSTICAS 
 Passo ponto Santa 
Terezinha. Bastantes 
escolas com moradia, 
bastante estoque. Ve-
nha conhecer. F:98659-
1298 

 SERVIÇOS 
BELEZA & ESTÉTICA

ESOTERISMO

IND. PROFISSIONAL

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 

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

 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 

     

   

DIVERSOS
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Prefeitura de SP inaugura Árvore de 
Natal de 42 m de altura no Ibirapuera

A Prefeitura de São Paulo 
inaugurou neste sábado (30) 
a tradicional Árvore de Natal 
do Parque Ibirapuera e o es-
petáculo da Fonte Luminosa 
com a presença de um gran-
de público. A cerimônia con-
tou com a apresentação de 
coral e da cantora Paula Lima.

O projeto é uma parceria 
entre a Prefeitura, Cartão Elo, 
Coca-Cola FEMSA Brasil e 
Coca-Cola Brasil. Este ano, 
a Árvore de Natal inova já a 
partir da decoração: ela é en-
volvida por 21 laços forrados 

por veludo. 
As lâmpadas das versões 

anteriores foram suprimidas. 
A iluminação de sua superfí-
cie é obtida a partir de efeitos 
luminotécnicos projetados a 
partir de três pontos distin-
tos do parque, provocando 
diversas nuances, enquanto 
“lavam” sua superfície.

Com 13,30 metros de di-
âmetro, a árvore tem 42 m 
de altura, no total. A estrela 
no seu topo tem 7 metros de 
altura. O equipamento é com-
plementado pelas caravanas 

que integram o projeto Na-
talino da Coca-Cola, parceira 
da Secretaria do Verde e do 
Meio Ambiente. 

As caravanas iluminadas 
são compostas por oito ca-
minhões com 13 metros de 
comprimento, decorados 
com cerca de 3.700 garrafas 
PET de diferentes tamanhos 
que são iluminadas por man-
gueiras de LED.

A caravana visitará o local 
(na entrada do portão 10 do 
Ibirapuera) nos fi ns de sema-
na, entre as 21h e 22h. A ár-

vore permanecerá no parque 
até 6 de janeiro.

O espetáculo da fonte lu-
minosa repete o sucesso dos 
anos anteriores, mesclando o 
jogo de imagens sobre a cor-
tina criada a partir da “dança” 
das águas, em sintonia com 
uma trilha sonora especial. 
Esse e um jogo cenográfi co 
que, se é previsível, ainda 
assim impressiona: o acen-
dimento de todas as árvores 
ao redor do lago, por meio de 
lâmpadas de LED.

O diferencial deste ano é 

a introdução de uma área 
reservada aos defi cientes 
físicos, com audiodescrição 
e tradução na linguagem de 
libras.

 SERVIÇO
Fonte Elo Ibirapuera
Apresentações de Natal: 

diariamente, em três sessões: 
às 20h, 20h30 e 21h

Modo Ornamental: a fonte 
funciona em modo ornamen-
tal todos os dias, de 2ª a 6ª, 
das 9h às 12h e das 14h às 
17h. Sábados e domingos, 
das 09h às 12h e das 14h às 

18h.
Local: Parque Ibirapuera – 

Avenida Pedro Álvares Ca-
bral, s/nº

Árvore de Natal
Exibição: de 1º/12/2019 a 

6/01/2020
Caravana: aos sábados e 

domingos, às 20h, em frente 
à árvore

Coral Natalino
Datas: dias 30/11, 07/12 e 

14/12
Horário: 20h
Duração: 20 minutos cada 

espetáculo

Fãs reagem ao cancelamento do show 
de Shawn Mendes, que lamenta em notaTati Minerato é a nova musa da Águia de Ouro em SP

A beldade Tati Minerato 
vai voltar a desfi lar no sam-
bódromo do Anhembi no 
carnaval 2020 como musa 
da escola de samba Águia 
de Ouro. O anúncio ofi cial 
aconteceu nesse domingo 
(1º), durante evento na esco-
la do bairro da Barra Funda, 
zona oeste de São Paulo.

“Eu estou muito, muito feliz. 
A sensação é de ‘o bom fi lho 
a casa torna’. Eu sou paulista, 
minhas raízes são aqui, sem-
pre desfi lei no carnaval de 
São Paulo, então fi co muito 
feliz de pisar no Anhembi no-
vamente”, disse ela ao G1.

Aos 31 anos, a ex-rainha 
de bateria da Gaviões da 
Fiel foi destituída do cargo 
em 2019 após se envolver 
em uma confusão com ou-

tra musa, Renata Taruel, du-
rante um ensaio da escola 
de samba. De acordo com 
Tati, o convite para reforçar 
o time de musas da Águia 

de Ouro partiu do presiden-
te, Sidnei Carriuolo. “Tenho 
muitos amigos na Águia, 
então aceitei de pronto esse 
super convite. Sempre ad-

mirei muito a escola e fui fã 
da bateria do mestre Juca, 
do presidente e da comuni-
dade. A escola sempre veio 
muito rica e bonita”.

Shawn Mendes teve de 
cancelar o segundo show 
que faria na capital paulista 
na noite deste sábado, 30, 
no Allianz Parque, devido a 
recomendações médicas. 
Em um comunicado divul-
gado nas redes sociais do 
cantor, ele afi rma que acor-
dou sentindo-se doente. 
Ao consultar um especialis-
ta, o artista foi diagnostica-
do com laringite e sinusite, 
o que provocou inchaço 
nas cordas vocais.

Shawn Mendes afi rmou 
que, segundo o médico, 
ele não poderia subir ao 
palco neste sábado e ou 
poderia prejudicar ainda 
mais a voz. Após a divulga-
ção do cancelamento, os 

fãs do cantor foram às re-
des sociais para comentar 
o fato; alguns demonstra-
ram revolta. Muitos fãs que 
aguardavam havia horas a 
abertura dos portões em 
frente ao estádio choraram 
com a notícia do cancela-
mento.
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