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Pesquisa divulgada neste domingo mostra que parte da população voltou a ter expectativa positiva em relação à economia. 
Com isso, deixou de cair a popularidade de Jair Bolsonaro, que vinha registrando quedas nos últimos meses

Reprovação de Bolsonaro para 
de cair, diz pesquisa Datafolha
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às vítimas e baile esvaziado
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SHOW: Anitta se emocionou durante todo o show que realizou em Madureira, na zona 
norte do Rio, neste sábado, 7. A cantora se apresentou gratuitamente  Pág. 02
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SHOW
norte do Rio, neste sábado, 7. A cantora se apresentou gratuitamente
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[ Cena do dia ]

 Ato pela prisão

Protesto em favor da prisão em segunda instância foi realizado neste 
domingo, 8, na Avenida Paulista. O ato cobrou do Congresso, a 
aprovação do PLS 166 ainda este ano, que altera o Código Penal.
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Deu sorte hoje?
Mega Sena

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

 
Lotofácil

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

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

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

Federal
Extração n° 05447
07/12/2019

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

CARTA DO LEITOR

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

Mauro Asperti

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

Augusto Vitalle

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

Débora Minerva da Cunha

Vi que a imprensa não vem 

perdoando o goleiro Cássio pelo 
'frango' que ele levou ao jogar 
contra o Fluminense neste do-
mingo. Mas não podemos de re-
conhecer as grandes defesas que 
ele já fez no Corinthians. O que 
aconteceu foi um acidente de tra-
balho. Não podemos sacrifi cá-lo 
por isso. 

Ernesto Fonseca

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

Odélia Maria Cavalleiro 

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

Edér Costa

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

Anitta faz show na zona
norte do Rio de Janeiro

Anitta se emocionou du-
rante todo o show que rea-
lizou em Madureira, na zona 
norte do Rio de Janeiro, na 
noite deste sábado, 7. A can-
tora se apresentou gratuita-
mente, em uma reprodução 
do show que fez em outubro 
no Rock in Rio. 

"Eu só chorava. No início, 
já não estava conseguindo 
cantar porque vi muita gen-
te que era do meu bairro, da 
minha igreja lá de João Ho-
nório, a Santa Luzia. Vocês já 
falam que eu canto desafi na-
do, então, não faz diferença 
ou não eu estar chorando", 
disse Anitta em uma série de 
stories no Instagram.

Uma semana após a morte de 
nove pessoas em Paraisópolis, na 
zona sul da capital, as mesmas vie-
las onde vítimas foram pisoteadas 
e sufocadas receberam grafi tes e 
novas homenagens. Um ato ecu-
mênico, com a presença de alguns 
familiares dos jovens mortos, que 
tinham entre 14 e 23 anos, foi reali-
zado neste domingo, 8.

Nos muros, grafi tes traziam 
mensagens de protesto contra a 
violência policial e pedidos de paz. 
"Paraisópolis pede paz, chega de 
preconceito com o povo pobre!", di-
zia uma. As mortes ocorreram após 
uma ação da Polícia Militar, enquan-
to ocorria um baile funk com cerca 
de 5 mil pessoas.

"A viela é escura, não tem ilumi-
nação pública, e a maioria da co-
munidade tem medo de passar ali, 
então os moradores se juntaram 
com os grafi teiros para mudar a 
cara dela", conta Igor Amorim, mem-
bro da associação de moradores. 

Por volta das 17 horas, o ato ecu-
mênico encerrou um fi m de semana 
dedicado à memória das vítimas. 
Os moradores também lembraram 

da morte de uma pessoa em Helió-
polis, também na zona sul, no mes-
mo fi m de semana. Três policiais mi-
litares envolvidos foram afastados 
no sábado, 7.

Durante a madrugada, foi reedi-
tado o Baile da DZ7, mesma festa 
onde houve as mortes. Muitos fo-
ram vestidos de branco, em referên-
cia aos pedidos de paz na comuni-
dade. A festa também foi marcada 
por homenagens às vítimas, com 
orações do pai-nosso entoadas pe-
los presentes. Moradores disseram 
que o baile foi esvaziado em rela-
ção à semana passada e edições 
anteriores.

Segundo nota divulgada pela 
Prefeitura, uma comissão de se-
cretários municipais e estaduais se 
reunirá com líderes comunitários de 
Paraisópolis. 

A intenção é "dialogar com a 
comunidade para criar e intensifi -
car programas e políticas públicas 
que atendam às necessidades da 
população local", diz a Prefeitura. 
Os moradores devem entregar uma 
carta de reivindicações ao governo 
estadual.

Paraisópolis tem baile esvaziado, 
grafi tes e homenagens a vítimas

A missa de sétimo dia de 
Gugu Liberato foi realizada na 
tarde deste sábado, 7, na igre-
ja Nossa Senhora do Perpétuo 
Socorro, no bairro Jardim Pau-
listano, em São Paulo. A pedi-
do da família, a celebração foi 
realizada pelo padre Osmar 
Alves Souza, o mesmo que es-
teve presente no velório e se-
pultamento do apresentador.

A cerimônia foi aberta so-
mente a familiares e amigos 
de Gugu. Por questão de es-
paço, o acesso popular não 

foi permitido. Durante a missa, 
Aparecida Liberato, irmã do 
apresentador, se emocionou a 
ler uma carta para ele.

"Amado Gugu... nosso Toni-
nho. Só Deus para nos explicar 
porque tão cedo. Hoje esta-
mos aqui reunidos para relem-
brar e celebrar a sua vida. Es-
tamos aqui para agradecer o 
privilégio de ter vivido ao seu 
lado", disse a numeróloga.

No fi m da cerimônia, a mãe 
de Gugu, Maria do Céu, foi 
consolada pelos presentes.

'Despedir dói demais', diz Aparecida 
Liberato em missa de 7º dia de Gugu
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Centenas de mulheres 
participaram na manhã des-
te domingo (8), na Avenida 
Paulista, da terceira edição 
da Caminhada pelo Fim da 
Violência contra as Mulhe-
res. A mobilização ocorre em 
mais 26 cidades brasileira e 
em alguma localidades do 
exterior. A caminhada é uma 
ação pelos 16 Dias de Ati-
vismo pelo Fim da Violência 
Contra as Mulheres e foi or-
ganizada pelo Grupo Mulhe-
res do Brasil.

As participantes da marcha 
reuniram-se na Praça do Ci-
clista, onde ocorria também 
a exposição ao ar livre Cor-
pos das Penhas, que simu-
lavam corpos de mulheres e 
incluíam informações como 
o nome da vítima, idade, nú-
mero de fi lhos e o tipo de 
arma com que cada uma foi 
assassinada. Todas as infor-
mações ilustram casos reais.

“O objetivo dessa caminha-
da é levar para a sociedade 
uma conscientização ampla 

da gravidade do problema 
que é a violência contra a 
mulher, sob todas as suas 
formas”, disse Raquel Preto, 
que representa o Comitê 
de Combate à Violência do 
Grupo Mulheres do Brasil. 
“Tomar um empurrão do 
marido, ou um tapa, não é 
normal. Essa naturalização 

não pode existir. E é esse o 
objetivo de uma caminha-
da como essa: deixar muito 
claro para toda mulher que 
não é natural apanhar, tomar 
um soco ou ser estuprada”, 
acrescentou. “A cada duas 
horas, uma mulher é vítima 
de feminicídio. A cada hora, 
quatro meninas são vítimas 

de estupro. Então, não pode-
mos fi car quietas. Temos que 
nos manifestar para pedir 
políticas públicas que visem 
combater o fi m da violência 
contra a mulher”, disse Eliza-
bete Scheibmayr, que tam-
bém representa o Comitê de 
Combate à Violência do Gru-
po Mulheres do Brasil.

Vestidas com uma camise-
ta laranja com dizeres que 
pediam o fi m do feminicídio 
e da violência e com gritos 
de Juntas, Somos Mais For-
tes e Eu Meto a Colher, Sim, 
as mulheres caminharam até 
a Casa das Rosas, onde o ato 
foi encerrado com uma salva 
de palmas.

O elevado João Goulart 
(Minhocão) foi interditado, 
de forma parcial, a partir 
deste sábado (7) pelo pe-
ríodo de seis meses, para 
obras de implementação 
dos gradis metálicos. O ob-
jetivo é dar mais segurança 
aos pedestres e usuários 
que circulam pela via du-
rante as noites de segunda 
a sexta-feira, os dias dos 
fi ns de semana e eventos.

Inicialmente, a interdi-
ção será feita na pista da 
direita do sentido centro-
-bairro, em trechos de 

200m de extensão, a par-
tir do Largo Padre Péricles 
e se deslocando sentido 
Rua da Consolação, na 
medida em que os servi-
ços forem concluídos em 
cada segmento. Poste-
riormente, as obras serão 
executadas na pista senti-
do bairro-centro.

A Engenharia de Cam-
po da CET vai monitorar 
a interdição e orientar o 
tráfego na região, visan-
do manter as condições 
de trânsito e preservar a 
segurança de pedestres e 

motoristas.
De 7 a 25/12 - Faixa da 

direita, pista sentido cen-
tro ou bairro, de acordo 
com o cronograma das 
obras, das 10h às 16h e das 
20h às 6h de segunda a 
sexta-feira do dia seguin-
te, e aos sábados, domin-
gos e feriados por período 
integral.

A partir de 26/12 - Faixa 
da direita, pista sentido 
centro ou bairro, de acor-
do com o cronograma das 
obras, durante as 24 horas 
do dia.

A Liga das Escolas de 
Samba lançou, neste sá-
bado (7), o CD do Carna-
val 2020 na Fábrica do 
Samba, localizada no Bom 
Retiro, na região Central. 
Fazem parte do álbum 
os sambas-enredo das 14 
agremiações do Grupo 
Especial. Na gravação de 
cada faixa as escolas uti-
lizaram suas próprias ba-
terias, além de um coral 
composto por 60 integran-
tes das comunidades.

A produção foi realizada 
entre os meses de setem-
bro e outubro. As vozes 
dos intérpretes principais 
foram gravadas posterior-
mente, em estúdio. Pelo 
terceiro ano consecutivo, 
o disco será comercializa-
do em lojas físicas e em 
plataformas digitais.

A apresentação contou 
como um mini desfi le, com 
a participação de compo-
nentes das 34 agremia-
ções dos grupos Especial, 
acesso 1 e 2 para o públi-
co.

A Fábrica do Samba é 
composta por três blocos 
(A, B e C), totalizando 14 
galpões. O Bloco C, forma-
do por sete galpões, está 

com 78% do total concluí-
do. Os blocos A e B, que 
totalizam os outros sete 
galpões, foram entregues 
no fi nal de 2016.

Minhocão é interditado de forma
parcial pelo período de seis meses

Fábrica do Samba sedia o lançamento 
do CD do Carnaval 2020 de São Paulo
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Marcha pelo fi m da violência contra 
as mulheres toma Avenida Paulista Os animais de estimação 

de famílias de baixa renda 
em Mauá, cidade da Gran-
de São Paulo, poderão ser 
socorridos em uma nova 
Unidade de Pronto Atendi-
mento Animal inaugurada 
neste sábado, dia 7. A UPAA 
será a primeira do Estado 
com esse perfi l de atendi-
mento. Serão oferecidos 
atendimentos clínicos gra-
tuitos a cachorros e gatos.

O objetivo é fazer com 
que as famílias consigam 
levar seus bichinhos para 
tratamentos veterinários. 
“Sou apaixonado pelos 
animais. É uma relação de 
lealdade, fi delidade, amor 
e carinho, sem nunca pedir 
nada em troca. Mas sem-
pre penso em como retri-
buir a esse amor e imagino 
como as pessoas também 
querem o mesmo”, escre-
veu o prefeito de Mauá, 
Atila Jacomussi, nas redes 
sociais. 

A Unidade de Pronto 
Atendimento Animal fun-
cionará na rua Almirante 
Tamandaré, 191, em Mauá.

» Acadêmicos do Tatuapé,
» Águia de Ouro;
» Barroca Zona Sul;
» Colorado do Brás,
» Dragões da Real;
» Gaviões da Fiel;
» Império da Casa Verde;

» Mancha Verde;
» Mocidade Alegre;
» Pérola Negra;
» Rosas de Ouro;
» Tom Maior;
» Unidos da Vila Maria;
» X-9 Paulistana;

1ª UPA Animal 
é inaugurada

Escolas do Grupo Especial
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Os chamados feitos à Po-
lícia Militar para atuação em 
pancadões no Estado de 
São Paulo cresceram 78% 
entre 2014 e 2018. E de-
pois das nove mortes em 
Paraisópolis cresceram as 
discussões sobre o protoco-
lo que rege o atendimento 
dessas ocorrências e o pa-
pel de outros órgãos na fi s-
calização dos eventos e na 
promoção de cultura e lazer 
nas periferias.

Entre 2014 e 2018, as de-
núncias passaram de 29,3 
mil para 52,1 mil por ano, o 
equivalente a 142 registros 
por dia. A maior parte se dá 
na capital e na Grande São 
Paulo (88%). O 16.º batalhão, 
que atuou em Paraisópolis 
na semana passada, está 
entre os três onde os cha-
mados são mais frequentes.

Os dados foram repassa-
dos pelo Fiquem Sabendo, 
agência de dados indepen-
dente e especializada na 
Lei de Acesso à Informação, 
que obteve a base da Polí-

cia Militar. As áreas do 46.º 
(Ipiranga) e do 45.º (centro, 
Belém e Mooca) lideram a 
lista das localidades onde 
as reclamações são mais 
frequentes, com mais de 2,5 
mil denúncias. Os chama-
dos, no entanto, se esten-
dem para diversas regiões e 
são frequentes em áreas de 

31 batalhões da cidade.
A gestão do governador 

João Doria (PSDB) anun-
ciou durante a semana que 
quer usar drones e câme-
ras nas fardas dos policiais 
para fi lmar todas as ope-
rações realizadas em São 
Paulo. E admite rever pro-
tocolos de ação.

 O gerente do Instituto 
Sou da Paz Bruno Lange-
ani disse que o tema dos 
pancadões precisa ser ob-
jeto de políticas públicas. 
“A PM fi ca sozinha para dar 
conta de todas as reclama-
ções e problemas desses 
eventos”, disse.

Lamentando o desfecho 

do que houve em Paraisó-
polis, Langeani observou 
que em muitos casos é 
melhor que a polícia deixe 
de atuar. “A ação de con-
trole de distúrbios civis 
deve passar por uma série 
de avaliações que leve em 
consideração a quantidade 
de policiais, os equipamen-
tos disponíveis, a avaliação 
do local e o comportamen-
to da multidão.” Ele lembra 
que há estratégias alterna-
tivas que podem ser mais 
efetivas em situações como 
a de Paraisópolis. 

Em nota, a Polícia Militar 
afi rmou que monitora os 
possíveis locais em que 
ocorrem bailes funk, ocu-
pando a região antecipa-
damente, evitando assim o 
início. A corporação acres-
centou que, somente em 
casos extremos, “como bri-
ga generalizada, pessoas 
passando mal ou feridas, a 
polícia age para salvar vidas 
e garantir a integridade físi-
ca de todos”.
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Denúncia de pancadão cresce 78% 
e protocolo policial entra em debate Em uma eleição com 

94,4% de participação, o 
Ministério Público de São 
Paulo defi niu, neste sába-
do, 7, seis novos membros 
do Conselho Superior. Os 
procuradores escolhidos 
para compor o colegiado 
no biênio 2020/2021 são: 
José Carlos Cosenzo, Tia-
go Zarif, Pedro Henrique 
Demercian, Vidal Serrano, 
Luiz Antonio Nusdeo e 
Arual Martins.

Nesta segunda, 9, o 
Órgão Especial se reúne 
para escolher mais três no-
vos conselheiros somando 
nove nomes.

Do grupo eleito neste 
sábado, três promotores 
apoiam o atual procurador-
-geral de Justiça - José Car-
los Cosenzo, Tiago Zarif e 
Luiz Antonio Nusdeo. Já 
Vidal Serrano, Pedro Hen-
rique Demercian e Arual 
Martins são da oposição.

A eleição foi classifi ca-
da como a maior de toda 
a história para o Conselho 
Superior. 

MPSP elege 
integrantes do 
Conselho 
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No duelo entre os pri-
meiros colocados, o 
Santos levou a melhor 
sobre o campeão Fla-
mengo e terminou o 
Campeonato Brasileiro 
como vice. A equipe 
alvinegra goleou por 4 
a 0, neste domingo, na 
Vila Belmiro, em jogo 
que pode ter marcado 
a despedida do técnico 
Jorge Sampaoli. Na mira 
do Palmeiras, que ficou 
em terceiro lugar, o ar-
gentino terá uma reu-
nião com o presidente 
José Carlos Peres nesta 
segunda-feira para ava-
liar o projeto do Santos 
para 2020.

O Santos foi intenso 
desde os primeiros mi-
nutos: pressionou, criou 
chances e construiu o 
placar com facilidade. O 
Flamengo, por sua vez, 

parecia estar de olho já 
na disputa do Mundial 
de Clubes da Fifa. 

O jogo na Vila Belmiro 
começou elétrico. Com 
força máxima em cam-
po, o Santos abriu o pla-
car aos 14 minutos com 
o atacante Marinho. A 
equipe não diminuiu o 
ritmo e logo ampliou: 
aos 22, com Carlos Sán-
chez. O meio-campista 
uruguaio, aliás, se des-
pediu de 2019 com mais 
uma ótima atuação.

O Flamengo não teve 
apenas o lateral-direito 
Rafinha do seu time 
considerado ideal. O 
que mudou muito, po-
rém, foi a postura dos 
jogadores em campo. 
Aquela equipe que do-
minou o Brasileirão não 
apareceu na Vila Bel-
miro. Apático, acabou 

sendo presa fácil para o 
Santos.

Nem no segundo tem-
po o ritmo de jogo dimi-
nuiu. O Flamengo me-
lhorou, passou a rondar 
a intermediária adversá-
ria e chegou a levar pe-
rigo. Mas quem voltou 
a marcar foi o Santos. 
Eduardo Sasha fez o 
terceiro e Carlos Sán-
chez fechou a goleada 
na Vila Belmiro.

Com o placar decidi-
do, as torcidas se pro-
vocaram de maneira sa-
dia nas arquibancadas. 
Os flamenguistas can-
taram “é campeão”. Os 
santistas responderam 
com “bi mundial”. Cam-
peão em 1981, o clube 
rubro-negro tentará o 
seu segundo título mun-
dial a partir da próxima 
semana.

Santos goleia o campeão 
Flamengo por 4 a 0 e termina 
o Brasileirão como vice

O dia 8 de dezembro vai 
fi car marcado como a data 
da maior decepção dos 98 
anos de história do Cru-
zeiro. Neste domingo, o 
time mineiro foi rebaixado 
à Série B do Campeonato 
Brasileiro com a derrota 
por 2 a 0 para o Palmei-
ras, no Mineirão. Foi a pri-
meira queda do clube. É o 
pior capítulo de sua histó-
ria quase centenária - vai 
completar 99 anos no dia 2 
de janeiro.

Os torcedores se divi-
diram entre a tristeza e a 
revolta. Assentos das ca-
deiras do Mineirão foram 
quebrados e atirados em 
direção ao gramado. A po-
lícia se dirigiu às arquiban-
cadas para conter os atos 
de vandalismo. Sons de 
bombas eram ouvidos den-
tro do estádio do Mineirão. 
Por conta do tumulto, o 

jogo foi encerrado antes 
dos 40 minutos do segun-
do tempo. Mesmo assim, 
torcedores corriam assus-
tados com crianças no colo 
para fugir do tumulto.

O time mineiro chegou à 
última rodada com a obriga-
ção de vencer o Palmeiras. 

Além disso, tinha de torcer 
por derrota do Ceará dian-
te do Botafogo no Rio. Não 
conseguiu nem uma coisa 
nem outra No estádio do 
Engenhão, o resultado foi o 
empate por 1 a 1.

Melhor tecnicamente, o 

Palmeiras tomou a inicia-
tiva em vários momentos. 
Teve mais tranquilidade 
para atacar. Aos 12 minu-
tos, Dudu deu belo toque 
de calcanhar, Diogo Barbo-
sa cruzou e Zé Rafael calou 
o Mineirão: 1 a 0.

O Cruzeiro não conse-
guiu fazer a sua parte e 
começava a se confi rmar 
o rebaixamento. O segun-
do gol do Palmeiras, com 
cabeçada no ângulo de 
Dudu, acabou com qual-
quer chance de reação

O clima fi cou tenso com 
tumulto nas arquibancadas 
e a partida foi interrompida 
em vários momentos. Sons 
de bombas eram ouvidos 
dentro do estádio. Diante 
da tensão nas arquiban-
cadas, o árbitro carioca 
Marcelo de Lima Henrique 
decidiu encerrar a partida 
antes dos 40 minutos.

Cruzeiro perde para o 
Palmeiras e cai para a 
Série B do Brasileirão
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A partida foi encerrada
antes dos 40 minutos

por questão de
segurança; torcedores

soltaram bombas
e quebraram cadeiras
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CLASSIFICAÇÃO/BRASILEIRÃO 2019

TIME PG J V SG

1 FLAMENGO 90 38 28 49

2 SANTOS 74 38 22 27

3 PALMEIRAS 74 38 21 29

4 GRÊMIO 65 38 19 25

5 ATHLETICO-PR 64 38 18 19

6 SÃO PAULO 63 38 17 9

7 INTERNACIONAL 57 38 16 5

8 CORINTHIANS 56 38 14 8

9 FORTALEZA 53 38 15 1

10 GOIÁS 52 38 15 -18

11 BAHIA 49 38 12 1

12 VASCO 49 38 12 -6

13 ATLÉTICO-MG 48 38 13 -4

14 FLUMINENSE 46 38 12 -8

15 BOTAFOGO 43 38 13 -14

16 CEARÁ 39 38 10 -5

17 CRUZEIRO 36 38 7 -19

18 CSA 32 38 8 -34

19 CHAPECOENSE 32 38 7 -21

20 AVAÍ 20 38 3 -44

 Zona de classifi cação para a Libertadores

 Zona de classifi cação para a Sul-Americana

 Zona de Rebaixamento

O Fluminense derrotou o 
Corinthians por 2 a 1, neste do-
mingo, na Arena Corinthians, 
em São Paulo, pela 38.ª e 
última rodada do Campeona-
to Brasileiro, e conquistou a 
vaga restante para a edição 
de 2020 da Copa Sul-Ameri-
cana. O time carioca terminou 
a competição com 46 pontos, 
na 14ª colocação, três à frente 
do Botafogo, que empatou 
por 1 a 1 contra o Ceará.

Com a derrota, o Corin-
thians estacionou nos 56 
pontos, foi ultrapassado pelo 
Internacional, que venceu o 
Atlético-MG por 2 a 1, e en-
cerra a sua participação na 
oitava posição, classifi cado 
para as fases preliminares da 
Copa Libertadores.

O destaque da partida foi o 

atacante Evanilson, que mar-
cou os dois gols do Fluminen-
se no primeiro tempo. Artilhei-
ro do Campeonato Brasileiro 
Sub-20, o atacante de 20 anos 
iniciou um jogo profi ssional no 
time titular pela primeira vez. 
Gustavo descontou para o Co-
rinthians na etapa fi nal.

A partida marcou ainda a 
“despedida” do técnico inte-
rino Dyego Coelho. Ele será 
substituído por Tiago Nunes, 
ex-Athletico-PR, contratado 
há um mês, que começará 
seu trabalho em janeiro. Em 
oito partidas no comando do 
Corinthians, Coelho conquis-
tou três vitórias (Fortaleza, 
Avaí e Ceará), dois empates 
(Palmeiras e Internacional) e 
perdeu três vezes (Botafogo, 
Atlético-MG e Fluminense).

O primeiro gol do Fluminen-
se saiu logo aos sete minutos. 
Mesmo em vantagem no pla-
car, o Fluminense não abriu 
mão do ataque, esteve supe-
rior ao Corinthians e chegou 
ao segundo gol aos 27 minu-
tos, com Evanilson mais uma 
vez e a interferência do VAR. 

E o Corinthians diminuiu a 
diferença, aos 17 do segundo 
tempo. Após bom cruzamen-
to de Lucas Piton pela es-
querda, Gustavo subiu mais 
que Igor Julião e cabeceou 
no canto direito, marcando 
seu 15.º gol na temporada. 
Aos 31 minutos, o Corinthians 
teve um pênalti a seu favor, 
mas o lance foi anulado com 
a interferência do VAR, que 
anotou uma falta de Jander-
son na origem.

Fluminense derrota o Corinthians e
obtém vaga na Copa Sul-Americana

Um time cheio de garotos 
deu ao São Paulo a vitória 
em sua despedida da tem-
porada de 2019. Em Ma-
ceió, no estádio Rei Pelé, 
a equipe tricolor derrotou 
o CSA por 2 a 1 e encerrou 
a sua participação no Cam-

peonato Brasileiro na sexta 
colocação, com 63 pon-
tos - o clube garantiu uma 
vaga na fase de grupos da 
Copa Libertadores.

Como o jogo era um mero 
amistoso tanto para o São 
Paulo quanto para o CSA, 

que já entrou em campo 
rebaixado para a Série B, 
o técnico Fernando Diniz 
aproveitou a oportunidade 
para dar minutos em cam-
po a meninos formados na 
base tricolor. Alguns deles, 
como Liziero e Toró, já são 

bastante conhecidos da 
torcida são-paulina; outros, 
como Gabriel Sara e Juan, 
ainda estão iniciando a traje-
tória na equipe profi ssional.

Cheios de vontade de 
mostrar serviço, os meni-
nos tricolores passaram 
por cima do CSA nos mi-
nutos iniciais da partida. 
Depois de Léo perder uma 
boa oportunidade, Toró 
abriu o placar aos 10. O 
atacante recebeu um óti-
mo passe de Gabriel Sara 
e marcou na saída do go-
leiro Jordi.

Demorou apenas três mi-
nutos para o time paulista 
ampliar a sua vantagem. 
Jordi evitou o gol em um 
chute de Juan, mas Igor 
Vinícius pegou o rebote e 
mandou um forte arremate 
de perna esquerda, sem 
dar chances ao goleiro do 
CSA.

Para alívio da torcida ala-
goana, o CSA não só não 
levou mais gols no primei-
ro tempo como ainda dimi-
nuiu a desvantagem aos 43 
minutos, quando Jarro Pe-
droso apanhou uma sobra 
na área tricolor e mandou a 
bola para a rede.

Com garotos, São Paulo dá adeus ao
Brasileirão com vitória sobre o CSA
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Nova pesquisa Datafolha 
mostra que parte da popula-
ção voltou a ter uma expec-
tativa positiva em relação à 
economia. Com isso, a perda 
de popularidade do governo 
do presidente Jair Bolsona-
ro, registrada nos últimos 
meses, parou de crescer. 

A taxa de aprovação da sua 
administração passou de 29% 
para 30% na primeira semana 
de dezembro, enquanto a de 
reprovação, que passou de 
30% para 38% nos primeiros 
oito meses após a posse, fi -
cou agora em 36%, ambos 
dentro da margem de erro de 
dois pontos porcentuais para 
mais ou para menos.

O otimismo em relação à 
atividade econômica nos 
próximos meses aumen-
tou para 43%, ante 40% em 
agosto e 50% no início do 
governo Segundo o levanta-
mento, a taxa de aprovação 
ao trabalho da equipe eco-
nômica do governo subiu de 
20% para 25%, e a do com-

bate ao desemprego foi de 
13% para 16%.

Foi contatado que essa me-
lhora de percepção é maior 
entre os mais ricos do que 
nas camadas mais pobres 

da população, e também 
em relação aos índices de 
popularidade do governo. 
Para 55%, a crise que o Brasil 
atravessa deve demorar para 
acabar, e o País não voltará 

a crescer tão cedo. Já 37% 
acham que a crise será ultra-
passada em meses.

Em relação ao combate à 
corrupção, a taxa de aprova-
ção do governo caiu de 34% 

para 29%, enquanto a de re-
provação subiu de 44% para 
50%. Para a Cultura, a apro-
vação caiu de 31% para 28% 
e os que avaliam o governo 
como péssimo/ruim nessa 

área oscilaram de 33% para 
34%, e os que consideram 
regular, de 32% para 34%.

A nota média atribuída pelos 
entrevistados ao presidente 
foi de 5,1, a mesma de agosto, 
em uma escala de zero a dez, 
indica a sondagem. Para 28% 
dos entrevistados, na maioria 
das vezes Bolsonaro não se 
comporta como o cargo de 
presidente da República exi-
ge, e, em algumas situações, 
para 25%. Outros 28% acham 
que ele nunca se comporta 
adequadamente.

Segundo o Datafolha, 43% 
da população diz que nunca 
confi a no que Bolsonaro fala; 
37% acham que suas declara-
ções só merecem credibilida-
de às vezes; e 19% dizem sem-
pre acreditar no que ele fala.

O Datafolha entrevistou 
2.948 pessoas em 176 mu-
nicípios na quinta-feira (5) 
e sexta-feira (6). As entre-
vistas foram feitas pessoal-
mente em locais de grande 
circulação.

O Ministério da Saúde 
anunciou para 2020 mu-
danças nas indicações de 
duas vacinas do calendá-
rio nacional. A partir do 
ano que vem, a vacina-
ção contra febre amarela 
será estendida a todos 
os municípios brasileiros 
e uma dose de reforço 
será dada a crianças de 4 
anos. Além disso, a vaci-
na contra a gripe passa-
rá a ser oferecida aos 55 
anos.

As novas diretrizes es-
tão em ofício enviado no 
fim de novembro pelo Mi-
nistério da Saúde a repre-
sentantes das secretarias 
estaduais e municipais de 
Saúde. No documento, a 
pasta detalha três cam-
panhas de vacinação que 
serão feitas ao longo do 
ano que vem, com as da-
tas das ações e público-
-alvo.

O ofício anuncia ainda 
alterações na estratégia 
contra a febre amarela. 
Todo o País passará a 

ser considerado área de 
recomendação para a va-
cina. 

Com isso, parte dos Es-
tados do Nordeste que 
ainda não tinha essa re-
comendação também 
deverá ter sua população 
vacinada. Isso inclui 1.101 
municípios de sete Es-
tados: Sergipe, Alagoas, 
Pernambuco, Paraíba, Rio 
Grande do Norte, Ceará e 
Piauí.

A outra mudança na 
indicação dessa vacina 
é direcionada a crianças 
de 4 anos, que, mesmo já 
vacinadas, precisarão to-
mar uma dose de reforço. 
Segundo a Organização 
Mundial da Saúde (OMS), 
uma única dose desse 
imunizante é capaz de 
proteger a pessoa por 
toda a vida. 

No entanto, estudos in-
dicam que quando a vaci-

na é dada a crianças mui-
to novas, a eficácia pode 
ser menor, como explica 
Juarez Cunha, presidente 
da Sociedade Brasileira 
de Imunizações (SBIm). 
“Isso acontece principal-
mente em crianças vaci-
nadas antes dos 2 anos. 
Nessa idade, o sistema 
imunológico ainda é ima-
turo e há uma interferên-
cia dos anticorpos passa-
dos pela mãe”, explica.

Vacina da gripe será dada já aos 55 anos
a partir de 2020, diz Ministério da Saúde
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Melhora da economia interrompe a perda de 
popularidade de Bolsonaro, afi rma Datafolha

O ex-presidente Luiz Iná-
cio Lula da Silva (PT) vai im-
pactar ainda mais o cenário 
eleitoral depois de ser colo-
cado em liberdade, avalia o 
governador de São Paulo, 
João Doria (PSDB). Em en-
trevista ao Estadão/Broad-
cast, Doria disse que para 
o petista é uma “questão de 
honra” lançar uma chapa 
competitiva para disputar a 
Prefeitura de São Paulo.

“Se preso já impactava, 
solto impacta mais ainda. 
E impacta em São Paulo, 
para o Lula é uma questão 
de honra lançar uma cha-
pa competitiva lá. Foi lá 
em que ele sofreu sua pior 
derrota em 2016. A derrota 
acabou reverberando no 
segundo turno nas outras 
cidades. Então, vão fazer 
de tudo, com Lula liderando 
e o PT corroborando, para 
que as eleições nas capitais 
tenham candidatos compe-
titivos e eles possam ter a 
esperança de vitória”, afi r-
mou Doria neste sábado, 
em Brasília.

Ainda sem se assumir 

como pré-candidato ao 
Palácio do Planalto, o go-
vernador de São Paulo de-
fende o foco nas eleições 
municipais e na gestão 
efi ciente de Estados e cida-
des como uma antecipação 
para as eleições gerais. 

“Foco integral em ges-
tão e efi ciência: isso será 
determinante nas futuras 
eleições gerais. Porque ex-
periência é importante. Não 
podemos ter em 2022 tes-
tes”, disse Doria. Em 2016, o 
tucano foi eleito prefeito de 
São Paulo com discurso de 
que era um gestor e não um 
político.

Doria evitou falar sobre 
uma possível disputa inter-
na com seu colega do Rio 
Grande do Sul, o governa-
dor Eduardo Leite, para a 
corrida à Presidência da 
República, mas deixou cla-
ro que defende as prévias 
como uma ferramenta de-
mocrática.

“Temos de defender o 
princípio e não os nomes. O 
PSDB é um partido que lan-
çou as prévias”, disse.

Lula solto impacta mais ainda 
eleições, declara governador 
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MAIS DE 19 MIL PRODUTOS
com qualidade profi ssional. 

E GRANDE VOLUME A PRONTA ENTREGA.

Preços e condições de pagamento válidos até dia 15/12/2019 ou enquanto durarem os estoques. *Preços anunciados para pagamento À VISTA (dinheiro, débito, cartão de crédito em até 3 parcelas sem 
acréscimo). Aceitamos todos os Cartões de Crédito e Débito. Os pagamentos podem ser parcelados no Cartão de Crédito em até 12 vezes sem valor mínimo de parcela. Para pagamentos parcelados acima 
de 3 vezes é adicionado ao valor da compra uma taxa de parcelamento de 1% por parcela. Consulte mais informações sobre parcelamentos ou ainda sobre outras formas de pagamento em nosso balcão de 
Atendimento de Crédito ou no Site: obramax.com.br. Fotos meramente ilustrativas. Frete não incluso nos preços anunciados. Reservamo-nos o direito de futuras correções de erros gráficos ou de impressão.

É PREÇO DE ATACADO

EM TODOS OS CARTÕES DE CRÉDITO
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SEM ACRÉSCIMO
3X

R$ 67,90127 V 89413674

VENTILADOR 
DE MESA ECO TS
Preto, 30 cm, 42 W, 
com 4 pás

RS 67,90
un

127 V

R$ 67,90220 V 89413681

KIT DE FURAR 
E PARAFUSAR 
104 peças
89413800

RS98,90
un

89159910

BANQUETA DOMÉSTICA 
DE ALUMÍNIO
3 degraus

VAREJO

RS 64,90
un

A PARTIR DE UN

57,90
un

RS
4

REVESTIMENTO POLAR
Interno, 33x61 cm, cx 2,40 m2

89408970

RS 19,90
m2

R$ 179,004009-4 89401536

FOLHA DE PORTA 
FRISADA
Padrão Curupixá, Fênix, 
82x210 cm

RS 179,00
un

4009-4

R$ 179,004022-4 89401550
R$ 179,004019-4 89401571

CONJUNTO 
INTERRUPTOR SIMPLES
16 A
89404322

RS 2,99
un

TINTA ACRÍLICA STANDARD DELANIL 
Uso externo e interno, fosca, branca, 
20 L
89420674

RS179,90
un 

KIT MANGUEIRA FLEX 
Com esguicho e 
conectores, 1/2”, 25 m
89419771

RS 32,90
un

MANTA ASFÁLTICA 
TIPO III TORODIN
10 m2

VAREJO

RS279,90
un

3 mm

ATACADO A PARTIR DEVAREJO
R$ 279,903 mm 89096056 25un R$ 265,90

R$ 309,904 mm 89096063 20un R$ 294,40

Base

Branca

CUBA COM MESA QUADRADA
Branca, 35 cm

RS129,90
un

89415270

265,90
un

RS
A PARTIR DE UN25
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ABEIRADO

Qualidade
do em-

preende-
dor

Fruto
carnoso
como o
tomate

Critério de
divisão
etária

Ave cujo
ovo é dito 

afrodi-
síaco

O último
mês da

gestação
humana

Prática de
ladrões de

carros

O tipo de
exercício
como a
corrida 

Animal
criado

pelo pe-
cuarista

A marcha
que faz o
carro ir

para trás

Revista
em qua-
drinhos
(bras.)

(?)Cl: o
sal de

cozinha
(símbolo)

A dificul-
dade de

Tomé
(Bíblia) 

Carência
da criança 
abando-

nada

Apropria-
ção ilícita
de terras
(bras.)

Diadema,
no ABCD
paulista

D. Pedro
(?),

Imperador
do Brasil

(?) Motta,
cantor de

soul

Marinhei-
ro, em
inglês

Detetive
(abrev.)

Pegar, em
inglês

Avizi-
nhado

Introduzi

(?) Straits,
banda de

rock

Também
não

Enrai-
vecida

Sílaba de
"crase"

Malemo-
lência

País de 
localiza-

ção estra-
tégica na
entrada
do mar

Adriático

Especia-
lista na 

fecunda-
ção humana

Voltar;
volver

Ídolo da
Argentina

Letra do
infinitivo
verbal

Lutador;
comba-
tente

Falta
Via de a- 

plicação do
supositório

3/get. 4/baga — dire — gibi. 6/seaman.

[ horóscopo ]

Até Que a Sorte nos Separe 2

Transformers:
O Último Cavaleiro

Globo, 15h11. Brasil. Co-
média. Direção Rober-
to Santucci. Com Leandro 
Hassum, Camila Morgado. 
Três anos depois, Tino e 
Jane estão mais uma vez 
em difi culdades fi nancei-
ras. O saldo bancário do 
casal é salvo graças ao 
inesperado falecimento 
de tio Olavinho, que dei-
xou uma herança de R$ 
100 milhões, a ser dividi-

da igualmente entre Jane 
e sua mãe, Estela. Já que 
o último desejo do tio foi 
que jogassem suas cinzas 
no Grand Canyon, Tino 
aproveita para levar a es-
posa e dois de seus fi lhos 
para conhecer Las Vegas. 
Entretanto, ele se empol-
ga com a jogatina de um 
cassino e perde todo o di-
nheiro ganho por Jane na 
mesa de pôquer. 

Globo, 22h25 
Transformers: The Last 
Knight. EUA. Ação. Di-
reção Michael Bay. 
Com Mark Wahlberg, 
Laura Haddock. Os 
humanos estão em 
guerra com os Trans-
formers, que precisam 
se esconder na medi-
da do possível. Cade 
Yeager é um de seus 
protetores, liderando 
um núcleo de resistên-
cia situado em um fer-
ro-velho. É lá que co-
nhece Izabella, uma 

garota de 15 anos que 
luta para proteger um 
pequeno robô defei-
tuoso. Paralelamen-
te, Optimus Prime via-
ja pelo universo rumo 
a Cybertron, seu pla-
neta-natal, de forma 
a entender o porquê 
de ele ter sido destru-
ído. Só que, na Terra, 
Megatron se prepara 
para um novo retorno, 
mais uma vez dispos-
to a tornar os Decepti-
cons os novos sobera-
nos do planeta.

Fotos: Divulgação

[ fi lmes ] 

[ novelas ] 

virgem

Apresentará uma 
certa instabilidade na 
sua demonstração de 
convicção tão fi rme 
neste dia. Com o astro 
rei irá conseguir superar 
algumas barreiras mais 
complicadas neste dia. 

O amor estará no ar 
com bastante evidência 
para que você possa 
ir além daquilo que 
você possa imaginar, o 
satélite Lua fará muito 
bem para você nesta 
jornada. Faça o possível 
para alimentar uma 
crença mais elevada no 
que for mais importante.

Busque nutrir uma 
grande admiração pelas 
questões estéticas 
neste dia, porém não 
se deixe levar por futili-
dades. Não deixe para 
resolver os problemas 
em cima da hora e tam-
pouco tente salvar as 
pessoas dos problemas 
delas neste dia.

Irá perder algum 
tempo em tarefas 
desnecessárias e que 
não lhe geram bene-
fícios no longo prazo. 
O planeta Mercúrio 
deixará você tão frágil 
para perceber que 
poderá demorar para 
mudar a situação. Não 
deixe de seguir os 
seus princípios.

Você sofrerá muito 
para conseguir enten-
der determinadas situa-
ções ruins na sua vida. 
O signo de Virgem lhe 
trará grandes benefícios 
para você poder seguir 
em frente na sua vida. 
Mantenha tudo o que 
você pensa de forma 
mais alinhada.

Conseguirá fazer dis-
tinções mais apuradas 
neste momento sobre 
as coisas que estão 
acontecendo na sua 
vida. Os virginianos hoje 
podem apresentar um 
quadro mais ameno, 
sem muito energia por 
ora. Faça o possível 
para ser coeso.

O planeta Vênus 
no qual irá revelar um 
profundo sentimento o 
qual engrandecerá toda 
a sua vida sentimental. 
Tudo poderá pulsar 
bem mais a fundo neste 
dia. Poderá vir a atrair 
algumas coisas mais 
complexas neste dia.

Você realizará deter-
minadas coisas para 
que possa planejar tudo 
por mais tempo que 
imaginava neste dia. 
O seu potencial para 
conseguir persuadir as 
pessoas irá estar bem 
mais evidente durante 
este dia

Tudo aquilo que você 
acredita ser realmente 
muito importante irá 
contribuir para o seu 
discernimento mais 
aprofundado na sua 
vida. Fazer análises 
neste momento será o 
ideal que está lhe cir-
cundando nesta altura 
da sua vida transfor-
madora.

As derrotas serão 
claras e te deixarão com 
uma baixa estima para 
continuar o dia com 
energia. No elemento 
Fogo é que estará 
boa parte dessa carga 
negativa. Saiba escolher 
bem as cores para o 
seu dia.

Você irá sentir que 
a sua honra tão sólida 
quanto rocha será 
muito mais agredida 
neste dia fundamental 
para evoluir. Caso isso 
aconteça não deixe que 
tentem rebaixá-lo por 
isso, tenha mais atitudes 
e coragem do fi lho do 
elemento Fogo.

Ficará muito mais 
tranquilo neste dia, sem 
muitas modifi cações 
complicadas para o seu 
coração no campo das 
emoções. De dentro 
do planeta Saturno virá 
uma espécie de onda 
negativa para impedir a 
sua evolução.

áries libra

escorpião

sagitário

capricórnio

aquário

peixes

touro

gêmeos

câncer

leão

Malhação -
Toda Forma de 
Amar

Joaquim afi rma que 
está apaixonado por 
Aline, e Lígia pede que 
o marido saia de sua 
casa. Marco pensa 
em como contar para 
Anjinha a decisão de 
Cléber de ir para a 
Bahia. Max é agressivo 
com Osório, e Regina 
se preocupa com Meg. 
Joaquim culpa Rita por 
seu divórcio, e Filipe se 
espanta com o pai.  

Éramos seis
Afonso se emociona 

ao reencontrar Inês. 
Carlos avisa a Lola que 
falará com o pai de 
Mabel sobre o namoro 
dos dois. Carlos pensa 
em Inês. Alfredo e Ade-
laide trocam olhares. 
Emília rasga os livros 
da fi lha mais nova. 
Inês lê para Afonso as 
cartas que escreveu 
para ele. Afonso não 
conta para Inês sobre 
Carlos. Neves oferece 
sociedade a Zeca. Le-
ontina se assusta com 
Justina, e Olga se irrita. 
Elias cobra de Lola uma 
dívida de Júlio.

 Bom Sucesso
Gisele alerta a William 

que Diogo está no des-
fi le para atentar contra 
Alberto. Lulu pede 
ajuda a Ramon para en-

contrar Waguinho, que 
se afastou para não 
atrapalhar o casamento 
dela com Tonho. Diogo 
se mistura aos garçons 
para disfarçar sua 
presença no evento. 
Marcos não acredita 
quando Gisele e Fábio 
avisam que Diogo 
atentará contra a vida 
de Alberto. Francisca 
e Ramon encontram 
Waguinho na escola.

Amor de mãe
Lurdes despista Ryan, 

que não percebe que 
a mãe escondeu um 
celular no bolo para 
Sandro. Danilo pede 
que Thelma o autorize 
a confrontar Vicente 
sobre a sabotagem 
ao restaurante. Miriam 
permite que Betina 
fale com o suposto 
assassino de Genilson. 
Amanda garante a 
Danilo que foi Vicente 
quem sabotou o res-
taurante de Thelma, a 
pedido de Álvaro.  

Ouro Verde
Uma equipe de 
televisão instala-se na 
zona onde um carro 
explodiu, começando 
a noticiar o ocorrido. O 
veículo é identifi cado 
como sendo de Anto-
nio e a notícia da morte 
é confi rmada. Rita re-
cebe a notícia da morte 
do marido. Miguel vê 

as notícias e chora ao 
lembrar da infância.  

 As Aventuras 
de Poliana

Em seu primeiro dia 
de aula na escola, Es-
ter impressiona todos 
com suas habilida-
des. todos. Luisa co-
nheçe o pai de João. 
Raquel pede a ajuda 
de Jerry para desco-
brir quem foi o orga-
nizador da festa na 
escola. Gleyce conta 
a Helô que quer vol-
tar a estudar. Com a 
autorização de seu 
pai, Eric volta a esco-
la e passa a frequen-
tar a Companhia de 
Dança. 

O Rico e o Lázaro
Amitis se preocupa 
com o estado de 
saúde de Neusta. 
Matias pede a 
mão de Gadise em 
casamento. Samira 
e Talita falam sobre 
a próxima vez que 
dançarão na Casa 
da Lua. Edissa e 
Ebede são avisados 
sobre o desmaio 
de Neusta. Elga e 
Fassur bebem vinho 
durante o jantar. 

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

 Metrô República 

F:98616-4216 

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

     

   

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.

Jornal

ANUNCIE
2823-0828
2823-0837

Classifi cados

2823-0828

ANUNCIOU

VENDEU

   EMPREGOS 
 PRECISA-SE 

 APOSENTADO(A) - AUX 
ESCRITÓRIO 

 + 60 anos, trabalhar 

V.Carrão, experiência e 

informática, serviço in-

terno e externo. Enviar 

curriculo - zampierifa-

bio@hotmail.com 

 GAROTAS MAIORES ZL 

 Ganhos R$300 até 

R$700 p/ noite, c/ mora-

dia F: 94087-4659 Falar 

com Luiz 

 PROCURA-SE 

 Ofi cina de costura 

com experiência em 

malha fi na/ Jersey Tel: 

(11)5582-7284. 

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. 

CLÍNICA ANEESH
MASSAGISTAS DE 
TIRAR O FÔLEGO

Acesse o site e ganhe desconto.
www.aneesh.com.br

R. Taváres Bastos , Nº547 
alt 1.000 Av. Pompéia

3673-0480
94956-9660

Local discreto e suítes 
após 11H.

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

Construtorre Cons-
truções LTDA solicita 
o comparecimento do 
Senhor Marcelo Peixo-
to da Silva, portador da 
CTPS n°00077049 série 
00182, ao estabeleci-
mento desta empresa, 
no prazo de 7 dias, para 
tratar de assuntos de seu 
interesse. Arujá, 04 de 
dezembro de 2019.

COMUNICADO

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 

JADE LOIRA

    3031-6729

22 anos
Toda branquinha, 

pepeka rosa
quentinha + 9 

amigas taradonas 
sem frescura.

Rua Fradique Coutinho,
Nº 830 próximo ao metrô

fradique830.com.br

    3031-6729

JÚLIA RUIVA

F: 2097-4109
95109-4253

Estilo namoradinha,
beija na boca.

Adora rebolar no
p. sem frescura!

Próx. ao Metrô Penha.

SEM FRESCURA
 + amigas que topam 
 tudo, venha conferir! 

2741-1413
Mt. Artur Alvim

 MULHERÃO
KELLY

 FAÇO TUDO

+ 10 amigas insaciáveis 

São Miguel Pta- Centro 

Corpo escultural, tudo sem
 frescura, ativa, passiva 

R.JOÃO AUGUSTO DE MORAIS,288 

 AC.CARTÕES- AT. A PARTIR DAS 9H.   

     LAYLA 
    GAUCHA

97281-5876
2031-2847 

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

  LUDMILLA 

94121-3548 whats
MT.ANHANGABAÚ

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

24A

Aceito cartões
Estação Guaianazes 

Safadinha e carinhosa
 Adoro rebolar gostoso 

Próximo  antiga

AC CARTÕES -At. a partir das 9h  

    MIRELA  
    NOVINHA 21A

96452-5147 whats 
2552-7897 

R.COPENHAGUE,144

     CENTRO

 MOÇAS

Maiores, ambiciosas, urgente.
 Ótimo p/ iniciantes e casadas.  
Região Central, ótimos ganhos

R$150 por dia

P/PRIVÊ

95991-9170
        whats

     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

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

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

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.

Samira
Seios avanta-
jados, rabão, 
morena alta, 

safadinha sem 
frescura.

+ 8 amigas 
todas liberais

Rua Pitangueiras, 95 Próximo ao 
Metrô Praça da Árvore

5072-3141

   UNIK 
  BRONZEAMENTO ARTIFICIAL

98095-8095

.
  2193-2992

(LEGALIZADO)

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

30 minutos - R$ 22,50

(Não inclui Biquine de Fita)

R.Domingos de Moraes, 239

Faça 5 sessões por 
R$112.50 e  GANHE 1

 IMÓVEIS 
 VENDE-SE 

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

 APTO TREMEMBÉ 
 2dorms, sl, coz, 1vg, 
R$150mil. E alugo ou-
tro apto c/ sl, coz, wc 
e 2dorms R$1.000,00 
incluso água e cond. 
F :2995-5882/99515-
3541  

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

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

 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 

 PROCURO COMPRAR 
UM IMÓVEL 
 Em uma imobiliaria 
de Itaquaquecetu-
ba ou Suzano. Sem 
entrada e sem con-
sulta ao SPC Serasa. 
Pagamento por mês 
R$350,00 Tel:(11)97456-
8 7 9 6 / 9 8 3 0 8 - 4 4 1 5 
Whats Robson. 

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

 SERVIÇOS 
BELEZA & ESTÉTICA

IND. PROFISSIONAL

 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. 

MASSAGEM

 RELAX 

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

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

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

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

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

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

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

DIVERSOS PUBLICIDADE LEGAL



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

VI S ITE  NOS SAS LOJAS E  CON F I R A  
N O S S O S  P R O D U TO S  E XC LU S I V O S , 
COM PREÇOS E CONDIÇÕES SUPERESPECIAIS.

Horário de
funcionamento
de 18/11/2019
a 30/12/2019:

Horário de
funcionamento
nos dias 24  e 
31/12/2019:

PRODUTOS DISPONÍVEIS TAMBÉM NOS MELHORES PONTOS DE VENDA.

Gotas de chocolate ao leite
e recheios de chocolate meio
amargo e chocolate branco.

Gotas de chocolate ao leite
e recheios de chocolate
meio amargo e café.

Panettone 3 ChocolatesPanettone Espresso & Chocolate

A  FA M Í L I A  D A  C A S A  S U Í Ç A
TA M B É M  C R E S C E U  N E S T E  N ATA L .
CONFIRA NOSSOS LANÇAMENTOS.

Todas as lojas
Das 9h às 16h.

Tatuapé
Segunda a sábado, 
das 8h às 22h.
Domingo, das 9h às 16h.

Demais lojas
Segunda a sábado, 
das 8h às 20h.
Domingo, das 9h às 16h.

S E  É  D A  C A S A ,  

É  M U I T O  M A I S .

casasuica.com.br

casa_suica

oficialcasasuica

Dias 25/12/2019,
1o/1/2020 e 2/1/2020:
todas as lojas fechadas.
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