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Vida nova – Show pirotécnico de fogos na Avenida Paulista é um dos maiores do Brasil; tema do festival deste ano será “Vamos Celebrar o Futuro de Mãos Dadas”

Réveillon vai reunir 1,2 milhão
de pessoas na Avenida Paulista
Festa será bancada com recursos da iniciativa privada, segundo o prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB). O governo municipal
vai cuidar apenas da infraestrutura de trânsito, segurança e apoio médico; Claudia Leite será o principal nome do show Pág. 6
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Fracasso – Paulo Maluf vai passar o Natal na cadeia

Novo sistema de transporte da gestão Doria vai reduzir em mil ônibus a frota da Capital
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O edital de licitação dos transportes de São Paulo, elaborado pela Prefeitura, prevê o fim da concorrência entre linhas e o aumento das integrações para os passageiros
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Depois de um ano de gestão
já é possível julgar um prefeito
Ao término de 2017, terá completado um ano de gestão dos
novos prefeitos. É interessante olhar para trás para entender
o que foi prometido e o que está sendo entregue. A esta altura,
diferentemente do primeiro mês ou dos primeiros 100 dias, já é
possível distinguir com mais clareza a palavra da ação, o planejado do inusitado, a política de uns da política para todos. Fato é
que, enquanto é apenas um produto preparado por especialistas
e consultores de marketing político para ser vendido às massas,
o candidato parece muito mais atraente, diferente dos demais,
do tipo que vale a pena investir o voto. No entanto, muitas vezes,
quando chega aonde almejou chegar, a diferença entre o discurso
e a prática pode ser letal.
A partir daí, são simplesmente prefeitos, que terão de
É preciso trabalhar
arduamente para conseguir encarar os problemas admientregar, ao final de quatro nistrativos de uma imensa
cidade, como é o caso de São
anos, uma cidade melhor
Paulo, com seus parceiros e
do que aquela recebida
colaboradores mais próximos, e, com raras exceções,
ver sua popularidade cair junto ao eleitorado. Nesta arena
quase hostil, gestores têm de se tornar políticos, jovens têm
de ganhar experiência e é preciso trabalhar arduamente
para conseguir entregar, ao final de quatro anos, uma cidade melhor do que aquela que recebeu.
Este é, na verdade, o grande teste, do tipo que separa mais
um prefeito daqueles que entram para a história da cidade
pela porta da frente. Com um ano comandando as ações, fica
mais difícil produzir desculpas ou culpar gestões passadas,
como é praxe no País. A essa altura, já cabe se perguntar em
que o chefe do poder Executivo municipal contribuiu para a
melhoria dos serviços básicos voltados à população ou para a
elaboração de políticas públicas associadas à educação, saúde, moradia, saneamento básico, segurança e outras mais. Ao
final de 2016, a maior parte deste povo sonhou com dias melhores a partir do nome que emergiu das urnas. Agora, às portas de 2018, o sonho permanece de que, com as escolhas que
vêm sendo feitas, seja possível construir uma cidade melhor.
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Epílogo – Que a alegria trazida pelo Natal sirva de inspiração para todo o ano de 2018, que já está chegando

Ponto
de Vista
LEANDRO JORGE
BITTENCOURT CANO
Juiz de Direito e titular da Vara de
Violência Doméstica e Familiar
contra a Mulher, de Guarulhos

A trilogia de
um bom juiz
Depois de estudar muito e passar num concurso público com 23
anos de idade, hoje me vejo prestes a
completar 20 anos como magistrado.
Naquela época, havia diversos cargos
públicos com remunerações melhores e trabalhos bem mais singelos.
E com o conhecimento acumulado
para as provas do concurso, não seria

Poucas coisas podem ser mais
honrosas do que dizer o justo e reprovar
a maldade e a mesquinharia humana
tão difícil conseguir posição financeiramente confortável num grande
e lucrativo escritório de advocacia.
Mas a vocação falou mais alto.
Digo isso, pois, ser juiz é mais do que
exercer uma profissão. Significa abraçar uma carreira com uma missão peculiar, ou seja, julgar seus semelhantes, distribuindo justiça sem violar a
segurança que o Direito promete.
A história de várias pessoas, suas

vidas, projetos, sonhos e esperanças
passaram e continuam passando pelas minhas mãos e de vários colegas
de profissão. Cada processo encerra
o problema de uma existência, sendo
a independência funcional não um
privilégio, mas uma garantia aos cidadãos e à própria democracia de que
fazer justiça é a mais delicada das tarefas humanas. Judicar é, por deveras,
estressante. O juiz dos dias atuais não
deve apenas dominar a ciência jurídica, deve agir com sensibilidade e inteligência emocional, mormente para
que se insira de corpo e alma nessa
vocação de servir e não ser servido.
Apesar de todas as dificuldades
é uma grande missão. Poucas coisas
podem ser mais honrosas do que dizer o justo e reprovar a maldade e a
mesquinharia humana. Não somos
deuses, mas exercemos o sacerdócio
do direito na mesa sagrada da Justiça. Tampouco heróis, mas nos preocupamos com a sociedade e assumimos uma carga pesada, com todos
os riscos e privações. Quanto mais a
sociedade nos conhece, naquilo que
somos – e não apenas na imagem
que fazem de nós –, a tendência é
aumentar o respeito. O século XXI é
o século dos juízes, mesmo havendo
um ataque midiático infundado, objetivando a desconstrução do Poder
Judiciário. Óbvio! Incomodamos os
poderosos. Daí a necessidade de moderação, equilíbrio e prudência. Esta
é a trilogia de um bom magistrado.

LEandro Cano é coautor dos livros Lei Maria da Penha (Lei 11.340/06): Dez Anos de Vigência. Avanços e Retrocessos, Sob o
Ponto de Vista da Prática Forense e da Justiça Restaurativa e O Tribunal do Júri na Visão do Juiz, do Promotor e do Advogado.

anote
n O Projeto Grandes

Mestres uniu alguns
dos principais nomes do
meio artístico para uma
grande convenção. O
evento acontece nos dias
26, 27 e 28 de janeiro e
vai receber profissionais
consagrados como
Dennis Carvalho, Alcides
Nogueira, Newton
Cannito, Marcelo
Zambelli e Fátima Toledo,
além da presença de
importantes agências
de atores e de moda do
País, compartilhando
conhecimento. Para
saber mais sobre
o evento basta
acessar www.
projetograndesmestres.
com ou ligar para os Tels.
(21) 99508-4386
(21) 99544-8056 e
(21) 99600-1832.
n Após encantar quase
1 milhão de espectadores
em cidades do Brasil,
Argentina, Chile e Peru,
A Bela e a Fera, musical
dirigido por Billy Bond,
entra em cartaz no
Teatro Bradesco (Rua
Palestra Itália, 500, 3o
piso, Bourbon Shopping
São Paulo), a partir de
6 de janeiro, sábado, às
15h. O aclamado diretor
italiano é responsável
pela encenação de
O Mágico de Oz,
Natal Mágico, Peter
Pan, Cinderella, Os
Miseráveis, entre outros.
Os ingressos custam
entre R$ 2 e R$ 10. Mais
informações em www.
teatrobradesco.com.br
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Doria quer reduzir em mil
ônibus a frota da Capital

Unesp vai
pagar 13º no
próximo ano

Uma vendedora ambulante foi agredida no rosto por
um segurança do Metrô de
São Paulo, no início da noite
de terça-feira, 19, na estação
Vila Matilde, da Linha 3-Vermelha, localizada na Zona Leste da Capital. A ocorrência foi
registrada às 18h45.
Um vídeo divulgado nas
redes sociais mostra o momento em que a mulher discute com o agente e leva um
forte tapa no rosto. Juliana é
vendedora ambulante e estava dentro do vagão na estação
Guilhermina-Esperança com a
companheira Marta, quando
foram abordadas.
Segundo a Delegacia de
Polícia do Metropolitano (Delpom), na Barra Funda, os produtos que estavam com elas
foram recolhidos. O Metrô
informa que repudia qualquer
(AE)
tipo de violência.

A gestão João Doria (PSDB)
apresentou, ontem, sua proposta de nova organização do
sistema de ônibus da capital
paulista. A proposta prevê aumento de 22 para 29 empresas prestando o serviço, em
três sistemas complementares
(contra os atuais sistema local,
de microônibus, e estrutural,
de coletivos comuns), mas
com redução do número total de linhas e de ônibus em
operação. A proposta, entretanto, reduz em apenas 2,5%
os custos anuais com o transporte, dos atuais R$ 8 bilhões
para R$ 7,8 bilhões.
A minuta do edital de licitação ficará disponível no site
da São Paulo Transporte (SPTrans), empresa da Prefeitura
que gerencia os ônibus, até
fevereiro, enquanto o governo
municipal recebe sugestões de
melhoria do texto. A licitação

A Universidade Estadual
Paulista (Unesp) informou
que irá pagar somente metade
do 13º salário de seus servidores autárquicos (ativos e aposentados) no dia 12 de janeiro
de 2018. Em fevereiro, será decidido quando a segunda parcela será paga. A instituição
fechou o ano com um déficit
de R$ 231,6 milhões.
O jornal O Estado de S.
Paulo mostrou nesta semana
que as três universidades estaduais fecharam o ano em
crise – a Universidade de
São Paulo (USP) e a Universidade Estadual de Campinas
(Unicamp) já haviam admitido um déficit de, juntas, cerca de R$ 560 milhões para
o próximo ano. O trio tem
como principal fonte de verba uma cota de 9,57% da arrecadação paulista do ICMS,
repassada pelo Estado. (AE)

formal deve ser lançada em
março. As mudanças no sistema começariam no início do
ano que vem.
A cidade tem 13.603 veículos na frota ativa de ônibus.
Passará a ter 12.667. Já o total
de linhas cairá de 1.336 para
1.187. A ideia da Prefeitura é
“diminuir a sobreposição de
linhas, que gera maior custo”,
disse o secretário municipal
de Mobilidade e Transportes,
Sérgio Avelleda. Ele diz que há
uma série de linhas de ônibus
que têm o trajeto idêntico, e
que a reorganização poderia
reduzir os custos de operar
duas linhas concorrentes, mas
com uma programação de
partidas por hora das linhas
que reduza o tempo de espera nos pontos para os passageiros. O prefeito já avisou
que haverá reajuste na tarifa
(AgênciA EstAdo)
em 2018.

TOM VIEIRA FREITAS / FOTOARENA / AE

Ambulante é
agredida no
Metrô de SP

Polêmico – Proposta de Doria
pode reduzir custo do transporte
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Réveillon na Avenida Paulista terá 7 horas de shows
até seis quilômetros de distância”, disse o prefeito de São
Paulo, João Doria.
O custo da festa deste ano
não foi revelado, mas, segundo o prefeito, será todo coberto
pela iniciativa privada. “Não
há recurso público envolvido
aqui. Zero investimento da
Prefeitura, com exceção da
infraestrutura normal de trânsito, serviço de atendimento
médico e policiamento. O restante foi todo de investimento
de empresas que patrocinam o
evento”, afirmou o prefeito.
A festa é produzida pela
Playcorp, com patrocínio da
(AGÊNCIA BRASIL)
Sabesp.

Claudia Leite e
Latino são os
principais destaques
da Virada do Ano

ZERO DE
ENTRADA
T/B AUTONOMOS

Natal

Luis CLeber / Ae

O tradicional Réveillon
da Avenida Paulista, em São
Paulo, este ano, terá sete horas de festa, com shows da
cantora Claudia Leitte, do
grupo Sambô e do cantor
Latino, além da apresentação
de DJs. As apresentações vão
começar às 20h do dia 31 de
dezembro e terminarão às
2h30 do dia 1º, com queima
de fogos na virada do ano.
A expectativa é que 1,2
milhão de pessoas celebrem
o Ano-Novo na Paulista. No
ano passado, segundo a
Prefeitura, o evento reuniu
1 milhão de pessoas.
O tema da festa este ano é
“Vamos Celebrar o Futuro de
Mãos Dadas”. O nome do artista que vai conduzir a festa
e fará a contagem regressiva
ainda não foi divulgado. “Teremos à meia-noite um show
pirotécnico de 15 minutos
que, dependendo da previsão
do tempo, poderá ser visto a

Nos dias 24 e 25 de dezembro, a Avenida Paulista
ficará aberta aos pedestres
das 10h às 18h. No dia 31
de dezembro, quando ocorre
a tradicional Corrida da São
Silvestre, a avenida ficará interditada durante todo o dia.
No dia 1o, a rua será aberta
a pedestres a partir das 10h.
Este ano, a Avenida Paulista não recebeu decoração
de Natal, como ocorria em
anos anteriores.
Segundo Doria, não há dinheiro para os enfeites.
“Não vou ser irresponsável.
Estamos terminando o ano
com R$ 7,5 bilhões de déficit público. Não vamos fazer decoração de Natal com
dinheiro público. Fizemos a
decoração que foi possível,
com dinheiro privado”. (ABR)
Agito – Mais de um milhão de pessoas devem participar da festividade

AV. ITAQUERA, 498 – CARRÃO - F: 3881-3884

APROVAÇÃO
RÁPIDA
PELOS FONES
97640-0383
94780-0140

STRADA 2012

FOX 1.6 2014

SIENA 2014

PALIO 2015

Zero entrada

Zero entrada

Zero entrada

Zero entrada

POR MÊS
R$ 25.900,00

POR MÊS
R$ 34.900,00

POR MÊS
R$ 28.700,00

POR MÊS
R$ 26.900,00

Branco/ Completo

+ R$859,00
UNO WAY 2013
Prata

Verde aut./ Completo

+ R$999,00
FIT 2009

Preto/ Completo

Prata/ Completo

+ R$899,00
COROLLA XEI 2013

Cinza aut./ Completo

Azul/ Completo

+ R$859,00
ZAFIRA 2011

Preta/ 7 lug. aut.

Zero entrada

3.500,00 entrada

5.000,00 entrada

3.000,00 entrada

POR MÊS
R$ 16.900,00

POR MÊS
R$ 29.900,00

POR MÊS
R$ 51.900,00

POR MÊS
R$ 33.500,00

+ R$549,00
STRADA 2013

+ R$839,00

+ R$1.390,00

+ R$990,00

PALIO 2016

FOCUS 2011

PALIO WEK 2014

Zero entrada

Zero entrada

Zero entrada

Zero entrada

POR MÊS
R$ 24.900,00

POR MÊS
R$ 29.900,00

POR MÊS
R$ 28.900,00

POR MÊS
R$ 31.900,00

Prata

+ R$799,00

Branco/ Completo

+ R$949,00

Prata/ Completo

+ R$899,00

Branco/ Completo

+ R$990,00
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JANEIRO 2017

ABRIL 2017
NeLSoN Jr. / SCo / STF

Queda de avião mata
relator da Lava Jato

Atiradores mataram nove homens e deixaram
outros quatro feridos em duas chacinas ocorridas entre a noite de 4 e 5 de abril, na capital
paulista. Os casos foram no Jaçanã, na Zona
Norte, e no Campo Limpo, na Zona Sul, em
menos de uma hora entre um e outro.

INSS tem o maior rombo da história

O INSS registrou déficit de R$ 149,734 bilhões
em 2016, um rombo 74,5% maior do que o
registrado em 2015, considerando valores nominais. A preços atualizados pelo INPC de dezembro do ano passado, o resultado foi negativo em R$ 151,9 bilhões. “Foi o maior déficit
da história”, disse o secretário da Previdência,
Marcelo Caetano. A série teve início em 1995.

FEVEREIRO 2017

odebrecht diz que Lula
recebeu r$ 40 milhões
O empreiteiro Marcelo Odebrecht,
um dos delatores da Operação
Lava Jato, afirmou ao juiz federal Sergio Moro que a empreiteira “botou R$ 40 milhões que viriam para atender às demandas
que viessem de Lula”. Segundo
o delator, o ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva “nunca
pediu” diretamente. A combinação, afirmou, foi feita por intermédio do ex-ministro Antonio
Palocci (Governos Lula e Dilma/
Fazenda e Casa Civil).

MAIO 2017

Doria promete fim da Cracolândia até junho
O prefeito de São Paulo, João Doria
(PSDB), declarou que queria acabar
com a Cracolândia, na região da Luz,
no Centro da Capital, ainda no 1o semestre. Com a implementação do programa Redenção até junho, o tucano

NIVALDo LIMA / FUTUrA PreSS / Ae

O ministro do Supremo Tribunal
Federal (STF), Teori Zavascki,
morreu, em 20 de janeiro, no acidente com um avião de pequeno
porte perto de Paraty, no Litoral
Sul do Rio de Janeiro. Os cinco
ocupantes do avião morreram na
queda no mar. A aeronave partiu
do Campo de Marte, em São Paulo.
Além de Teori, foram vítimas seu
amigo e empresário Carlos Alberto Fernandes Filgueiras, de 69
anos, e o piloto Osmar Rodrigues,
de 56 – Filgueiras era dono dos
Hotéis Emiliano.

Chacina deixa nove mortos

disse que os dependentes químicos
não ficariam mais na rua. Segundo
Doria, a remoção seria feita de forma
“humanitária” e teria também um caráter contínuo, para evitar o retorno
dos usuários de drogas às ruas.

Senado aprova Alexandre de Moraes para o STF

Por 55 votos a 13, o plenário do Senado aprovou a indicação do nome do advogado Alexandre de Moraes para a cadeira que foi de Teori Zavascki no Supremo
Tribunal Federal (STF). A votação aconteceu em 22 de fevereiro. Ex-ministro
da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do governo Geraldo Alckmin
(PSDB), em São Paulo, Moraes era filiado ao PSDB até ser indicado por Temer
para o cargo no STF. No dia anterior, a Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania (CCJ) aprovou a indicação de Moraes para a Corte. O advogado foi
questionado por 32 senadores por quase 12 horas. Moraes recebeu 19 votos
favoráveis e 7 contrários no colegiado. A votação foi secreta.

MARÇO 2017

Uma pessoa morre
de fome a cada dois
dias em São Paulo
Em 11 anos, 2.192 pessoas morreram no Estado de São Paulo
por complicações resultantes
de desnutrição grave. Os dados
foram encaminhados com exclusividade ao Metrô News pela Secretaria de Estado da Saúde e representam os óbitos computados
entre 2006 e 2016. Considerando os falecimentos e o período, é
como se uma pessoa morresse a
cada dois dias em decorrência do
problema.

MArCeLo CAMArGo / ABr
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Protesto contra Temer
vira “praça de guerra”
Organizado para pedir a renúncia do presidente
Michel Temer e protestar contra as reformas da
Previdência e Trabalhista, o ato que desencadeou o uso das Forças Armadas em Brasília terminou com pessoas feridas, prédios depredados, pontos de ônibus destruídos, fogo ateado
em banheiros químicos e manifestantes presos.

JUNHO 2017
China, europa e Chile
suspendem a carne brasileira

Até o fim de março, mais de 1,6 milhão de
paulistas, que tinham direito ao saque do
dinheiro das contas inativas do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), se
beneficiaram do 1o lote. A partir daquele
mês, tiveram direito os trabalhadores que
nasceram entre janeiro e fevereiro. Isso
representou 16% dos 10 milhões que poderiam sacar os valores no Estado. Os dados foram solicitados pela Metrô News à
Caixa Econômica Federal. No total, foram
injetados cerca de R$ 3 bilhões na economia do Estado. São Paulo representou
33,45% de todos os trabalhadores que
iriam receber em todo o País.

A corrupção prejudicou as exportações nacionais e Europa, China, Chile
e Coreia do Sul anunciaram o embargo
à carne brasileira de empresas envolvidas na fraude no setor, denunciada
pela Polícia Federal. As autoridades
europeias suspenderam quatro empresas envolvidas no escândalo e pediram que o Brasil esclarecesse a situação de carne que estava em navios
sendo transportada para o bloco. Bruxelas orientou seus membros para que
adotassem “uma vigilância extra” ao
tratar de qualquer produto brasileiro.
O assunto foi debatido na Organização
Mundial do Comércio (OMC).

Doria cede estádio do Pacaembu para iniciativa privada
A gestão João Doria (PSDB) enviou à
Câmara Municipal de São Paulo, em 31
de maio, o projeto de lei que previa a
concessão do Estádio do Pacaembu à
iniciativa privada por, pelo menos, dez

anos. Com vistas a este objetivo, foi
lançado um edital para receber propostas do mercado para definir o que poderia ser feito na arena paulistana, que é
tombada pelo patrimônio histórico.

Procuradoria acusa Temer por corrupção passiva
O então procurador-geral da República, Rodrigo
Janot, denunciou criminalmente, em 26 de junho, ao Supremo Tribunal Federal, o presidente
Michel Temer por corrupção passiva, com base
na delação dos acionistas e executivos do Grupo
J&F, que controla a JBS. O ex-assessor especial do presidente e ex-deputado federal Rodrigo
Rocha Loures também foi acusado formalmente.

MArCeLo CAMArGo / ABr

Começa o saque das
contas inativas do FGTS

São Paulo, sexta-feira, 22 de dezembro de 2017
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Ex-ministro Geddel Vieira Lima é preso pela PF na Bahia

Michel Temer é salvo
pela 2a vez pela Câmara

O ex-ministro Geddel Vieira Lima foi preso pela Polícia Federal, em 3 de julho,
na Bahia, no âmbito da Operação Cui
Bono?. A detenção do peemedebista foi
autorizada pelo juiz federal da 10a Vara,
Vallisney de Oliveira. A prisão foi de caráter preventivo e teve como fundamen-

to elementos reunidos a partir de informações fornecidas em depoimentos
recentes do doleiro Lúcio Bolonha Funaro, do empresário Joesley Batista e do
diretor jurídico do grupo J&F, Francisco
de Assis e Silva, sendo os dois últimos,
em acordo de colaboração premiada.

Sérgio Moro condena Lula a 9 anos e seis meses de prisão
WILSON FILHO / FUTURA PRESS / AE

Aos 71 anos de idade, Luiz Inácio Lula da Silva foi
condenado, em 12 de junho, a nove anos e seis meses de prisão pelos crimes de corrupção passiva e
lavagem de dinheiro. A condenação, do juiz federal
Sergio Moro, da 13a Vara Federal, em Curitiba, foi a
primeira do ex-presidente na Operação Lava Jato.
Moro não decretou a prisão de Lula na ocasião.

AGOSTO 2017

Medo de febre amarela faz
Horto Florestal fechar
A Secretaria de Saúde do Estado de
São Paulo fechou o Horto Florestal
e o Parque Estatual da Cantareira,
em 21 de outubro, após encontrar
macacos mortos por causa da febre amarela silvestre.

Capital enterrará 52 km
de fios em 117 ruas
Após anos de impasse entre a
Prefeitura de São Paulo e a Eletropaulo, a gestão de João Doria
(PSDB) fechou um acordo no qual
a concessionária de energia elétrica e empresas de telecomunicações ficarão encarregadas de
enterrar 52 quilômetros de fios
de transmissão que cruzam o céu
da cidade e remover 2.019 postes
das calçadas da capital paulista.
Em sua primeira fase, o plano enterrará fios em 117 ruas.

SETEMBRO 2017

Na garra e na raça,
Timão é heptacampeão
O Corinthians tornou-se o maior campeão
brasileiro do século. Com a vitória por 3 a 1
diante do Fluminense, na Arena Corinthians,
em 15 de novembro, a equipe faturou o seu 7o
título nacional. Ninguém ganhou mais taças
do Brasileiro do que o clube do Parque São
Jorge desde 2001. No período, foram quatro conquistas (2005, 2011, 2015 e 2017). O
título marca a década mais vitoriosa da centenária história do time alvinegro. A partir de
2007, quando foi rebaixado para a Série B do
Campeonato Brasileiro, o Corinthians faturou nada menos do que dez títulos: Copa do
Brasil (2009), Brasileiro (2011, 2015, 2017),
Paulista (2009, 2011 e 2017), Libertadores
(2012), Mundial (2013) e Recopa (2013).

LUCAS FIGUEIREdO / CBF

O plenário da Câmara dos Deputados rejeitou, em 2 de agosto, a autorização para que o
Supremo Tribunal Federal julgasse a denúncia por corrupção passiva contra o presidente
Michel Temer.
A sessão de votação, que durou cerca de oito
horas, teve 263 votos favoráveis ao parecer do
deputado Paulo Abi-Ackel (PSDB-MG), que recomendou o arquivamento da acusação formal
da PGR, e 227 contrários. A votação contou com
19 ausências e duas abstenções. Com a decisão, a denúncia contra Temer por este crime
só poderá ser, eventualmente, analisada após o
peemedebista deixar o cargo.

A Polícia Federal encontrou um
bunker do ex-ministro Geddel Vieira
Lima, utilizado para armazenagem de
dinheiro em espécie. A ação foi batizada de Tesouro Perdido. Geddel já
estava em prisão domiciliar, sem tornozeleira eletrônica. O ex-ministro foi
preso em 3 de julho e mandado para
casa em 12 de julho. Em depoimento
à Procuradoria da República em Brasília, Lúcio Funaro disse ter entregue
“malas ou sacolas de dinheiro” ao
ex-ministro. O corretor declarou ter
feito “viagens em seu avião ou em
voos fretados, para entregar malas
de dinheiro para Geddel Vieira Lima”.

Nove crianças, uma professora e dois
servidores morreram após serem atingidos por chamas em uma creche, no
município de Janaúba, em Minas Gerais. O incêndio foi provocado por um
segurança, que morreu no local.

NOVEMBRO 2017

Câmara barra denúncia
contra Michel Temer

Tesouro de Geddel é
encontrado na Bahia

O plenário da Câmara dos Deputados barrou, em 25 de outubro, pela segunda vez, o
prosseguimento de uma denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República
(PGR) contra o presidente Michel Temer.
O placar da acusação por obstrução da
Justiça e organização criminosa foi mais
apertado para o peemedebista do que o da
primeira denúncia, por corrupção passiva,
suspensa em agosto deste ano. Temer recebeu o apoio de 251 deputados federais e
233 votaram para autorizar a continuidade
das investigações contra o peemedebista.
Temer chegou a ser internado no mesmo
dia por problemas urológicos.

Homem põe fogo no próprio
corpo e treze morrem em creche

Mortes de ciclistas em SP
crescem 55% no ano
O total de mortes de ciclistas na cidade
de São Paulo, entre janeiro e outubro
deste ano, cresceu 55% em relação
ao apurado pelo Governo do Estado
no mesmo período de 2016. Foram 31
mortes, ante 20 no ano passado. Três
mortes ocorreram em ciclofaixas.

DEZEMBRO 2017
POLICIA FEdERAL / dIVULGAÇÃO

Maluf se entrega e ficará preso em Brasília
O ex-prefeito de São Paulo e deputado
federal Paulo Maluf (PP-SP), de 86 anos,
entregou-se na quarta-feira, 20, à Polícia
Federal. Condenado por lavagem de dinheiro a uma pena de 7 anos, 9 meses e
10 dias de prisão, Maluf chegou à Superintendência da PF, na capital paulista. O

STF afasta Aécio Neves do cargo
A Primeira Turma do Supremo Tribunal
Federal (STF) determinou, em 26 de setembro, por 3 votos a 2, o afastamento
do senador Aécio Neves (PSDB-MG) das
funções parlamentares e de qualquer
outra função pública, e também o recolhimento domiciliar noturno do tucano,
espécie de prisão domiciliar noturna.

juiz substituto Bruno Aielo Macacari, de
Brasília, ordenou a transferência do deputado para o Centro de Detenção Provisória
da Penitenciária da Papuda. A defesa de
Maluf pediu para que o deputado ficasse
em prisão domiciliar, por conta do estado
de saúde, que foi negado pela Justiça.

Bancos vão reembolsar quem perdeu poupança para o Governo
Poupadores com direito a até R$ 5 mil
de pagamento das perdas ocasionadas
pelos planos econômicos das décadas
de 1980 e 1990 receberão os valores à
vista. O acordo entre os representantes
de poupadores e bancos foi assinado
em 11 de dezembro.

Será aplicado um desconto base sobre
o valor devido, em torno de 25%. Depois deste desconto, quem tem direito
a receber até R$ 5 mil não sofrerá mais
nenhum desconto e receberá o valor de
uma só vez. Nos demais casos, os pagamentos serão parcelados em até 2 anos.

São Paulo, sexta-feira, 22 de dezembro de 2017
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De segunda a sexta das 9:00 as 18:00
Sábados dias 09/16/23 das 9:00 as 15:00
Domingo dias 10 e 17 das 10:00 as 14:00

A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF),
ministra Cármen Lúcia, negou pedido da defesa do deputado federal Paulo Maluf
(PP-SP), que queria suspender o início da execução da
pena de prisão em regime
fechado. Manteve, assim, a
decisão do ministro Fachin,
tomada na terça-feira, 20.
Maluf se entregou, na
quarta-feira, à Polícia Federal
e deve ser transferido para
Brasília, para o Centro de Detenção Provisória (CDP), no
Complexo Penitenciário da
Papuda, de acordo com decisão da Vara de Execuções
Penais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal.
A defesa alegou má condição de saúde de Maluf
como motivo de urgência
para a análise do pedido
para que ele, pelo menos,
fosse encaminhado para
prisão domiciliar. Quanto
a esse ponto, Cármen Lúcia

disse que é preciso haver
uma “análise específica e
objetiva” e que isso deve
ser feito pela Vara de Execução Penal e pela unidade
prisional.
Na quarta-feira, 20, ao
determinar a transferência
de Maluf para Brasília, o
juiz da Vara de Execuções
Penais determinou perícia
médica no Instituto Médico Legal de Brasília. Só depois desse laudo, a Vara de
Execuções Penais decidirá
se Maluf deve ir para prisão
domiciliar ou não.
A defesa de Paulo Maluf
vai recorrer para o pleno do
(AGÊNCIA ESTADO)
Supremo.

Maluf foi condenado
em última instância
por desvio de verbas
da Prefeitura de SP

TIAGO QUEIROZ / AE

Presidente do STF nega
prisão domiciliar a Maluf

Presente de grego – Maluf vai passar
o Natal no Complexo da Papuda

CONSULTE CONVÊNIO MÉDICO
Simule valores dos principais convênios do Brasil

Tabela Familiar
até 58 anos
Tabela NotreDame Intermédica (Sem Copart.) - Empresarial - PME

0 a 28 anos

PME
Smart 200 QC - 02 a 29 vidas Enf. Reg.

1 Titular +1 Dep = R$ 235,00

BV SÊNIOR QC
Enf. Reg.

BV SÊNIOR QP
Apto. Reg.

1 Titular + 2 Dep = R$ 345,45

R$ 333,69

R$ 500,13
R$ 727,69

Referência: Outubro/2017 - Taxa de Inscrição: Isenta

Faixa etaria

0 a 18
19 a 23
24 a 28
29 a 33
34 a 38
39 a 43
44 a 48
49 a 53

R$ 78,21
R$ 105,57
R$ 124,76
R$ 124,76
R$ 124,76
R$ 148,17
R$ 192,62
R$ 250,40

54 a 58
59 ou +

R$ 325,52
R$ 469,18

Ligue e
Confira:

1 Titular + 3 Dep = R$ 432,60

Tabela BioVida Sênior SP - Pessoa Física
Referência: Outubro/2017 - Taxa de Inscrição: Não informado

R$ 485,52

1 Titular + 4 Dep = R$ 509,25
1 Titular + 5 Dep = R$ 585,90

1 Titular + 1 Dep de 49 a 58
anos = R$ 506,00 o casal

3171-1000 / 95000-5358

Tabela Amil Dental - Pessoa Física
Referência: Outubro/2017 - Taxa de Inscrição: Não informado

Amil Dental 200 Doc
Cartão

Amil Dental 200 Doc
Boleto

R$ 45,08

R$ 49,00

Nac.
Sem taxa

Nac.
R$ 15,00 por contrato

m id ia@m y l if e.c om .b r
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Duster Oroch Express: versão voltada ao trabalho
A inovadora picape Duster Oroch, criadora de um
segmento entre as picapes de
pequeno e grande porte, aumenta sua gama com a chegada da versão Express. Agora a
Renault inova mais uma vez,
oferecendo uma configuração
voltada ao trabalho, que estará disponível para vendas a
partir de R$ 66.190.
Com mais de 22 mil unidades vendidas no Brasil e
reconhecida por sua robustez, a Duster Oroch mantém
suas principais características na versão Express.
Essa versão se destaca por
ser um veículo ideal para uso
misto, contando com quatro
portas, comportando cinco
passageiros com o excelente
conforto proporcionado pelo
amplo espaço interno e pela
suspensão traseira independente Multilink, além de proporcionar uma ótima capacidade de carga de 680 quilos,
que é bem maior que todos
seus concorrentes, tornando-a
um veículo ideal para o uso
voltado ao trabalho. Essa ampliação da capacidade de carga é fruto do árduo trabalho
do time de engenharia da Renault, que por meio de diversas otimizações consolidou a
Duster Oroch Express como
líder nesse quesito. (da redação)

Cabe tudo – Ótima capacidade de carga de 680 quilos, torna o veículo ideal para o uso voltado ao trabalho

fotos: divulgação

Uso misto – Suspensão traseira independente Multilink garante conforto

Motorização e opcionais são destaque
A Duster Oroch Express está disponível com o novo motor 1.6
SCe com 120 cv, sempre associado a um câmbio manual de cinco velocidades. Este conjunto garante economia de combustível
e prazer ao dirigir. A picape sai de fábrica com direção eletro-hidráulica, que permite um menor esforço na hora de realizar
manobras. Como nesse sistema a bomba da direção passa a ser
acionada por um motor elétrico à parte, evita-se a perda de potência e se reduz o consumo de combustível.
Além disso, o veículo já vem equipado de série com protetor de
caçamba e ganchos para amarração de carga.
O motor 1.6 SCe, que manteve os números de potência e
torque, é destaque no Programa Brasileiro de Etiquetagem
Veicular (PBEV), elaborado pelo Conpet, com nota “A” em
consumo de combustível. Para conferir ainda mais economia, essa versão vem equipada com o Eco-mode, que reduz
o consumo do veículo em até 10%.
Esta versão também se destaca por oferecer uma condição diferenciada para produtor rural, que poderá ser complementada
com planos de financiamento exclusivos, aliados a pacotes de
manutenção de um a três anos.
A picape recebe como opcionais ar-condicionado e vidros elétricos, que constituem o Pack Comfort (R$ 3.400).
Para os clientes que desejam ampliar ainda mais sua utilização
para o trabalho, a Renault permite ainda o Pack Service (R$ 1.090)
para a Duster Oroch, que é composto por extensor de caçamba
(da redação)
e grade de proteção do vidro traseiro.

São Paulo, sexta-feira, 22 de dezembro de 2017
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ENTRADA EM
12X NO CARTÃO

FEIRÃO DE NATAL
FIESTA 2005 Vermelho
Zero entrada + R$ 399,00
R$13.900,00
GOL 2015

Branco/ Completo
Zero entrada

+ R$799,00
R$ 28.900,00

IDEA 2010 Preta/Completa
zero entrada + R$ 699,00
R$25.900,00

KADETT

CLIO 2015 Prata
Zero de Entrada + R$ 769,00
R$27.900,00

SIENA 2004

12x no cartão

Preta
Zero entrada

+ R$879,00

+ R$ 359,00

R$ 8.900,00

R$11.900,00

UP MOVE 2015

Cinza

Branco

Zero entrada

Zero entrada

UNO MILLE 2004
Cinza
12x no cartão

R$20.900,00

R$26.900,00

R$8.900,00

UNO VIVACE 2014

+ R$ 599,00
207 2011
Vermelho

+ R$ 699,00
LOGAN 2012

Completo / prata

Zero entrada

Zero entrada

R$21.900,00

R$ 23.900,00

+ R$ 649,00

+ R$ 669,00

Zero entrada

CELTA SPIRIT 2008
Completo/Preta
Zero entrada

R$19.900,00

R$16.900,00

CLASSIC 2011
Branca/Ar/Dh

+ R$ 569,00

+ R$ 499,00

+ R$ 904,02

SAVEIRO 1.6 2009
Cinza / Flex
Zero entrada

+ R$599,00
R$21.900,00

GOL 2014

Prata
Zero entrada

+ R$ 659,00
R$22.900,00

PALIO 2008
Azul

SPIN LTZ 2016
Branco

Zero entrada

Zero entrada

Branca Completa
Zero entrada

R$15.900,00

R$51.900,00

R$42.900,00

+ R$ 469,00

+ R$ 1.399,00

FIORINO 2016

+ R$ 1.190,00

Ricardo 98939-7904, Fernando 94752-5683, Robson 96992-5303,
Reginaldo 95366-4154, Vagner 94025-3237, Anderson 98810-7053
Fred 95981-6886, Edna 951293256, Fran 991605959, Cadu 947687875.
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Ford dá dicas de presentes aos
amantes de carros neste Natal
Com o Natal chegando,
surgem muitas dúvidas sobre o que comprar para presentear familiares e amigos.
Para ajudar nessa missão, a
Ford listou cinco acessórios
que ajudam a tornar a vida do
motorista mais prática, diante
da correria do dia a dia.
As dicas são ótimas para
fazer a alegria de quem ama
viajar e pegar estrada, para
os que gostam de manter o
veículo organizado ou, até
mesmo, os motoristas mais
antenados que adoram mimar
seus carros, equipando-os com
(da redação)
novidades.

Cadeirinha para pets

Para quem não abre mão de passear ou viajar
de carro com seu animalzinho de estimação,
uma boa pedida é a Cadeirinha para Pets. Ela
é destinada a animais de pequeno e médio
porte, de até 10 kg. A altura é regulável e
deve ser utilizada com coleiras de modelo
peitoral. O acessório promove conforto para
o bichinho de estimação, além de proteger o
assento do automóvel de resíduos e possíveis
avarias no banco. É dobrável, fácil de
transportar e tem um ano de garantia.
Preço sob consulta.

Geladeira portátil

Ideal para longas viagens ou apenas manter
bebidas e lanches frescos. A geladeira portátil da
Ford é compacta (AxLxP: 32x18x30cm) e leve
(2,3 kg). Possui capacidade de sete litros, que é o
equivalente a nove latas de 350 ml cada. Oferece
as funções quente e frio: refrigera abaixo da
temperatura ambiente 20° C e aquece +65° C. A
alimentação de energia é pelo carregador veicular
(fonte de 12 V), possui alça para transporte e
oferece um ano de garantia.
Preço sob consulta.

Capa de vinil

Disponível em 20 estampas e
cores variadas, a capa de vinil
para o estepe do EcoSport oferece
design moderno e desenhos
exclusivos que trazem estilo ao
carro, além de proteger o pneu.
Preço sob consulta.

Suporte de celular
e tablet
O suporte para celular com ventosa é

perfeito para manter o aparelho fixo
no vidro para utilização de mapas e
GPS. Já o suporte para tablet permite
distrair a criançada nas viagens
mais longas. Basta fixar o suporte
no assento da frente e ajustar os
ganchos nas medidas do tablet para
os passageiros do banco de trás.
Preço sob consulta.

Bolsa organizadora

Excelente opção para quem costuma
carregar objetos no porta-malas,
a Bolsa Organizadora da Ford é a
melhor pedida para deixar tudo no
seu devido lugar. Dobrável, possui
divisórias e bolsos para guardar
roupas, compras, equipamentos etc.
É o presente ideal para quem adora
manter o carro em ordem.
Preço sob consulta.

Serviço
os produtos podem ser encontrados em
www.ford.com.br/compre-o-seu/acessorios

São Paulo, sexta-feira, 22 de dezembro de 2017
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Suburbicon – Bem-vindos ao
Paraíso analisa o racismo
Havia dois filmes estrelados
por Matt Damon na seleção do
Festival de Veneza deste ano, ambos dirigidos por amigos do ator.
Downsizing, de Alexander Payne,
e Suburbicon, de George Clooney.
Nenhum dos dois é 100%, mas
apresentam certas qualidades.
Em Downsizing, Damon faz
um homem insatisfeito com sua
vida. Ele ouve falar de um experimento de miniaturização de
pessoas que está sendo feito por
cientistas nórdicos. Reduzidas a
proporções liliputianas, as pessoas
consomem menos, gastam menos,
poluem menos. Parece perfeito, e o
planeta agradece, mas, na hora H,
a mulher desiste de acompanhá-lo
na aventura e deixa o personagem
de Damon na mão.
O conceito de Downsizing é um
condomínio fechado, para pessoas
especiais (no sentido de minúsculas). Suburbicon, que foi lançado
ontem, passa-se na Suburbia, uma

versão idealizada do american way
of life, nos anos 1950. Uma América fechada, bem-sucedida e habitada por brancos, anglo-saxões e
protestantes. Ah, sim, é necessário
acrescentar que, no Brasil, o filme
ganhou um acréscimo ao título original, e é Bem-vindos ao Paraíso.
Quem chega a esse paraíso
branco, um enclave, é uma família
de negros. Talvez o subtítulo correto fosse Estranhos no Paraíso, pois
é o que são. Julianne Moore até estimula o sobrinho a brincar com
o garoto afrodescendente, mas o
restante da vizinhança não tem
essa abertura. A integração viria

George Clooney é o
diretor do filme, em
um momento em que o
racismo cresce nos EUA

na década seguinte, e assim
mesmo depois de muita luta
por direitos – que o cinema
tem lembrado ou reconstituído em êxitos recentes. O
tema de Suburbicon não é a
integração, mas seu oposto, a
discriminação.
Desde a coletiva do filme em Veneza, divulgada para todo o mundo
por correspondentes das maiores
agências de notícias, Clooney e
Damon não se cansam de explicar
que, embora tenha tudo a ver
com o neoconservadorismo e
a onda racista que tem emanado da Casa Branca, Suburbicon não nasceu exatamente
como uma reação da dupla
– ator e diretor – à presidência de Donald Trump.
Liberais de carteirinha,
Clooney e Damon admitem que foram atropelados pela candidatura e vitó(AGÊNCIA ESTADO)
ria de Trump.

Respeito – Filme retrata uma sociedade onde os
brancos têm boa vida e subestimam os negros

VÁ DE
METRÔ

Confira
nossas dicas
Muita gente já está se preparando para as festas de fim
de ano. Mas ainda há tempo
para curtir a agenda cultural da cidade, que promete
grandes atrações para este
mês de dezembro. Aqui estão
algumas para o fim de semana, sempre em locais próximos
às estações de Metrô.

“Retratos, Diálogos
da Identidade” –
Com ensaios de
grandes fotógrafos associados à agência Magnum Photos, a mostra reúne nomes
como Steve McCurry e Elliott Erwitt. Centro Cultural
Fiesp. Avenida Paulista,
1.313, Metrô Trianon Masp,
3146-7439. 10h/20h. Fecha
domingo. (24) e 2ª (25). Grátis. Até quarta (27).

“Grande Coletiva de
Arte Naïf” – A exposição traz obras
de 30 brasileiros ligados à
expressão artística, como
Ana Denise, Doralice Ramos e Edgar Calhado.
Galeria Jacques Ardies.
R. Morgado de Mateus,
579, Vila Mariana, 55397500. 10h/17h30. Grátis. A
mostra termina hoje.
Em “O ciclo da intensidade”, o artista
argentino
Charly
Nijensohn cria sequências
em que o homem é exposto
às forças da natureza, com
uma videoinstalação composta por seis projeções.
As imagens retratam a resistência do corpo humano
diante de paisagens das
Salinas Grandes de Jujuy,
na Argentina. Oficina Cultural Oswald de Andrade.
R. Três Rios, 363, Bom
Retiro, 3222-2662. 9h/21h.
Grátis. A exposição vai terminar hoje.

São Paulo, sexta-feira, 22 de dezembro de 2017
Revistas coquetel 2017
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Verdão desiste
de contratar
Gustavo Scarpa
O Palmeiras, que parecia
ser o forte candidato a ficar
com o jogador do Fluminense, desistiu de sua contratação. Quem comemorou
foram os dirigentes de Corinthians e São Paulo, que também querem o meia.
A forma com que o Fluminense se posicionou na negociação incomodou os palmeirenses. Na sexta-feira passada,
a negociação havia dado uma
esfriada após o atacante Róger Guedes recusar se transferir para o Fluminense. Ele e
mais um jogador – que ainda
seria definido – iriam para
o clube carioca em troca do
atleta de 23 anos.
Róger foi convencido a
ir jogar no Rio de Janeiro e
parecia que a negociação caminharia para um desfecho.
Entretanto, o clube carioca
também solicitou uma compensação financeira, além
dos dois atletas, algo recusado pelos palmeirenses. (ae)

horóscopo

omaR caRdoso Filho |

ÁRIES: Boa influência para cuidar dos
seus interesses pessoais e assuntos
21 MAR.
20 ABR. sentimentais. Pessoas de seu círculo de
amizades procurarão favorecê-lo. saúde,
dinheiro, amor, jogos, esportes e loteria
com bom fluxo.

21 ABR.
20 MAI.

21 MAI.
20 jUN.

21 jUN.
21 jUL.

22 jUL.
22 AGO.

23 AGO.
22 SET.

TOURO: um feliz encontro pode
marcar o início de uma amizade mais
proveitosa e duradoura. Há prenúncios
de notícias agradáveis que poderão
sugerir a ideia de uma viagem. conte
com a ajuda de pessoas idosas.
GÊMEOS: Momento que poderá solicitar
a colaboração de amigos e parentes
para resolver mais facilmente algum
problema sério que tiver. Muito bom
para tratar da documentação de seu
casamento e de associações.

www.omarcardoso.com.br

LIBRA: sua vontade de vencer na vida
estará exaltada neste dia. os negócios
23 SET.
22 OUT. deverão lhe trazer ótimos lucros, o
trabalho será progressivo e a sua vida
social e amorosa deverá prosperar.
elevação material.

23 OUT.
21 NOV.

22 NOV.
21 dEz.

ESCORPIÃO: Período que promete
sucesso nas investigações, nas pesquisas
e na medicina. sua inteligência será
exaltada, devido ao bom aspecto dos
astros em seu horóscopo. cuide da
saúde, da reputação e de seu dinheiro.
SAGITÁRIO: os astros muito o
beneficiarão em todos os sentidos.
Todavia, continue zelando pela saúde
e prevenindo-se contra acidentes e
inimigos ocultos. sorte no amor. apeguese às pessoas que estão ao seu redor.

CÂNCER: Possibilidades de lucro e
sucesso no campo comercial. No terreno
amoroso, perfeita correspondência
sentimental. Êxito artístico e científico.
episódio romântico ou sentimental
encherá de alegria todo seu ser.

CAPRICÓRNIO: o dia será variável para
você, pois haverá boas e negativas
22 dEz.
20 jAN. influências. Mas para que tudo saia
do seu jeito, você deverá usar de
inteligência e perícia, principalmente ao
tratar de negócios.

LEÃO: um aspecto astral poderoso
está contribuindo para uma
ampliação de seus poderes
intelectuais e de sua capacidade
de progredir profissional e
financeiramente. Tome novas decisões.

AQUÁRIO: Você deverá tomar muito
cuidado ao dirigir veículos em estradas,
21 jAN.
19 fEV. ao entrar em contato com máquinas,
fogo e eletricidade e com tudo que
possa lhe prejudicar fisicamente. Êxito
em assuntos ocultos.

VIRGEM: Momento astral neutro em
quase tudo. apenas as pequenas
compras estarão beneficiadas, assim
como o trabalho. Mas, mediante uma
atitude positiva e otimista, as coisas
darão certo.

20 fEV.
20 MAR.

PEIXES: Bom aspecto astral para novos
empreendimentos imobiliários. Falta
de constância poderá prejudicar seus
objetivos financeiros e profissionais. dê
mais atenção aos assuntos relacionados
com as pessoas de sua família.

Tite afirma que
Hernanes e Grohe
podem ir à Copa
O sucesso da Seleção Brasileira no pouco tempo de
trabalho de Tite fez com que
o elenco ficasse quase fechado para a Copa do Mundo
do ano que vem, na Rússia.
Mas, há menos de seis meses
para o início da competição,
o próprio treinador admitiu
que ainda pretende observar
alguns novos nomes, antes
de selar de vez o grupo que
disputará o torneio.
Tite confirmou que dificilmente utilizará os amistosos de preparação da Seleção
para realizar testes, já que
considerou necessário estes
jogos para consolidar a equipe que definiu como base.
No entanto, ao ser questionado sobre possíveis surpresas
nas próximas listas, o treinador admitiu a possibilidade
de novidades e citou dois nomes em especial.
“Do Grêmio, mais especi-

Lucas Figueiredo / cBF

palavras cruzadas diretas
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Análise – Tite avalia nomes para
fechar a lista para o Mundial

ficamente, o [Marcelo] Grohe.
Quero ter essa pressão, de atletas estando em alto nível, como
tiveram outros jogadores que
acabaram o Brasileiro em alta
e que quero observar. Hernanes é um deles. Mas é preciso
consistência para que eles possam ter continuidade e buscar
uma convocação”, declarou o
comandante em entrevista ao
SporTV, ontem. (agência estado)

mundo
São Paulo, sexta-feira, 22 de dezembro de 2017

Retaliação – Maioria dos países rejeitou a posição dos EUA no caso

alta contribuição do mundo
à ONU. E nos lembraremos
disso quando muitos países
vierem a nós pedir que paguemos ainda mais e usemos nossa influência em seu
benefício”, disse.
Haley afirmou que a Em-

baixada dos EUA em Israel
será transferida de Tel-Aviv
para Jerusalém apesar da resolução. Tradicionais aliados
dos EUA, como Reino Unido,
França, Alemanha, Itália, Grécia e Japão votaram a favor da
(AGÊNCIA ESTADO)
resolução.

EMPREGOS

E ajudante cozinha, c/ exp. Local
Pq. N. mundo Z/N - SP. Residir Z/N
- SP. email: dpessoal@lcsalgueiro.
com.br F: 2021-4804

Em uma eleição histórica
e com altíssima participação,
superior a 80% do eleitorado,
a Catalunha decidiu devolver
o poder regional ao bloco de
partidos independentistas que
governava até a intervenção
de Madri, em novembro.
Resultado da apuração indica que o partido unionista
de centro-direita Ciudadanos
alcançou a maioria dos votos,
mas as três legendas secessionistas conseguiram a maioria
no Parlamento.
A Catalunha tentou, ontem, pelo voto, sair da maior
crise política de sua história
contemporânea. A região estava sob intervenção direta
de Madri há 50 dias, quando
o primeiro-ministro da Espanha, Mariano Rajoy, anunciou

SUÍTE NO CENTRO

Tranquilo, c/wi-fi, tudo incluso,
Próx a Av. São Luiz p/ senhoras
ou senhores. Rua Major Diogo,
316. F: 98343-1893 / 3115-2718

Conselheira Espiritual

Vende-se
BRÁS

1dorm, sl, coz, A/S R$68 mil
entr+ prest, F 94999-6005 ZAP

PRAIA GRANDE

Ocian alugo casa c/ 3 dorms, sl,
coz, 2 wc, e 3 vgs p/ o reveillon
F: 99350-6758

MC DONALDS

ATENDENTES maior de 18 ANOS
Ligar para Av. ANGÉLICA 1752.
F:3661-7406 ou R. TEODORO
SAMPAIO 430. F:2367-4101. Vagas também para DEFICIENTES
ENTREVISTAS 2ª e 5ª às 10H

Salas & Quartos
DIVIDE-SE APTO

MOÇAS P/ PRIVÊ
TUCURUVI

Maiores, casa nova,
frente metrô, única
na região, bombando,
desperdiçando clientes

98064-1545
2649-6356

MOÇAS
PRIVÊ VINTÃO
Maiores, com vontade de
ganhar dinheiro rápido!!!
200 clientes por dia.
FRENTE METRÔ BELÉM

95867-6602

Luxo, mobiliado; quarto indiv c/ rapaz de fino trato, s/ vícios, Centro.F:
3241-0041/ 98763-9774

QTO B. FUNDA

IMÓVEIS

Mobiliado, para homens,
atrás do SESC. Casa de familia
F:99369-1478 (claro)

QUARTOS P/ MOÇAS

Aluga-se
KIT MOBILIADA

M. Santana F:98758-9051T/
whtas 94504-3553 C

Temporada

P/ casal s/ filhos, entrada independente, Cozinha completa.
R: Bueno de Andrade, 305 Aclimação F: 3207-1040

FRENTE P/O MAR

KIT NET BOQUEIRA

LIT. NORTE/ SUL

P/ 5 pessoas,no centro, P/ Carnaval/ temporada F:5012-1485

KITINETES
de 700,00 a 800,00 cond.ja incluso. Rua Oscar Cintra Gordinho,101
F: 3758-2462 / 4787-0102

Praia Grande, coz, 1 dorm, sl,
F:3315-9711
Aptos equipados. Preços promocionais! (13) 98207-1983/ 99704-3696
armandocampinas@yahoo.com.br

VENDO/ALUGO

BERTIOGA casa p 15 pessoas c
piscina. 3 suites 97120-0062

a inédita destituição do governador secessionista Carles
Puigdemont, o fechamento do
Parlamento e a anulação da
autonomia regional,
A eleição ocorreu em
um regime de exceção, após
uma campanha conturbada
por várias prisões.
(AE)

Cursos

NEGÓCIOS
Dinheiro
COMPR EMPRÉSTIMO

INSS, PMSP, estadual e federal,
esta liberado sua margem de
aumento de salário. F: 32552598 / 2712-0110

Oportunidades
ELETRICISTA

Residencial e predial, instalação, ventilador e elétrica em
geral. F: 97283-5180

Classificados

mini pop

a gente circula com você

Para anunciar
ligue:

2475-7810

ENSINO A DISTANC

Conclua seus estudos - Fundamental/ médio. F:3105-7716

Esoterismo
A PESSOA AMADA

De volta já! Louca por você
para sempre! Com Garantia e
Rapidez! Prometo e Cumpro! F:
5083-7088/ Claro: 96336-0568/
Tim e Whats: 95922-6453

ALTA FORÇA

Poderosa amarração das 24hs,
Seu amor louco p/ você + dif. que
seja, entre o ano c/ pé direito.F
2742-0933 / 98633-5010 zap.

ALTO PODER

Seu amor ao seus pés. 100% garantido, pag. após result. F26012548 / 98655-6305 whats.

ASTRÓLOGA VIDENT

Previsões e magias financeiras,
amorosas. Falonomes e datas
(11) VIVO 94290-9145 WHATS
ANUNCIOU
VENDEU!

faz e desfaz trabalho para
todos os fins trago a
pessoa amada de livre e
espontânea vontade para
os verdadeiros guias de
luz não existe problemas
s/ solução seu sofrimento
pode ser ESPiRiTUAL
CARTAS, BÚZIOS E TARÔ
Não cobro consulta
traga 2 maços de vela

98252-6148

PREVISÕES P 2018

Amor de volta 100% garantido,
anda descrente tem perdido a
fé, familia amor negócios, para
cada pergunta uma resposta,
trabalhos e simpatias para
todos os fins, tarô clarivendencia e leitura de aura F: 981115520 whats Esmeralda

SERGIO DE XANGO

Vice Presidente da Federeção.
Consulta c/ tarô e búzios trabalhos p/ todos os fins F: 34426880/ 98344-2621 whats

CLASSIFICADOS

2475-7810

a gente circula com você

NOVO DEIZÃO

Massagem

CLÍNICA DE
MASSAGEM

SERVIÇOS

Litoral
Contrata

Democracia – Mais de 80% dos
eleitores foram às urnas ontem

Anuncie 2475-7810 / 4965-9430

CLASSIFICAdoS
MOTORISTA CAT. D

Separatistas vencem
eleição na Catalunha
SANTI PALACIOS / ASSOCIATED PRESS / AE

A Assembleia- G era l
da ONU aprovou, ontem, uma
resolução que considera “nula
e vazia” a decisão dos Estados
Unidos de reconhecer Jerusalém como a Capital de Israel.
Na sessão, 128 países votaram
a favor do texto e nove foram
contrários. Outros 35 se abstiveram. A resolução tem valor
simbólico.
“Os Estados Unidos vão
se lembrar deste dia, em
que foram repudiados nesta
assembleia pelo simples ato
de exercer seu direito como
uma nação soberana”, declarou a embaixadora americana na ONU, Nikki Haley.
“Nos lembraremos disso
quando formos chamados
novamente para fazer a mais

MARK LENNIHAN / ASSOCIATED PRESS / AE

ONU rejeita Jerusalém como
Capital do estado de Israel

ANU
VEN NCIOU
DEU
!
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CLASSIFICADOS

2475-7888
2475-7810

a gente circula com você

Espaço Marengo
R: Francisco
Marengo, 210
Metrô Carrão
ACESSE O SITE:

espacomarengo.com.br
F: 2093-9799

DANY

19 ANiNHOS

ATREViDA
beijo na
boca sem
frescura oral
guloso adoro
dar PRAZER!
atendo em local discreto
confortável aceito cartão
9 às 23h px metrô Carrão

95734-5620

MARY

ANTi-STRESS
TAiLANDESA
RELAXANTE

com algo
mais!
local
discreto

Oral, Manual R$ 9,99 Mt. Belem F:3481-7003/98351-4112

PROMOÇÃO
DE NATAL

A PARTiR

R$ 150,00

TERAPÊUTAS CENTRO SÉ

MASSAG PRAZEROSA
sala climatizada + ofurô

portaldosterapeutassp.com.br

3203-1478
Relax
ALICE 18º MORENA

Belo corpo/ Jéssica Paraguaia
2292-9776/2292-7700 M.Bresser

AMANDA SAFADA

Tx R$ 20 +amigas tdas completas Av.Jabaquara, 2604 Mt. São
Judas. F:2362-8122. Ac. cartões

BAIANA
SAFADA
CARINHOSA

Bem liberal, +5 amigas

Se delicie , prazer total.

TAXA A PARTIR R$30
AC.CARTÕES

3034-6087
97800-4181

MT. LIBERDADE
Para anunciar
ligue:

5084-4919

96074-6146

a gente circula com você

2475-7810
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MULATA

SHOW DE BOLA

bumbum grande
de parar trânsito
anal gostoso e
oral molhado
local discreto
proximo metrô

TRiANON-MASP

3287-2380

CASA NOVA
TUCURUVI

FRENTE METRÔ
Amigas insaciáveis c/acess.
para brincar. Venha !!!!!!
Local discreto e limpo.
R. Dr. Antonio Maria Laet, 169

2649-6356

CINTIA RUIVINHA

Atendimento especial p/senhores Metrô Liberdade. 2387-8749

CLUB DE
SWING
Danceteria, Shows
Reservados, Labirinto
e Cinema p/ adéptos
e Iniciantes

www.innerclub.com.br

Al. dos Pamaris,
Nº 160 - Moema

5531-4067
DANDARA
E AMIGAS

Liberal, completa, tudo
s/ frescura e s/ pressa.
Tx. a partir de R$ 40

METRÔ SANTA CRUZ

5084-3776

DANDARA
TRAVESTI
Morena dotada , ativa e
passiva ,com beijo grego,
Orl molhado até ﬁm!!!!!

JULIA

Massagem c/ algo mais. R$ 80,00
F:95807-7877 / 99503-4730

LUARA

At.todos os dias das 9 as 23.30h

MULATA
SENSUAL

MT.ANHANGABAÚ

AC. TODOS CARTÕES

Aceito cartões

TOTALMENTE LIBERAL!!!
+ AMIGAS INSACIAVÉIS

96870-6548 Whats MT.ARTUR ALVIM

DANI

e IZA

Corpo lindo,chup. sem
preserv. deixo por tudo

no Anl, rebolo gostoso
www.danadadelinda.com.br

R.GUAIAÚNA 419
PROX. METRÔ PENHA

2092-2945
96184-4518

DUPLA

2741-1413
Taxa a partir de

R$ 35,00

MANSÃO
DO LOVE

SÓ NOVINHAS
GABI LINDA S/FRESCURA 18A.
VALENTINA LOIRINHA GATA 18A.
CAMILA BUNDUDA C/ANL 19A.
SOFIA BEIJO NA BOCA 18A.
NINA MESTIÇA 19A.
RAFAELA FAÇO TUDO 23A.
JULIA NOVINHA ATÉ O CHÃO 19A.
Metrô Carrão
Próximo.c/R.Apucarana

2093-1177 / 2091-6140

SUPER PROMOÇÃO

1 quadra do Mt.S.Cruz. www.
fanisex.com.br 5549-2483

SUPER PROMOÇÃO

94121-3548 whats
99553-8106 whats
PRÓX. TERM. BANDEIRAS
ENTRADA GRÁTIS
BIANCA PERIGOSA BUNDUDA
LARA SENSUAL GARG.PROF.
MICHELY DELICIOSA BONITA

JULIA BUNDA GIGANTE

CARLA LOIRA CHUP.S/CAMIS

ALINE BOCA DE MEL
JAQUELINE NINFETA MULHERÃO
BRINCAR R$20 ac.cartões
CATUABA GRÁTIS*

R.PADRE JOÃO 401

PENHA
2082-2050 CENTRO

FONEROTICO

Gratis .Ligue 09117 7878 5353
e fale a vontade ao vivo!

Rua Bom
Sucesso, 551
atrás shopping
metrô Tatuapé

ac cartões próx
metrô República

3431-9745

Entrada R$ 499,00 + PARC R$ 399,00

www.multimarcasgv.com.br
2475-7888/2475-7810
Rua Chico Pontes 1375
Vila Guilherme – CEP 02067-002 – SP

www.multimarcasgv.com.br
Rua Chico Pontes 1375
Vila Guilherme – CEP 02067-002 – SP

Bar Zédavil
2475-7810

Tel: (11) 2218-2558 / (11)99118-8002

MULTIMARCAS

a gente circula com você

NiCOLE
R$ 30,00
por 1 HORA

PALIO ECONOMY ANO 2010

completo

MULTIMARCAS

2539-4596
2539-4597

com marca de biquíni
ATENDO SOZiNHA
com vídeo

Veículos

ANUNCIOU
VENDEU!

R$ 30,00

biabarzédavila

Traga esse anúncio e ganhe uma sobremesa grátis

Entrada R$ 499,00 + PARC R$ 449,00

adoro dar prazer

TRAVESTi LOiRAÇA
SEiOS FARTOS

Imóveis

PALIO ECONOMY ANO 2010

CASA AZUL

+ amigas taxa a partir

Rua Wisard,574 - Vila Madalena - SP
https://www.facebook.com/zedavila/. -

1 quadra Mt. Pça Árvore www.
clinicasakura.com.br 5583-2886

ANE E VIVIANE 2093-9104
Transamos c/orl duplo MARCELA
R$60 meia hora c/ as duas

F: 3819-0249
Confraternizações em Geral - das 17h00 ás 00h45

Taxa R$20 - R$20 - R$20

R. Henrique Sertório 532
metrô Tatuapé após 10h

LiNDA ÍNDiA

Bar Zédavila
HAMBÚRGUERES ARTESANAIS E GOURMET

R.CANTAGALO 1165

R. Tuiuti, 1.371 após 10h
px shop metrô Boulevard
Tatuapé 2296-2277

com muita sacanagem.

Gastronomia

Contrata

ANU
VEN NCIOU
DEU
!

CACAU
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Tel: (11) 2218-2558 / (11)99118-8002

Para anunciar
ligue:

HAMBÚRGUERES
ARTESANAIS E
Ind. Profissional

CLASSIFICADOS

Um de nossos lanches são:

2475-7888
2475-7810

ESTAÇÃO MADALENA.......

hambúrguer 120g, queijo prato, baco

a gente circula com você

Contrata

Relax

Todos os nosso lanc
de uma Estaçã

F: 3819-0249 - Happ
Confraternizações em Ge

Rua Wisard,574 - Vila Madalena - Sã

Facebook: https://www.facebook.com/sushidavila/. - Inst

Traga esse anúncio e ganhe uma sobre

Para anunciar ligue:

a gente circula com você

2475-7888/2475-7810
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