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Ônibus iluminados levam
passageiros ao Festival de 
Natal no Centro de SP
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Alesp gastará R$ 10 milhões com
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[ Cena do dia ]

 Policiais Nota 10

Homenagem aos policiais que se destacaram em suas atividades no 
mês de dezembro foi realizada com a participação do governador 
João Doria, no Palácio dos Bandeirantes, nesta quarta-feira (11).
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Deu sorte hoje?
Mega Sena

Concurso n° 2215
11/12/2019
01 - 19 - 21 - 23 - 33 - 43

 
Lotofácil

Concurso n° 1902
11/12/2019 
01 - 02 - 04 - 05 - 06
08 - 09 - 11 - 12 - 15
16 - 17 - 22 - 23 - 25

Lotomania
Concurso n° 2029 
10/12/2019
03 - 12 - 21 - 29 - 35
37 - 48 - 51 - 56 - 59
60 - 61 - 64 - 74 - 81
84 - 86 - 90 - 95 - 99

Dupla Sena
Concurso n° 2022
10/12/2019 
Primeiro sorteio 
02 - 09 - 10 - 14 - 16 - 30
Segundo sorteio
01 - 14 - 16 - 22 - 26 - 40

Federal
Extração n° 05448
11/12/2019

Prêmios Principais
Prêmio Bilhete  Valor (R$)
1º   020267        500.000,00
2º  037249           27.000,00
3º  019122            24.000,00
4º  085211             19.000,00
5º  031947            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   

Câmara de SP aprova
orçamento em 1o turno

Os vereadores de São Pau-
lo aprovaram nesta quarta-fei-
ra, 11, em primeiro turno, a pro-
posta do orçamento da cidade 
para o ano que vem, prevendo 
gasto total de R$ 69,8 bilhões. 

O projeto teve poucas al-
terações em relação ao texto 
enviado em setembro pelo 
prefeito Bruno Covas (PSDB) 
- os parlamentares corrigiram 
previsão de transferências 
obrigatórias de recursos do 
Estado e da União à Cidade. 

O projeto precisa de uma 
segunda votação para a apro-
vação fi nal, na semana que 
vem, e há negociações na 
casa para que se amplie verba 
para emendas parlamentares.

Os tradicionais ônibus ilumi-
nados e decorados com temas 
natalinos já circulam pelas ruas 
da cidade de São Paulo neste 
mês de dezembro. Os passagei-
ros também podem participar dos 
passeios gratuitos com destino ao 
Centro, onde a Prefeitura promove 
o Festival de Natal de São Paulo.

A iniciativa é uma parceria da 
SPTrans com as empresas ope-
radoras do sistema municipal de 
transporte público. Foram disponi-
bilizados mais de 80 veículos cole-
tivos com luzes, decoração natali-
na e motoristas vestidos de Papai 
Noel. Neste ano, os ônibus ilumina-
dos partem em carreatas de quatro 
regiões da cidade (norte, sul, leste 

e oeste) para facilitar a mobilidade 
da população de vários pontos da 
cidade.

Os passeios são aos sábados e 
domingos, dias 14 e 15, 21 e 22 de 
dezembro, com saídas a cada 30 
minutos, das 18h às 20h30, em di-
reção ao centro. O retorno para os 
bairros é sempre às 22h.

As partidas ocorrem da Praça 
Charles Miller (Pacaembu); da Rua 
Alvinópolis (Metrô Vila Matilde), da 
Avenida Adolfo Pinheiro, 420, e da 
Rua Jacofer, 615, Limão (Centro de 
Tradições Nordestinas). 

Para mais informações sobre o 
passeio com os ônibus iluminados 
acesse: http://sptrans.com.br/oni-
busiluminados.

Ônibus iluminados levam 
passageiros ao Festival 
de Natal no Centro de SP

A Justiça Federal em Brasília de-
cidiu nesta quarta-feira (11) revogar 
a determinação de que a Polícia 
Rodoviária Federal (PRF)  suspen-
da a utilização de radares móveis 
nas rodovias do país. O uso de 
medidores de velocidade móveis 
e portáteis está suspenso desde 
agosto. Na decisão, o juiz Marcelo 
Gentil Monteiro, da 1ª Vara Federal 
Cível, atendeu a um pedido liminar 
feito pelo Ministério Público Fede-
ral (MPF) e entendeu que a falta 
dos radares pode causar danos à 
sociedade.

"A urgência é patente, ante o 
risco de aumento do número de 
acidentes e mortes no trânsito em 

decorrência da deliberada não 
utilização de instrumentos escolhi-
dos, pelos órgãos técnicos envol-
vidos e de acordo com as regras 
do Sistema Nacional de Trânsito, 
como necessários à fi scalização 
viária", decidiu o juiz. 

Em agosto, a determinação foi 
cumprida pela PRF após a publi-
cação de um despacho do presi-
dente Jair Bolsonaro. Na ocasião, 
foram revogados atos administra-
tivos sobre a atividade de fi sca-
lização eletrônica de velocidade 
em rodovias e estradas federais.  
Cabe recurso ao Tribunal Regional 
Federal da 1ª Região (TRF1), sedia-
do em Brasília.

Justiça determina que PRF volte a 
usar radares móveis em rodovias
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O Projeto Arquitetônico do Empreendimento Reserva Raposo encontra-se aprovado junto aos órgãos estatais competentes e a incorporação imobiliária dos 
Condomínios Amapá, Amaná, Chapecó e Amazonas encontra-se devidamente registrada no 18º Cartório de registro de imóveis de São Paulo, nas respectivas 
matrículas: Condomínio Amapá - R. 8 da matrícula 242.674; Condomínio Chapecó - R. 7 da matrícula 242.663; Condomínio Amaná - R.8 da matrícula 242.675; 
Condomínio Amazonas - R.8 da matrícula 242.670 - de 29 de Novembro de 2017, nos termos da  ei 4591/64. Comercialização: LPS Brasil Consultoria de 
Imóveis S.A, CRECI SP: J-24073. Todas as imagens e perspectivas contidas neste material são meremente ilustrativas, podendo sofrer alterações, inclusive 
quanto à forma, cor, textura e tamanho. O empreendimento será entregue de forma faseada e conforme Memorial Descritivo constante do Memorial de 
Incorporação, que prevalecerá em caso de confl ito com qualquer outro material ou informação relativa ao Empreendimento. A decoração e o mobiliário 
das áreas comuns, previstos nas imagens do book,  poderão ser modifi cadas pela incorporadora, não sendo entregues os móveis, utensílios, adornos e 
acessórios eventualmente previstos nas imagens. O paisagismo apresentado neste material é apenas uma sugestão e apresenta plantas com suporte adulto, 
a ser atingido após a entrega do Empreendimento. (1) Valor referente a unidade 11 de 46,66m2, (sem vaga) localizada no 1º andar da Torre A, do Condomínio 
Residencial Amazonas. Confi ra o regulamento no stand de vendas. Impresso em Dezembro/19.

ROD. RAPOSO TAVARES, 8312 (KM 18,5)
DIGITE RESERVA
RAPOSO NO WAZE

reservaraposo.com.br TEL.: (11) 4200-7000

EstruturaçãoIntermediação Realização

PERSPECTIVA ILUSTRADA DA PISCINA COBERTA PERSPECTIVA ILUSTRADA DA CHURRASQUEIRA

Os condomínios serão entregues 
100% equipados e decorados com:

Churrasqueira e forno de pizza

Playground

Piscina coberta

Horta comunitária

Salão de festas

Pet place

Brinquedoteca

4 elevadores por torre

Quadra esportiva

DORMS.
A P A R T A M E N T O S CONDOMÍNIOS

INDEPENDENTES COM 
LAZER COMPLETO

NO MELHOR BAIRRO 
PLANEJADO DA HISTÓRIA 
DE SÃO PAULO

TRAGA SEU HOLERITE E RECEBA 
UM BÔNUS NO VALOR DO SEU 13º!*

SÓ AQUI SEU 13º 
VALE O TRIPLO

SÓ ATÉ 20 DE DEZEMBRO!
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Os servidores da Assem-
bleia Legislativa do Estado 
de São Paulo (Alesp) vão 
receber no mês de dezem-
bro R$ 3.100 a mais do que 
costuma cair na conta. O 
bônus natalino foi dado por 
meio de um ato da Mesa, 
publicado no fi m de no-
vembro, que aumentou ex-
cepcionalmente este mês 
o auxílio-alimentação de 
servidores - cujo valor nor-
mal é de R$ 634,14. A medi-
da vai benefi ciar os 3.266 
funcionários, custando R$ 
10,12 milhões.

O ato n.º 44, de 28 de 
novembro, determinou 
que “excepcional e exclu-
sivamente para o mês de 
dezembro de 2019, o va-
lor estabelecido no Ato de 
Mesa n.º 21, de 26 junho de 
2019 (instrumento que de-
termina o valor do auxílio-
-alimentação), será acresci-
do de R$ 3.100,00.”

Embora a medida da 
Alesp condicione o paga-

mento à “disponibilidade 
de recursos orçamentá-
rios”, a Casa costuma con-
tar com sobras orçamentá-
rias. Antes de ser reeleito 
presidente da Alesp, o de-
putado Cauê Macris (PSDB) 

devolveu ao Poder Executi-
vo, em março, R$ 106,4 mi-
lhões, referentes ao valor 
não executado do exercí-
cio de 2018.

A medida benefi cia inclu-
sive servidores que rece-

bem acima do teto. Além 
disso, o auxílio-alimentação 
tem - aos olhos da jurispru-
dência do Supremo Tribu-
nal Federal (STF) - natureza 
indenizatória, ou seja, de 
reembolso. Por isso, não 

incidem sobre ele impos-
to de renda e contribuição 
previdenciária.

Procurada, a administra-
ção da Casa informou que 
o abono dos servidores é 
pago todos os anos dessa 

maneira. A exceção é em 
ano de eleição de depu-
tados, já que a legislação 
eleitoral proíbe agentes 
públicos de “readaptar van-
tagens” dos servidores du-
rante um período que vai de 
três meses antes do pleito 
até a posse dos eleitos.

De acordo com o servidor 
Filemon Reis da Silva, vice-
-presidente e secretário-
-geral do Sindalesp, esse 
bônus é pago desde 2005, 
embora os valores habitu-
almente tenham sido me-
nores. Na época, o bene-
fício foi negociado com o 
então presidente da Alesp, 
Rodrigo Garcia, hoje vice-
-governador de São Paulo. 
“O abono é pago só com 
uma parte da sobra do or-
çamento de pessoal da 
Casa”, explicou.

O incremento do valor em 
2018 seria, segundo ele, 
uma maneira de compensar 
a categoria pela falta de re-
ajuste real no ano passado.

O prefeito de São Pau-
lo, Bruno Covas (PSDB), 
teve um sangramento 
nesta quarta-feira, 11, 
no interior do fígado e 
foi levado para a Unida-
de de Terapia Intensiva 
(UTI) do hospital Sírio-Li-
banês, na capital paulis-
ta, onde está internado 
desde domingo para a 
quarta das cinco ses-
sões de quimioterapia a 
que vem sendo submeti-
do para tratar um câncer 
no sistema digestivo.

De acordo com o bo-
letim médico divulgado 
pela prefeitura na tarde 
desta quarta-feira (11), 
o sangramento se deu 
após um procedimento 
para a demarcação da le-
são tumoral.

Ao constatarem o san-
gramento intra-hepático 
(na parte interna do fíga-
do), os médicos fizeram 
uma arteriografia (proce-
dimento radiológico com 
injeção de contraste) e 
o bloqueio da circula-

ção na área afetada (a 
embolização do foco de 
sangramento) - procedi-

mento descrito no bole-
tim como “minimamente 
invasivo”.

A transferência do pre-
feito para a UTI, após esse 
procedimento, ocorreu 
para facilitar o monitora-
mento, segundo o boletim 
assinado pelos médicos 
Fernando Ganem, diretor 
de Governança Clínica do 
Sírio, e Maria Beatriz Sou-
za Dias, diretora clínica do 
hospital. 

O boletim não explica 
o motivo de o prefeito 
estar fazendo a demar-
cação da lesão. Em geral, 
esse procedimento ocor-
re antes de cirurgias ou 
para auxiliar no monitora-
mento dessas lesões.

O câncer de Bruno Co-
vas foi descoberto no fim 
de outubro. O prefeito 
fez três sessões de qui-
mioterapia entre os dias 
29 de outubro e 26 de 
novembro, com interva-
los de três semanas. 

A internação, em 23 de 
outubro, se deu primeiro 
por causa de uma trom-
bose que havia sido des-
coberta na perna direita.

Bruno Covas tem sangramento no fígado 
e é internado na UTI do ‘Sírio-Libanês’

R
e

n
a

to
 S

. C
e

rq
u

e
ir

a
/A

E
G

ilb
e

rt
o

 M
a

rq
u

e
s/

G
o

ve
rn

o
 d

e
 S

ã
o

 P
a

u
lo

Assembleia de SP gastará R$ 10 milhões
com bônus natalino a 3,2 mil servidores

Responsável pela opera-
ção no baile funk de Parai-
sópolis, na zona sul, o 16.º 
Batalhão da Polícia Militar 
(BPM/M) é a segunda tropa 
territorial com mais mortes 
na cidade de São Paulo em 
2019. Dados da Ouvidoria 
da Polícia apontam que ao 
menos 14 civis morreram em 
ocorrências do batalhão no 
período entre janeiro e no-
vembro deste ano.

Além de áreas da comu-
nidade, cabe ao 16.º BPM/M 
patrulhar regiões do Morum-
bi, na zona sul, e do Butantã, 
Jaguaré e Rio Pequeno, na 
zona oeste. Nesta semana, 
31 PMs do batalhão foram 
afastados das ruas pela ges-
tão João Doria (PSDB), após 
a ação em que nove pesso-
as morreram pisoteadas em 
Paraisópolis.

Como essas mortes do 
baile funk ocorreram no dia 
1.º de dezembro, ainda não 
foram incluídas no levan-
tamento da Ouvidoria O 
caso é tratado como homi-

cídio pelo Ministério Público 
(MPE-SP). Quando soma-
das, a tendência é de que 
o 16.º BPM/M feche o ano 
liderando as estatísticas de 
letalidade na cidade de São 
Paulo.

Hoje, a primeira posição 
na capital está com o 28.º 
BPM/M, que atua em Guaia-
nases, na zona leste, e regis-
trou 17 mortes durante suas 
ações. Em novembro, a tro-
pa também teve uma opera-
ção contestada em um baile 
funk, após uma jovem de 
16 anos ser atingida por um 
disparo de bala de borracha 
no olho esquerdo e perder 
a visão.

O ranking da Ouvidoria, 
no entanto, deixa de fora 
ocorrências que envolvam 
as Rondas Ostensivas To-
bias de Aguiar (Rota), tra-
dicionalmente a tropa que 
mais mata em São Paulo. 
Já se for considerado o Es-
tado inteiro, a liderança dos 
casos fi ca com o 2 º Baep 
(Santos), com 27 casos.

Batalhão de Paraisópolis é 
o 2º com mais mortes em 
operações policiais na capital
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Incorporação Imobiliária do lote 4, registrada sob o n. 2 da Matrícula n. 141.060, no 10º Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo, em 16/10/2015. Incorporação Imobiliária do lote 5, registrada sob o n. 2 da Matrícula n. 141.061, no 10º Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo, em 16/10/2015. 
Incorporação Imobiliária do lote 6, registrada sob o n. 2 da Matrícula n. 141.062, no 10º Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo, em 17/9/2015. Incorporação Imobiliária do lote 7, registrada sob o n. 2 da Matrícula n. 141.063, no 10º Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo, em 17/9/2015. 
Bem Imobiliária: Av. Dr. Cardoso de Melo, 1470, Vila Olímpia, São Paulo/SP – Creci: 20197-J. Gafisa Vendas Intermediação Imobiliária Ltda.: Av. das Nações Unidas, 8501, 18º andar, Eldorado Business Tower, Pinheiros, São Paulo/SP – Creci-SP: J-19604. As imagens são meramente ilustrativas, 
com sugestões de decoração e paisagismo. A vegetação que compõe o paisagismo retratado nas perspectivas é meramente ilustrativa e apresenta porte adulto de referência. Na entrega do empreendimento, essa vegetação poderá apresentar diferenças de tamanho e porte, mas estará 
de acordo com o projeto paisagístico do empreendimento. As áreas comuns serão entregues equipadas e decoradas conforme o Memorial Descritivo. O detalhamento dos serviços, equipamentos e acabamentos que farão parte deste empreendimento consta no Memorial Descritivo, na 
Convenção de Condomínio e no Compromisso de Compra e Venda. Os móveis e utensílios são meramente ilustrativos, de dimensões comerciais e não fazem parte do Compromisso de Compra e Venda. *O preço anunciado de R$ 208 mil refere-se à unidade 11, com 31,2 m², Torre A – Sonho.

PERSPECTIVA ILUSTRADA DA CHURRASQUEIRAPERSPECTIVA ILUSTRADA DO APTO. DE 31 M2

PERSPECTIVA ILUSTRADA DA FACHADA

PERSPECTIVA ILUSTRADA DO SALÃO DE FESTAS

Realização:Intermediação:

0800-100 2000  |  www.benx.com.br
AV. MARQUÊS DE SÃO VICENTE, 2900 – BARRA FUNDA

AS MELHORES 
OPORTUNIDADES 
PARA OS MELHORES 
MOMENTOS DA VIDA.

208 MIL*
A PARTIR DE R$

31 M21 DORM.

APTOS. DE
LAZER 
COMPLETO

MUDE JÁ
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O rodízio municipal de ve-
ículos em São Paulo fi cará 
suspenso para carros de 
passeio a partir do dia 23 
de dezembro. A Secretaria 
de Mobilidade e Transpor-
tes informou que a suspen-
são não vale para veículos 
pesados (caminhões) e 
nem para as demais restri-
ções, como a Zona de Má-
xima Restrição à Circulação 
de Caminhões (ZMRC) e a 
Zona de Máxima Restrição 
ao Fretamento (ZMRF).

O rodízio municipal para ve-
ículos será retomado no dia 
13 de janeiro de 2020, uma 
segunda-feira.

A secretaria destaca que a 
operação restringe a circula-
ção de veículos no Anel Vi-
ário da Cidade nos períodos 
da manhã, das 7h às 10h, e da 
tarde, das 17h às 20h.

Durante o rodízio os veículos 
fi cam impedidos de circular no 
Centro Expandido, incluindo 
as vias que delimitam o chama-
do Mini Anel Viário, formado 

pelas marginais Tietê e Pinhei-
ros, avenidas dos Bandeiran-
tes e Afonso D’Esccragnole 
Taunay, Complexo Viário Ma-
ria Maluf, avenidas Tancredo 
Neves e Juntas Provisórias, 
Viaduto Grande São Paulo e 
avenidas Professor Luís Inácio 
de Anhaia Melo e Salim Farah 
Maluf.

Transitar em locais e ho-
rários não permitidos pela 
regulamentação prevista 
no Código de Trânsito Bra-
sileiro implica infração de 
trânsito de nível médio, re-
sultando em multa no valor 
de R$ R$ 130,16 e acrésci-
mo de 4 (quatro) pontos no 
prontuário do motorista.

Nos dias 24, 25 e 31 de 
dezembro e 1º de janeiro, 
está suspensa a fi scaliza-
ção de estacionamento 
rotativo Zona Azul nos bol-
sões internos e vias no en-
torno do Parque Ibirapuera. 
Nos demais locais da cida-
de, vale a sinalização de re-
gulamentação vigente.

Nesta quarta-feira (11), o go-
vernador João Doria anun-
ciou, ao lado do vice-presiden-
te Sênior e Chefe de Negócios 
do Google, Philipp Schindler, 
do Presidente do Google Bra-
sil, Fabio Coelho, e outros exe-
cutivos do grupo, parceria iné-
dita entre o Governo de São 
Paulo e o Google para mapear 
estradas rurais e criar endere-
ços digitais para cerca de 340 
mil propriedades espalhadas 

pelos 645 municípios do inte-
rior do Estado. 

A iniciativa, inédita na Améri-
ca Latina, permitirá que cerca 
de dois milhões de moradores 
dessas localidades tenham 
acesso a serviços públicos 
fundamentais, como Saúde e 
Segurança.

“Esse é um projeto inédito 
na América Latina e São Pau-
lo sai na frente nessa parceria 
com o Google para mapear as 

estradas rurais do nosso Esta-
do. Nessa primeira fase, o pro-
jeto impactará 2 milhões de 
brasileiros de São Paulo, que 
passarão a ter um endereço 
digital. O projeto vai ajudar 
todo ecossistema no campo, 
mas também, em breve, será 
aplicado nas áreas urbanas, 
em comunidades”, comentou 
Doria.

O endereçamento digital 
das propriedades rurais será 

possível graças a tecnologia 
Plus Codes, uma ferramenta 
gratuita, criada pelo Google, 
que converte coordenadas de 
latitude e longitude fornecidas 
por satélite em códigos cur-
tos, semelhantes aos códigos 
postais. A parceria ajudará a 
incorporar essa tecnologia ao 
sistema interno do Governo 
de São Paulo, que disponibi-
lizará o endereço digital aos 
residentes das áreas rurais.

O Tribunal de Contas 
do Estado (TCE) deu 
nesta quarta-feira, 11, 
aval para o prossegui-
mento do processo de 
licitação para privati-
zar quatro presídios no 
Estado de São Paulo, 
uma das promessas de 
campanha do governa-
dor João Doria (PSDB). 
Caso o projeto se con-
cretize, as penitenciá-
rias de Gália I e II, Regis-
tro e Aguaí, com 3.292 
vagas, serão as primei-
ras com administração 
privada do Estado.

A decisão do tribunal 
contraria posição do 
Ministério Público de 
Contas (MPC), que re-
comendou que o TCE 
impedisse a licitação, 
alegando que o modelo 
de privatização das qua-
tro unidades prisionais 
resultaria em custo extra 

ao governo de quase R$ 
75 milhões durante os 15 
meses de contrato.

Segundo o MPC, esse 
número representa um 
aumento de 58% em 
relação aos custos no 
modelo de administra-
ção direta, que é em-
pregado atualmente. 
Para o MPC, “o estudo 
apresentado pelo Es-
tado de São Paulo evi-
dencia os custos adicio-
nais substanciais que 
o modelo de cogestão 
trará, sem, contudo, de-
monstrar objetivamen-
te os ganhos tangíveis 
inerentes à nova forma 
de prestação do serviço 
público”.

O governo alega que, 
embora mais caro, a pri-
vatização dos presídios 
traz ganhos “imensurá-
veis”, como eficiência e 
qualidade de gestão.

Governo fi rma parceria inédita com Google 
para mapear propriedades e estradas rurais

TCE libera privatização 
de quatro presídios no 
Estado de São Paulo

Rodízio de veículos em São Paulo será 
suspenso a partir de 23 de dezembro
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Rodízio na capital
Segundas Feiras
Placas fi nais 1 e 2
Terças Feiras
Placas fi nais 3 e 4
Quartas Feiras
Placas fi nais 5 e 6
Quintas Feiras
Placas fi nais 7 e 8
Sextas Feiras
Placas fi nais 9 e 0
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Bem

Use seu FGTS na entrada - Subsídios de até R$ 29mil**

DormsDormsDormsDormsDormsDormsDormsDormsDormsDormsDorms
2 A partir 

de R$:

Mil*2    1    0 
Perspectiva artística da FACHADA
A fachada pode sofrer alterações de desenho, cores e acabamentos conforme  
desenvolvimento do projeto executivo e aprovação nos órgãos competentes.

More na Bela Vista, junto ao Bixiga, e viva ao lado da Av. Paulista.

Saia do aluguel com parcelas 
que cabem no seu bolso!

VISITE O DECORADO

A Magik JC é uma empresa certificada pelo Sistema B (www.sistemab.org), um movimento global que reconhece o esforço das empresas em criar soluções para problemas sociais e ambientais. Breve Lançamento.  Incorporação: BEM VIVER RUI BARBOSA EMPREENDIMENTO 
IMOBILIÁRIO SPE LTDA. O projeto encontra-se aprovado na Prefeitura conforme Alvará 2019/10789-00 emitido em 22/07/2019. Incorporação registrada sob o nº 05 na Matrícula nº 188.058 do 4º Cartório Oficial de Registro de Imóveis- SP . Vendas: C&C IMÓVEIS LTDA. CRECI/
SP: 30.372-J. Av. Angélica, 1996, 12º andar, conjunto 1206 – Higienópolis - São Paulo/SP. CEP: 01228-200. Este material é preliminar e todas as informações aqui contidas, incluindo as áreas comuns, podem sofrer alterações de acabamento e decorações. A fachada pode sofrer 
alterações de acordo com o desenvolvimento do projeto executivo e aprovação dos órgãos competentes. Os objetos, equipamentos e decoração que constam nas imagens das plantas de 1 e 2 dormitórios são sugestões decorativas, possuem dimensões comerciais e não fazem 
parte do contrato de compra e venda da unidade. As áreas comuns serão entregues equipadas e decoradas conforme Memorial Descritivo anexo ao Compromisso de Compra e Venda. *Valor correspondente a algumas unidades de 2 dormitórios. **Todas as informações que dizem 
respeito ao Programa Minha Casa Minha Vida podem ser consultadas no site oficial do programa em www.minhacasaminhavida.gov.br. Subsídios, juros, parcelas e demais condições estarão sujeitas à análise e aprovação de cada proponente junto à CEF. 

R e a l i z a ç ã o : I n t e r m e d i a ç ã o : F i n a n c i a m e n t o :

magickjc_bemviver @BemViverCentro@BemViverCentro

www.magikjc.com.br/belavista

Rua Luis Porrio, 415 - Ligue: 2619-8832

Minha Casa
Minha Vida

Os industriais brasileiros 
têm uma avaliação positiva 
do governo Jair Bolsonaro. 
De acordo com pesquisa 
divulgada nesta quarta-
-feira (11) pela Confedera-
ção Nacional da Indústria 
(CNI), 60% deles conside-
ram o governo ótimo ou 
bom, e apenas 7% avaliam 
como ruim ou péssimo; 
26% acham que o governo 
é regular.

Os dados da Sondagem 
Especial: Avaliação do 
Governo pelo Empresário 
Industrial foram apresenta-
dos durante cerimônia na 
sede da CNI, em Brasília, 
ocasião em que o presi-
dente Bolsonaro recebeu 
o Grande Colar da Ordem 
do Mérito Industrial. Se-
gundo a CNI, a condecora-
ção é “um reconhecimento 
da indústria brasileira ao 
esforço do governo fede-
ral no avanço de pautas 
que tornam o Brasil mais 
moderno e competitivo”.

A pesquisa da CNI sobre 
o governo Bolsonaro ou-

viu 1.914 empresários de 
todo país, entre os dias 2 
e 10 deste mês. A margem 
de erro é de 2 pontos per-

centuais e a confi ança, de 
95%.

O governo é mais bem 
avaliado pelos empre-

sários do Sul. Naquela 
região, 71% dizem que o 
governo é ótimo ou bom. 
No Centro-Oeste, esse nú-

mero é de 68%. No Norte, 
é de 62% e, no Sudeste, de 
57%. De acordo com a CNI, 
a Região Nordeste é onde 
os empresários industriais 
aprovam menos o gover-
no, ainda assim, 50% ava-
liam o avaliam como ótimo 
ou bom.

Além disso, 65% dos en-
trevistados confi am no pre-
sidente Bolsonaro e 64% 
aprovam sua maneira de 
governar.

Também foi apresentado, 
nesta quarta-feira, levanta-
mento da CNI/Ibope com 
as perspectivas da popu-
lação sobre a economia. 
Quase metade (49%) da 
população acredita que 
a situação econômica do 
país vai melhorar em 2020, 
24% dizem que fi cará igual 
e 24%, que vai piorar.

A pesquisa ouviu 2 mil 
pessoas em 127 municípios 
entre os dias 5 e 8 deste 
mês. A margem de erro 
da pesquisa é de 2 pontos 
percentuais e o grau de 
confi ança é de 95%.
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Seis em cada dez industriais consideram o 
governo Bolsonaro ótimo ou bom, diz CNI

O presidente Jair Bol-
sonaro realizou nesta 
quarta, 11, um procedi-
mento dermatológico no 
Hospital da Força Aérea 
Brasileira, em Brasília. Ao 
falar sobre o assunto no 
Palácio da Alvorada, ele 
comentou sobre a possi-
bilidade de um câncer de 
pele. “Foi rotina. A pos-
sibilidade de câncer de 
pele existe”, disse.

Com o curativo na ore-
lha, o presidente afirmou 
que está bem e que dor-
miu durante procedi-
mento de “checagem”. 
“Eu tenho a pele clara, 
pesquei muito na minha 
vida, gosto muito de ati-
vidade. Então, a possibi-
lidade de câncer existe”, 
afirmou Bolsonaro.

Em nota, a Secretaria 
Especial de Comunica-
ção (Secom) afirmou que 
Bolsonaro “apresenta 
boas condições de saú-
de, sem qualquer indica-
tivo de câncer de pele”.

Após exame, 
presidente diz 
que pode ter 
câncer de pele
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A ativista ambiental sue-
ca Greta Thunberg, de 16 
anos, foi escolhida como 
Personalidade do Ano 
pela revista norta-ameri-
cana Time. A imagem de 
capa da publicação traz a 
jovem perto do mar junto 
da frase “o poder da ju-
ventude”.

Greta está desde quinta-
-feira passada, dia 5, em 
Madri, onde participa da 
Conferência do Clima da 
ONU. Ela se tornou um 

símbolo da luta contra as 
mudanças climáticas e vi-
rou uma celebridade nes-
se meio. Na COP, toda vez 
que aparece causa como-
ção: pessoas tentam se 
aproximar o tempo todo e 
os eventos que participa 
fi cam lotados, com fi las 
do lado de fora.

Na terça-feira, 10, a am-
bientalista foi criticada 
pelo presidente Jair Bol-
sonaro, que a chamou de 
“pirralha”. Em resposta, 

ela adicionou o termo à 
descrição do perfi l que 
mantém no Twitter. Tam-
bém nesta semana, o di-
cionário Collins elegeu 
“greve do clima” como a 
expressão do ano, obser-
vando que o uso do termo 
aumentou mais de 100 
vezes em relação a anos 
anteriores. O movimento 
tem Greta como uma das 
principais lideranças mun-
diais

A ativista se tornou essa 

grande porta-voz das no-
vas gerações em cerca de 
16 meses. 

“Ela se dirigiu a chefes 
de estado na ONU, reu-
niu-se com o papa, brigou 
com o presidente dos Es-
tados Unidos e inspirou 
4 milhões de pessoas a 
se unir à greve climática 
global em 20 de setem-
bro de 2019, na maior de-
monstração climática da 
história da humanidade”, 
destaca a Time.
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Ativista Greta Thunberg 
é eleita personalidade do 
ano pela revista ‘Time’

O modelo Rodrigo Mot-
ta, de 28 anos, que parti-
cipou do clipe Vai Malan-
dra, da cantora Anitta, foi 
assassinado no Rio de Ja-
neiro na segunda-feira, 9. 
Ele chegou a ser atendi-
do no Hospital Municipal 
Miguel Couto, no Leblon, 
zona sul da cidade, mas 
não resistiu. A Delegacia 
de Homicídios registrou o 
caso, mas não deu mais 
informações sobre as cir-
cunstâncias da morte.

“Meus sentimentos à 
família e amigos do Rodri-
go Motta, que participou 
do meu clipe de Vai Ma-
landra. Recebi essa notí-
cia pela internet e fi quei 
estarrecida”, escreveu a 
cantora. “Matar ou morrer 
virou algo banal no Rio de 
Janeiro. Isso tem que aca-

bar”, completou.
A música Vai Malandra é 

uma parceria de Anitta com 
Tropkillaz, DJ Yuri Martins, 
Maejor e Mc Zaac. O vide-

oclipe foi gravado no Morro 
do Vidigal, na zona sul da 
capital. Nele, Motta aparece 
de sunga, passando óleo 
em mulheres.

Tradicional celebração 
da Região Nordeste do 
Brasil, o Bumba Meu Boi 
do Maranhão foi escolhi-
do como Patrimônio Cul-
tural Imaterial da Huma-
nidade pela Organização 
das Nações Unidas para 
a Educação, a Ciência e 
a Cultura (Unesco), em 
reunião realizada em Bo-
gotá, na Colômbia, nesta 
terça-feira, 10.

Reconhecido pelo Insti-
tuto do Patrimônio Histó-
rico e Artístico Nacional 
(Iphan) como Patrimônio 
Cultural do Brasil em 
2011, o Bumba Meu Boi 
do Maranhão é conside-
rado um Complexo Cul-
tural por congregar di-
versos bens associados 
em uma manifestação. A 

série de eventos apre-
senta performances dra-
máticas, musicais e co-
reográfi cas, mas também 
elementos materiais, 

como artesanatos, bor-
dados do couro do boi e 
indumentárias dos per-
sonagens, instrumentos 
musicais, entre outros.

Modelo Rodrigo Motta, do 
‘Vai Malandra’, de Anitta, é 
assassinado no Rio de Janeiro

Bumba Meu Boi é eleito 
Patrimônio Cultural 
Imaterial da Humanidade
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HAHAHA
Há 20 anos a RedeTV! diverte 
você e sua família.
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[ horóscopo ]

Falha de Segurança

Você de Novo

Título Original Les 
GorillesElenco Joey 
Starr, Manu Payet, 
Alice BelaïdiDireção 
Tristan AurouetNa-
cionalidade France-
saGênero Suspen-
se Cranky Alfonso 
é um agente na uni-
dade de proteção 
VIP da polícia fran-
cesa. Depois de 
uma missão mal-su-

cedida, ele é obriga-
do a se tornar par-
ceiro de Walter, um 
agente inexperien-
te e fascinado pelo 
mundo dos famo-
sos. Eles foram de-
signados para pro-
teger uma famosa 
cantora e preci-
sam acompanhá-la 
em uma importante 
premiação.

Título Original You 
AgainElenco Kristen 
Bell, Jamie Lee Cur-
tis, Sigourney Wea-
ver, Odette Yustman, 
Victor Garber, Betty 
WhiteDireção Andy 
FickmanNacionalida-
de AmericanaGênero 
Comédia romântica 
Às vésperas do casa-
mento de seu irmão, 
Marnie descobre que 

sua futura cunhada é 
ninguém menos que 
sua inimiga número 
um, que arruinou sua 
vida na escola. Vinga-
tiva, Marnie quer im-
pedir o casamento, 
ao mesmo tempo em 
que sua mãe desco-
bre que a tia de sua 
futura nora também é 
um desafeto do pas-
sado.

Fotos: Divulgação

[ fi lmes ] 
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RA
OPENSADOR

ANOITECE
CORRENTE
IMINAF
FDATAE

VIELMOND
CIMAARA
AEXATOR
MUNIDOE
ETAMON

INTERIVO
TAINCAS

UEFAGOLA

Escultura
em bronze
de Rodin

De forma
natural

Casquinha
de (?),
iguaria

brasileira

Sólido que
possui

oito lados
(Geom.)

Recife,
em inglês

Adaptável
ao corpo
humano

Renée de
(?), atriz
brasileira

Sigla do 
órgão má- 
ximo de 
saúde 
(EUA)

A saia na
altura do
tornozelo

Comer,
em inglês

A
natureza

do solo da
praia

Em (?) de:
na parte
superior

Armado
com re-
vólveres

Executor
de justiça

Vitamina
essencial
à reprodu-

ção

Formato 
aproxi-

mado do
útero

Prefixo de 
"intera-

ção": reci-
procidade

Teste de
Aptidão
Física
(Mil.)

(?)
Pitanguy,
cirurgião
brasileiro

Federação
europeia
de futebol

(sigla)

Povo que
construiu
Machu
Picchu

Colarinho
de camisa

social

Sulca a
terra

Sufixo de
"boiada"

Porto do
Iêmen

Aplicado;
estudioso

O maior rio
alemão

De modo
tranquilo

Minuto
(abrev.)

Cedi;
ofertei

(?)-Rá: o
Pai dos
Deuses
Graceja

Vai termi-
nando o
ocaso
Moeda

(?): a do
Brasil é o

real

3/eat. 4/áden — amon — reef — reno. 6/exator.

[ novelas ] 

virgem

Algumas difi culdades 
serão combatidas com 
mais efi ciência durante 
parte do seu dia, apro-
veite cada momento 
que você tiver para 
evoluir neste sentido. 
Se você ir além daquilo 
que é esperado poderá 
atingir níveis diferentes 
para este seu signo.

Você verá que todo o 
amor do mundo estará 
dentro do seu coração 
com um pouco mais de 
energia neste momento 
de grandes emoções. 
Vênus irá difi cultar essa 
evolução.

Você tende a ser 
surpreendido neste dia 
por coisas boas e que 
julgava impossíveis de 
acontecer neste mo-
mento da sua vida. Se 
for alguém muito sagaz 
tenderá ir além do que 
imaginava. 

Se sucumbir aos an-
seios do poder poderá 
fazer algo muito de-
preciativo para todos 
que estão ao seu lado, 
isso só sobrecarregará 
o seu relacionamento. 
Abandone qualquer 
exagero no tato com 
as pessoas mais próxi-
mas, deixe a coisa fl uir.

Passará bem a maior 
parte do dia se souber 
se comunicar melhor 
com aqueles que estão 
ao seu lado. Busque 
esta constante de 
comunicação na sua 
vida para poder fazer o 
que quer. 

O sentimento maior 
de organização fará 
você afastar algumas 
pessoas que você gosta 
muito. Se não aliviar 
essa mágoa pode piorar 
e gerar problemas 
maiores. Tente buscar a 
coerência naquilo que 
acredita ser correto para 
você evoluir.

O que está para acon-
tecer neste dia é que 
o diálogo tende a lhe 
favorecer mais do que 
o habitual durante este 
período de crescimento. 
Permita que uma boa 
conversa ajude você 
a chegar aonde tanto 
quer neste dia.

O que fará com que 
a sua personalidade 
fi que mais fraca neste 
momento será a Lua 
neste momento. Faça 
o possível para mudar 
essa situação evitando 
comportamentos.

Caso você venha a 
demonstrar uma gran-
de vontade de fi car 
com alguém, poderá 
ser interpretado mal. 
Tenha todo cuidado 
possível na hora de 
demonstrar os teus 
sentimentos.

Determinadas modi-
fi cações irão lhe afetar 
mais do que outras, 
portanto entregue o seu 
coração para aquilo que 
você acredita. O pla-
neta Mercúrio é quem 
defi nirá o seu futuro 
nesta altura da sua vida. 
Pode vir a sentir tristeza 
neste dia.

Seja uma pessoa mui-
to mais feliz para que os 
problemas não tenham 
lugar na sua vida 
durante este período. 
De Júpiter virá muitas 
atividades diferenciadas 
para colaborar.

Na intenção de fazer 
aquilo que você acre-
dita poderá prejudicar 
bastante os seus ideais 
neste dia mais comple-
xo. Tente superar tudo 
com bastante calma 
sem prejudicar as suas 
relações. Você pode 
fi car um pouco fora da 
realidade, com opiniões 
ruins.

áries libra

escorpião

sagitário

capricórnio

aquário

peixes

touro

gêmeos

câncer

leão

Malhação -
Toda Forma de 
Amar

Rui diz a Rita que foi 
Viana quem contou 
sobre a separação de 
Lígia e Joaquim. Jaque-
line desconfi a de Mar-
co, mas não consegue 
confrontá-lo. Jaqueline 
se preocupa com 
Anjinha. Rui anuncia a 
Rita que o juiz aceitou 
o novo depoimento de 
Isaura. Jaqueline alerta 
Madureira sobre sua 
desconfi ança contra 
Marco. Marquinhos 
decide viabilizar o clipe 
de Nanda. 

Éramos seis
Lola teme se separar 

de Durvalina, mas re-
fl ete sobre a conversa 
com Clotilde. Emília 
contrata Gusmões para 
encontrar Adelaide. 
Zeca, Olga e as crian-
ças procuram pelas 
economias de Cando-
ca que Justina enter-
rou. Durvalina garante 
que estará sempre ao 
lado de Lola. 

Bom Sucesso
Rosemary não enten-

de por que Padre Paulo 
chama o marido de 
Elias. Elias decide aju-
dar Gabriela, pensando 
no dinheiro que pode 
ganhar. Mauri constata 
que o sangue raro de 
Gabriela veio do pai, 

já que Peter também 
possui o mesmo tipo 
sanguíneo. Vera comu-
nica a Alberto que as 
vendas dos clássicos 
voltaram a crescer. 

Amor de mãe
Davi consegue 

escapar do galpão e é 
socorrido por paramé-
dicos. Ryan provoca 
Érica sobre o almoço 
com Raul. Danilo e 
Camila se beijam. 
Miguel se preocupa 
com Davi, que afi rma 
que o incêndio foi uma 
vingança de Álvaro. 
Vitória descobre sobre 
o estado de Davi e 
questiona Álvaro. 
Belizário ameaça Vi-
cente. Danilo descobre 
que Camila é fi lha de 
Lurdes, e pede à namo-
rada segredo sobre 
a relação dos dois. 
Samuel treina Marina. 
Amanda resgata Davi 
do hospital, antes que 
Belizário atente contra 
o ativista. Lurdes visita 
Sandro. Durval sente 
ciúmes de Thelma. 
Ryan apoia Marina, que 
sofre por ter quebrado 
sua raquete.

Ouro Verde
Bia quer saber o que 
Jorge falava com Otelo 
e Jorge revela que Ote-
lo vai trabalhar para ele. 
Jorge e Bia acabam por 
se envolver e dormir 
juntos.

 As Aventuras 
de Poliana

Ruth pede para 
Roger tirar as tecno-
logias implantadas 
na escola durante 
uma reunião. Pend-
leton presenteia Lui-
sa com material de 
pintura para que ela 
retome seu hobbie. 
Filipa arma um plano 
contra Ester durante 
a ofi cina de doces 
de Nancy. João che-
ga ao Ceará e revê 
sua mãe. Guilherme 
e Raquel discutem 
por ciúmes. Luisa 
volta a pintar.

O Rico e o Lázaro
Zac interrompe a 
conversa de Joana 
com Naomi. Joaquim 
é avisado sobre a 
chegada da preten-
dente. Ebede tenta 
acalmar Neusta. A 
princesa de Tiro, 
Yasha, e seu pai, 
Irom são recebidos 
por Nabucodonosor 
e Amitis. Ezequiel 
retorna à Babilônia. 
Joana se incomoda 
com a presença de 

Nebuzaradã.

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

  

   

MASSAGEM

11 95127-3215

Venda seu peixe

PARA
ANUNCIAR

CHAME NO
WHATSAPP:

95127-3215

Anuncie no

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 

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

 PROCURA-SE 

 Ofi cina de costura 

com experiência em 

malha fi na/ Jersey Tel: 

(11)5582-7284. 

 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 

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. 

AYUMi
JAPONESA
APERTADINHA
ADORO
SENTAR NA R... 
+ 7 amigas
   Rua Fradique 
Coutinho, 830 
Próximo Metrô.

APERTADINHA

SENTAR NA R... 

Próximo Metrô.

3031-6729
fradique830.com.br

   Rua Fradique 

Bianca mestiça 
japonesa

Local 
próximo 

ao
metrô 
Saúde. 

Fotos e
informações no

5677-4027
(11) 97975-8959

ESTAMOS CONTRATANDO 
CORRETORES

Com ou sem experiência para 
atuar preferencialmente na 

Zona Leste e centro.
Remuneração fi xa
e comissionadas

(11) 96310-7713
(11) 2364-1230

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

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 

A BABÁ UMBANDA
Está descrente não consegue 

obter o que deseja 
(LUCIA IEMANJÁ)
Te ajudará com a

força dos espíritos de luz seja
qual for seus problemas no

amor, casamento, 
decadências,

inimigos ocultos, sexual,
doenças inexplicável e outros

com rezas e benzimentos
faz e desfaz trabalhos

e amarrações defi nitiva para
o amor. Consulta com
cartas e búzios e taro 

atendimento com
hora marcada sigilo absoluto.

 5594-8354
 
  97032-4796

Não cobro consulta, traga
2 maços de velas!

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 

Letícia
Novinha

Universitária 19 aninhos de 
puro prazer sem frescura!

+ 9 amigas taradas
Próximo ao Metrô Penha

Rua Guaiauna, 118
2097-4109

95109-4253

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

     95867-6602

 MOÇAS MAIORES

.
   

P/PRIVÊ
100 clientes ao dia

 muito dinheiro imediato.
  Não se  lamente. Venha ganhar

     2097-4696

Não passe  dificuldades.

  Aceitamos free-lancer.

Melissa Clínica Aneesh
+ 12 massagistas

Liberais, local

discreto e suítes

Rua Tavares Bastos, 547

Altura do

número 1000 da

Avenida Pompéia

Acesse o site e

ganhe desconto.

3673-0480
94956-9660

www.aneesh.com.br

Rua Tavares Bastos, 547

2092-2945

    NICOLE     

Me use, Abuse e se Lambuse

DELICIOSA

GUAIAÚNA  419 - MT. PENHA

    Não passe vontade... 
  

     www.danadadelinda.com

96184-4518

 Sou vadia na cama

Passe aqui...
VENHA CONHECER
O NOVO VINTÃO 

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

CERVEJA R$ 5,00
1 DRINK GRÁTIS

RUA GABRIEL PIZA 300
METRÔ SANTANA

VINTÃO
NOVO

2369-3152

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

LOTEAMENTO DE CHÁCARAS
Rod. Castello Branco 

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

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

INICIANTE
CARINHOSA

NAMORADINHA
ATENDO SOZINHA
LOCAL DISCRETO

PRÓXIMO AO CENTRO

30 MINUTOS
R$ 50,00

98818-9990

25 ANOS
SARAH

WHATSAPP

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

TRABALHE EM CASA

Maiores informações

 F: 11- 3230-1136

Etiquetador
envelopador de cartas,

sem experiência,
acima de 18 anos,

sem limite de idade.
Trabalho fácil e

totalmente manual.

Enviamos todo o trabalho 
até sua porta. Ganhos de 

até R$ 2.850,00.

   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 

 TEMPORADA 

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

 NEGÓCIOS 
 DINHEIRO 

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

 OPORTUNIDADE 

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

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

 SERVIÇOS 
BELEZA & ESTÉTICA

 INFORMÁTICA 

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

 ESOTERISMO 

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

RELAX

DIVERSOS

Para Anunciar:
2823-0828 / 2823-0829

2823-0835 / 2823-0836
2823-0837
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