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São Paulo ganha 15 
novos ônibus
elétricos nas ruas

Prefeitura intensifi ca
fi scalização de vagas
especiais na capital

Operação da polícia 
em Heliópolis deixa
um homem morto
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A Assembleia Legislativa de São Paulo, que tem canal de TV, site e é ativa nas redes sociais, vai contratar uma agência de 
propaganda para divulgar publicidade institucional em veículos de comunicação. A licitação, inédita, está aberta

Assembleia de SP prevê gastar
R$ 30 milhões com publicidade
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Protesto pede ‘justiça’ pelas  
nove mortes em Paraisópolis
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UNIÃO: Em apenas um ano, o número de casamentos gays no Brasil teve 
um aumento de 61%, conforme estatísticas divulgadas pelo IBGE  Pág. 08
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[ Cena do dia ]

 Grades na 25

Grades foram colocadas no entorno da Rua 25 de Março, no Centro 
da capital paulista, para fechar o acesso de veículos e, assim, garantir 
mais comodidade aos consumidores neste período de Natal
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Deu sorte hoje?
Mega Sena

Concurso n° 2213
04/12/2019
05 - 07 - 10 - 32 - 46 - 60

 
Lotofácil

Concurso n° 1899
04/12/2019 
01 - 03 - 05 - 06 - 09
10 - 11 - 14 - 15 - 16
17 - 18 - 19 - 20 - 23

Lotomania
Concurso n° 2027 
03/12/2019
12 - 15 - 22 - 24 - 27
28 - 30 - 31 - 33 - 37
49 - 59 - 65 - 69 - 70
76 - 86 - 87 - 95 - 99

Dupla Sena
Concurso n° 2019
03/12/2019 
Primeiro sorteio 
08 - 19 - 29 - 39 - 40 - 41
Segundo sorteio
03 - 08 - 30 - 33 - 37 - 42

Federal
Extração n° 05446
04/12/2019

Prêmios Principais
Prêmio Bilhete  Valor (R$)
1º   048754        500.000,00
2º  013916            27.000,00
3º  024005         24.000,00
4º  037963           19.000,00
5º  093484           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   

Pacote de Moro tem
aprovação na Câmara

Após dez meses de nego-
ciações, a Câmara aprovou 
nesta quarta-feira, 4, por 
409 votos a favor, 9 contra e 
2 abstenções, o pacote anti-
crime do ministro da Justiça, 
Sergio Moro, desidratado e 
sem as principais propostas 
apresentadas em fevereiro 
pelo ex-juiz da Lava Jato.

 A votação é uma derro-
ta para Moro. Dois pontos 
considerados cruciais - a 
prisão após condenação 
em segunda instância e o 
trecho que ampliava o ex-
cludente de ilicitude, trata-
do por políticos como licen-
ça para matar - não foram 
aprovados.

A Assembleia Legislativa de 
São Paulo, que tem canal de TV, 
site e é ativa nas redes sociais, 
vai contratar uma agência de 
propaganda para divulgar publi-
cidade institucional em veículos 
de comunicação. A licitação, iné-
dita, está aberta há uma semana 
e tem custo de R$ 30 milhões. O 
processo deve terminar em feve-
reiro e a proposta não depende 
da aprovação em plenário.

O contrato tem prazo de vigên-
cia de 15 meses, segundo do edi-
tal. Os recursos viriam do Fundo 
Especial de Despesas, da própria 
Alesp (que tem como fonte de 
recursos receitas próprias, como 
locação de espaços), e a vence-
dora da licitação seria a empresa 
que apresentasse a melhor técni-
ca, não o melhor preço. 

Uma subcomissão será defi -
nida por sorteio em janeiro para 
escolher a agência.

A Alesp já tem um contrato 
de comunicação social vigente 
até 2022, ao custo de R$ 14,6 
milhões, assinado em novembro 
de 2018. A responsável é a Fun-
dação para Desenvolvimento das 
Artes e Comunicação (Fundac), 
entidade privada especializada 
na comunicação institucional de 
órgãos públicos. Esse contrato é 
que mantém em operação a TV 
Alesp.

O presidente da Casa, Cauê 
Macris (PSDB), foi procurado para 
comentar, mas não deu entrevis-
ta. Em nota, a Alesp afi rmou que 
a contratação "tem objetivo de 
melhorar o diálogo com a socie-
dade".

Alesp quer fazer propaganda de
ações na TV por R$ 30 milhões

A Justiça Federal decidiu 
nesta quarta-feira, 4, absolver 
os ex-presidentes Luiz Inácio 
Lula da Silva e Dilma Rousse-
� , os ex-ministros Antonio Pa-
locci e Guido Mantega e o ex-
-tesoureiro do PT João Vaccari 
Neto no caso que fi cou conhe-
cido como "quadrilhão do PT". 
Os cinco viraram réus por or-
ganização criminosa, mas aca-
baram absolvidos por decisão 
do juiz federal Marcus Vinicius 
Reis Bastos.

Ao apresentar a denúncia 
em setembro de 2017, o então 
procurador-geral da Repúbli-
ca, Rodrigo Janot, alegou que 
pelo menos desde meados de 
2002 até 12 de maio de 2016, 

os denunciados "integraram e 
estruturaram uma organização 
criminosa com atuação duran-
te o período em que Lula e Dil-
ma Rousse�  sucessivamente 
titularizaram a Presidência da 
República, para cometimento 
de uma miríade de delitos, em 
especial contra a administra-
ção pública em geral".

De acordo com a Procurado-
ria-Geral da República (PGR), o 
esquema de corrupção insta-
lado na Petrobras, no Banco 
Nacional de Desenvolvimento 
(BNDES) e no Ministério do 
Planejamento permitiu que 
os políticos denunciados re-
cebessem a título de propina 
pelo menos R$ 1,48 bilhão. 

Justiça absolve Lula, Dilma, Palocci 
e Mantega no 'quadrilhão do PT'
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A Secretaria Municipal de 
Mobilidade e Transporte 
(SMT), por meio da Com-
panhia de Engenharia de 
Tráfego (CET), em parceria 
com a Secretaria Municipal 
da Pessoa com Defi ciên-
cia (SMPED), vai promover 
a realização de blitze que 
visam verifi car se os moto-
ristas estão respeitando as 
vagas reservadas para ido-
sos e pessoas com defi ci-
ência em estabelecimentos 
privados na cidade de São 
Paulo. A ação vai ocorrer de 
4 a 22 de dezembro, perí-
odo que antecede o Natal.

A fi scalização em esta-
belecimentos privados co-
meçou em 1º de setembro 
de 2017, e vem acontecen-
do de forma contínua em 
shoppings e supermerca-
dos que se adequaram à 
sinalização correta para as 
vagas especiais, cumprin-
do as regras do Manual de 
Sinalização da CET. 

De acordo com resolu-
ções do Conselho Nacional 

de Trânsito (CONTRAN), os 
estabelecimentos particu-
lares devem destinar 5% 
das vagas existentes para 
os idosos e 2% para as 
pessoas com defi ciência. 
A regularização das vagas 
deve ser realizada confor-
me o Manual de Sinaliza-

ção da CET (disponível no 
site www.cetsp.com.br).

Para utilização das vagas 
especiais, os idosos e defi -
cientes devem possuir um 
cartão de estacionamento 
nominal específi co e, ao es-
tacionar, deixá-lo em local 
visível no painel do veículo. 

O desrespeito à lei resulta 
em multa de R$ 293,47 e 
sete pontos na carteira de 
motorista. Para denunciar 
o uso irregular da vaga, o 
cidadão ou a administração 
do estabelecimento poderá 
acionar a CET por meio da 
central SP 156.

A Prefeitura de São Pau-
lo, por meio da Secretaria 
de Mobilidade e Trans-
portes, estendeu bandei-
ras brancas em locais de 
destaque da cidade para 
chamar a atenção da po-
pulação sobre os dados 
alarmantes no trânsito da 
cidade. 

A primeira delas foi ins-
talada na sede da Pre-
feitura, no último dia 29, 
para marcar o lançamento 
da campanha “Hoje Não: 
um Movimento pela Vida 
Segura no Trânsito”.

O Theatro Municipal, na 
região central, o Obelisco 
do Ibirapuera, e a estátua 
do Borba Gato, em San-
to Amaro, receberam as 
bandeiras nesta quarta-
-feira (4). 

Os monumentos esco-
lhidos estão em pontos 
estratégicos da cidade, 
que podem ser vistos com 
facilidade pelas pessoas.

“A instalação de bandei-
ras brancas foi uma das 

formas de levar para a po-
pulação uma mensagem 
de que é preciso transitar 
pela cidade de forma mais 
gentil, para coibir exces-
sos e evitar acidentes”, 
explica o secretário Edson 
Caram.

A iniciativa faz parte de 
um movimento para cons-
cientização da população 
sobre a responsabilidade 
de cada um para que a 
cidade possa ter um trân-
sito mais seguro. O obje-
tivo é mobilizar e engajar 

a população nos esforços 
para a redução do núme-
ro de mortes e acidentes 
no trânsito. Ao longo de 
2018, a capital paulista 
registrou 828 ocorrências 
fatais, que vitimaram 849 
pessoas.

Depois de quase um mês 
de turbulências e oscila-
ções, a Bolsa de São Paulo 
encerrou acima de 110 mil 
pontos pela primeira vez 
na história. O índice Ibo-
vespa, da B3, fechou esta 
quarta-feira (4) aos 110.063 
pontos, com alta de 1,02%. 
A última vez que o indica-
dor tinha fechado em nível 
recorde tinha sido em 7 de 
novembro, quando atingiu 
109.581 pontos.

Desde o leilão do exce-
dente da cessão onerosa 
da Petrobras, no qual o 
governo não conseguiu 

vender dois campos, o 
Ibovespa passou a acu-
mular quedas. Em 19 de 
novembro, o índice fechou 
em 105.864 pontos. Na se-
mana passada, o indicador 
voltou a subir, com alguns 
dias de pequenas quedas.

No mercado de câmbio, 
o dólar comercial fechou 
o dia vendido a R$ 4,202, 
com queda de R$ 0,004 
(-0,09%). Esse foi o terceiro 
dia seguido de queda da 
moeda norte-americana, 
que acumula baixas depois 
de fechar em R$ 4,241 na 
última sexta-feira (29).

Bandeiras brancas da capital chamam
atenção sobre as mortes no trânsito

Bolsa de São Paulo fecha acima de 
110 mil pontos pela primeira vez
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Prefeitura intensifi ca fi scalização 
de vagas especiais em shoppings

A cidade de São Pau-
lo tem três novos no-
mes escolhidos para 
comandar as secreta-
rias municipais de Co-
municação, Tecnologia 
e Inovação e Direitos 
Humanos. 

As trocas no primei-
ro escalão do governo 
do prefeito paulistano 
Bruno Covas (PSDB) fo-
ram anunciadas nesta 
quarta-feira (4). Marco 
Antonio Sabino deixa 
a secretaria de Comu-
nicação e assume no 
lugar dele Marcos Vi-
nicius Sinval, ex-secre-
tário de Comunicação 
dos ex-prefeitos Gilber-
to Kassab (PSDB) e de 
José Serra (PSDB).

Daniel Annenberg 
deixa a Secretaria de 
Inovação e Tecnolo-
gia. Entra no lugar dele 
Juan Quiroz, que já es-
tava na Prefeitura de 
São Paulo, no cargo de 

presidente da SP Negó-
cios.

Também assume na 
semana que vem a Se-
cretaria de Direitos Hu-
manos a jornalista Clau-
dia Carletto.

A secretaria vinha 
sendo comandada de 
forma interina por Be-
renice Gianella, que é 
secretária de Assistên-
cia Social e acumulava 
os dois cargos há cerca 
de 3 meses.

A Prefeitura de São 
Paulo ainda informou 
que as mudanças de 
carga são normais. 
Oficialmente ninguém 
confirma que as trocas 
têm a ver com alianças 
para as eleições do ano 
que vem. 

Bruno Covas tam-
bém não confirma que 
o caso de Paraisópolis 
tenha influenciado na 
mudança na secretaria 
de Direitos Humanos.

Covas realiza troca de 
secretários do 1º escalão 
do seu governo na cidade
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CAMPEÃO
Há 20 anos a RedeTV! vibra com 
você nas transmissões esportivas.
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Moradores de Paraisópo-
lis, na zona sul da capital 
paulista, fi zeram protesto 
na tarde desta quarta-feira 
(4) para pedir justiça para as 
nove pessoas que morre-
ram pisoteadas após ação 
da PM durante um baile 
funk no último domingo (1º), 
informou o G1. Eles come-

çaram o ato na Rua Ernest 
Renan, na comunidade, e 
caminham para o Palácio 
dos Bandeirantes, sede do 
governo estadual, também 
na zona sul.

O grupo carrega cartazes 
e grita: “Justiça! Justiça!”. Os 
manifestantes seguem em 
caminhada pela região até 

a Avenida Giovani Gronchi, 
sentido Palácio dos Ban-
deirantes, sede do governo 
do Estado de São Paulo. A 
manifestação é pacífi ca. Ao 
mesmo tempo, outro grupo 
realiza um protesto na Rua 
Líbero Badaró, em frente ao 
prédio da Secretaria da Se-
gurança Pública.

Em marcha, moradores pedem justiça
pelas 9 mortos durante ação da polícia

Um homem, de 34 anos 
de idade, foi morto no 
último domingo (1º), em 
Heliópolis, em operação 
semelhante à realizada 
em Paraisópolis, em que 
nove jovens morreram 
pisoteados durante uma 
ação da Polícia Militar de 
São Paulo.

A PM sustenta que o ho-
mem fugiu após ser abor-
dado pelos agentes des-
tacados para a missão na 
comunidade, localizada 
na zona sul da cidade, a 
cerca de 20 quilômetros 
de Paraisópolis. 

A versão é de que um 
confronto se iniciou após 
ele abrir fogo. A ocorrên-
cia foi registrada na Rua 
Pacifi cador.

Em nota, a corporação 
informou que mobilizou, 
naquele fi nal de semana, 
equipes para compare-
cer a bailes funk em 251 
pontos distribuídos por 
toda a capital, no que 
chamou de Operação 

Pancadão. A PM disse 
que garantiu “a tranqui-
lidade pública e paz so-
cial dos moradores da 
região” e que “na gran-
de maioria dos pontos a 
operação foi um sucesso 
com a ocupação pacífi -
ca”.

“Em outros [pontos], os 
organizadores migraram 
o evento para local diver-
so do pré-agendado sur-
preendendo os morado-
res, causando transtorno 
dos mais diversos, prin-
cipalmente do sossego 
e cerceando a liberdade 

de ir e vir”, acrescenta a 
PM no comunicado.

Desde a noite desta 
terça-feira (3), circularam 
nas redes sociais vídeos 
denunciando abusos co-
metidos por policiais mi-
litares em operações. Em 
um deles, que teria sido 
gravado em Paraisópolis, 
a câmera foca diversos 
agentes fardados e ao 
fundo escuta-se o som 
do que parecem ser dis-
paros de armas de fogo, 
e um grito ameaçando os 
presentes: “Vai morrer! 
Vai morrer todo mundo!”.

Homem morre em operação da PM 
de São Paulo na favela de Heliópolis

O ministro da Justiça e 
Segurança Pública, Sér-
gio Moro, atribuiu a um 
“erro operacional grave” 
da Polícia Militar de São 
Paulo as nove mortes em 
Paraisópolis, zona sul de 
São Paulo, na madrugada 
do domingo, 1ª, em seu pri-
meiro comentário sobre o 
assunto.

“Nesse caso em São 
Paulo, com todo respeito 
à Polícia Militar do Estado 
de São Paulo, realmente é 
uma corporação de qua-
lidade, elogiada no país 
inteiro, aparentemente 
houve lá um excesso, um 
erro operacional grave 
que resultou na morte de 
algumas pessoas. Mas em 
nenhum momento ali exis-
te uma situação de legíti-
ma defesa”, disse Moro.

Nove pessoas morreram 
pisoteadas e 12 fi caram fe-
ridas durante tumulto após 
ação da Polícia Militar em 
baile funk na comunidade 

de Paraisópolis, zona sul 
de São Paulo, na madruga-
da deste domingo, 1º.

A corporação afi rmou 
que os agentes de segu-

rança perseguiam dois 
suspeitos em uma moto, 
quando entraram no local 
da festa, que reuniu cerca 
de 5 mil pessoas. O gover-

nador de São Paulo, João 
Doria (PSDB), chamou o 
caso de “incidente triste” 
e disse transmitir aos fa-
miliares dos nove jovens 

mortos sua “solidarieda-
de”. Moradores, em relatos 
e vídeos, acusam os PMs 
de agir com truculência.

Moro procurou também 

rebater críticas publicadas 
na imprensa e nas redes 
sociais, por especialistas 
do setor de segurança pú-
blica e defensores de di-
reitos humanos, de que a 
ação policial pode ter sido 
feita sob infl uência da pro-
postas legislativas que en-
caminhou ao Congresso 
em fevereiro para ampliar 
a “excludente de ilicitude” 
- o conjunto de situações 
em que essa norma jurídi-
ca poderia livrar de pena o 
autor de uma morte.

Moro acrescentou que, 
tanto no caso de Paraisó-
polis, como no assassinato 
a tiro da menina Ágatha 
Felix no Rio de Janeiro, 
não se poderia aplicar a 
chamada excludente de 
ilicitude - inocentar uma 
pessoa por uma morte que 
causou. “São situações 
que não se aplicariam à 
proposta de excludente 
de ilicitude colocada no 
pacote anticrime.”

Aparentemente houve erro operacional 
grave, afi rma Moro sobre Paraisópolis
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Quinze novos ônibus elé-
tricos já estão circulando 
pela linha 6030/10 Unisa-
-Campus1/ Terminal Santo 
Amaro, na zona sul. Os veí-
culos da empresa Transwol-
�  Transportes e Turismo são 
equipados com a tecnologia 
NFC (sigla do inglês Near 
Field Communication), que 
permite o pagamento digital 
da tarifa por meio de cartões 
de débito ou crédito, smar-
tphones e smartwatches.

A Prefeitura, por meio da 
Secretaria de Mobilidade e 
Transportes, seguiu duas 
exigências importantes da 
administração municipal: a 
origem da eletricidade de-
veria vir de uma fonte de 
energia limpa (neste caso, 
é captada de uma fazenda 
solar no interior) e o cus-
to deveria ser compatível 
com o do diesel usado nos 
ônibus. 

Os ônibus conseguem 
rodar até 250 km com ape-
nas uma recarga, pratica-
mente o percurso utilizado 
ao longo de todo o dia, 

retornando à garagem so-
mente à noite. Os modelos 
totalmente elétricos, BYD 
D9W, são movidos a ba-
teria e possuem área para 
cadeira de rodas, rampa 
de acesso, piso baixo, Wi-
-Fi, USB e ar-condicionado.

A iniciativa pode ser en-
xergada como um caminho 
tomado pela Prefeitura de 
São Paulo para mudar a 
situação apresentada pela 
ONU (Organização das Na-
ções Unidas). A entidade 
afi rma que, se não forem 

tomadas iniciativas ime-
diatas, a temperatura no 
mundo pode subir de 3 a 
5 graus Celsius. Esse valor 
é bem maior do que o per-
centual de 1,5º C proposto 
pelo Acordo de Paris, do 
qual o Brasil é signatário.

A vacina contra sarampo 
segue disponível nos postos 
de saúde, para aplicação em 
pessoas com idade entre 6 
meses e 59 anos ainda não 
imunizados contra a doen-
ça. É importante que a popu-
lação compareça aos pos-
tos preferencialmente com 
a carteirinha de vacinação 
para que um profi ssional 
verifi que a necessidade de 
aplicação da dose da vacina 
tríplice viral (protege contra 
sarampo, rubéola e caxum-
ba), conforme a indicação 
do profi ssional de saúde.

A vacina é contraindicada 
para pessoas imunodepri-
midas e gestantes. Pessoas 
nascidas antes de 1960, na 
sua maioria, já tiveram a do-
ença na infância e possuem 
imunidade (proteção) por 
toda a vida, não necessitan-
do ser vacinadas, conforme 
diretriz do Ministério da 
Saúde.

As pessoas que tiverem 
dúvidas quanto à imuniza-
ção adequada devem pro-
curar um posto, com a car-
teira vacinal em mãos, para 
que um profi ssional de saú-

de verifi que a necessidade 
de aplicação, que ocorrerá 
de forma “seletiva”, ou seja, 
apenas em quem tiver algu-
ma pendência.

O Programa Estadual 
de Imunização prevê que 
crianças e adultos, com ida-
de entre um ano a 29 anos, 
devem ter duas doses da 
vacina contra o sarampo 
no calendário. Acima desta 
faixa, até 59 anos, é preciso 
ter uma dose. Não há indi-
cação para pessoas com 
mais de 60 anos, pois esse 
público potencialmente 
teve contato com o vírus, 
no passado. Os municípios 
devem ainda seguir reali-
zando ações de bloqueio 
diante da notifi cação de ca-
sos da doença.

Na última campanha, 
foram vacinadas 400 mil 
crianças na faixa de 6 me-
ses a menores de cinco 
anos de idade, na primeira 
fase da campanha, e 83,4 
mil jovens de 20 a 29 anos, 
na segunda fase.

Vacina contra sarampo está disponível 
para pessoas entre 6 meses e 59 anos
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Quinze novos ônibus elétricos entram 
em circulação na cidade de São Paulo

Será realizado nesta 
quinta-feira (5) processo se-
letivo para 60 vagas tempo-
rárias para o cargo de ope-
rador de vendas e serviços. 
A ação é uma parceria das 
secretarias de Desenvolvi-
mento Econômico e Traba-
lho e de Direitos Humanos 
e Cidadania da Prefeitura 
de São Paulo. As vagas são 
exclusivas para refugiados, 
idosos, mulheres e homens 
trans e a seleção será feita 
pelos técnicos do Cate – 
Centro de Apoio ao Traba-
lho e Empreendedorismo.

As oportunidades são 
para uma rede de loja de 
vestuário e não será exigi-
do dos candidatos experi-
ência na área de vendas, 
mas é preciso ter ensino 
médio completo. O salá-
rio é de R$ 6,39 por hora 
e o trabalho temporário 
será desenvolvido entre 
os dias 11 e 24 de dezem-
bro, com horário de tra-
balho das 13h às 22h em 

sistema de escala.
Os candidatos que pas-

sarem no processo seletivo 
irão trabalhar em shoppin-
gs da Zona  Sul da capital 
e terão acesso a vale trans-
porte oferecido pela em-
presa. Para quem deseja 
participar do processo bas-
ta comparecer na avenida 
São João, 473 – 8º andar 
e apresentar documentos 
como RG, CPF, número do 
PIS e carteira de trabalho. 
Aos candidatos que são 
refugiados é necessário 
apresentar também os do-
cumentos pessoais como o 
RNE (Registro Nacional de 
Estrangeiro).

Serviço
Processo Seletivo – 60 

vagas
Quando: 5 de dezembro 

– quinta-feira
Onde: Galeria Olido
Endereço: Avenida São 

João, 473 – 8º andar - Cen-
tro

Horário: 9h às 16h

Prefeitura de SP promove 
processo seletivo para 
60 vagas temporárias
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O presidente Jair Bolsona-
ro disse nesta quarta-feira, 
4, que, por enquanto, não há 
intenção de formar uma cha-
pa para a disputa presidencial 
em 2022 com o ministro da 
Justiça e Segurança Pública, 
Sergio Moro, como vice.

“Por enquanto estou casado 
com Mourão (atual vice-presi-
dente). Sou sem amante”, dis-
se Bolsonaro. O presidente, 
no entanto, fez diversos elo-
gios ao ministro e ex-juiz fe-
deral. “O Moro está indo bem 
para caramba também na 
parte política”, afi rmou. “Está 
aprendendo, está fi cando um 
hábil político.”

Articulador político do Pa-
lácio do Planalto, o ministro-
-chefe da Secretaria de Go-

verno, Luiz Eduardo Ramos, 
avaliou em entrevista ao jornal 
O Estado de S. Paulo que uma 
dobradinha entre Bolsonaro e 
Moro seria imbatível na dispu-
ta de 2022. 

“Eu falei para o presidente 
que, se hoje ele fosse tentar a 
reeleição, com Moro de vice, 
ganhava no primeiro turno, 
disparado”, afi rmou Ramos, 
sem mencionar o atual vice, 
Hamilton Mourão.

O general ponderou que 
Bolsonaro não enxerga essa 
possibilidade. “Ele não vê 
nada disso.”

Moro enfrenta resistências 
para emplacar o pacote anti-
crime no Congresso Nacional 
e é alvo de questionamentos 
no mundo político, mas ainda 

mantém a popularidade e foi 
aplaudido em pé na última se-
mana em show do cantor Ro-
berto Carlos, em Curitiba.

As declarações de Bolsona-
ro foram feitas em frente ao 
Palácio da Alvorada. O pre-
sidente ainda tentou desviar 
de perguntas sobre possível 
chapa com Moro: “Não quero 
saber de política. É um saco 
a minha vida, cara. Falar para 
2022... Eu chego em casa 
igual a um zumbi”.

Bolsonaro chegou a convi-
dar, ironicamente, um jorna-
lista para compor a chapa na 
próxima disputa presidencial. 
“Se bem que eu jamais teria 
um vice barbudo”, completou 
Bolsonaro, arrancando risos 
de seus apoiadores.

O advogado Roberto 
Oliveira e o dentista Pau-
lo Trajano estão juntos há 
sete anos e meio; há qua-
tro, vivem juntos em Itu-
verava, no interior de São 
Paulo. A ideia inicial dos 
dois era se casar somente 
em 2020, mas, quando o 
cenário eleitoral de 2018 
passou a desenhar a vitó-
ria do então candidato a 
presidente Jair Bolsonaro, 
eles se sentiram forçados a 
antecipar os planos.

O casamento entre Tra-
jano e Oliveira foi um dos 
9.520 registrados no ano 
passado entre pessoas do 
mesmo sexo. 

Em termos absolutos, a 
quantidade não é muito 
alta, mas representa um 
crescimento signifi cativo 
de 61,7% em apenas um 
ano - em 2017, foram 5.887. 
Os números fazem parte 
das Estatísticas de Registro 
Civil 2018, do Instituto Bra-
sileiro de Geografi a e Esta-

tística (IBGE), divulgadas na 
manhã desta quarta-feira, 
4.

Na análise de especia-
listas, o aumento conside-
rável pode ter acontecido 
porque, no ano passado, 
muitos casais gays anteci-
param o casamento, pois 
temiam alguma medida 
contrária a seus direitos ci-
vis por causa da eleição de 
Bolsonaro.

Segundo o levantamen-
to, a tendência de aumento 

se repetiu em todas as re-
giões do País. No Nordes-
te, o porcentual chegou a 
85%.

As mulheres gays puxa-
ram a tendência de alta nos 
casamentos entre pessoas 
do mesmo sexo, com um 
aumento de 64,2%. Entre 
os homens homossexuais, 
o aumento foi um pouco 
menor, de 58,3%. A idade 
média nesses casos foi de 
34 anos para os homens e 
33 anos para as mulheres.

As inscrições para o Sis-
tema de Seleção Unifi cada 
(Sisu) poderão ser feitas de 
21 a 24 de janeiro de 2020. 
O calendário do processo 
seletivo do primeiro semes-
tre do ano que vem foi di-
vulgado pelo Ministério da 
Educação (MEC) no Diário 
Ofi cial da União. 

O resultado da seleção 
será divulgado no dia 28 
de janeiro e a matrícula dos 
selecionados deverá ser 
feita de 29 de janeiro a 4 

de fevereiro. Aqueles que 
não forem selecionados 
poderão participar da lista 
de espera também entre 
os dias 29 de janeiro e 4 de 
fevereiro.

O Sisu oferece vagas em 
instituições públicas de en-
sino superior. A seleção é 
feita com base no desem-
penho no Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem). 
Para participar é preciso ter 
obtido nota acima de zero 
na redação do exame.

Casamentos gays aumentam 61% em
1 ano; Bolsonaro pode ter contribuído

Inscrições para o Sisu 
serão partir de janeiro
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‘Estou casado com Mourão e sem amante’, 
afi rma Bolsonaro sobre Moro vice em 2022

O presidente Jair Bolso-
naro disse nesta quarta-
-feira, 4, que o projeto que 
trata de mudanças nas re-
gras da Carteira Nacional 
de Habilitação (CNH) deve 
ser votado na próxima se-
mana, conforme acordo 
feito com o presidente 
da Câmara, Rodrigo Maia 
(DEM/RJ). 

Segundo Bolsonaro, a 
ideia é garantir dois pon-
tos do projeto: aumento 
da validade da habilitação 
de cinco para dez anos e 
ampliação de 20 para 40 
pontos o limite para que 
um motorista tenha a car-

teira cassada.
“Vai fazer uma ‘lipoas-

piração’ no projeto. Acho 
que será um bom projeto. 
Até me comprometi com 
ele, uma vez aprovado 
vou sancionar lá na mesa 
da Câmara”, disse Bolso-
naro. 

De acordo com Bolso-
naro, o aumento no limite 
de pontos na carteira aju-
da motoristas como de ca-
minhão, ônibus, táxi e de 
aplicativos de transporte, 
“que têm muita infração”. 
“É comum ter infração. 
(Há) pardal em tudo quan-
to é lugar”, afi rmou.

Votação sobre a nova 
pontuação da CNH deve 
ocorrer semana que vemA

rq
u

iv
o

/A
B

r



São Paulo, quinta-feira, 5 de dezembro de 2019 Para anunciar ligue: (11) 2823-0800 9

MOOCA

INCORPORAÇÃO, REALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO: FINANCIAMENTO:V IS I T E  OS DECORADOS:  RUA DR .  ALME IDA  L IMA ,  1 . 1 3 5
AC E S S E :  C U R Y. N E T/ M O O C A L I G U E :  3 0 9 0 - 2 8 7 0

CCISA 60 INCORPORAÇÃO LTDA. (CONDOMÍNIO RESIDENCIAL URBAN MOOCA 1). INCORPORAÇÃO REGISTRADA EM 09/09/2019, R.04 DA MATRÍCULA 201.381 DO 7º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE SÃO PAULO. CCISA 60 INCORPORAÇÃO LTDA. (CONDOMÍNIO RESIDENCIAL URBAN MOOCA 2). INCORPORAÇÃO REGISTRADA EM 10/09/2019, R.04 DA MATRÍCULA 201.382 DO 7º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE SÃO PAULO. PARA MAIS INFORMAÇÕES, CONSULTE A CENTRAL DE VENDAS DA CURY (CCISA 08 CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA. - CRECI 23.670-J. RESPONSÁVEL TÉCNICO: SR. GUILHERME 
DE MATTOS MARIANO - CRECI F. 081.678) – AV. BRIGADEIRO LUÍS ANTÔNIO, 1.580 – 4º ANDAR – BELA VISTA – CEP 01318-000 – SÃO PAULO – SP. AS IMAGENS APRESENTADAS NOS DESENHOS, ARTES, PERSPECTIVAS, ANÚNCIOS OU QUALQUER OUTRA FORMA DE VEICULAÇÃO SÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS, BEM COMO A REPRODUÇÃO DA VEGETAÇÃO DA MAQUETE REPRESENTA ARTISTICAMENTE A FASE ADULTA DAS ESPÉCIES. O EMPREENDIMENTO SERÁ ENTREGUE COM A VEGETAÇÃO IMPLANTADA POR MEIO DE MUDAS, CONFORME A ESPECIFICAÇÃO DO PROJETO PAISAGÍSTICO. PERSPECTIVA 
ILUSTRADA DA PLANTA, MEDIDAS LIVRES ENTRE PAREDES ESTÃO SUJEITAS A VARIAÇÕES EM DECORRÊNCIA DA EXECUÇÃO E DOS ACABAMENTOS A SEREM UTILIZADOS. MÓVEIS, OBJETOS (DE DECORAÇÃO OU NÃO), REVESTIMENTOS DE PAREDE E PISOS SÃO SUGESTÕES DECORATIVAS E NÃO INTEGRAM AS UNIDADES HABITACIONAIS FUTURAMENTE COMERCIALIZADAS (EXCETO PISOS LAMINADOS NOS DORMITÓRIOS). 1A UTILIZAÇÃO DA LAVANDERIA COLETIVA SERÁ FEITA MEDIANTE PAGAMENTO “PAY-PER-USE” DE ACORDO COM O ESTABELECIDO PELO CONDOMÍNIO. 2CONSULTE O CORRETOR 

PARA SABER AS UNIDADES EXATAS CORRESPONDENTES AOS VALORES E CONDIÇÕES DIVULGADAS. 3CONFIRA O MEMORIAL DESCRITIVO DO CLIENTE PARA MAIS INFORMAÇÕES. CONSULTE O CORRETOR SOBRE O VALOR EXATO DO BENEFÍCIO QUE A SUA RENDA E A SUA CIDADE DISPÕEM. O BENEFÍCIO MCMV ESTÁ DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº 11.977/ JUL-09. FINANCIAMENTO SUJEITO À ANÁLISE DE CADASTRO E APROVAÇÃO DE CRÉDITO PELO BANCO. VÁLIDO ATÉ 30/12/2019 OU ENQUANTO DURAREM OS ESTOQUES, SUJEITO A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO. 

A PARTIR 
DE R$ 159 MIL2

A P A R TA M E N T O S C O M P R O U ,  G A N H O U : 
PISO LAMINADO NOS QUARTOS3

PERSPECTIVA ILUSTRATIVA DA CHURRASQUEIRA
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PERSPECTIVA ILUSTRATIVA DA SALA DE JOGOS PERSPECTIVA ILUSTRATIVA DO PLAYGROUND

• SALÃO DE FESTAS • FITNESS • GINÁSTICA • CHURRASQUEIRA • PLAYGROUND • PRAÇA DE CONVIVÊNCIA 

• BICICLETÁRIO* • SALA DE JOGOS* • PET PLACE** • PRAÇA DE JOGOS** • E MUITO MAIS

*SOMENTE NO CONDOMÍNIO 1. **SOMENTE NO CONDOMÍNIO 2.

áreas de lazer:

MOOCA

OFICINA* COWORKING HOME OFFICE
*SOMENTE NO CONDOMÍNIO I.

MORE PERTO DE TUDO 
E  COM TOTA L  M O B I L I DA D E 

PARA TODA A  C IDADE.

A 10MIN A PÉ 
DA ESTAÇÃO BRESSER-MOOCA.

1 e 2 dorms., 
com ou sem vaga, 
amplo lazer e 
itens compartilhados.
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MACHADO

FOTO ILUSTRATIVA

LAVANDERIA 
PAY-PER-USE1
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AVACALHAR

ANABIOSE
GERENCIA
ATALHOB

SNAPALCE
ASESAAR
GBOATT
ACALMADO
RADIRE

MARIARITA
GIDART

LEBLONAO
MEMBISA

Peixe des-
provido de

dentes

(?) Braga,
técnico

brasileiro
(fut.)

É usada
para

empinar
pipas

Apelido de
"Isadora"

Estalo, em
inglês

Especia-
listas;
peritos
(fig.)

Na parte
posterior

Pacifi-
cado; 
sosse-
gado

Cantora
da MPB,
filha de

Elis Regina

(?) Straits,
conjunto
de rock

A esmo;
ao acaso
(p. ext.)

Bairro das
novelas 

de Manoel
Carlos (TV)

Luiz
Melodia,
cantor da

MPB

(?) Déco,
estilo ar-

quite-
tônico

(?) de Sá, 
coloniza-

dor

Forma ca-
rinhosa de
chamar a

avó dos pais

Recome-
çado

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

Fazer com 
desmaze-
lo (pop.) 

Estabelecimento como
a fábrica de Willy
Wonka
(Cin.)

Cervídeo
ártico

Ligado;
colado

Rio que cor-
ta a Suíça
(?) Slama,

estilista
Barco, 

em inglês
Sua maior 
ilha é Cuba

Gestão; ad-
ministração
Caminho 

mais curto

Suspen-
são de
funções
vitais do 

organismo

Norma
Blum,
atriz

Para o

3/art. 4/amir — boat — dire — snap. 8/anabiose.

[ horóscopo ]

Hancock

À Prova de Fogo

Globo, 2h41 Han-
cock. EUA. Aventura. 
Direção Peter Berg. 
Com Will Smith, Char-
lize Theron. Hancock 
e um super-herói que 
perdeu a sua popu-
laridade entre aque-
les que ele protege, 
quando suas tentati-
vas de resgate nem 
um pouco convencio-
nais provocaram um 

terrível caos na cida-
de. Durante um res-
gate, ele conhece um 
agente de relações 
públicas recentemen-
te demitido que se 
oferece para repre-
senta-lo e recuperar 
sua imagem pública. 
O problema: Hancock 
começa a se relacio-
nar com a mulher do 
sujeito.

Globo, 15h14. Fire-
proof. EUA. Drama ro-
mântico. Direção Alex 
Kendrick. Com Kirk 
Cameron, Erin Be-
thea. Caleb Holt é um 
heroico capitão bom-
beiro que preza a de-
dicação e o serviço 
ao próximo acima de 
tudo. Mas a parceria 
mais importante de 
sua vida, seu casa-

mento, está prestes a 
se desfazer em fuma-
ça. Esta história cati-
vante acompanha o 
desejo de um homem 
em transformar sua 
vida e seu casamen-
to através do poder 
curativo da fé, e de 
seguir adiante pelo 
lema dos bombeiros: 
nunca deixe seu par-
ceiro para trás.

Fotos: Divulgação

[ fi lmes ] 

[ novelas ] 

virgem

Você terá algumas no-
vas experiências na sua 
vida no decorrer deste 
dia tão interessante. Os 
números irão aumentar 
a sua possibilidade 
de ir além naquilo que 
importa. Devido a sua 
vontade incansável de 
ir além poderá se sentir 
exausto.

Aquilo que você sente 
propende estar melhor 
relacionado com as 
pessoas da sua família 
nesta sua atual fase. O 
planeta Vênus poderá 
fazer com que você 
ente em depressão.

Irá começar o seu 
dia de um modo um 
pouco mais comedido 
neste momento faça o 
possível para ir além da-
quilo que você imagina. 
Sentirá no seu pescoço 
uma grande e forte 
contração na região do 
torço.

A sua auto estima 
fará com que fi que 
cada vez mais ativo 
e confi ante para 
executar aquilo que 
pretende. O nosso 
astro rei virá com o 
elemento Fogo fazer 
com que você fi que 
ainda mais ativo.

Seja uma pessoa 
menos presa a alguns 
dogmas, precisará se 
libertar neste dia e o 
planeta Marte será um 
grande amigo. O ele-
mento Ar irá lhe trazer 
grandes benefícios 
neste dia propício para 
o destaque. 

O que vem aconte-
cendo no cosmos da 
sua constelação irá afe-
tar o seu dia de uma for-
ma muito mais positiva 
agora. De Mercúrio virá 
todo o tipo de energia 
boa para você. Tente 
fi car próximo daqueles 
que estão ao seu lado 
nesta data.

Objetividade para as 
coisas acontecerem. 
Você terá que defi nir 
um prazo para o pro-
gresso bem sucedido 
de seus projetos, pense 
em longo prazo. Você 
está sentindo os efeitos 
do esforço físico que 
tem feito recentemente. 
Vá com calma e relaxe.

Você estará mais à 
vontade na empresa 
e é hora de cuidar 
corretamente do seu 
relacionamento. Você 
precisa cuidar de si 
mesmo e compensar o 
período de negligência.

 sentimentos mais 
negativos do seu 
coração. Você será o 
centro das atenções e 
não terá difi culdade em 
convencer os outros 
a trabalhar com você. 
Evite discussões aca-
loradas, que gastam 
sua energia. Você vai 
ganhar, não tenha 
medo.

Seu jeito de falar 
torna mais difícil que as 
pessoas se aproximem 
de você - fale mais 
claramente e tudo vai 
fi car bem. Você terá a 
impressão de que as 
outras pessoas estão se 
cansando você, quando, 
na verdade.

Você vai estar mais 
focado do que nunca no 
que é realmente impor-
tante e algumas oportu-
nidades inesperadas e 
positivas irão aparecer 
no seu caminho. É bom 
se fazer perguntas, mas 
você está se cansando 
mais do que imagina.

Seu senso de humor 
o torna mais popular do 
que nunca e será muito 
bom para os relaciona-
mentos. Respire fundo 
e isso vai ajudá-lo a 
encontrar a calma que 
você precisa para as 
reorganizações que 
está fazendo

áries libra

escorpião

sagitário

capricórnio

aquário

peixes

touro

gêmeos

câncer

leão

Malhação -
Toda Forma de 
Amar

Filipe é hostil com 
Rita. Regina se espanta 
com os pensamentos 
de Max. Filipe sofre por 
ter brigado com Rita, 
e Leila o conforta. Rita 
revela sobre o seques-
tro e a briga com Filipe 
para Carla e Raíssa. 
Leila afi rma que pode 
fazer Filipe esquecer 
Rita. Anjinha, Jaqueline 
e Raíssa apoiam Rita 
contra Filipe. Max tem 
uma crise de raiva 
por causa de Guga, 
e Regina o enfrenta. 
Nanda sonha em fazer 
um novo clipe com 
Raíssa. Neide conta a 
Carla que Bill ganhará 
a bolsa de estudos que 
Raíssa recusou. 

Éramos seis
Alfredo leva o 

carro de Adelaide até a 
ofi cina de Osório. Inês 
consegue uma carona 
até o porto. João des-
cobre a fuga de Inês. 
Osório muda de ideia e 
resolve contratar Alfre-
do. Animada, Adelaide 
conta sobre Alfredo 
para Emília, que fi ca 
contrariada. Justina 
destrói sua boneca e 
todos se preocupam 
Alfredo comemora seu 
emprego com Afonso.

 

Bom Sucesso
Marcos e Paloma 

fazem as pazes. Mário 
volta para o Rio de 
Janeiro e revela a 
todos que é pai do fi lho 
de Nana. Diogo tenta 
se desculpar com Nana 
por não ter revelado 
que era estéril. Diogo 

pega o manuscrito do 
livro de Eric. Gisele 
fi ca assustada com as 
ameaças de Diogo. 
Yuri aconselha Gisele 
a enfrentar seus erros. 
Lulu se oferece para 
cuidar de Waguinho 
enquanto Jandira está 
fora do Rio.

Amor de mãe
Sandro é atingido ao 

proteger Lurdes. Danilo 
explica a Thelma que 
precisa aprender a ter 
autonomia. Vicente as-
sedia Betina, e Magno 
o enfrenta. Álvaro vai 
ao restaurante de Thel-
ma e faz uma proposta 
a Vicente. Vitória afi rma 
que ajudará Lurdes a 
libertar Sandro. Camila 
e Érica temem pela 
segurança de Lurdes. 
Lurdes visita Sandro no 
hospital da polícia e vê 
Marcon.

Ouro Verde
Miguel procura Vera, 
que lhe pede desculpa 
por não conseguir 
gostar dele como ele 
queria. 

 As Aventuras 
de Poliana

Após a confusão 
na casa de Claudia, 
Fernanda chega 
na padaria furiosa. 
Guilherme e Raquel 
recebem uma men-
sagem anônima os 
convidando para 
uma festa secreta 
na escola. Luigi dei-
xa Eric escondido 
na sede do Clubinho 
MaGaBeLo. Pen-
dleton pede para 
Poliana evitar falar 
sobre Lorenzo em 
sua casa.

O Rico e o Lázaro
O sacerdote avisa 
que irá recompensá-
-lo muito bem. 
Aspenaz busca Hur-
zabum na Casa da 
Lua. Raquel e Dalila 
saem para comprar 
tecidos. Fassur visita 
Elga. Evil percebe 
que Beroso não está 
mais no quarto da 
sacerdotisa e estra-
nha. O príncipe sai 
do aposento e Be-
roso aparece vindo 
de uma passagem 
secreta.

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

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

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

 LUIZA 19 ANOS 
 Morena, liberal, carinho-
sa. Metrô Liberdade. 
F:3271-0402 

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

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

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

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

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

     

   

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 

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

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

 APOSENTADO(A) - AUX 
ESCRITÓRIO 
 + 60 anos, trabalhar 
V.Carrão, experiência e 
informática, serviço in-
terno e externo. Enviar 
curriculo - zampierifa-
bio@hotmail.com 

ABELA  
 PROMOÇÃO

5084-1909 

1 GAROTA    R$30
2 GAROTAS R$60

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

Mt.V.Mariana

AGÊNCIA
ABSOLUTA

NÃO FIQUE SÓ!

Namoro, 
aventura,

casais e GLS

(11) 3477-0556

(11) 2217-6809

Atendente Nanda

casais e GLS

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 96870-6548 Whats

  DANDARA 

        
 bem a vontade

Com beijo grego
chuva de prata 

TRAVESTI

      MT.ANHANGABAÚ

R$50 /1 HORA
G. 2 vezes sem pressa

Para diurno e noturno, 
trabalhar em frente 

Terminal Grajaú.
Ótimo fl uxo. Ganhos 

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

Diego.

(14)99836-3433 
Giovana.

GAROTAS

GAROTAS 
   P/ PRIVÊ

94869-4955

.

  Maiores, urgente, com ou sem 
  experiència, ótimo movimento

 Metrô Conceição

  2308-9862

 Venha e faça seu horário 
  Clientela formada

5071-3635

GAROTAS 
  MAIORES

96503-8102

  CASA METRÔ BRESSER

.

  200 clientes dia, preços 
  populares + comissão, início

 muito dinheiro.
  2291-4980

 imediato. Venha ganhar 

+ 10 amigas insaciáveis 

São Miguel Pta- Centro 

Corpo escultural, tudo sem
 frescura, ativa, passiva 

R.JOÃO AUGUSTO DE MORAIS,288 

 AC.CARTÕES- AT. A PARTIR DAS 9H.   

     LAYLA 
    GAUCHA

97281-5876
2031-2847 

 Sem frescura
 + amigas que topam 
 tudo, venha conferir! 

2741-1413
Mt. Artur Alvim

 SEIOS FARTOS
LILI

 FAÇO TUDO

     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.

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

PSICÓLOGA

Carla Cristina S. Pallante
CRP: 06/145908

(11) 98076-2295

facebook.com/psicocarlapallante

carlac.pallante@gmail.com

Consultório fi ca próximo ao metrô Tatuapé, Zona Leste

2092-2945

    SOL     

Faço Orl s/ camisinha

POTRANCA

GUAIAÚNA  419 - MT. PENHA

    Cavalgo bem gostoso 
  

     www.danadadelinda.com

96184-4518

 Sou vadia na cama

em cima dele.

   UNIK 
  BRONZEAMENTO ARTIFICIAL

98095-8095

.
  2193-2992

(LEGALIZADO)

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

30 minutos - R$ 22,50

(Não inclui Biquine de Fita)

R.Domingos de Moraes, 239

Faça 5 sessões por 
R$112.50 e  GANHE 1

 IMÓVEIS 
 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 

 SITIOS E CHÁCARAS 

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

 SALAS E QUARTOS 

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

 TEMPORADA 

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

 NEGÓCIOS 
 DINHEIRO 

 COMPRO EMPRÉSTIMO 
 Inss, Pmsp, Estadual. 
Margem de aumento 
disponível. F:(11)3255-
2 5 9 8 / 9 5 2 9 8 - 1 1 6 6 
Whats 

 NOME LIMPO JÁ 
 C/ rapidez e seguran-
ça. 100% dentro da lei 
CPF e CNPJ. Whatsa-
pp:95328-9829 F:3105-
7745 

 OPORTUNIDADE 

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

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

 SERVIÇOS 
 INFORMÁTICA 

 COMPRO TONERS 

 Novos, Vencidos origi-

nais. Retiro no local. F: 

99888-7492. 

 ESOTERISMO 

 MÃE VERA 

 Tem o poder no amor, 

abre caminhos. Cons 

grátis. (11)94860-1579 

whats/2781-3721. 

BELEZA E ESTÉTICA

IND. PROFISSIONAL

Para anunciar: 2823-0828 / 2823-0829 / 2823-0835
2823-0836 / 2823-0837
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‘Poderia ter sido eu’, diz Anitta 
sobre mortes em Paraisópolis

A cantora Anitta usou 
seu Instagram nesta 
terça-feira, 3, para co-
mentar sobre o epi-
sódio ocorrido em um 
baile funk em Parai-
sópolis, comunidade 
da zona sul de São 
Paulo, no domingo, 1º, 
que resultou na morte 
de nove pessoas e no 
afastamento de seis 
policiais.

“A única coisa que 
consigo pensar é que, 
se fosse alguns anos 
atrás, poderia ter sido 
eu, minha mãe e meu 
irmão uma dessas pes-
soas. Uma das coisas 
que a gente mais fa-
zia quando eu estava 
começando a cantar 
era cantar em baile de 
favela. Sem palavras”, 
afirmou.

“E se tivessem entra-
do num super festival 
respeitado? Iam sair 
entrando atirando? Vá-

rios festivais respeita-
dos que têm droga, um 
monte de gente dentro 
roubando... E aí, sai en-
trando atirando? Não 
sai, né, porque é dife-
rente. Para as pessoas 
é ‘vagabundo’, ‘música 
de baixo conteúdo’, 
‘gente que não tem o 
que fazer’. É complica-
do o preconceito”, con-
tinuou.

Anitta ainda ressaltou 
o trabalho da PM: “Ad-
miro e dou valor à pro-
fissão policial. Tenho 
um irmão militar hoje 
em dia, tenho orgulho 
da disciplina dele, do 
caráter, do trabalho. 
Realmente, a finalidade 
é fazer nossa seguran-
ça.” 

“Tenho amigos po-
liciais. Mas acho que 
isso é uma coisa do go-
verno, sabe, de como 
fazem a gente encarar 
as coisas”, prosseguiu.

Maju Coutinho encontra a 
menina que se identifi cou 
com seu cabelo na TV

Harry Styles anuncia shows 
no Brasil em 2020; SP será 
realizado em 7 de outubro

Luana Piovani afi rma que 
não precisa tomar banho 
todo dia em Portugal

O inglês Harry Styles 
vai passar pelo Brasil em 
2020, com a turnê ‘Love 
On Tour’, com canções 
do álbum ‘Fine Line’, pre-
visto para sair este mês. 

A apresentação em São 
Paulo é no dia 7 de outu-
bro, no Allianz Parque. O 
show do Rio de Janeiro é 
em 9 de outubro, na Jeu-
nesse Arena.

Em São Paulo, os in-
gressos custam de R$ 
328 a R$ 668. No Rio, 
os valores vão de R$ 198 
a R$ 628. As entradas 
serão vendidas a partir 
de 5ª, 5, pelo site http://
www.ingressorapido.
com/ convidada espe-
cial na turnê de Harry 
na América do Sul será 
a cantora de reggae Ko-
� ee. Nesta 6ª, 6, Styles 
lança o single ‘Adore 
You’, junto com um vide-
oclipe dirigido por Dave 
Meyers.

Artista que ganhou 
fama como membro do 
One Direction, Styles tem 
nove anos de carreira. 
Em 2017, lançou o primei-
ro álbum solo. Ele tam-
bém já atuou no cinema, 
integrando o elenco do 
fi lme Dunkirk, de Christo-
pher Nolan.

Luana Piovani 
usou as redes so-
ciais para falar so-
bre a vida na Euro-
pa e como é difícil 
tomar banho no in-
verno lá. A atriz e 
apresentadora vive 
em Portugal há 
quase um ano com 
os três filhos, Dom, 
Liz e Bem.

“Gente, nesse 
frio, não precisa to-
mar banho todos os 
dias não. Pode me 
chamar de suja, tá? 
Também não es-
tou me importando 
não, graças a Deus 
ninguém paga mi-
nhas contas”, de-
clarou Luana nos 
stories no perfil 
oficial dela no Ins-
tagram.

A apresentadora Maju 
Coutinho conheceu pes-
soalmente Maria Alice, 
uma criança que chamou 
atenção após aparecer 
em um vídeo se identifi -
cando com a jornalista. O 
momento ocorreu nesta 
terça-feira, 3, durante o 
programa Encontro com 
Fátima Bernardes

O vídeo, postado por 
Maju em seu Instagram 
na semana passada, 
mostra a jovem apon-
tando para a tela, onde 
Maju apresenta o Jornal 
Hoje. “Olha o meu cabe-
lo aqui! Aqui é meu ca-
belo, olha! E o meu vesti-
do é amarelo, amarelo!”, 
diz Maria Alice.
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