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Lei que isenta de impostos 
as escolas de samba de 
São Paulo é sancionada
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O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, anunciou nesta quinta-feira (12) que os saques de até R$ 998 do 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) poderão ser feitos no próximo dia 20. Bolsonaro sancionou a nova lei

Saque imediato do FGTS passa de 
R$ 500 para R$ 998 com nova lei

Pág. 08

Caixa anuncia nova redução de juros do crédito imobiliário
 Pág. 21

Covas permanece na 
UTI, mas sem sinais de
sangramento no fígado

Novas normas para as 
eleições municipais de 
2020 são aprovadas

Quatro túneis da capital
vão ganhar novos radares 
a partir de segunda-feira
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Festival de Natal no
Triângulo SP terá ações
até o próximo dia 23

 Pág.  09
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[ Cena do dia ]

 Correria de Natal

Consumidores estão lotando a região da rua 25 de Março, no centro 
da capital, para a compra de Natal. Nesta quinta-feira (12), a Ladeira 
General Carneiro virou um 'mar' de pessoas à procura de presentes.
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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   

Palmeiras chega a um
acordo com Sampaoli

O Palmeiras chegou a um 
acordo com o técnico Jorge 
Sampaoli. O presidente do clu-
be, Mauricio Galiotte, se reuniu 
com o treinador nesta quinta-
-feira, no Rio. Sampaoli aceitou 
reduzir a pedida salarial, e os 
valores serão compensados 
com bônus por metas alcan-
çadas. Com o acerto entre as 
partes, os advogados analisam 
o contrato e o técnico pode ser 
anunciado nos próximos dias.

Sampaoli havia pedido R$ 
2 milhões mensais de salário, 
contando os pagamentos para 
cinco auxiliares. O Palmeiras 
achou o valor alto e realizou 
uma contraproposta ao trei-
nador.

Novo boletim médico divulgado 
pelo Hospital Sírio-Libanês na tarde 
desta quinta-feira, 12, afi rma que o 
prefeito de São Paulo, Bruno Covas 
(PSDB), continua internado na Uni-
dade de Tratamento Intensivo (UTI) 
e que não há sinais da hemorragia 
interna que atingiu seu fígado nesta 
quarta-feira, 11. O boletim, entretan-
to, não faz nenhuma citação a pos-
sível alta médica do prefeito.

"O prefeito Bruno Covas encon-
tra-se em excelente estado clínico. 
No momento, não apresenta sinais 
de sangramento. Ele permanecerá 
internado na Unidade de Tratamen-
to Intensivo para monitorização 
contínua", diz o boletim.

Covas tem um câncer que surgiu 
na cárdia, região de transição entre 

o esôfago e o estômago, que sofreu 
metástase e se espalhou pelo fíga-
do e pelas glândulas linfáticas do 
abdômen. A doença foi descober-
ta em outubro e, até fevereiro, ele 
deve fazer oito sessões de quimio-
terapia para enfrentar a doença.

O prefeito foi transferido nesta 
quarta (11) para a UTI depois de os 
médicos detectarem um sangra-
mento no interior do fígado. A he-
morragia apareceu quando os mé-
dicos faziam um procedimento para 
demarcação da lesão tumoral. A 
agulha que faria essa instalação fu-
rou o fígado e causou o sangramen-
to, que foi contido com um procedi-
mento de bloqueio da circulação na 
área afetada, algo descrito pelos 
médicos como "pouco invasivo".

Bruno Covas segue na UTI, mas 
sem sinais de sangramento no 
fígado, afi rma boletim médico

O presidente Jair Bolsonaro 
realizou nesta quarta-feira, 11, 
procedimentos médicos como 
retirada de lesão verrucosa 
na face e na orelha, além de 
crioterapia em lesões no tórax 
e no antebraço, provocadas 
pelo excesso de exposição so-
lar. A informação foi divulgada 
na tarde desta quinta-feira, 12, 
pelo Palácio do Planalto.

"O material segue para aná-
lise laboratorial, como é de ro-
tina. Convém, segundo orien-
tação do especialista, fazer 
avaliação semestral em face 
do excesso de exposição so-
lar prévia, o que já está sendo 

seguido", afirmou o Planalto.
A consulta médica dermato-

lógica foi realizada no Hospi-
tal da Força Aérea Brasileira 
(HFAB) na tarde de ontem. O 
procedimento estava previa-
mente agendado com o obje-
tivo de reavaliação de atendi-
mento feito seis meses atrás.

Bolsonaro, no entanto, iro-
nizou hoje possibilidade de 
estar com câncer, o que ele 
mesmo anunciou no dia an-
terior. "Pessoal, como estou 
com câncer não vou poder 
atender vocês, tá ok?", disse 
o presidente a jornalistas pela 
manhã.

Bolsonaro retirou lesões causadas 
por exposição ao sol, diz Planalto
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A Prefeitura de São Pau-
lo vai implantar radares de 
fi scalização de velocidade 
em quatro túneis da cida-
de. São eles: Ayrton Senna 
II (no sentido Ibirapuera), 
na zona sul; Passagem 
Franklin Roosevelt (senti-
do Lapa), na região central; 
Max Fe� er (sentido centro), 
na zona oeste; e Maria Ma-
luf (em ambos os sentidos), 
na zona sul.

“O objetivo da medida é 
proporcionar um trânsito 
mais seguro, já que a fi sca-
lização eletrônica compro-
vadamente ajuda a garantir 
o cumprimento das leis de 
trânsito, inclusive dos limi-
tes de velocidade”, expli-
cou, em nota, o secretário 
municipal de Mobilidade e 
Transportes, Edson Caram. 
“Os acidentes em túneis 
atualmente são causados, 
em grande parte, porque 
motoristas sabem que não 
há fi scalização e andam em 
alta velocidade.”

O primeiro radar em túnel 
da capital paulista foi coloca-

do em julho de 2018, no Tú-
nel Ayrton Senna I, no senti-
do da Marginal do Pinheiros. 
Segundo a CET, entre julho 
e dezembro do ano pas-
sado, após a instalação do 
aparelho, foi registrado ape-
nas um acidente, contra 10 
no mesmo período de 2017.

Outros cinco túneis rece-
berão os dispositivos ele-

trônicos em 2020. São eles: 
Tribunal de Justiça (em am-
bos os sentidos), na zona 
sul; 9 de Julho/Daher Elias 
Cutait (em ambos sentidos), 
na região central;Presidente 
Jânio Quadros (sentido Mo-
rumbi), na zona sul; Sebas-
tião Camargo (sentido Itaim 
Bibi), na zona sul; e Major 
Natanael/Noite Ilustrada 

(sentido Avenida Doutor Ar-
naldo), na região central.

A Companhia de Enge-
nharia de Tráfego (CET) 
informou que os equipa-
mentos serão instalados na 
próxima segunda-feira, 16, 
mas só passarão a fi scalizar 
na segunda quinzena de 
dezembro, após passarem 
por aferição.

A Secretaria dos Trans-
portes Metropolitanos, por 
meio da Companhia Pau-
lista de Trens Metropolita-
nos (CPTM), e a Secretaria 
da Segurança Pública, por 
meio da Polícia Militar, ce-
lebraram um convênio para 
reforçar a segurança nas 
linhas da Companhia, ga-
rantindo aos passageiros 
uma viagem mais tranquila.

Serão 445 vagas da Di-
ária Especial por Jornada 
Extraordinária de Trabalho 
Policial Militar (DEJEM), 
com previsão para que en-
tre em operação em janei-
ro. “Essa parceria garantirá 
o acionamento imediato da 
PM em qualquer tipo de 
crime nas estações. Assim, 
teremos soluções mais rá-
pidas para ocorrências e 
inibição de novos crimes. 
Todos sairão ganhando, 
especialmente os passa-
geiros”, salienta Alexandre 
Baldy, secretário dos Trans-
portes Metropolitanos.

Diariamente, os policiais 

farão ronda em todas as 
estações da CPTM e po-
derão ser acionados para 
atuar em ocorrências nas 
plataformas e dentro do 
trem em casos que envol-
vam, por exemplo, crimes 
de furtos, roubos, assédio 
sexual e venda de bilhete 
ilegal. Também poderão 
combater todos os demais 
crimes previstos em leis es-
taduais e no Código Penal.

A fi scalização do comér-
cio irregular continua sen-
do tarefa da equipe de se-
gurança da CPTM, que, ao 

fl agrar a prática, apreende 
a mercadoria e retira o am-
bulante do sistema. A Com-
panhia poderá solicitar a 
presença da PM em caso 
de confronto, para garantir 
a segurança dos envolvi-
dos e dos passageiros.

Segundo o comandante-
-geral da Polícia Militar, 
coronel Marcelo Vieira Sal-
les, a atuação dos policiais 
ocorrerá dentro da compe-
tência legal de prevenir e 
reprimir, quando necessá-
rio, as infrações da ordem 
pública.

A Polícia Civil defl agrou 
na manhã desta quinta-
-feira (12) a Operação Bra-
ço de Ferro, com o objetivo 
de desarticular uma orga-
nização criminosa que pra-
ticava, reiteradamente, o 
crime de tráfi co de drogas 
na região central de São 
Paulo. A ação foi realizada 
pela 1ª Delegacia Seccional 
de Polícia da Capital na re-
gião central e Grande São 
Paulo.

A operação resultou na 
prisão de oito pessoas, três 
delas presas em fl agrante 
por tráfi co, associação ao 
tráfi co, porte ilegal de arma 
de fogo e porte de munição 
de uso restrito. Os policiais 
envolvidos apreenderam 7 
quilos de cocaína, insumos 
para a fabricação do crack, 
além de um automóvel e 
uma motocicleta.

Os trabalhos de investi-
gação foram conduzidos 

pelo 2° Distrito Policial 
(Bom Retiro). Ao todo, 25 
equipes de policiais civis e 
20 da Guarda Civil Metro-
politana, com o apoio do 
Canil, participam da ope-
ração.

A ação foi defl agrada 
após 10 meses de investi-
gações, 75 linhas telefôni-
cas interceptadas e 4.630 
horas de ligações anali-
sadas pela Polícia Civil de 
São Paulo.

CPTM e PM fi rmam convênio para 
reforçar a segurança nas estações

Polícia Civil defl agra Operação Braço de 
Ferro, em combate ao tráfi co de drogas
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Prefeitura de SP instala radares em 
quatro túneis a partir da próxima 2ª

A CBF sorteou nesta 
quinta-feira os confrontos 
da primeira fase da Copa 
do Brasil, com destaque 
para os grandes times ca-
riocas e mineiros, que en-
tram na competição desde 
o início. O torneio começa-
rá em 5 de fevereiro.

O Botafogo enfrenta o 
Caxias-RS. 
Já o Flumi-
nense visi-
ta o Moto 
Club-MA 
e, por fi m, 
o Vasco 
encara o 
Altos-PI. O 
Atlético-
-MG terá 
pela frente o Campinense-
-PB, e o Cruzeiro, recente-
mente rebaixado à Série 
B, estreia contra o São 
Raimundo-RR.

Nesta primeira fase, os ti-
mes se enfrentam em jogo 
único, na casa da equipe 
pior ranqueada, mas com 

o visitante jogando pelo 
empate. A CBF também 
dividiu os confrontos em 
dez chaves. Apenas cinco 
equipes das 80 que en-
tram na primeira fase vão 
chegar às oitavas de fi nal.

Onze times vão entrar 
diretamente nas oitavas. 
Estão garantidos nes-

sa fase o 
Cuiabá, 
por ser 
campeão 
da Copa 
Verde, o 
Fortaleza, 
campeão 
da Copa do 
Nordeste, 
o Braganti-

no, campeão da Série B, e 
mais o atual vencedor da 
Copa do Brasil, o Athleti-
co-PR. Completam a lista 
os demais classifi cados 
para a Copa Libertadores: 
Flamengo, Santos, Palmei-
ras, Grêmio, São Paulo, 
Corinthians e Inter.

Em sorteio, CBF defi ne 
os duelos da primeira 
fase da Copa do Brasil

“xxx
xxx
xxx
xxx
xxx”
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Linha 15 - Monotrilho
Justiça anula privatização
Em consequência de uma ação movida 
pelo Sindicato dos Metroviários, a 
Justiça anulou a privatização da Linha 
15-Prata do monotrilho, realizada em 
11/3/2019. A licitação continha várias 
irregularidades

No final de novembro, 
a Justiça determinou 
a anulação da 

privatização da L-15, que 
teve como vencedora a 
ViaMobilidade, empresa do 
grupo CCR em parceria com 
a RuasInvest, que opera o 
sistema de ônibus da capital 
paulista. 

A Justiça confirmou 
que a licitação teve vários 
problemas, como não ter 
autorização da Assembleia 
Legislativa, permitir a 
subcontratação de empresas 
e instituir uma tarifa mínima 
por usuário, entre outros. 
Ainda cabe recurso à decisão. 

O leilão de privatização 
foi de cartas marcadas, como 
denunciado exaustivamente 
pelo Sindicato dos 
Metroviários. Além de ser 
um processo organizado 

para a CCR vencer, o valor 
mínimo estipulado era de 
R$ 159 milhões. Até aquele 
momento já haviam sido 
gastos mais de R$ 5 bilhões 
dos cofres públicos na linha. 
A CCR ganhou a licitação 
por R$ 160 milhões, um 
verdadeiro presente dado 
pelo governo estadual.

O Sindicato defende que 
a melhor forma de oferecer 
um transporte público é 
garantindo que ele seja  
estatal e de qualidade, sem o 
interesse do lucro. 

Publicação:
Diretores Responsáveis: Elaine Damásio e Raimundo Cordeiro. Redação e Revisão: Rogério Malaquias, MTb. 21.307-SP e Paulo Iannone, MTb 66.749-SP. Arte: 

Maria Fígaro, Mtb 25.888. Sede: Rua Serra do Japi, 31 – Tatuapé - CEP: 03309-000 – São Paulo – SP.   E-mail: sindicato@metroviarios-sp.org.br

O governador Doria compro-
meteu-se em entregar mais três 
estações do monotrilho (Linha 
15-Prata) ainda em dezembro: Sa-
popemba, Fazenda da Juta e São 
Mateus. Assim como Alckmin, Do-
ria entrega as estações com muita 
demora e mesmo assim sem estar 
em plenas condições de uso para 
a população. 

O mais grave nisso é que não 
haverá o número adequado de fun-
cionários para atender os usuários 

do monotrilho. Isso signifi ca que 
os passageiros com defi ciência e 
os idosos não serão atendidos de 
acordo com as suas necessidades. 
O atendimento às emergências 
também será prejudicado. 

O governo estadual precariza 
o transporte para insistir na priva-
tização. Apesar de o processo de 
privatização da Linha 15 ter sido 
anulado pela Justiça, Doria tem o 
objetivo de entregar o monotrilho 
aos grandes empresários.

Novas estações
Falta de funcionários 

prejudicará o atendimento 

Fotos: FOTOS PÚBLICAS
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A Justiça de São Paulo 
inocentou os ex-seguran-
ças Davi de Oliveira Fer-
nandes e Valdir Bispo dos 
Santos da acusação de 
tortura envolvendo o epi-
sódio em que chicotearam 
um adolescente negro fl a-
grado tentando furtar uma 
barra de chocolate em 
agosto, no 
supermer-
cado Ricoy, 
na zona 
sul de São 
Paulo. Em 
julgamento 
rea l i zado 
nesta quar-
ta-feira, 11, 
eles foram 
condenados pelos crimes 
de lesão corporal, cárcere 
privado e divulgação de 
cenas de nudez.

A sentença foi dada 
pelo juiz Carlos Alberto 
Correa de Almeida Oli-
veira, da 25ª Vara Crimi-
nal do Tribunal de Justiça 
de São Paulo, que impu-

tou a Davi e Valdir as pe-
nas de 3 anos e 10 me-
ses reclusão e 3 meses 
e 22 dias de detenção. 
Cabe recurso da deci-
são. Na decisão que con-
denou os ex-seguranças, 
Oliveira considerou que 
não houve crime de tor-
tura, uma vez que as 

agressões 
infringidas 
ao menor 
“não foram 
com a fi na-
lidade de 
obter in-
formações 
e também 
não foram 
a p l i c a -

das por quem estava na 
condição de autoridade, 
guarda ou poder”.

“O que de fato ocorreu 
foi um crime de cárcere 
privado, este qualifica-
do pelo intenso sofri-
mento físico e moral a 
que foi submetida a ví-
tima”, afirmou.

Os contribuintes com dí-
vidas de ICMS têm até este 
domingo (15) para aderir ao 
Programa Especial de Par-
celamento (PEP), com redu-
ção nos valores de multas e 
juros. Desde a abertura do 
programa, em 7 de novem-
bro, a Secretaria da Fazenda 
e Planejamento já contabi-
lizou a adesão de 7.113 em-
presas ao programa, que 
celebraram acordos para o 
pagamento de débitos que 
somam R$ 4.158.744.403,97.

O resultado já ultrapassa 
em mais de 32% a expecta-

tiva inicial do Governo, que 
era de uma arrecadação de 
R$ 3,1 bilhões. Somente em 
pagamentos à vista, devem 
ser arrecadados mais de 
R$ 1 bilhão ainda neste ano. 
Para aderir, o contribuinte 
deverá acessar o endereço 
eletrônico www.pepdoicms.
sp.gov.br, efetuar o login no 
sistema com a mesma senha 
de acesso utilizada no Posto 
Fiscal Eletrônico (PFE) e sele-
cionar os débitos tributários 
a serem incluídos no progra-
ma.

Desde o início do período 

de adesão, a Secretaria da 
Fazenda e Planejamento 
conta com 100% da equipe 
de atendimento direcionada 
para o PEP. Além disso, ser-
vidores das Delegacias Re-
gionais Tributárias em todo 
o Estado estão se reunindo 
com os maiores devedores 
mostrando as vantagens da 
regularização de débitos 
por meio do PEP. Diversos 
agentes fi scais de rendas 
estão visitando contribuintes 
com dívidas para uma ação 
de orientação, no âmbito do 
programa Nos Conformes.

Juiz condena por lesão os 
seguranças que chicotearam 
jovem negro na zona sul

Programa de parcelamento de débito 
do ICMS termina no próximo domingo

O prefeito de São Paulo, 
Bruno Covas (PSDB), sancio-
nou na quarta-feira, 11, uma lei 
que prevê isenção de impos-
tos para escolas de samba e 
entidades que organizam o 
desfi le de carnaval no Sam-
bódromo do Anhembi. O tex-
to não é válido para organiza-
ções de carnaval de rua.

A isenção é válida para bar-
racões, sedes e quadras com 
“fi nalidade carnavalesca”, 
mesmo que alugados. Em-
bora a lei seja descrita como 
voltada a “atividades físicas e 
esportivas”, ela se refere ma-
joritariamente ao carnaval de 
escolas de samba. O projeto 
de lei original é de Celso Ja-
tene (PL) e Milton Leite (DEM), 
que é presidente de honra de 
uma agremiação.

O texto prevê a remissão in-
tegral dos créditos tributários, 
multas e juros de Imposto so-
bre Serviços (ISS), Imposto 
sobre Serviços de Qualquer 
Natureza (ISSQN), Impos-
to Predial Territorial Urbano 
(IPTU) e taxas de fi scalização 
municipal.

Já a Liga Independente das 
Escolas de Samba, entidade 
que organiza os desfi les, po-
derá utilizar gratuitamente e 
por 40 anos as estruturas da 
Fábrica do Samba e da Fábri-
ca do Samba 2. 

Além disso, a lei concede 
a permissão de uso de áreas 
públicas pelo mesmo período 
para as escolas Império da 

Casa Verde, Acadêmicos do 
Tatuapé, Morro da Casa Ver-
de (foto), Tom Maior, Uirapuru 
da Mooca, Mocidade Alegre, 
Mocidade Unida da Mooca, 
Dragões da Real, Sambas 
Unidos de Santa Bárbara e 
Estrela do Terceiro Milênio - 
cujo presidente de honra é 
Milton Leite.

A lei também anistia de qual-

quer pagamento retroativo à 
municipalidade por uso irre-
gular de espaços públicos. 
Além disso, ressalta que, para 
ter acesso a isenção e remis-
são de créditos tributários, as 
escolas precisarão realizar 
atividades culturais, sociais 
e esportivas gratuitas para a 
comunidade local e estarem 
regularizadas em até 120 dias.

Covas sanciona lei que dá isenção de 
impostos a escolas de samba de SP
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Adolescente teria
sido flagrado tentando

furtar uma barra de 
chocolate em agosto,

no supermercado
Ricoy, na capital
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Horário de
funcionamento
de 18/11/2019
a 30/12/2019:

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

V O C Ê  N Ã O  P R E C I S A  S E R  O  PA PA I  N O E L
PA R A  A C E R TA R  E M  C H E I O  N O  P R E S E N T E  D E  N ATA L .

Nas lojas de fábrica da Casa Suíça, você encontra os panettones mais gostosos
e mais recheados, além de produtos e kits exclusivos para presentear neste Natal.

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

oficialcasasuicaVI 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.

PRODUTOS DISPONÍVEIS TAMBÉM NOS MELHORES PONTOS DE VENDA.

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

CASASUICA_6819_3_1_Anuncio Natal_246x290mm.indd   3 02/12/19   15:47
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O presidente da Re-
pública, Jair Bolsonaro, 
sancionou nesta quinta-
-feira, 12, a Medida Pro-
visória (MP) que fixa no-
vas as regras do Fundo 
de Garantia do Tempo 
de Serviço (FGTS). Com 
a sanção, a medida é 
convertida em lei. Em 
julho, o governo editou 
a medida provisória, 
criando o saque imedia-
to e o saque-aniversário 
(este último só vale a 
partir de 2020).

A principal mudança 
trazida pelo texto é o 
aumento do limite do 
saque imediato do FGTS 
de R$ 500 para R$ 998, 
valor correspondente ao 
salário mínimo. O novo 
teto só vale para quem 
tiver saldo de até R$ 
998 na conta vinculada 
ao fundo de garantia.

Essa quantia pode ser 
retirada de cada con-
ta. Porém, para aqueles 
com saldo superior a R$ 
998, o limite de saque 
por conta segue sendo 
de R$ 500. Com a san-
ção, os clientes que se 
enquadram na regra do 
salário mínimo e já saca-
ram os R$ 500, poderão 
sacar os R$ 498 restan-
tes O prazo limite para 
a retirada é 31 de março 
de 2020.

A Caixa calcula que 
devem ser beneficiados 
10,1 milhões de trabalha-
dores, que vão pode sa-
car R$ 2,6 bilhões.

No saque imediato, 
quem tem conta ativa 
(emprego atual) ou ina-
tiva (emprego anterior) 
do FGTS pode sacar, por 
conta, até R$ 500 ou R$ 
998 (para quem tem até 

esse valor na conta). De 
acordo com o governo, 
os saques na modali-
dade imediato devem 
injetar R$ 3 bilhões na 
economia.

O saque-aniversário, 
modalidade diferente 
da primeira, entrará em 
vigor apenas em 2020. 
Neste caso, o trabalha-
dor poderá retirar parte 
do FGTS todos os anos, 
no mês do seu aniversá-
rio.

Hoje, o FGTS pode ser 
sacado apenas em al-
gumas situações, como, 
por exemplo: compra da 
casa própria, aposenta-
doria e demissão sem 
justa causa. O FGTS é 
uma conta vinculada ao 
contrato para proteger 
o trabalhador, caso ele 
seja demitido sem justa 
causa.

Sancionada a nova lei do FGTS com 
limite do saque imediato de R$ 998
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Após registrar aumento 
de apreensões de entor-
pecentes em São Paulo, o 
governo João Doria (PSDB) 
calcula ter conseguido 
aplicar um desfalque de 
R$ 450 milhões nas contas 
do crime organizado neste 
ano. Segundo dados da 
Secretaria da Segurança 
Pública (SSP), as polícias 
do Estado conseguiram 
apreender a quantidade 
recorde de 33,8 toneladas 
de cocaína, a droga mais 
lucrativa, até o mês de 
outubro. Também foram 
retiradas das ruas 102,5 to-
neladas de maconha e 1,6 
tonelada de crack.

O valor é uma estimativa 
feita com base na média 
de preço praticado por 
trafi cantes - entre outros 
aspectos, ele varia com a 
pureza do produto ilícito. 
De acordo com investiga-
dores do Departamento 
Estadual de Investigações 
sobre Narcóticos (Denarc), 
o quilo da cocaína rende-
ria cerca de R$ 10 mil. Já 

maconha e crack valem, 
respectivamente, R$ 1 mil 
e R$ 6 mil.

Em São Paulo, o tráfi co 
de drogas em larga escala 
é operado pela facção cri-
minosa Primeiro Comando 
da Capital (PCC). Segundo 
investigações, a maior par-
te da cocaína que chega 
ao Estado é produzida na 
Bolívia, enquanto a maco-
nha vem do Paraguai.

Considerando apenas 
a cocaína, a carga total 
apreendida já é 78,8% 
maior do que em todo o 
ano de 2018, quando as 
policiais recolheram 18,9 
toneladas da droga, até 
então o recorde de São 
Paulo. “O valor é conside-
rável e a gente presume 
que representa um grande 
prejuízo ao crime organi-
zado. Quanto maior é o 
valor, maior o golpe”, diz o 
delegado Adilson da Silva 
Aquino, divisionário da Di-
visão de Investigações so-
bre Entorpecentes (Dise), 
do Denarc.

O plenário do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) 
aprovou nesta quinta-feira 
(12) as primeiras quatro re-
soluções com regras para a 
eleição municipal de 2020, 
entre as quais a que regu-
lamenta os procedimentos 
de fi scalização e auditoria 
do sistema eletrônico de 
votação.

Neste caso, a principal 
novidade foi a ampliação 
do rol de entidades que 
podem fi scalizar a votação, 
que passa agora a incluir, 
por exemplo, as Forças Ar-
madas, o Conselho Nacio-
nal de Justiça (CNJ), o Tri-
bunal de Contas da União 
(TCU) e entidades privadas, 
sem fi ns lucrativos, que 

possuam notória atuação 
em fi scalização e transpa-
rência da gestão pública e 
sejam previamente creden-
ciadas junto ao TSE.

Elas se juntam às entida-
des que tradicionalmente 
já constavam da lista, como 
a Ordem dos Advogados 
do Brasil (OAB), Congresso 
Nacional, Supremo Tribunal 

Federal (STF), Ministério 
Público, Polícia Federal e 
os departamentos de tec-
nologia da informação de 
universidades.

Outra resolução aprovada 
nesta quinta-feira foi a que 
regulamenta a realização 
de pesquisas de intenção 
de voto, que - a partir de 1º 
de janeiro - só poderão ser 
realizadas mediante regis-
tro de uma série de infor-
mações junto ao TSE.

Pela primeira vez, essa 
resolução passa a trazer a 
proibição expressa de que 
sejam excluídos da lista da 
pesquisa os nomes de can-
didatos que tenham a con-
fi rmação de seu registro de 
candidatura ainda penden-
te de aprovação pelo TSE.

Agora, um candidato só 
pode ter seu nome exclu-
ído de uma pesquisa elei-
toral quando seu registro 
não estiver mais sub judice, 
ou seja, quando sua candi-
datura tiver sido indeferida 
em defi nitivo, sem possibili-
dade de recurso judicial. 

Crime organizado perde
R$ 450 milhões com apreensão 
recorde de drogas em SP

Jo
sé

 C
ru

z/
A

B
r

TSE aprova novas normas para eleição 
de 2020; fi scalização ganhará reforço
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Com o tema “Luz no Cora-
ção da Cidade”, a Prefeitura 
de São Paulo promove até 
23 de dezembro de 2019, 
na região do Triângulo SP, 
localizado no Centro Histó-
rico da capital, entre o Lar-
go São Francisco, Pateo do 
Collegio, Largo São Bento 
e Sé, a segunda edição do 
Festival de Natal.

O Festival está iluminando 
a região central de São Pau-
lo oferecendo ao paulistano 
atividades diferentes em to-
dos os dias do evento. Den-
tre elas, a pista de patinação 
no gelo localizada no Largo 
São Bento e o Cine Santan-
der de Natal com projeções 
5D com temas natalinos lo-
calizado no Pateo do Colle-
gio. Além de repetir o suces-
so do ano passado com as 
projeções mapeadas, que 
ocorrerão no Edifício Mata-
razzo e Mosteiro São Bento.

As atividades fazem par-

te da estratégia de ativa-
ção do Triângulo SP – que 
tem como objetivo reativar 
o Centro Histórico de São 
Paulo trazendo para a re-
gião ações noturnas e aos 

fi ns de semana. Além disso, 
tem o objetivo de tornar-se 
um dos principais eventos 
do calendário da cidade.

São mais de 100 shows e 
espetáculos, 3 Paradas de 

Natal, 1 fanfarra, mais de 
20 presépios, 15 corais, 10 
tours turísticos, 9 concer-
tos e orquestras, além de 
ações especiais que vão 
abrilhantar o Natal.

Ações programadas para o 
Triângulo SP seguem até o dia
23 no festival na região central

O tradicional Festival de 
Natal da Prefeitura de São 
Paulo contará com progra-
mação acessível, por meio 
da Secretaria Municipal da 
Pessoa com Defi ciência 
(SMPED), em parceria com 
a Secretaria Municipal de 
Cultura (SMC). Serão diver-
sas atividades, de 14 a 23 
de dezembro.

Entre os destaques da 
programação musical, que 
terá Libras, está a House 
Band School of Rock Alto 
da Boa Vista e a House 
Band School Of Rock Jar-
dins, que apresentarão 
clássicos brasileiros, no dia 
14 de dezembro, na Pra-
ça do Patriarca, às 16h. Já 
na Praça da Sé, acontece 
o Concerto da Série Cem 
Anos da Catedral da Sé: 
Aika Shimada e Mariana 
Barbosa, às 16h, na Sala do 

Piano, dia 21.
A programação infantil 

também é destaque. No 
dia 18 de dezembro, o 
Circo Xinfrim, se apresen-
ta das 16h às 17h, na Rua 
XV de Novembro e 3 de 
Dezembro. Além disso, no 
dia 19, terá a Casa do Pa-
pai Noel, das 12h às 16h, 
na Praça do Patriarca, com 
intérprete de Libras e pro-
gramação especial para 
crianças com autismo.

No sábado, 21, o Tour 
pelo Triângulo começa às 
19h, com distribuição de 
senhas às 18h30, na Praça 
Colmeia/ Pátio Metrô São 
Bento. A região que conta 
com o vai e vem de milhões 
de pessoas, durante o dia, 
agora vai se encher de lu-
zes, convidando a todos 
para um inédito e incrível 
passeio noturno.

Prefeitura promove 
várias atrações
com programação 
inclusiva na capital
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Segundo a literatura, a Ceia 
de Natal surgiu do antigo 
costume europeu de deixar 
as portas das casas abertas 
no dia de Natal para receber 
viajantes e peregrinos, e es-
ses, juntamente com a família 
hospedeira, confraternizavam 
aquela data tão signifi cativa 
para os cristãos.

Para essa comemoração 
não podia faltar muita comida, 
mesa farta. Essa tradição foi 
se espalhando pelo mundo 
e cada região acrescentan-
do uma particularidade local, 

como, por exemplo, a adição 
do peru na ceia norte-ameri-
cana, peculiaridade que logo 
passou a fazer parte dos cos-
tumes de outros países, como 
no Brasil.

Em cada país, a Ceia de Na-
tal foi adquirindo suas peculia-
ridades. Na Alemanha, a mesa 
vai estar repleta de carne de 
porco e muitos doces como 
pão de mel e amêndoas tor-
radas. Na Polônia, as ceias de 
Natal são compostas de pei-
xes acompanhados de vinho 
branco.

Franceses preferem peru e 
frutos do mar como as ostras, 
por isso algumas ceias são 
montadas na praia. Na África 
do Sul, também se comemo-
ra o natal durante o verão e é 
comum colocar mesas do lado 
de fora das casas e saborear a 
ceia ali mesmo.

As dicas são do site http://
www.caminhodovinho.tur.br/. 
Independente de crença ou 
costume, o Natal é uma óti-
ma data para reunir familiares 
e amigos em comemoração 
com muita alegria.

Conheça os alimentos que não podem 
faltar na ceia e reúna todos os amigos
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Alimentos imprescindíveis
Peru/Leitão
São carnes que estão 

mais presentes nessa época 
do ano e são servidas com 
acompanhamentos e bem 
decoradas.

Panetone
Uma receita italiana que 

caiu no gosto mundial. O 
“Pão do Toni” com suas 
frutas cristalizadas ganhou 
variações com chocolate, 
sorvete e até panetones sal-
gados.

Nozes e Castanhas
Esse costume vem da Eu-

ropa e da Ásia. São frutos 
colhidos no fi nal do outono e 
começo do inverno. Aqui no 
Brasil, temos a castanha do 
pará, muito consumida em 
diversos tipos de pratos.

Frutas
Além de ajudar na deco-

ração da mesa, são extre-

mamente nutritivas e sabo-
rosas. As frutas nessa época 
são melancia, morango, pês-
sego, ameixas, nectarinas e 
fi gos.

Rabanada
Simples de fazer e de um 

sabor maravilhoso. Pão, lei-
te e ovos são os principais 
ingredientes. Segundo a 
tradição espanhola, deve ser 
consumida com uma taça de 
vinho.

Salpicão
Prato típico brasileiro. É 

uma mistura de ingredientes 
crus e cozidos. As receitas 
são bem variadas, mas a 
maioria delas terão a maio-
nese, cenouras, batatas, pi-
mentão de várias cores, car-
ne de frango ou peru, salsão 
e pimenta, além de frutas 
como abacaxi, cereja, maçã 
verde e uva passa.

Vinho
Bebida ofi cial para as cele-

brações cristãs, não poderia 
faltar no Natal.

Bacalhau
Herança portuguesa, sem-

pre acompanha batatas e 
muuuuito azeite.

Arroz de Natal
O arroz é um acompanha-

mento que não pode faltar 
na ceia natalina. Geralmente 
ele é feito com uvas passas, 
mas existem outros tipos, 
tais como arroz à grega, ar-
roz de forno, arroz com no-
zes, castanha e caju, etc.

Farofa
A farofa natalina pode ser 

variada e repleta de ingre-
dientes, com farinha de man-
dioca, farinha de milho, pode 
ser frita na manteiga ou no 
azeite, com amêndoas, fru-
tas secas, bacon, nozes, etc.
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ACOMPANHE AS NOVIDADES DO DIA NAS REDES SOCIAIS E NO SITE DIA.COM.BR.

SAC 
(11) 4002-1080 – Grande São Paulo
0800-775-1080 – demais localidades
De segunda a sexta-feira, das 9 às 18h.
Se preferir, acesse: dia.com.br/faleconosco

Todos os valores estão expressos em real (R$). Itens sujeitos à disponibilidade no estoque. Não aceitamos cheques,  
e algumas lojas não aceitam cartões de débito nem crédito, nem vales-alimentação. Consulte a loja mais perto de você.  
Para melhor atender os nossos clientes, não vendemos por atacado. 
Reservamo-nos o direito de corrigir erros de impressão.

ACOMPANHE AS NOVIDADES DO DIA NAS REDES SOCIAIS E NO SITE DIA.COM.BR.

SAC 
(11) 4002-1080 – Grande São Paulo
0800-775-1080 – demais localidades
De segunda a sexta-feira, das 9 às 18h.
Se preferir, acesse: dia.com.br/faleconosco

Todos os valores estão expressos em real (R$). Itens sujeitos à disponibilidade no estoque. Não aceitamos cheques,  
e algumas lojas não aceitam cartões de débito nem crédito, nem vales-alimentação. Consulte a loja mais perto de você.  
Para melhor atender os nossos clientes, não vendemos por atacado. 
Reservamo-nos o direito de corrigir erros de impressão.

PRESERVE A NATUREZA E MANTENHA A CIDADE LIMPA: RECICLE. NÃO JOGUE ESTE IMPRESSO EM VIA PÚBLICA. PRESERVE A NATUREZA E MANTENHA A CIDADE LIMPA: RECICLE. NÃO JOGUE ESTE IMPRESSO EM VIA PÚBLICA.

AS MELHORES MARCAS PRA FAMÍLIA COM 

OS MENORES PREÇOS? PASSA NO DIA!

SEJA INTELIGENTE.  
SEJA PRÁTICO.

SEJA INTELIGENTE.  
SEJA PRÁTICO.

OFERTAS VÁLIDAS

DE 13/12 A 15/12

Por 3,19
cada

SUPER PROTEÇÃO
Suave ou seca com 
abas – c/ 8 un.

Por 17,59
cada

NOITES 
TRANQUILAS
Suave ou seca com 
abas – c/ 32 un.

OFERTAS VÁLIDAS

DE 13/12 A 15/12

Por 9,99
cada

NESCAFÉ DOLCE GUSTO
Café Au Lait – 100 g 
Cappuccino – 125 g 
ou Espresso – 60 g

Por 6,75
cada

CEREAL MATINAL 
NESCAU 
210 g

Por 1,19
cada

BISCOITO 
RECHEADO NESTLÉ
Passatempo 
Chocolate – 130 g
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cada

NESCAFÉ DOLCE GUSTO
Café Au Lait – 100 g 
Cappuccino – 125 g 
ou Espresso – 60 g

Por 6,75
cada

CEREAL MATINAL 
NESCAU 
210 g

Por 1,19
cada

BISCOITO 
RECHEADO NESTLÉ
Passatempo 
Chocolate – 130 g
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A decoração da mesa de natal precisa 
ser planejada pensando nos símbolos 
natalinos, como o Papai Noel, o pinheiro 
enfeitado e as comidas típicas da oca-
sião. A montagem de uma mesa bonita 
e temática é fundamental para a ceia se 
tornar mais atrativa e saborosa.

Existem dezenas de itens que podem 
ser usados para enfeitar a mesa de na-
tal, como é o caso das bolas coloridas, 
das velas, das pinhas, das flores e até 
mesmo das frutas. 

Algumas pessoas preferem valorizar 
as cores que simbolizam o natal, como 
vermelho, verde e dourado. Já outras 
são adeptas a um estilo mais moderno 
e minimalista. Veja dez dicas extraídas 
do site www.casaefesta.com. 

1. Mesa enfeitada com bolas verme-
lhas

As bolas natalinas, que são usadas 
para enfeitar a árvore de natal, também 
podem decorar a mesa da ceia. Procure 
valorizar o vermelho e o verde, que são 
cores simbólicas da data.

2. Vela e bolas de natal

Monte um centro de mesa com vela, 
bolas natalinas vermelhas e recipien-
te transparente. O resultado será uma 
composição mais sofisticada e charmo-
sa.

3. Presentes na decoração da mesa

Os detalhes fazem toda diferença na 
hora de decorar uma mesa de natal. Se 
você deseja fazer uma composição com 
toque pessoal, coloque um presentinho 
em cada prato. Esse enfeite pode ser 
feito com caixinhas de papelão, papel 
de embrulho vermelho e fitas decorati-
vas. Os convidado vão adorar!

4. Detalhes temáticos e cuidadosos

Você pode montar uma mesa mais 
descontraída de natal, decorando as 
garrafinhas como se fossem bonecos 
de neve. Cada prato também pode ga-
nhar uma fruta como elemento decora-
tivo, como é o caso da pera.

5. Pinhas na decoração da mesa natalina

A decoração da mesa de natal pode 
ser feita com pinhas. Esses elementos 
podem ser usados como mini árvores 
natalinas, basta colocar estrelas no 
topo. Outra ideia interessante é colo-
car as pinhas dentro de um recipiente 
transparente de vidro, junto com bolas 
douradas e estrelas brilhantes.

6. Frutas na decoração da mesa de 
natal

A mesa de natal pode ganhar um ar 
diferente e tropical com frutas picadas. 
Use morangos, mangas, kiwis, uvas e 
até mesmo folhas de hortelã para mon-
tar uma mini árvore. Também é possível 
reunir todos os pedaços de frutas em 
um recipiente para enfeitar o centro de 
mesa com bom gosto e criatividade.

7. Quitutes natalinos

A mesa pode ser decorada com os qui-
tutes natalinos, como é o caso do peru e 
outras comidas típicas. A composição é 
perfeita para estimular o apetite dos con-
vidados e reforçar o clima de festividades.

8. Velas fl utuantes

Se você deseja decorar a mesa com 
um toque de charme, então aposte nas 
velas que flutuam nas taças com água.  
Essa composição, além de ser visivel-
mente bonita, também é uma ótima for-
ma de fazer a iluminação.

9. Flores e bolas natalinas

Faça um centro de mesa incrível para a sua 
ceia de natal. Providencie um recipiente de 
vidro redondo e coloque bolas natalinas, nas 
cores douradas e vermelho. Cubra as bolas 
com rosas brancas e vermelhas. O resultado 
é encantador!

10. Bolas natalinas na fruteira
Providencie uma fruteira de vidro transpa-

rente. Dentro dela, coloque bolas brilhantes, 
nas cores vermelho e dourado. O resultado 
é um centro de mesa maravilhoso.

Decorar a mesa para o natal torna a
ceia mais atrativa e saborosa a todos

Quase tão esperada quanto o Carnaval, a 
organização da ceia de Natal é aquele mo-
mento de reunir amigos e família, para cele-
brar a união, carinho e afeto. E também serve 
para renovarmos as nossas energias e refl e-
tirmos sobre mais um ano que se encerra, in-
dependente de crença ou religião.

Veja as dicas do site www.anamariabraga.
globo.com.

1. Calcule o número de convidados e da 
quantidade de comida

É importante que, caso você vá receber os 
familiares e amigos mais próximos na sua 
casa, você faça uma contagem de quantas 
pessoas comparecerão. Apesar de ser qua-
se impossível calcular a quantidade exata de 
comida, dá para fazer uma média. Supondo 
que você receba 10 convidados, então, esti-
pule que cada um irá comer duas vezes, en-
tre entradas e pratos principais. Exemplo: se 
uma pessoa come duas fatias de peru com 2 
colheres de arroz, multiplique esse valor por 
dois. Todos os devem levar, pelo menos, um 
prato e uma bebida

2. Os presentes da árvore de Natal
Nem todos os familiares possuem uma mes-

ma condição fi nanceira. Então, não se sinta na 
obrigação de presentear todos os familiares e 
amigos mais próximos. .

Uma das formas mais legais de fazer com 
que todos os presentes sejam presenteados 
é organizando um Amigo Secreto.

3. A decoração pode ser econômica e ao 
mesmo tempo muito linda

Um dos fortes do Natal é a decoração, e 
todos sabem disso, inclusive os próprios co-
merciantes, o que justifi ca a alta nos preços 
dos enfeites natalinos. Você pode fazer lindos 
objetos decorativos gastando muito pouco 
e com materiais extremamente acessíveis 
como garrafas de vinho, potes de vidro, pe-
daços de madeira e pisca-pisca. Dá até para 
incluir comidas decorativas.

4. Como dispor a mesa da ceia
Se você será a anfi triã deste ano, uma das 

principais tendências, na maioria das casas, 
é que você se preocupe com absolutamente 
todos os detalhes, incluindo a disposição da 
mesa. A organização dependerá muito do 
tamanho da mesa e da quantidade de con-
vidados. Aposte numa toalha bonita e numa 
decoração bem linda. 

5. Você não tem obrigação de agradar a 
todos

Sim, pode parecer uma dica boba, mas 
precisamos frisar: é extremamente impor-
tante que você, como anfi triã, não se cobre 
tanto, não se estresse ou se sinta mal por 
milhares de motivos ou complicações que 
podem surgir durante a ceia de Natal. Abrir 
as portas da própria casa é um ato de cari-
nho e dedicação enorme.

Veja 5 dicas de ouro para 
montar uma ceia de Natal
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Silvio Santos comemorou 89 anos 
de idade nesta quinta-feira, 12. Diver-
sos artistas e familiares publicaram 
homenagens por conta da data em 
suas redes sociais.

“Pai, hoje é mais um dia na sua eter-
nidade! Um dia para comemorar! Que 
vida linda Deus te deu! O meu cora-
ção transborda de gratidão quando 
vejo você cheio de saúde e entusias-
mo brincando, jogando dinheiro, se 
divertindo e divertindo seu público 

que é gigante e te ama demais”, es-
creveu Patricia Abravanel.

Daniela Beyruti postou: “Meu pai é 
um touro guerreiro. Ele não sabe o 
exemplo que ele dá através da vida 
dele. Nem o que ele representa. Ele 
vive. E gosta de viver. Cada dia um 
dia. Faz o que acha que deve fazer”.

A apresentadora Angélica relem-
brou uma foto dos anos 1980: “Para 
homenagear o aniversariante do dia! 
Viva Silvio Santos, lenda da TV!”.

O apresentador Ratinho publicou 
um vídeo com momentos ao lado 
de Silvio Santos. A jornalista Rachel 
Sheherazade, por sua vez, publicou 
uma foto ao lado do dono do SBT: 
“Niver do patrão mais querido! Feliz 
89 [anos], Silvio Santos. Saúde e mui-
tas alegrias”.

Outros nomes do SBT, como Limi-
nha, Celso Portiolli e Mara Maravilha, 
também desejaram os parabéns ao 
apresentador.

Silvio Santos recebe homenagens 
da família e artistas pelos 89 anos Carolina Ferraz, de 51 anos, 

deu entrevista ao programa 
de Antonia Fontenelle, no 
YouTube, na última terça-fei-
ra, 10, e afi rmou que não fará 
mais novelas. A atriz, que 
atuou em Avenida Brasil e 
Haja Coração, disse que não 
vê televisão há muito tempo. 
“O ator não tem essa rela-
ção. A gente não vê muita 
televisão. Vejo quando é al-
gum amigo ou [quando] vou 
estrear um trabalho”, revelou.

Carolina contou que re-
centemente foi convidada 

pelo YouTube para lançar 
um canal na plataforma. Isso 
porque o site de vídeos fez 
uma pesquisa que indicava 
que seu nome era bastante 
procurado pelos usuários. O 
lançamento do seu progra-
ma web ocorreu em outubro 
deste ano no Google Brasil, 
na Avenida Faria Lima, em 
São Paulo. A ex-Globo, no 
entanto, não pretende fi car 
fora do mundo cinematográ-
fi co. “Vou continuar atuando. 
Vou fazer uma minissérie, 
fazer cinema, participações.”

O cineasta Chico Tei-
xeira, de 61 anos, morreu 
nesta quinta, 12, em São 
Paulo. Diretor dos fi lmes A 
Casa de Alice e Ausência 
lutava contra um câncer 
no pulmão. Nascido no 
Rio de Janeiro em 1958, 
Chico Teixeira se formou 
em Economia e começou 
a fazer documentários no 

fi nal dos anos 1980.
O primeiro deles foi Fa-

velas (1989). Depois vieram 
Velhice (1991), Criaturas Que 
Nasciam em Segredo (1995) 
e Carrego Comigo (2000). 
Seu primeiro longa, de 
2007, foi A Casa de Alice.

Teixeira deixa um longa, 
Dolores, feito durante o 
tratamento contra o cân-

cer e que deve come-
çar a ser preparado em 
2020. Em 2015, Chico 
Teixeira ganhou o grande 
prêmio do Festival Cine-
latino de Toulouse pelo 
fi lme Ausência, de 2014. 
O fi lme rendeu, ainda, 
quatro prêmios Kikito no 
Festival de Gramado, in-
cluindo o de melhor fi lme.

Morre na capital Chico Teixeira, 
diretor do fi lme ‘A Casa de Alice’

Carolina Ferraz diz que não 
vai mais atuar em novelas
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Não perca! 
Abertura da 

última torre neste 
final de semana.

a partir de R$ 159 mil*

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

FOTO IL
USTRATIVA

INCORPORAÇÃO, REALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO: 

V IS I T E  OS DECORADOS:  RUA DR .  ALME IDA  L IMA ,  1 . 1 3 5
AC E S S E :  CURY.NET/MOOCA L I G U E :  3090 - 2870

CCISA 60 INCORPORADORA LTDA. (CONDOMÍNIO RESIDENCIAL URBAN MOOCA 1). INCORPORAÇÃO REGISTRADA EM 09/09/2019, R.04 DA MATRÍCULA 201.381 DO 7º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE SÃO PAULO. CCISA 60 INCORPORADORA LTDA. (CONDOMÍNIO RESIDENCIAL URBAN MOOCA 2). INCORPORAÇÃO REGISTRADA EM 10/09/2019, R.04 DA MATRÍCULA 201.382 DO 7º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE SÃO PAULO. 
PARA MAIS INFORMAÇÕES, CONSULTE A CENTRAL DE VENDAS DA CURY (CCISA 08 CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA. - CRECI 23.670-J. RESPONSÁVEL TÉCNICO: SR. GUILHERME DE MATTOS MARIANO - CRECI F. 081.678) – AV. BRIGADEIRO LUÍS ANTÔNIO, 1.580 – 4º ANDAR – BELA VISTA – CEP 01318-000 – SÃO PAULO – SP. AS IMAGENS APRESENTADAS NOS DESENHOS, ARTES, PERSPECTIVAS, ANÚNCIOS OU QUALQUER OUTRA 
FORMA DE VEICULAÇÃO SÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS, BEM COMO A REPRODUÇÃO DA VEGETAÇÃO DA MAQUETE REPRESENTA ARTISTICAMENTE A FASE ADULTA DAS ESPÉCIES. O EMPREENDIMENTO SERÁ ENTREGUE COM A VEGETAÇÃO IMPLANTADA POR MEIO DE MUDAS, CONFORME A ESPECIFICAÇÃO DO PROJETO PAISAGÍSTICO. PERSPECTIVA ILUSTRADA DA PLANTA, MEDIDAS LIVRES ENTRE PAREDES ESTÃO SUJEITAS 
A VARIAÇÕES EM DECORRÊNCIA DA EXECUÇÃO E DOS ACABAMENTOS A SEREM UTILIZADOS. MÓVEIS, OBJETOS (DE DECORAÇÃO OU NÃO), REVESTIMENTOS DE PAREDE E PISOS SÃO SUGESTÕES DECORATIVAS E NÃO INTEGRAM AS UNIDADES HABITACIONAIS FUTURAMENTE COMERCIALIZADAS (EXCETO PISOS LAMINADOS NOS DORMITÓRIOS). CONSULTE O CORRETOR SOBRE O VALOR EXATO DO BENEFÍCIO QUE A SUA RENDA E A 
SUA CIDADE DISPÕEM. O BENEFÍCIO MCMV ESTÁ DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº 11.977/ JUL-09. FINANCIAMENTO SUJEITO À ANÁLISE DE CADASTRO E APROVAÇÃO DE CRÉDITO PELO BANCO. * CONSULTE O CORRETOR PARA SABER AS UNIDADES EXATAS CORRESPONDENTES AOS VALORES E CONDIÇÕES DIVULGADAS. VÁLIDO ATÉ 30/12/2019 OU ENQUANTO DURAREM OS ESTOQUES, SUJEITO A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

MOOCA

450 NO LANÇAMENTO !
UN IDADES VEND IDASsucesso de vendas

PERSPECTIVA ILUSTRATIVA DA FACHADA
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Chegam os últimos meses 
do ano e já começa a se pen-
sar: o que fazer com o 13º? A 
dúvida começa bem antes de 
novembro, que é o momento 
em que começa a ser paga a 
primeira parcela do décimo 
terceiro salário. 

Passando atualmente por 
uma instabilidade econômica, 
especialistas lembram que 
uma boa opção de uso deste 
dinheiro é aplicar em um imó-
vel próprio – tanto para quem 
deseja buscar um imóvel me-
lhor, investir ou como para 
quem deseja comprar a sua 
primeira casa.

Agora, para usar o 13º salário 
na compra do seu novo imóvel 
é preciso ter planejamento. A 
entrada dessa verba em no-
vembro é ideal para iniciar o 
processo de aquisição de bens 

e aplicação em investimentos 
duradouros. Por isso, manter as 
contas em dia é a principal dica 
quando o assunto é investir.

Identifi que também as me-
lhores condições para quitar a 
entrada do seu imóvel e fi car 
ainda mais próximo da realiza-
ção desse sonho. Atualmente, 
não é preciso ter valores altos 
na conta para iniciar a compra 
de um apartamento, por exem-
plo. Existem ações promocio-
nais que incluem parcelamen-
tos e descontos na entrada, 
com taxas e condições que tor-
nam o processo mais acessível.

Caso já tenha adquirido um 
imóvel na planta e esteja perto 
do período de entrega, a su-
gestão é usar o 13º para custos 
de documentação e impostos, 
como registro e escritura. As-
sim o seu orçamento é manti-

do e todas as documentações 
fi cam em dia.

Para quem já é dono do 
imóvel, caso o mesmo seja fi -
nanciado, a verba extra pode 
ser usada para uma amorti-
zação extraordinária da dívi-
da, quitando parcelas futuras 
e requerendo um desconto 
ao banco por conta da ante-
cipação. E, claro, quem tem 
parcelas atrasadas deve usar 
o recurso para a quitação da 
dívida em aberto.

Outra opção também é en-
contrar um imóvel melhor. A 
família está crescendo, quer 
morar próximo ao trabalho, 
buscar mais qualidade de vida. 
São vários motivos para trocar 
de imóvel e com o 13º pode-se 
iniciar o processo com um di-
nheiro garantido. (www.imobi-
liariajau.com.br).

Utilizar o 13º salário a compra de um 
imóvel é ótima forma de aplicação

Dinheiro extra poderá também
ser usado para várias melhorias

O 13º salário pode ser 
usado de diversas ma-
neiras, como: ajudar nos 
presentes de fi nal de ano, 
compras para as festas, 
dar aquela renovada no 
guarda-roupa ou investir 
o dinheiro na repagina-
ção da casa. Pequenos 
detalhes podem ser mo-
difi cados com essa parte 
do salário e começar o 
ano com novidades pode 
mudar o nosso ânimo.

Se você não quiser me-
xer na parte decorativa, 
como citamos no tópico 
acima, por que não apos-

tar em pequenas refor-
mar para dar aquela boa 
modifi cada na sua casa? 
Atualmente, a troca de 
pisos é muito mais sim-
ples e não exige aquele 
quebra-quebra todo. Al-
guns modelos de lamina-
dos podem ser colados 
em cima do piso anterior.

Você também pode 
fazer divisões de mó-
veis com paredes de 
drywall. Elas são ótimas 
e simples de serem ins-
taladas. Aquela sala de 
estar pode se tornar uma 
sala de jantar e um am-

biente só para televisão. 
Ou mesmo o seu quarto 
espaçoso pode ganhar 
um closet. Uma pequena 
melhoria pode represen-
tar muita coisa.

Você gosta de abajur? 
Tapetes? Luminárias? 
Spots? Pendentes? En-
fi m, essas pequenas mu-
danças podem parecer 
pequenas num primeiro 
instante, mas quando re-
paginadas todas de uma 
vez fazem uma enor-
me diferença. O seu 13º 
pode ser investido nessa 
parte.

Muitas pessoas têm dúvidas 
sobre como utilizar os recur-
sos do Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço (FGTS) para 
obter um fi nanciamento imo-
biliário. O dinheiro pode ser 
essencial para a realização da 
compra da casa própria. Para 
efetuar o procedimento, é pre-
ciso atender algumas regras e 
ver se há condições de ban-
car as prestações mensais.

O governo federal liberou 
neste ano, excepcionalmen-
te, saques de até R$ 500 em 
cada conta do FGTS. Também 

aprovou o saque aniversário 
do fundo, com a possibilidade 
de retirada de uma parte do 
FGTS no mês de aniversário 
do contribuinte. O problema 
é que, ao aceitar esse meca-
nismo, a pessoa perde o di-
reito de receber todo o fundo 
quando for demitida. 

Para compra de imóveis, 
os bancos exigem, além do 
FGTS, documentos para com-
provar a viabilidade do fi nan-
ciamento.  Porém, não basta 
apenas ter recursos no Fundo 
de Garantia. Há uma série de 

regras para os interessados 
atenderem, como morar e tra-
balhar há mais de um ano na 
região, a casa ser destinada 
à moradia do comprador e a 
pessoa não possuir outra resi-
dência. 

Para a economista Nilza Si-
queira, da Fatec Cotia, o mer-
cado imobiliário demonstra re-
ação, o que torna vantajoso o 
investimento dos recursos do 
FGTS. “O Fundo de Garantia é 
um dinheiro muito mal remu-
nerado. Não compensa deixar 
parado com os rendimentos 

do governo. Vale a pena in-
vestir em um imóvel”, explica. 

A especialista afi rma que 
os preços dos imóveis ainda 
estão em baixa. Contudo, a 
tendência é que comecem a 
subir. Outro item importante 
é pesquisar antes de tomar 
qualquer decisão. “A presta-
ção não pode ser mais do que 
30% do orçamento. Um imó-
vel é uma dívida a longo prazo 
e comprometer um valor alto 
mensalmente pode gerar difi -
culdade no decorrer no con-
trato”, avalia.

FGTS é a porta de entrada para a 
realização do sonho da casa própria

R
e

p
ro

d
u

çã
o

D
iv

u
lg

a
çã

o



São Paulo, sexta-feira, 13 de dezembro de 2019 Para anunciar ligue: (11) 2823-0800 19

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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Viver de forma compar-
tilhada é uma tendência 
mundial. Essa realidade 
já faz parte de muitos em-
preendimentos em São 
Paulo, que possuem espa-
ços como home-o�  ce, e 
lavanderia comuns a todos 
os moradores. Além disso, 
com o caos das grandes 
cidades, cada vez mais fi ca 
difícil se locomover e enca-
rar o trânsito para suprir as 
necessidades básicas.

Priorizando a qualidade 
de vida e atenta ao novo 
perfi l de consumidores, a 
Cury Construtora - especia-
lizada em empreendimen-
tos econômicos, lançou há 
poucas semanas seu pri-
meiro projeto da linha Ur-
ban, o Cury Mooca.

Além de ser um projeto 
moderno e com excelente 
localização, o empreendi-
mento conta com um preço 
imbatível: a partir de R$159 
mil. Com todos esses atrati-
vos, o Cury Mooca já é um 
sucesso de vendas, desde 
do lançamento a incorpora-
dora vendeu 57% das uni-
dades. 

“Muitos consumidores, 
vêm buscando morar per-

to de regiões centrais, em 
lugares com fácil acesso 
à metros e trens, mesmo 
que isso implique em residir 
em apartamentos menores. 
Nesse sentido, entende-
mos o perfi l desses novos 
clientes, incorporando ain-
da, espaços que permitem 
uma maior interação entre 
os moradores, além de uma 
economia no bolso”, explica 
Leonardo Mesquita, vice-
-presidente da Cury.

Os futuros moradores po-
derão usufruir de itens com-
partilhados como lavadeira 
pay-per-use, no próprio pré-
dio, ao mesmo tempo em 
que criam bons relaciona-
mentos entre os vizinhos – 
que se encontram com fre-
quência nesses ambientes.

Os apartamentos pos-
suem opções de 1 ou 2 
dormitórios, e se encaixam 
no Programa Minha Casa, 
Minha Vida (MCMV). As uni-
dades são modernizadas e 
possuem tomada USB no 
quarto do casal, sanitários 
com acionamento duplo, 
arejadores nas torneiras, 
além de piso laminado nos 
dormitórios. 

Uma das grandes vanta-

gens do lançamento é sua 
localização estratégica. Está 
a apenas 10 minutos a pé da 
Estação Bresser – Mooca, 
a 13 a pé minutos da Esta-
ção Mooca, 5 minutos de 
bicicleta da Estação Brás, 
próximos à Universidade 
São Judas, hospitais Santa 
Maggiore e Cema, Mooca 
Plaza Shopping, Shopping 
Tatuapé, dentre outros.

O Cury Mooca está dis-
tribuído em três torres. 
Os dois condomínios con-
tam com home-o�  ce, co-
working e lavanderia pay-
-per-use, além de salão de 
festas, fi tness, ginástica, 
churrasqueiras, bicicletário, 
praça de convivência, sala 
de jogos e playground. Em 
um deles há também uma 
ofi cina compartilhada, e no 
outro, pet place e uma pra-
ça picnic.

Apesar do grande suces-
so, ainda é possível adqui-
rir uma unidade. Aproveite 
a abertura da última torre 
neste fi nal de semana. Os 
decorados do lançamento 
estão localizados na rua 
Dr. Almeida Lima, 1.135, na 
Mooca. Mais informações: 
cury.net/mooca

450 unidades vendidas no lançamento. O empreendimento possui ambientes compartilhados, preço acessível e amplo lazer, numa região repleta de infraestrutura.

Cury Construtora comemora sucesso de 
vendas do seu lançamento na Mooca
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Sobre Cury Construtora e Incorporadora S.A.
A Cury Construtora e Incorporadora atua no segmento de construção e incorporação de empreendimentos imobiliários desde 1963, e está presente hoje nos estados de 

São Paulo e Rio de Janeiro. A companhia consolidou-se como uma das maiores construtoras do mercado nos segmentos econômico e supereconômico. Possui certifi cação 
ISSO 9001 e o nível A (máximo) do Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade na Habitação (PBQP-H) pela ABS Quality  Evaluations Inc. Desde 2007, por meio de uma 
joint venture com a Cyrela Brazil Realty, maior incorporadora do país, é denominada Cury Construtora e Incorporadora S.A.
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A Caixa Econômica Fede-
ral anunciou nesta quinta-
-feira (12) a redução das 
taxas de juros do crédito 
habitacional e em produtos 
de crédito pessoal. A taxa 
efetiva mínima do crédito 
imobiliário para imóveis re-
sidenciais passou de 6,75% 
ao ano mais a Taxa Referen-
cial (TR), hoje zerada, para 
6,5% ao ano mais a TR.

A redução abrange tanto 
as concessões pelo Siste-
ma Financeiro de Habita-
ção (SFH), regulamentado 
pelo governo, quanto pelo 
Sistema Financeiro Imobi-
liário (SFI), de livre nego-
ciação, e vale para os con-
tratos fi rmados a partir da 
próxima segunda-feira (16). 
Para conseguir o benefício, 
entretanto, o cliente deve 
optar em receber salário 
pelo banco e manter rela-
cionamento com a Caixa, 
com a contratação de ou-

tros produtos ou serviços.
Segundo a Caixa, a me-

dida acompanha o cenário 
de queda da taxa bási-
ca de juros (Selic). Nesta 
quarta (11), pela quarta vez 
seguida, o Comitê de Polí-

tica Monetária (Copom) do 
Banco Central reduziu a 
taxa para 4,5% ao ano, com 
corte de 0,5 ponto percen-
tual. É o menor patamar da 
Selic desde o início da sé-
rie histórica em 1986.

Já as taxas de juros para 
o cheque especial passa-
ram de 4,99% ao mês para 
4,95% ao mês, para clien-
tes que optarem por rece-
ber seu salário na Caixa, e 
de 8,99 % ao mês para 8% 

ao mês, para os clientes 
que não tiverem o pacote 
de relacionamento com o 
banco. As novas taxas co-
meçam a valer em 2 de ja-
neiro de 2020.

Em novembro, o Conse-

lho Monetário Nacional 
(CMN) já havia anunciado 
que, a partir de janeiro, li-
mitaria os juros do cheque 
especial em até 8% ao mês.

É comum que os bancos 
promovam reduções em 
suas taxas após a queda 
da Selic. O Banco do Brasil 
anunciou a redução nas ta-
xas de juros para linhas de 
crédito para clientes pes-
soas físicas e jurídicas.

O Itaú Unibanco também 
informou que repassará, in-
tegralmente, o corte de 0,5 
ponto percentual na Selic 
para as linhas de crédito. 
Para pessoa física, a redu-
ção será no empréstimo 
pessoal, enquanto os clien-
tes pessoa jurídica terão re-
dução no capital de giro. As 
taxas variam de acordo com 
o perfi l do cliente e de seu 
relacionamento com o ban-
co, e os novos valores valem 
a partir de terça-feira (17).

Caixa anuncia nova redução de juros 
para o crédito imobiliário e o pessoal
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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
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[ horóscopo ]

virgem

Você se sentirá demasiadamen-
te feliz durante boa parte deste 
dia. O astro rei é quem lhe será 
um bom amigo neste sentido. 
Não se incomode por qualquer 
coisa, pare e refl ita antes.

Demasiadas coisas interes-
santes virão a acontecer, tenha 
mais fé em você. Não obstante 
o planeta Vênus deixará você 
um pouco instável. Pode vir 
a fi car muito pegajoso, o que 
lhe afastará de determinadas 
pessoas.

Terá alguns problemas para 
fazer as suas atividades. Será um 
período negativado por Júpiter. 
Batalhe as difi culdades que 
acontecerem durante o seu dia. 
Vênus pode lhe ajudar neste 
momento.

Tomará atitudes abruptas sem 
medir a realidade dos fatos, o que 
será reprimido por algumas pes-
soas. Ante violenta presença do 
planeta Mercúrio você precisará 
fi car mais alertado em determina-
das ações.

Deixe as coisas mais simplifi ca-
das, não difi culte. Não complique 
as coisas que são práticas. O 
planeta Júpiter na atividade 
diante dos geminianos fará com 
que você se sinta um pouco mais 
solitário.

O satélite Lua lhe ajudara bem 
mais neste seu dia. As modifi ca-
ções que ocorrerão bem afundo 
deste signo, serão bastante 
favoráveis. Perquira dentro da 
praticidade a melhor solução para 
as suas instabilidades.

Terá um sentimento bem mais 
equilibrado para tratar as coisas 
com melhor discernimento. Tudo 
tende a ser mais simples quando 
expor as coisas com clareza para 
os seus amigos. 

Sem dúvida alguma você pode-
rá enfrentar todos os problemas 
que irão aparecer na sua vida. 
Em Júpiter tudo irá convergir a 
seu favor neste dia. Poderá se 
sentir bem mais feliz nesta sua 
jornada. Tenha uma atitude mais 
coerente.

Saber a hora de modifi car as 
suas atitudes irá colaborar para 
que você consiga sobrepor algu-
mas difi culdades durante o seu 
dia. O planeta Plutão tende a lhe 
mostrar um pouco mais as suas 
habilidades. Já Vênus pode ir na 
contramão.

Você tende a ser uma pessoa 
muito mais impulsiva neste 
momento, tudo depende da força 
de vontade para mudar as coisas 
ao seu lado. O astro rei irá difi -
cultar o seu avanço em diversos 
aspectos.

Gastará muita força para conse-
guir driblar algumas difi culdades 
na sua vida, saia sempre de uma 
situação ruim com o diálogo. 
As pessoas do signo de Câncer 
irão lhe ajudar na sua evolução 
durante o dia. 

Neste dia você irá sentir alguma 
coisa diferente no seu coração, 
o qual irá mexer com a sua vida 
emocional. Faça o possível para 
não frequentar ambientes muito 
pesados para você. A tristeza 
deve ser afastado do seu dia.

áries

libra escorpião sagitário capricórnio

touro gêmeos câncer leão

aquário peixes

Lara Croft: Tomb Raider
Globo, 15h13 Lara 

Croft: Tomb Raider. 
Alemanha/EUA/In-
glaterra/Japão. Di-
reção Simon West. 
Com Angelina Jolie, 
Jon Voight. Explorar 
impérios perdidos, 
descobrir tesouros 
e lutar em comba-
tes mortais é o dia-
-a-dia da aventureira 
Lara Croft. Mas um 
antigo segredo do 

pai leva a moça ao 
seu maior desafi o: 
o triângulo de luz, 
uma relíquia lendá-
ria que altera tempo 
e espaço. Lara preci-
sa encontrar o triân-
gulo antes que caia 
nas mãos de uma 
sociedade secreta 
que quer dominar 
o mundo. Aventura 
baseada em famoso 
videogame.

[ fi lmes ] 

Foto: Divulgação

CLASSIFICADOS Para anunciar ligue: 
(11) 2823-0800

11 95127-3215

Venda seu peixe

Venda seu
peixe

11 95127-3215

VAGAS DE ESTÁGIO
Idade: 16 anos até 23 anos

O aluno deverá estar no 1º ou 2º ano do ensino médio,
ou que irá ingressar no 3º ano em 2020.

Bolsa auxílio: Média R$ 600,00, Auxílio transporte/Vale lanche 
e Premiações por bom desempenho. Funções: Telecobrança; 

Televendas; Recepção; Administrativo; SAC, entre outras áreas.
Interessados entrar em contato com Avance Estágios no

WhatsApp (11) 97083-7118 ou via telefone (11) 3105-2545,
E-mail: avance@avanceestagios.com.br

Ou comparecer no processo seletivo na Praça Antônio Prado, nº 
33, 23º andar. Próximo ao metrô São Bento com RG e Currículo.

NÃO PRECISA DE AGENDAMENTO PRÉVIO
Realize seu cadastro no site www.avanceestagios.com.br

APARELHOS
ORTODÔNTICOS

� Fixo/Móveis

� Metal

� Estético e

� Aparelhos

Invisíveis (Invisalign)

www.chedidodonto.com.br
(Próximo as estações Belém e Tatuapé do Metrô)

Responsável técnico: Dr. Sergio João Chedid – CRO 34183

Mais Informações:
2292-7000
2790-2500

(11)

OPORTUNIDADE!
AUMENTE SEU GANHO

Fim de ano chegando as contas vindo, presentes, viagem, 

mas o orçamento está curto? Seja um corretor aumente sua 

renda com a Seta Branca Imobiliária. Venha ser um corretor 

imobiliário, facilitamos na retirada do CRECI.

APOSENTADO E PENSIONISTA, insatisfeito com sua renda.

Marque uma reunião.
Ligue      3666-2423.

https://setabranca.com.br/broker/
Comece agora uma nova oportunidade para mudar sua vida.

Ligue      3666-2423.

AU LIDQ AP DO ET  BOI R
AM SÊ

IR L

P

ˆ

soniamesquitasp@gmail.com
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 RECADOS 

 PROCURO 
 Mulher de 38 a 45 anos, 
solteira F: 98384-2110 

 RELAX 

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

 NICOLI TRAVESTI 
 Metrô República 
F:98616-4216 

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

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

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

 CIBELE COMPLETA 
 E liberal, morena. Metrô 
Liberdade. 3271-0402 

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

     

   

Anuncie

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 

 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. 

 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

Aline Baixinha 
iniciante

Local  próximo ao Metrô
Saúde. Fotos e

informações

(11) 97024-4085
2275-4880

Astróloga do amor!

F: 98419-8522     
5666-8685

F: 98419-8522     

Seu amor de volta 
em 24 horas, 

realiza todos tipos 
de trabalhos. 

ATENDO SÓ NO MEU APTO  

  BLACK FRIDAY 

94121-3548 whats
MT.ANHANGABAÚ

Capixaba, 24a. 
40 minutos R$40 
1Hora .....R$60
Sexo gostoso com massagem 

LUDMILLA

Aceito cartões

Fernanda
Branca, alta,

seios durinhos,
sem frescura,
completinha e

carinhosa
+ 8 amigas
Rua Pitangueiras, 95

Metrô Praça da Árvore

5072-3141

GAROTAS 
   P/ PRIVÊ

94869-4955

.

  Maiores, urgente, com ou sem 
  experiència, ótimo movimento

 Metrô Conceição

  2308-9862

 Venha e faça seu horário 
  Clientela formada

5071-3635

GAROTAS 
  MAIORES

96503-8102

  CASA METRÔ BRESSER

.

  200 clientes dia, preços 
  populares + comissão, início

 muito dinheiro.
  2291-4980

 imediato. Venha ganhar 

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!

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 

     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.

Moças maiores para
trabalhar clínica nos

Jardins. Local discreto, ideal 
para iniciantes e casadas.

Excelentes ganhos
semanais!!! 

MASSAGISTAS

95683-1344

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

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

Aulas Particulares
Em Domicílio

Aulas individuais
ou em grupo
p/ reforço de

colégio ou
p/ vestibular:
Português,

Geografia, História, 
Literatura. 17 anos 

de experiência.
Prof. Ricardo (USP).

(11) 97620-2076

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

INICIANTE
CARINHOSA

NAMORADINHA
ATENDO SOZINHA
LOCAL DISCRETO

PRÓXIMO AO CENTRO

30 MINUTOS
R$ 50,00

98818-9990

25 ANOS
SARAH

WHATSAPP

frescura, ativa/passiva. 

Estação Guaianazes 

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

Próximo  antiga

AC CARTÕES -At. a partir das 9h  

    SORAYA 
    COROA

96452-5147 whats 
2552-7897 

R.COPENHAGUE,144

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

Zara Ninfetinha
Mignon
Adora r... 
oral bem 
molhado.
Sexo sem 
frescura.

+ 10 amigas 
todas liberais

Rua Fradique Coutinho, 830 
Próximo ao Metrô

www.fradique830.com.br

3031-6729

 IMÓVEIS 
 ALUGA-SE 

 SALÃO 370M 
 Guarulhos. F:(00XX351) 
9 6 5 4 9 - 3 0 9 4 / 2 4 0 8 -
7809 

 SOBRADO JOVAIA 
 1.500 3qrts, sl, coz, wc, 
lavabo, quintal, 3vg. 
99210-7310 

 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  

 CHÁCARA-IBIÚNA 1.000 
M² 
 plana,limpa,ótima lo-
calização. 28mil sendo 
15mil de entrada saldo a 
comb. ac/ carro F:3536-
9 0 2 6 / 9 9 7 1 4 - 0 7 5 6 / 
96683-7721.  

 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 
OPORTUNIDADE

 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 

 SERVIÇOS 
BELEZA & ESTÉTICA

IND. PROFISSIONAL

 ESOTERISMO 

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

 MASSAGEM 

 AÍLTON PIRES MASSA-
GISTA 
 Metrô Sacomã. F:5063-
2 6 3 5 / 9 8 3 2 3 - 0 0 9 2 
whats 

DIVERSOS

RELAX
PARA

ANUNCIAR
CHAME NO
WHATSAPP:

95127-3215



24 São Paulo, sexta-feira, 13 de dezembro de 2019 Para anunciar ligue: (11) 2823-0800

TRIANON

MASP

FUTURA

14 BIS

LIBERDADE É MUITO MAIS COM MOBILIDADE
A 5 MIN A PÉ DO SHOPPING FREI CANECA, 9 MIN A PÉ DAS LINHAS VERDE

E AMARELA E ENCOSTADO À FUTURA ESTAÇÃO 14 BIS DO METRÔ*****

HIGIENÓPOLIS

MACKENZIE

w w w . u p s i d e p a u l i s t a . c o m . b r

Realização e construçãoIntermediação 

(11) 3214-3958

VISITE DECORADO: R. PAIM, 403
OBRAS INICIADAS: RUA PAIM, 159 - BELA VISTA

Central de Atendimento da Itaplan: Rua Ministro Jesuíno Cardoso, 633 - Cj. 42 - Vila Nova Conceição - CEP: 04544-051 - Tel.: 3846-6500 - São Paulo. CRECI J-33051. Registro de Incorporação R.09 na Matrícula 183.047
no 4o O� cial de Registro de Imóveis de São Paulo em 26/07/19. *Referente à unidade 2009. **Promoção válida durante o período de 23/11/2019 a 25/12/2019. O comprador só receberá o piso instalado se estiver adimplente 

com a construtora e demais regras no contrato de adesão. O piso será instalado nos dormitórios e living conforme modelo de� nido pela construtora.***Entregue com ponto de elétrica e bancada de granito. ****Exceto as unidades 
de � nal 5 do 1º ao 6º andar e de � nal 6 do 1º ao 5º andar. *****Tempos estimados pelo Google Maps a partir do endereço do empreendimento. Imagens meramente ilustrativas.

2 DORMS. COM VAGA
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A PARTIR 
DE

À VISTA369*

R$ MIL

OU ENTRADA 
FACILITADA  

AMPLAMENTE
FINANCIADOFGTS

USE SEU

Na compra de uma unidade do UP Side, 
você ganha o piso laminado para o living e 

os dormitórios do seu apê**.

COM VAGA****

2 e 1 DORM.
TERRAÇO GRILL***
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