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Enchentes na Capital são tão
antigas quanto sua existência
Entra ano e sai ano e a cidade de São Paulo se vê refém das chuvas que costumam cair por esta ocasião. Nas periferias, uma grande
população sofre com seus imóveis erguidos próximos a encostas ou
junto a rios e temem pelo perigo e pela própria vida. Além disso, no
geral, tem ainda os tradicionais pontos de alagamento, que costumam parar literalmente a cidade. Em um bom dia de chuva, o número deles pode chegar a 50, resultando daí um genuíno caos urbano.
Ainda é viva a memória de um temporal que abateu sobre São
Paulo em novembro de 1999, quando choveu 188 milímetros em duas
horas. O volume foi suficiente para deixar o túnel do Anhangabaú
com água até o teto. Naquela oportunidade, 160 carros ficaram submersos, incluindo ônibus, deixando em pânico aqueles que vivenciaram o fato e os milhões de
A questão das chuvas
não é simples. Mas não é telespectadores que viram a cena
para resolver problemas pela TV. Desta experiência, nasceu o Centro de Gerenciamento
fáceis que a população
escolhe seus mandatários de Emergências (CGE), órgão da
Prefeitura que monitora as condições climáticas da Capital.
Os problemas de alagamento nesta metrópole são quase tão
antigos quanto sua própria existência. O francês Saint-Hilaire fez
várias menções a inundações nos registros de suas duas viagens
a São Paulo, entre 1816 e 1822. Já o carioca Militão Augusto de
Azevedo fez o primeiro registro fotográfico de uma enchente na
cidade, em 1862, no antigo Caminho do Brás. Fato é que demanda
tão longeva não será resolvida em um estalar de dedos. Até porque
São Paulo foi erguida e cresceu sobre 300 rios e córregos, a maioria deles hoje invisível aos olhos de sua população. Mas estão lá e
cobram atenção a cada chuva mais forte. E se o problema atinge
a todos, exige a parceria de Estado, Prefeitura e população. Pois,
piscinões são bem-vindos e necessários, mas não resolvem por si
só. É preciso conter o lixo que entope os caminhos das águas e
criar mecanismos que permitam sua retenção, como por exemplo,
reflorestamento de uma cidade que não tem mais área para tal.
A solução não é simples. Mas não é para resolver problemas rudimentares que a população escolhe seus mandatários, que, a cada
eleição, prometem soluções fáceis para questões complexas.
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Quando se tem
tempo livre...
O ano está só começando, mas é
justo agora que planejamos os próximos meses. A nossa mente está
descansada pelas férias e é possível
fazer um balanço do que foi positivo em 2017 e do que não queremos
repetir em 2018. Uma dica é colocar no papel os nossos planos. Faça
uma planilha dos gastos certos, des-

Serão vários feriados prolongados
neste ano, mas é preciso se
planejar financeiramente
pesas domésticas, estudos, alimentação e o que for a mais, como uma
viagem. Assim você terá maiores
chances de concretizá-los.
Falando em viagem, este ano
será cheio de feriados. Ao todo, 11
nacionais e, em São Paulo, outros
três locais. Muitos cairão em dias de
emenda. Alguns meses, como maio e
novembro, terão mais de um. Além
disso, a Copa do Mundo, que começa
em junho, acontecerá na Rússia, mas

os jogos transmitidos ao vivo serão
em horário comercial. As pessoas darão um jeitinho de espiar o Brasil jogar, ainda que estejam em horário de
trabalho. Serão dias a mais de lazer
para aproveitar. Mas como se planejar financeiramente? E quem é dono
do seu próprio negócio será prejudicado com tantos dias parados?
Como em tudo, há sempre os
dois lados da moeda. Mas as previsões dos economistas são favoráveis.
Eles apostam em um crescimento
mais forte da economia brasileira
para este e para o próximo ano, com
a inflação mais baixa, uma alta maior
do Produto Interno Bruto e uma estimativa de juros menores. Tudo indica que é possível se programar para
aquela tão esperada viagem, com
antecedência e organização. É quase
certo que, dificilmente, será possível
viajar em todos os feriados, mas dá
para descansar e aproveitar os parques e as atividades na cidade.
Já para os donos do próprio negócio, planejar também é necessário.
É preciso estimar o quanto deixarão
de lucrar nos dias parados para saber trabalhar com o lucro real. Vale a
pena investir em promoções e divulgações para chamar a atenção dos
clientes. De repente, até fechar um
pouco mais tarde em vésperas de datas importantes, como Dia das Mães,
Dia dos Pais, Dia as Crianças e Natal.
Planeje, pesquise e saiba aproveitar as folgas sem comprometer o seu
bolso. Investir no tempo livre é ganhar tempo e uma vida melhor!

anote
n O Poupatempo Móvel

oferece atendimento à
população do Jardim
Paraná, na Vila Nova
Cachoeirinha, na Zona
Norte da Capital, a
partir de amanhã. A
unidade estará na
Av. General Penha
Brasil 2.508, no
estacionamento da
Fábrica de Cultura –
Jardim Paraná – até
o dia 20 de janeiro,
sempre de terça a
sábado, das 8h30 às
16h30.

n Foram publicados
o gabarito definitivo e
o resultado da prova
objetiva do concurso
público dos Correios,
para o preenchimento
de vagas nas áreas de
Segurança e Medicina
do Trabalho. Em breve
os candidatos que
se autodeclararam
negros serão
convocados a participar
do procedimento
de verificação
da veracidade da
autodeclaração.
Os candidatos
aprovados em todas as
fases da seleção serão
chamados a assinar
contrato individual
de trabalho com os
Correios, de acordo com
a classificação obtida, a
localidade selecionada
e as necessidades
da empresa. Outras
informações poderão
ser obtidas nos sites
http://correios.com.br e
http://iades.com.br.
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Mudanças para motoristas de apps começam na quarta
A partir de quarta-feira,
10, os motoristas de aplicativos de transporte, como
Uber, Cabify, T81, Easy Taxi
e 99 terão de começar a cumprir as novas exigências da
Secretaria de Transportes,
como o Cadastro Municipal
de Condutores (Conduapp), o
Certificado de Segurança do
Veículo de Aplicativo (CSVAPP) e o curso de qualificação.
A medida já havia sido
anunciada em julho, por
meio da Resolução 16, de
um decreto emitido pela
Prefeitura em junho de
2016. De lá para cá, a ação
gerou polêmica e irritação
aos aplicativos de transporte que consideraram a
medida muito burocrática e
sem garantia de melhora na
qualidade do serviço.
Segundo a Uber, a licença para um motorista operar subiria de cinco para 20
dias. Outro questionamento
feito pela própria população
é se a intenção do governo
da capital paulista era igualar os aplicativos aos táxis.
Em entrevista a rádio
CBN, o secretário de Mobilidade e Transportes, Sérgio Avelleda, negou esta
abordagem. “A ideia da Pre-

Prefeitura não irá
aplicar multa nas
duas primeiras
semanas

feitura não é transformar
o Uber ou qualquer outro
aplicativo em táxi, mas a
ideia também não é deixar
uma terra sem lei”, afirmou.
De acordo com Avelleda,
os motoristas que querem
prestar este tipo de serviço
conseguem a liberação em
poucas horas, sem passar
por uma avaliação técnica.
“Ninguém te entrevistou,
ninguém deu uma volta na
quadra para saber se você
sabe dirigir e ninguém viu
seu carro”, argumentou.
Após reclamações da categoria, a gestão João Doria
(PSDB) flexibilizou algumas
regras. O curso obrigatório
poderá ser feito 100% à distância – antes a exigência
era que quatro das 12 horas
fossem presenciais. O prazo
para a inspeção dos veículos
passou para 28 de fevereiro.
Já a apresentação de antecedentes criminais será feita
pelos aplicativos à Prefeitura.
Para Avelleda, existe uma
grande tendência de as empresas desrespeitarem as novas normas, principalmente
porque muitas delas, por
exemplo, não protocolaram
uma apostila para o curso
de qualificação. “O aplicativo não pode superar a lei”,
criticou. Nas duas primeiras
semanas, a Secretaria informou que terá uma ação de
instrução e que ainda não
aplicará multas ou punições.
Todas as sanções financeiras serão encaminhadas aos
(EuriCo Cruz)
aplicativos.

Para o passageiro do aplicativo que acompanha a discussão
entre os aplicativos a grande pergunta é: vai ter aumento na
tarifa dos aplicativos?
Nenhum aplicativo se manifestou oficialmente ainda, mas é
prática do mercado repassar ao consumidor qualquer gasto a mais. Já para o secretário Avelleda, não é necessário
causar elevação porque as empresas do setor têm um caixa
alto e cobram uma taxa de seus colaboradores. Na opinião
do especialista Horácio Siqueira, alguns aplicativos não co(EC)
brem nem mesmo o custo operacional do veículo.

DIVULGAÇÃO

Concorrência – Medida da Prefeitura endurece regras para os motoristas de aplicativos e agrada os taxistas

Medida vem para
garantir emprego
dos taxistas

Algumas das exigências

Para Horácio Siqueira, especialista em transporte e segurança no
trânsito, a Prefeitura, de forma geral, tenta regulamentar o serviço
para garantir mercado dos taxistas. Segundo ele, uma das principais abordagens necessárias não
entrou no decreto: a limitação do
número de veículos. “Teria que ter
um teto, assim como os taxistas.
Eu não poderia ter, por exemplo,
um milhão de motoristas de empresas e aplicativos”, ressaltou.
Outro ponto importante para o especialista é a avaliação técnica e
psicológica do motorista. Outras
ações, porém, são desnecessárias, como a exigência de sapato
social ou esporte fino.
A Uber emitiu uma nota em que
critica esta medida, principalmente por padronizar apenas as vestimentas para os homens. Na opinião
de Siqueira, a exigência do carro
ser licenciado na Capital também
é desnecessária. O especialista
acredita que a fiscalização destas
exigências será de difícil realização
e que, neste momento, a discussão
envolve um condutor, mas que daqui há 30 anos essa discussão poderá englobar carros autônomos,
sem motorista. “A tecnologia vai
(EC)
nos atropelar”, brincou.

de Treinamento de Condutores sobre questões
4 Curso
como direitos humanos, primeiros socorros, mecânica,

aplicativos terão de apresentar o
4 Os
atestado de antecedentes criminais dos
motoristas para a Secretaria de Transportes;

direção defensiva, entre outros, com duração de 16
aulas à distância;
padrão – calça e sapato social ou esporte
4 Vestimenta
fino; camisa ou camisa polo; calça jeans;
de camiseta esportiva e regata;
4 Proibição
calça esportiva, moletom ou assemelhadas;
chinelos; jaquetas de times, de associações e clubes;
de seguro para acidentes de
4 Contratação
passageiros e seguro obrigatório;

4 Veículo com idade máxima de cinco anos de fabricação;
4 Licenciamento obrigatório na capital paulista;
com foto e número do cadastro
4 Identificação
do motorista visível ao passageiro.

Vírus rouba dados dos usuários
Um aplicativo maldoso identificado como
Android.Fakeapp imita
o aplicativo Uber para
tentar roubar dados do
usuário do aplicativo, que
poderão ser vendidos para
hackers ou criminosos.
A ameaça foi descoberta
pela Symantec e é uma
variação de um problema
antigo do Google.
O celular que estiver
infectado recebe constan-

temente um pedido para
fazer o login no aplicativo
de transporte individual.
Após fornecer a senha, o
vírus mostra a localização
do usuário e simula um
mapa com a localização
atual do usuário, como se
realmente fosse possível
pedir um carro pelo aplicativo. A Uber afirma que
os usuários devem fazer o
download de aplicativos de
fontes confiáveis.
(EC)
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Apesar de ter sido motivo
de grande polêmica, em julho, quando o tapa-buracos
foi reduzido em nove regiões
diferentes da cidade, o serviço realizado no ano passado,
o primeiro do prefeito João
Doria (PSDB), superou o último ano de gestão de Fernando Haddad (PT).
Em 2017, foram fechados
215.363 buracos, segundo a
Secretaria de Prefeituras Regionais de São Paulo. Isso representa um aumento de 11%
no serviço com relação ao
ano retrasado, quando foram
193.169 crateras fechadas.
De acordo com o engenheiro civil Marcos Timóteo, professor da Universidade UNG, a
causa pode ter sido a inauguração do portal de atendimento e do aplicativo 156, em que
os munícipes podem fazer as
denúncias diretamente à ad-

ministração municipal. “Com
certeza, o tapa-buracos de hoje
não é efetivo. Muitos desses
serviços são feitos duas ou três
vezes no mesmo local”, disse.
O especialista explicou que
falta um estudo maior sobre o
solo das diversas regiões. “As
zonas e ruas são diferentes.
Em alguns locais, há a necessidade de se fazer um concreto
mais forte, por conta do fluxo
maior de veículos pesados”,
(RAPhAEl POzzi)
afirmou.

LuicAS dANtAS

Apesar de polêmica, serviço de
tapa-buracos aumenta com Doria

Zeladoria – Serviço de tapa-buraco é altamente cobrado pela população

Perus foi a região mais beneficiada
Foram fechados
215.363 buracos
em 2017, 11% a
mais do que no
último ano da
gestão Haddad

No último ano de gestão
Haddad, o tapa-buracos foi reduzido em 34%, se comparado
com 2015, quando a cidade fechou 294.571 crateras.
De acordo com a Prefeitura,
a maior demanda foi em Perus, com mais de 18,8 mil buracos fechados durante todos

os 12 meses do ano passado.
Conforme explicou o gerente
de serviços do Grupo Carrera, Bruno Pereira, as crateras
podem prejudicar muito os
carros. “Afeta alinhamento, balanceamento e pode cortar os
pneus e aumentar o consumo
de combustível”, destacou. (RP)

Começa venda
de ingressos
para o Carnaval
A Liga SP, responsável
pela administração e organização dos desfiles das escolas
de samba de São Paulo, inicia
na quarta-feira, 3, a partir das
12h, a venda dos ingressos
para os Desfiles das Escolas
de Samba de São Paulo, nas
bilheterias físicas do Sambódromo do Anhembi e na Estação São Bento do Metrô (Linha 1-Azul). Os ingressos têm
preços a partir de R$ 30 para
arquibancada; R$ 270 para cadeira de pista; R$ 1.210 para
mesa de pista; e R$ 10.000
para camarote. A venda dos
ingressos também está disponível pelo site http://ingressos(DA REDAÇÃO)
ligasp.com.br.
Serviço
O funcionamento das bilheterias do Sambódromo
do Anhembi (Portão 1 – Avenida Olavo Fontoura, 1.209, Santana, Zona Norte) e da Estação São
Bento do Metrô (da Linha 1-Azul), próximo à escadaria com acesso à Rua 25 de Março, será de
segunda a sexta-feira, das 12h às 20h, e sábados e domingos, das 10h às 18h.
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Dicas para não se endividar
com os materiais escolares

n

lucas dantas

Os preços de materiais escolares variam muito entre as
lojas e também na internet.
Por isso, é importante pesquisar e planejar as compras,
para economizar, sem ter de
abrir mão da qualidade nos
estudos das crianças.
Para quem tem filhos, esse
é um dos maiores gastos do
início do ano e, devido à falta
de educação financeira, diversas despesas se acumulam e as
famílias se perdem em meio a
tantas contas para pagar, muitas vezes, ultrapassando o li-

Como avaliar seus gastos?

n

n

n

Negociação – Consumidores devem aprender a pedir descontos

mite de seu orçamento.
O presidente da Associação Brasileira de educadores
Financeiros (Abefin), Reinaldo
Domingos, recomenda que os
pais pensem o quanto precisam trabalhar para conseguir
o seu salário. “A partir daí, fica
fácil valorizar esse dinheiro
aprendendo a pesquisar pre-

Planejamento ruim
faz as famílias se
endividarem no
início do ano

n

ço e a negociar os valores das
compras”.
O especialista orienta que
é importante realizar um diagnóstico da vida financeira da
família, para saber exatamente quais são os ganhos e gastos
mensais e quanto poderá dispor para a aquisição do mate(Da ReDação)
rial escolar.

n

n

Uma despesa recorrente precisa fazer parte do
planejamento anual. Para que os gastos não fiquem muito
pesados em janeiro é válido poupar durante todo o ano para
conseguir fazer os pagamentos à vista e obter bons descontos;
Antes ir às compras, a família pode analisar itens do ano
passado e selecionar tudo o que pode ser usado novamente
este ano, como tesoura, régua e mochila, por exemplo;
No caso dos livros, vale a pena procurar pais de alunos mais
velhos para emprestar ou comprar por um preço mais
acessível, se estiverem em boas condições de uso;
Algo interessante é reunir alguns pais e comprar itens em
atacado, como caixas de lápis, cadernos e agendas;
A partir daí, é preciso fazer muitas pesquisas e traçar
um orçamento para ter noção do gasto total;
Não é preciso, necessariamente, comprar todos os itens
na mesma loja, mas, se for fazer, é válido pedir descontos;
No dia das compras, converse com o(s) filho(s) sobre
o orçamento, para não correr o risco de se deixar
levar pelo impulso e gastar mais do que o planejado;
O ideal é sempre fazer os pagamentos à vista, mas se não
for possível, opte por poucas parcelas e que caibam no bolso,
para não comprometer as finanças de 2018 por vários meses.

Obra autorizada
na sexta-feira vai
gerar mais de mil
empregos

Planejamento – Alckmin quer
reforçar abastecimento na Capital

do Rio Itapanhaú. A água
captada será transferida por
tubulação até o reservatório
Biritiba-Mirim, que faz parte
do Sistema Alto Tietê.
Segundo a Sabesp, a obra
deve gerar 1.070 empregos diretos e indiretos. A nova vazão
equivale ao consumo de 600
(Da ReDação)
mil usuários.

O ano começou e será
diferente para Fabio (nome
fictício), que cumpre medida
socioeducativa de semiliberdade em um dos centros da
Fundação Casa. O jovem, de
18 anos, vai começar o curso
superior em Educação Física
em uma universidade na cidade de Guarulhos, em fevereiro.
Ao lado de 23 meninos
com quem convive diariamente, Fábio se diferencia dos
demais, segundo a Fundação,
pela determinação nos estudos e vontade de crescer.
De acordo com o coordenador pedagógico, Igínio
Martins, as notas do interno

Jovem de 18 anos
vai fazer faculdade,
de segunda a
sexta, à noite

divulgação

O governador do Estado de
São Paulo, Geraldo Alckmin
(PSDB), assinou na sexta-feira,
5, a autorização para as obras
de reversão das águas do Rio
Itapanhaú, de Bertioga, para
o Sistema Produtor Alto
Tietê. A medida visa a trazer, em média, mais 2 mil
litros de água por segundo
para a Capital e Região Metropolitana de São Paulo.
De acordo com a Sabesp, o
investimento na obra será de
R$ 91,7 milhões. Para chegar
ao objetivo, a empresa deverá construir uma estrutura
de bombeamento no Ribeirão Sertãozinho, formador

Rovena Rosa / aBR

Rio Itapanhaú vai
Jovem da Fundação Casa começa
integrar abastecimento 2018 matriculado na faculdade

Sonho – Jovem pode deixar a Fundação Casa para estudar diariamente

durante o ensino médio se
destacavam. Na prova do vestibular, conseguiu a primeira
colocação no resultado geral.
Paralelo à escola, o jovem fez
cursos de curta duração.
As aulas serão de segunda
à sexta-feira, no período noturno. Durante o dia, Fábio
fará as atividades propostas

pela equipe pedagógica da
Fundação Casa e, à noite, após
o lanche da tarde, um agente
socioeducativo o acompanhará até a faculdade.
Para Martins, as expectativas para o futuro são muito
favoráveis. “Perfil como o dele
não volta para o crime. Está
firme”, afirmou.
(Da ReDação)

São Paulo, segunda-feira, 8 de janeiro de 2018
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Meia vai substituir
Hernanes, que
teve que voltar ao
futebol chinês

acabou sendo feito pelo time
pernambucano, que avisou
que a saída do atleta não envolveu outros jogadores na
negociação. “O Sport agradece a Diego Souza pelos serviços prestados com a camisa
rubro-negra [foram 173 partidas e 57 gols] e deseja sorte ao Embaixador”, disse em
seu site oficial.
Raí, diretor de futebol,
e o advogado Alexandre
Pássaro foram para o Recife a fim de concretizar
o negócio. Eles conversaram com representante do
jogador e com dirigentes
do Sport. Estima-se que o
São Paulo vai pagar cerca
de R$ 10 milhões para ter
o jogador.
A chegada de Diego

Souza servirá para suprir
a possível saída do atacante argentino Lucas Pratto,
que tem proposta do River
Plate, da Argentina.
O atleta chegou a ser
utilizado na Seleção Brasileira por Tite como centroavante e não terá problema para atuar no ataque
ou no meio de campo.
Essa é a segunda contratação do São Paulo para a
temporada. Antes, o clube
havia fechado com o goleiro Jean, que estava no
Bahia. Além deles, o time
do Morumbi acertou as
permanências do volante
Jucilei e do lateral-esquerdo
Edimar. Ambos estavam
emprestados até o final do
ano passado. (AGÊNCIA ESTADO)

Esperança – Diego Souza quer garantir vaga na Copa do Mundo

Palmeiras deve vender Mina por Após assinar acordo milionário,
R$ 46,5 milhões ao Barcelona
Coutinho chega ao clube catalão
do receber uma proposta
convincente vinda da Espanha, algo que deve se
concretizar em breve.
Se a negociação por
Mina fechar no valor anunciado pela rádio espanhola, o Palmeiras ficaria com
R$ 37,2 milhões, por ser
dono de 80% dos direitos
econômicos do defensor. O
Independiente Santa Fé, da
Colômbia, embolsaria R$
9,3 milhões. No entanto,
da parte destinada ao time
brasileiro, cerca de R$ 12
milhões teriam de ser destinados ao ex-presidente
do clube, Paulo Nobre, que
bancou a contratação dele
(AE)
em 2016.

O próximo reforço do Barcelona deve ser o colombiano
Yerry Mina, do Palmeiras.
Segundo a rádio RAC1, o
clube catalão vai levar o zagueiro palmeirense por cerca
de 12 milhões de euros (cerca de R$ 46,5 milhões), em
transferência que deve ser
selada já nesta semana.
Mina se apresentou ao
Palmeiras para a pré-temporada na última sexta-feira, quando se reuniu
com o diretor de futebol,
Alexandre Mattos, e avisou sobre a vontade em
reforçar o Barcelona.
A posição oficial do clube paulista é a de vender o
colombiano apenas quan-

O meia Philippe Coutinho já está em Barcelona.
Ontem, um dia depois da
concretização da segunda
maior transação da história
do futebol – o Liverpool receberá cerca de R$ 620 milhões
e o jogador assinará um vínculo por cinco temporadas e
meia –, o brasileiro já fez a
sua primeira aparição com
as cores do clube catalão.
Philippe Coutinho foi ao
auditório do estádio Camp
Nou, após a vitória do Barcelona sobre o Levante por

Destaque – Mina comemorou
vários gols pelo Palmeiras

São José-RS por 2 a 0 e também avançou.
Com seis pontos, Corinthians e Ferroviária dividem
a liderança do Grupo 17, com
vantagem para o time alvinegro no saldo de gols: 8 contra 7 do clube de Araraquara.
Nesta quarta-feira, às 19h45,
os dois decidem a primeira
posição da chave novamente
na Arena da Fonte Luminosa, com vantagem do empate
para os paulistanos.
A partir da segunda
fase, a Copa São Paulo pas-

sa a ser eliminatória, em
jogo único. O adversário do
Corinthians sai do Grupo
18, que atualmente tem o
São Carlos-SP na liderança,
com quatro pontos, o Sport
na vice-liderança, com três,
e o Confiança-SE na terceira posição, com um. O São
Raimundo-RR é o lanterna,
sem nenhum ponto.
Hoje, o Santos pega o
Novorizontino, às 21h. O
Palmeiras encara o Taubaté, às 20h. Os dois grandes
(AE)
jogam fora de casa.

O Santos que vai iniciar
a sua participação no Campeonato Paulista em 17 de
janeiro, diante do Linense,
não será o que a diretoria recém-eleita e o novo técnico
do time, Jair Ventura, gosta-

Troca de presidente
e demora na
escolha do técnico
foram prejudiciais

riam de ver em campo, pois
o planejamento e a definição
do elenco para a temporada
2018 está atrasada, como
eles próprios admitem.
A mudança na presidência do Santos, com a eleição
em dezembro do opositor
José Carlos Peres para suceder Modesto Roma Júnior,
e a demora na oficialização
de Jair Ventura como novo
técnico em razão do impasse envolvendo o pagamento da multa de rescisão do
contrato do treinador com o

Botafogo atrasaram a tomada de decisões para 2018.
Com a segunda semana do ano se iniciando, o
Santos acertou até agora
apenas uma contratação
para a temporada. O time
se reforçou com o lateral-esquerdo Romário, que estava no Ceará e assinou um
acordo válido até 2022, em
negociação iniciada ainda
pela gestão de Modesto e ratificada por Peres, em uma
tentativa de repor a perda
(AE)
de Zeca.

MARCO SILVA / FUTURA PRESS / AE

Timãozinho goleia e passa de fase Planejamento atrasado preocupa a diretoria do Santos

Assim como era esperado, o Corinthians goleou
o Pinheiro-MA por 5 a 0,
ontem, na Arena da Fonte
Luminosa, em Araraquara
(SP), e garantiu a classificação antecipada para a
segunda fase da Copa São
Paulo de Futebol Júnior.
O resultado também garantiu a vaga da Ferroviária
no Grupo 17, que mais cedo
venceu o Corumbaense-MS
por 2 a 0 nesta segunda rodada. Em Jundiaí (SP), no
Grupo 20, o Avaí venceu o
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Dor de cabeça – Jair Ventura ainda não tem o elenco fechado

3 a 0, pelo Campeonato
Espanhol, vestiu o casaco
do clube e fez fotos para a
imprensa presente no local.
Depois, conheceu o museu
do Barça e gravou um vídeo
que foi divulgado nas redes
sociais do Barcelona.
O técnico Ernesto Valverde não vê a hora de poder escalar Philippe Coutinho no time. A imprensa
espanhola prevê que a estreia pelo Barcelona possa
ser somente daqui duas
(AE)
semanas.

RUI VIEIRA / ASSOCIATED PRESS / AE

O São Paulo acertou a
contratação do meia Diego
Souza, de 32 anos, que estava no Sport. A novela vinha se arrastando nas últimas semanas, mas após o
retorno do jogador para o
Brasil (ele estava nos Estados Unidos), as conversas
evoluíram entre os clubes
e, ontem, foi batido o martelo para a transferência
do atleta.
O anúncio da transação

NEWTON MENEZES / FUTURA PRESS / AE

Tricolor acerta a contratação de Diego Souza

DANIEL TEIXEIRA / AE
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Reforço – Coutinho poderá jogar a
Liga e a Copa do Rei da Espanha
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Inscrições para vagas da
Abin começam amanhã
Os interessados em participar do concurso para 300
vagas abertas na Agência
Brasileira de Inteligência
(Abin) poderão se inscrever
a partir de amanhã pelo link
http://bit.ly/2CJXxTn. As taxas vão de R$ 190 a R$ 230,
de acordo com a pretensão
do candidato. As inscrições
se encerram no dia 30.
Os salários variam de
R$ 6.302,23 a R$ 16.620,46
e a maior parte das vagas é
para Brasília. No site do Cebraspe é possível ver o edital.

Serão realizadas 220 contratações de nível superior para
oficial de inteligência, 60 para
oficial técnico de inteligência
e 20 de agente de inteligência.
O cargo de oficial de inteligência é para graduações
em qualquer área de formação. A prova engloba questões objetivas de conhecimentos gerais e específicos,
prova discursiva e de capacidade física para os cargos
de agente de inteligência
e oficial de inteligência. O
candidato ainda passará por

avaliação médica, investigação social e funcional e avaliação psicológica, a serem
realizadas nas 26 capitais estaduais e no Distrito Federal.
A última etapa será o Curso de Formação em Inteligência, na Escola de Inteligência
da Abin. As provas objetiva
e discursiva serão realizadas
em 11 de março. (Da ReDação)

mundo
corporativo
Fran Winandy

É psicóloga com MBa em RH e mestrado
em Gestão Humana e Social nas organizações
Contato: https://br.linkedin.com/in/franacalantis/pt
DIVULGAÇÃO

Serviço
Número de vagas: 300
Salários: de R$ 6.302,23 a R$ 16.620,46
Inscrições: do dia 9 a 30 de janeiro, com taxa variando entre R$ 190 a R$ 230
Provas: 11/03/18

Estratégia – Se destacar na dinâmica em grupo pode fazer a diferença

Processo seletivo:
a hora da dinâmica
Participar de processos
seletivos nunca foi fácil,
porém, com a pressão da
crise, as inseguranças na
forma de agir para se sair
bem têm aumentado. Falamos anteriormente sobre
as fases de candidatura e
entrevista; hoje o tema é dinâmica de grupo.
O assunto é polêmico,
pois a maioria odeia participar. Em uma dinâmica é preciso ser muito seguro de si para sentir-se
confortável.
Trata-se de uma atividade onde várias pessoas (o
número varia, pois muita
gente confirma e não aparece) são convidadas a interagir em situações diversas
para que os observadores
possam inferir como elas
agiriam em situações reais
de trabalho.
Costuma-se ter uma fase
de “aquecimento” para que
as pessoas se soltem e consigam integrar-se ao grupo:
em geral alguma brincadeira ou atividade mais leve, na
qual as pessoas se apresentam de forma inusitada.
A fórmula nem sempre é
igual, mas há uma atividade

em pequenos grupos, para
que os indivíduos possam
ser observados de perto,
uma atividade em grupos
maiores e uma de fechamento, na qual há uma amarração entre as atividades.
O importante aqui não é
o como, mas o porquê. Uma
dinâmica avalia as competências comportamentais dos
candidatos: potencial de liderança, senso de oportunidade
e trabalho em equipe.
Mesmo que você seja tímido, uma dinâmica estruturada conseguirá avaliar os
aspectos necessários. Com
ela, fica mais fácil perceber
questões subjetivas como se
o seu perfil se encaixa com
o da área e da cultura da empresa, como deverá ser a sua
velocidade de aprendizado
e crescimento e que tipo de
supervisão será necessária.
Mas por que não avaliar
isso em uma entrevista?
Porque em uma dinâmica é
possível avaliar 30 pessoas
em uma manhã.
A dica em uma dinâmica
é participar para mostrar o
seu perfil para os observadores. Mas não exagere: seja
você mesmo!

São Paulo, segunda-feira, 8 de janeiro de 2018
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ENTRADA EM

FEIRÃO
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

12X NO CARTÃO

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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O maiô é um clássico que antecede
em muito ao biquíni. E é igualmente
em sua origem subversivo. Em 1905, a
australiana Annette Kellerman, a primeira mulher a tentar cruzar o Canal
da Mancha (entre a França e a Inglaterra) a nado foi detida por indecência
ao usar um maiô enquanto treinava
na cidade de Boston (EUA). Mas, com
o advento do biquíni, a peça se tornou
um tipo comportado usado por recatadas ou por aquelas que buscavam
esconder a barriguinha ou as medidas
extras. Mas, nada disso importa agora,
pois os modelos voltaram à moda, in-

vadiram os guarda-roupas femininos
e, mais uma vez, estão vestindo, por
livre escolha, as mais diferentes mulheres, das magrinhas às gordinhas,
satisfeitas ou não com seus corpos.
“Os maiôs são peças únicas que
foram se reinventando ao longo do
tempo e conquistando cada vez mais
adeptas. Eles valorizam o corpo e evidenciam o que as mulheres têm de
mais rico. Hoje eles podem ser usado
dentro e fora das praias, combinando inclusive com uma produção para
sair à noite”, destaca a estilista Ales(Da ReDação)
sandra Chaves.

Valorização – Mulheres sentem-se bem de maiô, independentemente do tipo de corpo

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Maiô é um clássico que
vai bem da praia à balada

estilo&design
São Paulo, segunda-feira, 8 de janeiro de 2018
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Numerologia: suas joias podem trazer sorte
Veja a pedra certa para combinar com seu estilo

fotos: divulgação

Se sua paixão
é o Esporte,
a nossa
é anunciar
para você.

Em 2018, a força das
mulheres se intensifica, ajudando para que façam a diferença para um ano mais
harmonioso. O que cada uma
usa também pode fazer a
diferença. Segundo a artista das joias, Analú Dietrich,
todo tipo de parceria estará
vivendo um período positivo.
Será um ano que trará a sensibilidade à tona e também
ano de colher o que se plantou nos anos anteriores.
Para a numerologia, o ano
que se inicia é simbolizado
pelo número 2, que vem da
soma do número mestre 11.
Ao que tudo indica, será um
tempo cheio de emoção, inspiração, intuição e boas iniciativas. Um ano intenso, onde a
intensidade está direcionada
para o campo das emoções.
O 11 é o número “mestre” relacionado com ascensão e expansão espiritual. (Da ReDação)

a

n QUARTZO ROSA Pedra do amor. Não
só de relacionamentos amorosos, mas
também
do amor por
si próprio.
gente
circula
com
vocêEssa
pedra está profundamente sintonizada
com nossos estados emocionais.
Benéfica para todos os signos. É
uma gema que limpa o coração de
sentimentos negativos e nos ajuda a
fechar as feridas emocionais. Se usar
essa pedra num colar, é aconselhável
repousar sobre o coração.

n TURQUESA Nos ajuda a ser mais
comunicativos, sensíveis e criativos.
Tudo a ver com a energia de 2018.
Traz equilíbrio emocional. No geral, nos
sintoniza com a energia de integridade,
poder, seriedade, generosidade, saúde,
cura, frescor e limpeza. Já foi considerada
a pedra símbolo da Pérsia, também muito
usada pelos antigos egípcios, astecas,
povos mesopotâmios, chineses e até
pelos índios americanos. E também pelas
mulheres poderosas e com bom gosto!

Para anunciar ligue:

2475-7810
AMETISTA É a pedra da renovação,
mudança de fase. É usada para tudo.
Abre o canal da espiritualidade. Desperta
o processo de transformação, a intuição
e traz equilíbrio espiritual. Pode ser
usada de forma bem feminina em anéis,
brincos e como pingentes. A cor dessa
pedra já traz consigo um quê de mistério
e feminilidade.

n

Realce – Turquesa está associada a
sensibilidade e criatividade

Se sua paixão
é o Esporte,
a nossa é anunciar
para você.

o sucesso nos palcos. E por que não ser
usada por nós no palco da vida?

a gente circula com você

Para anunciar ligue:

2475-7810

n TOPÁZIO Pedra do progresso.
Aumenta o nível de consciência para que
a pessoa produza o que tem de melhor.
Enriquecedor em todos os sentidos. Uma
das variações mais vistas dessa pedra
semipreciosa é o topázio azul. Usada
misticamente por muitos atores, que
acreditam ser ela capaz de fazer florescer

n PEDRA DA LUA Pedra mística, de
alto poder espiritual e forte energia
feminina. Ela emite vibrações espirituais
que aumentam a intuição e a inspiração,
expandem a mente e aumentam o poder
de atração e magnetismo pessoal. É
considerada a “pedra do poder feminino”.
n PEDRA DO SOL Cristal do dinheiro.
A Pedra do Sol é um poderoso amuleto
que, por tradição, é associado a deuses
benevolentes, à sorte e ao dinheiro. É
indicada para o sucesso nas realizações,
reconhecimento e autoestima.

Detalhe – Cada pedra oferece
um tipo de vibração e benefício

A
SEMANA NA TV
São Paulo, segunda-feira, 8 de janeiro de 2018
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JOãO MIguEL JúNIOR / TV gLOBO

tempo de amar

Maria Vitória descobre que Inácio está vivo e casado com outra
Em Tempo de Amar, a mocinha Maria
Vitória (Vitoria Strada) vai, finalmente,
descobrir que Inácio (Bruno Cabrerizo)
está vivo. A notícia será dada pelo pai da
personagem, José Augusto (Tony Ramos),
após ele vir ao Brasil. O grande problema
é que, além de saber que seu amor
não morreu, Maria Vitória também será
surpreendida com a informação de que o

rapaz se casou com outra.
A conversa se dará na pensão de
Nicota (Olívia Araújo), onde a mocinha faz
faxina. Ao contar os percalços que passou
no Brasil, ela dirá ao pai que o que mais
queria era encontrar Inácio para, juntos,
irem buscar a filha dos dois. Ao escutar o
nome do inimigo, José Augusto o chamará
de rato. Ela, então, vai reclamar com o pai

e dirá a versão que sabe: “Ele morreu. De
forma trágica, em um incêndio”.
José Augusto vai aproveitar para
contar a verdade. Ele vai ressaltar que
Inácio se casou. Vale lembrar que Inácio
foi vítima de uma armação de Lucinda
(Andreia Horta), no início da trama.
A vilã mentiu para fazê-lo desistir de
reencontrar a amada.

Hora da verdade – Maria Vitória ficará chateada com descoberta

REDE GLOBO
Segunda, 08/01
Inácio diz a Lucinda que irá a Portugal. Celeste decide inaugurar sua
nova casa. Pepito e Celina se preocupam com a greve de funcionários.
Leonor e gregório conspiram contra
Lucinda. José Augusto pede que
Delfina leve Tereza para se despedir
dele. Lucinda manda gregório usar
uma arma para impedir Inácio de
partir para Portugal.

Terça, 09/01
Isolina repreende Eunice por não querer contar para Reinaldo sobre sua gravidez. Pepito ameaça Alzira para que
ela deixe a sociedade. Olímpia se incomoda quando Conselheiro sugere que
ela se case com Edgar. Helena perdoa
giuseppe. José Augusto se despede
de todos na Quinta. Inácio se despede
de Lucerne. José Augusto embarca
para o Rio de Janeiro.

Quarta, 10/01
Fernão sai à noite e Tereza desconfia.
Lucinda manda gregório ir ao cais
para encontrar Inácio. Maria Vitória
entrega a Helena o dinheiro que recebeu como indenização. Helena encerra sua dívida com Lucerne. gregório
avisa a Lucinda que Inácio mentiu
sobre o dia de seu embarque. Vicente
busca as alianças de casamento. José
Augusto reencontra Maria Vitória.

Quinta, 11/01
Celina pede que Pepito seja mais tolerante com Alzira. José Augusto revela
a Maria Vitória que Inácio está vivo e
casado, no Brasil. Alzira descobre que
Artur é herdeiro de uma grande fortuna.
Lucinda visita Maria Vitória. Reinaldo e
Emília estranham o interesse de Lucinda pela filha de Celeste. Inácio chega a
Portugal. José Augusto devolve a Maria
Vitória o medalhão de sua avó.

Sexta, 12/01
Maria Vitória conta para José Augusto
sobre Vicente e Celeste. Padre Lúcio
conta para Inácio que Henriqueta se
mudou para Morros Verdes. Inácio
reencontra Henriqueta. Vicente conhece José Augusto. Inácio conhece
Izabel e descobre que Lucinda o afastou de Maria Vitória. Angélica leva
Mariana até Inácio, que se emociona
ao pegar a filha nos braços.

Sábado, 13/01
Inácio leva Mariana para a casa de Henriqueta. Lucinda é falsa com Carolina
ao vê-la chegar à casa de Emília. Alzira
proíbe Celina de se aproximar de José
Augusto. Maria Vitória pede que José
Augusto volte para Portugal com ela e
Vicente. Inácio cuida de Mariana com a
ajuda de Firmino e Angélica. Vasco avisa
a Fernão que Delfina o espera na Quinta.
José Augusto é apresentado a Lucerne.

Segunda, 08/01

Apresentação
do último capítulo
de Pega Pega

Terça, 09/01
Crisélia e Afonso ficam frustrados com
o fracasso da inauguração do aqueduto. Augusto repreende Catarina que
quer se aproveitar da falta de água em
Montemor para refazer o acordo de
paz com mais vantagens para Artena.
A tropa de Afonso, em busca de água,
é atacada por ladrões e Afonso é ferido
por uma flecha. Amália encontra Afonso ferido na floresta.

Quarta, 10/01
Amália explica a Afonso que o encontrou desacordado e o levaram para
Artena. Ele não conta que é príncipe de
Montemor. Cássio vê o corpo do ladrão
perto do cavalo de Afonso e acredita
que o príncipe está morto. Catarina não
consegue apoio de Demétrio para fazer
o pai desistir de seu casamento com o
Marquês. Virgílio vai à casa de Amália.
Crisélia descobre que Afonso está morto.

Quinta, 11/01
Crisélia não acredita na morte do neto
e ordena uma busca a Afonso pela
floresta. Orlando e Petrônio percebem
que Rodolfo tem medo de assumir o
trono e tentam incentivá-lo. Constância
avisa a Amália que ela não é obrigada
a se casar com Virgílio. Amália tenta
impedir Afonso de voltar a Montemor e
os dois se beijam. Virgílio flagra traição
de Amália.

Sexta, 12/01
Virgílio agride Afonso, deixando-o
ainda mais debilitado. Crisélia anuncia
ao povo que Rodolfo será o novo rei.
Amália agradece a Afonso por evitar
seu casamento com Virgílio. Martinho
demonstra não gostar que Amália tenha desfeito seu noivado com Virgílio,
ao contrário de Constância. Afonso
descobre por Amália que o príncipe de
Montemor foi dado como morto.

Sábado, 13/01
Afonso parte para Montemor. Crisélia garante a Rodolfo que Montemor será atacada. Afonso consegue vencer Virgílio e
prefere poupar sua vida. Rodolfo desmaia
ao saber que a rainha mandou atacar Artena. Mandingueira encontra Afonso na
floresta e prevê que uma mulher que aparecerá em sua vida lhe trará discórdias e
morte. Crisélia vê um beija-flor na janela e
toma uma decisão sobre sua vida.

Segunda, 08/01
Duda decide revelar sua história a Laerte
e implora que ele não a denuncie. Josafá se emociona ao conhecer sua filha.
Diego humilha Karina. Laerte afirma a
Duda que sua intenção é extorquir dinheiro de outra pessoa. Sophia se recusa
a saber quem é a nova conquista de
Lívia. Cido procura Samuel no hospital,
e Renato avisa a Clara. Tônia se une a
Nádia para afastar Bruno de Raquel.

Terça, 09/01
Leandra e Caetana tentam convencer
Duda a esconder o corpo de Laerte,
mas ela insiste em ser presa. Clara
conta sobre o crime no quarto de Duda
a Patrick e Renato. gael estranha o
comportamento de Sophia ao chegar
em casa. Vanessa mente para as pessoas na rua e todos condenam Duda.
Mercedes não deixa Cleo, Josafá e
Herculana saírem de casa.

Quarta, 10/01
Clara afirma a Duda que não matou Laerte e exige que ela aceite que Patrick
seja seu advogado. Bruno aconselha Diego a não se encontrar mais com Karina.
Leandra garante a Duda que não contará
que Clara esteve no bordel. Sophia vai à
casa de Vinícius para ter notícias sobre a
morte de Laerte. Vinícius descobre que
Duda mentiu sobre o seu nome e tenta
descobrir sua verdadeira identidade.

Quinta, 11/01
Duda e Adriana sentem que já se conhecem. Adriana fica impressionada
com a semelhança entre Duda e sua
mãe, e se emociona. Duda pede uma
bebida para Nicolau. Patrick leva
Adriana para conhecer Clara, que se
surpreende ao descobrir que a colega
de seu advogado é parente de Sophia.
Duda se recusa a comer. Adriana encontra uma casa em Palmas.

Sexta, 12/01
Duda termina sua conversa com Patrick. Samuel tenta fazer um acordo
com Suzy, mas ela o abandona. Renato se insinua para Clara. gael vê
Renato deixar a casa de Clara e vai
ao encontro de Aura. Clara conversa
com Patrick sobre Renato. Sophia
pede para gael aproximar Aura de
Clara para que ela seja sua espiã.
gael diz que não fará isso.

Sábado, 13/01
Suzy faz escândalo no hospital e
revela a todos que Samuel é gay. O
psiquiatra fica arrasado. Renato é
solidário e aconselha Samuel a se
assumir para a sociedade. Adriana
tenta conversar com Duda e desconfia quando ela afirma ser uma mulher
morta. Cleo expulsa gael da casa de
sua avó. Clara decide com Renato
quem será a sua próxima vítima.

Segunda, 08/01
Otoniel e Lucy se encaram. Severo,
Leocádia e De Michel estão ao redor da
mesa e Jacques entra, trazendo gonzalo. Enrico conta para Pietra e Carmona que encontrou o pai, mas está
triste por ele não querer ajudar. Pietra
manda os soldados procurarem o rei.
Marion revela a Severo que o príncipe
já descobriu a farsa. Lucy diz que, finalmente, a justiça será feita.

Terça, 09/01
Cedric diz a Enrico que ele está cometendo um grande erro. Otoniel reclama
com gregor. gonzalo é empurrado
para dentro da masmorra. De Michel
está caído. gonzalo acha uma adaga
suja de sangue. Severo entra e flagra
gonzalo com a adaga. Lizabeta consola Carmona, que ainda está triste e
abalada por causa do cancelamento de
seu casamento com Páris.

Quarta, 10/01
Severo, Marion, Jacques e Leocádia
estão preocupados e pensam o quê
fazer para não levantar suspeitas
sobre a morte de De Michel. Tiana
pede a Enrico que salve gonzalo. Leocádia termina de enrolar um tapete
com o corpo. Merlino entra com um
cavaleiro da Ordem Pura. Otoniel diz
a Enrico que Severo não pode continuar triunfando.

Quinta, 11/01
Otoniel continua acreditando que Enrico o traiu e diz que no reino não há
lugar para dois reis. Todos ficam surpresos com as palavras. Pietra ouve a
conversa entre Lucy e Cedric. Lucy diz
que foi tudo uma armação de Cedric
para que galid, marido de Lucy, acreditasse que tinha sido traído. Otoniel
declara guerra ao inimigo Severo. Brione discute com Jacques.

Sexta, 12/01
Enrico diz para Otoniel que não é o momento certo de atacar o inimigo. Marion e Selena discutem sobre a morte
de De Michel. Leocádia diz que a culpa
ficará para gonzalo. Pietra pede que
Accalon a acompanhe. Pietra entra
correndo na sala do trono e dá de cara
com o rei Otoniel e Cedric. Cedric pede
que os soldados tragam Enrico e Lucy,
que estão presos.

Segunda, 08/01
Stefano se emociona com a aparição
do falso anjo. Esmirna se preocupa ao
saber que o ex-marido está sendo acusado de assassinato. Wallace chantageia
Talita para não divulgar a foto dela nua.
André recebe uma grande quantia de
Ricardo e promete entregar os dados
restantes do projeto de Benjamin.
Stefano diz que gloria jamais verá seu
filho. Ela desmaia.

Terça, 09/01
Verônica se assusta ao ouvir gloria
dizer que está morrendo. guido diz
que Tião não é o assassino. Tiago se
prepara para fazer o exame em Felipe.
César se entende com guto. Esmirna
vai ver Tião na prisão. Talita segue
sendo extorquida por Wallace. Brenda
se surpreende com a androide Melina.
Ricardo diz a Luca que pode atingir
pessoas que Benjamin ama.

Quarta, 10/01
Ricardo arma um plano para prejudicar
Alan. Bárbara diz que está pronta para
ter um filho. Bruno estranha o comportamento de Talita. Esmirna se entristece
com os devaneios de Tião. César descobre que o tatuador foi morto e avisa
que a cena do crime foi encenada. César
afirma que Tião não é o assassino. Dudu
pressiona César para interrogar Nicanor.
César pede um tempo para Natália.

Quinta, 11/01
Wallace briga com o irmão, Robinson.
guido liberta Tião e o encaminha para
uma clínica psiquiátrica. uri pede para
Susana permitir que Isabela estude em
Jerusalém. glória revela ter câncer terminal e quer ver um filho que teve no
passado. Natália fica sem graça ao se
deparar com Raquel e César no bar de
Diogo. Verônica questiona glória sobre
o pai de seu filho.

Sexta, 12/01
Verônica diz que ajudará gloria a
descobrir o paradeiro do filho. Natália
disfarça o constrangimento e deixa o
bar de Diogo. Preocupada com a chantagem de Wallace, Talita tenta abrir o
cofre da família. Esmirna diz que Tião
pode ter razão. Ricardo oferece dinheiro para sair com mulheres em Nova
York. César se espanta ao chegar à
delegacia e se deparar com Nicanor.

Segunda, 08/01
Lulu fica encantada com o quarto de
Dulce Maria. Bruna consegue uma
equipe para gravar o videoclipe de
Zeca e Miguel. Haydee fica preocupada com Flávio após emprestar dinheiro
para ele. Madre Superiora descobre
que a dona da fazenda onde está o
colégio recebeu uma proposta para
vender o terreno. A roupa que Silvestre
veste é justa e acaba rasgando.

Terça, 09/01
Madre Superiora telefona para gustavo e diz estar muito preocupada
com a venda do terreno. A religiosa
pede ajuda dele para compreender
o que pode ser feito. Emilio e Juju
falam com Rosana e Peixoto que
estão com saudade das regras. Silvana chega ao apartamento do Leonardo e Flávio precisa se esconder
para não ser visto.

Quarta, 10/01
gustavo e Cristóvão ajudam a Madre
Superiora para averiguar a papelada
a respeito da venda do terreno. Dulce
Maria diz para as meninas que o colégio
irá fechar. Antonieta vai com o advogado até uma reunião na Rey Café com
gustavo a respeito do terreno. A mulher
diz que a única coisa que pode fazer
é vender a fazenda pelo mesmo valor
para a igreja, dando prioridade a eles.

Quinta, 11/01
Madre Superiora explica o sentido da
palavra fofoca com o objetivo de acabar com as maldades de Frida e Bárbara a respeito de Lulu. Os comentários
falando mal do novo café da Rey Café
começam a ser notados na internet.
Bruna exibe o resultado do clipe de
Zeca e Miguel. Rosana comunica à família que foi reeleita síndica do prédio.
Bruna tenta tudo para conquistar Zeca.

Sexta, 12/01
Haydee diz para Flávio que percebeu
que a doença dele é mais grave do que
ele mesmo diz. Na verdade, o filho está
enganando a mãe para colocar o plano
de Leonardo em ação. Flávio torce pela
morte da própria mãe para ficar milionário. Antonieta afirma para Madre
Superiora que venderá a terra e não lhe
importa nada o que digam. Antonieta
desmaia ao ver Pascoal, o jardineiro.
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Moacyr Franco, que foi demitido do SBT em
novembro, reviu parte de sua trajetória na TV e
no cinema. Ele foi homenageado pela Globo no
programa Vídeo Show. Aos 70 anos, o homenageado disse não querer parar tão cedo com
a carreira e que tem muita coisa a apresentar
ainda. Um detalhe: nessa homenagem, a Globo
ignorou os 20 anos dele no SBT.

Hoje eu inicio a minha coluna co-

Após muito tempo de carreira no mundo da música, a cantora Rita Lee resolveu
abandonar os palcos e se dedicar apenas à
família. A roqueira viu que era a hora de
parar e aproveitar um pouco mais a vida,
longe de todo glamour da fama. Segundo
ela, daqui pra frente será apenas uma simples dona de casa.

Na legenda da publicação, Ratinho escreveu “exagero de viados na Globo”, destacando no seu comentário que a emissora
coloca gays até em filme de cangaceiro e isso
não é certo porque, no tempo do cangaço,
não tinha gays. Segundo o apresentador, é
difícil aturar esse tipo de coisa, até porque, se
observarmos, em todas as novelas da emissora têm gays participando.

Depois de recusar novela, a fama de antipática de Carolina Dieckmann aumentou na
Globo. A atriz, que já não mora mais no Brasil, recusou vários papéis por não ter mais interesse em voltar à televisão brasileira. Hoje,
morando nos Estados Unidos com o marido
e o filho, ela consegue levar uma vida normal como dona de casa.

mentando sobre o apresentador do SBT, Carlos
Massa, o Ratinho, que causou polêmica após
dizer que as novelas da Globo “têm muito gay
atualmente”. Essa declaração foi feita em vídeo
publicado no seu perfil oficial no Instagram,
no último final de semana.

Depois da polêmica declaração, o apresentador voltou atrás. Afirmou: “Eu não quis
ofender nenhum gay, até porque trabalho
com todos eles e eles gostam de mim. Fiz
apenas uma brincadeira. Quem me conhece
sabe da minha personalidade. Brinco, mas
respeito todo mundo”. A coluna é contra
qualquer preconceito, até porque as pessoas
são livres para escolherem suas opções.
Rodrigo Faro, após passagem pelo SBT e
Globo, foi para a Record, onde está há dez
anos, muito valorizado pela emissora e possui um dos melhores salários. Na semana
passada, ele renovou seu contrato com o canal de Edir Macedo, chegando a valores altíssimos, que estão confortáveis para o canal e
de bom tamanho para o apresentador.

horóscopo
ÁRIES: Dia em que fará muitas relações, mas poucas amizades sinceras
e leais. Por outro lado, é bom ir se precavendo, pois você entrará em
21 MAR.
20 ABR. uma fase desfavorável e difícil. Mas esta será passageira.

Deve deixar o hospital hoje, no Rio de Janeiro, o diretor da Globo José Bonifácio Brasil de Oliveira, o Boninho, que está com 56 anos. Segundo fontes bem informadas, ele se internou para
fazer uma cirurgia plástica e não um tratamento
DIVULGAÇÃO
de saúde, como
foi comentado
anteriormente.
Procurada pela
coluna, a emissora não quis
comentar.
Frase
final:
“Nada depende
tanto de nosso
poder quanto a
nossa própria
vontade.”
omaR caRdoso Filho |

Boninho – Diretor foi internado
para fazer cirurgia plástica

www.omarcardoso.com.br

23 SET.
22 OUT.

LIBRA: Dia em que, pela influência e colaboração dos amigos, vizinhos
e dos superiores, poderá realizar seus desejos. Muita coisa melhorará
consideravelmente no que diz respeito às finanças. Cuide da saúde.

23 OUT.
21 NOV.

ESCORPIÃO: Influxos astrais excelentes para tratar de negócios novos.
Submeta-se a testes psicológicos, aprimore seus conhecimentos porque
a continuidade de Saturno lhe favorece. Ótimo para associação.

22 NOV.
21 dEz.

SAGITÁRIO: Sua energia atual, aliada a sua persistência, poderá lhe
proporcionar vantagens reais. Evite depender dos demais tomando suas
próprias iniciativas. Até o meio-dia estará no melhor período para apostas.

22 dEz.
20 jAN.

CAPRICÓRNIO: Cuidado com disputas com a Justiça. Não realize novos
negócios, tome muito cuidado com acidentes e procure precaver-se
contra os inimigos ocultos. Os astros estão enviando boas vibrações.
AQUÁRIO: É um dos dias mais negativos para assumir compromissos
importantes. As assinaturas de papéis podem comprometê-lo. Cuide da
sua saúde. Emanações de sentimentos de amor e comunhão.

21 ABR.
20 MAI.

TOURO: Dia em que deverá tomar cuidado com estranhos, novas
amizades, vizinhos e pessoas que são de sua inteira confiança. Só viaje
se for por muita necessidade, para evitar acidentes. Cuide da sua saúde.

21 MAI.
20 jUN.

GÊMEOS: Dia em que receberá o auxílio de pessoas de posição superior.
Sua moral deverá ser exaltada, bem como suas qualidades mentais e
profissionais. Todavia, cuide bem do seu dinheiro e fale somente a verdade.

21 jUN.
21 jUL.

CÂNCER: A influência astral lhe propicia feliz contato com os pais, filhos,
parentes e com pessoas de sua alta estima. Procure, também, levar uma
palavra amiga aos mais necessitados, lhes transmitindo mais otimismo.

22 jUL.
22 AGO.

LEÃO: Terá êxito em tudo o que pretenda realizar. Faça, deste dia, um
marco de esperanças, otimismo e felicidade. Procure vivê-lo intensamente.
Ideal para o amor. Seu lado intelectual estará ainda mais apurado.

21 jAN.
19 fEV.

23 AGO.
22 SET.

VIRGEM: Mais disposição para pensar em novas empresas ou especulações.
Forte necessidade de expressar suas ideias e projetos. O intercâmbio
social com novas pessoas fará com que consiga atingir tudo o que deseja.

PEIXES: Período de máximo desenvolvimento dos relacionamentos
íntimos. A reflexão a respeito da sua maneira de agir tenderá a trazer maior
20 fEV. harmonia, se bem que de uma maneira diferente daquela imaginada.
20 MAR.
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CONSULTE CONVÊNIO MÉDICO
Simule valores dos principais convênios do Brasil
Tabela NotreDame Intermédica (Sem Copart.) - Empresarial - PME

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

Referência: Outubro/2017 - Taxa de Inscrição: Isenta

Faixa etaria

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

Amil Dental 200 Doc
Cartão
R$ 45,08

Amil Dental 200 Doc
Boleto
R$ 49,00

Nac.
Sem taxa

Nac.
R$ 15,00 por contrato

Ligue e
Confira:

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

MOÇAS

Contrata
ADVOGADO IPTU

comprovando no mín. 50
ações IPTU no TJSP. CV cibituwagner@gmail.com

MAiORES PARA PRiVÊ
São Miguel px Praça do
Forró clientela formada
ganhos de R$ 300,00 a
R$ 700,00 por dia. TATi

2031-1081

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

Rapazes c/ ou s/ exp. Sal. até
$1.600 + benf., Cond. várias regiões, of. treinamento p/ s/ exp. Emp.
RH F: 2362-4232 / 2228-7555

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

QUARTOS P/ RAPAZ

Mobiliado, incluso água, luz e
wi-fi. Rua. Dr. Clementino, 586
F: 99141-5385 whats

Sítios & Chácaras

CHÁCARAS
SUL DE MiNAS

CASA MASSAGEM

Garotas maiores pagamento
diário F:94040-0945 whats

1h:30 de São Paulo
plana com água e luz
próximo cachoeiras
e comércios com
escritura definitiva

CHEFE ESCRITÓRIO

comprovar longa exp. CV completo ano a ano desde os 18 anos de
idade. CV: cibituana@gmail.com

COMPRA-SE

Créditos Eletrônicos

IMÓVEIS

(11)

2225-1379
99673-4508
Vende-se

( 3607-1293

98080-9860

Aluga-se

ALUGO
SALAS

próximo ao metrô Sé

97696-9630

portaldosterapeutassp.com.br

APTO 2 A 3 DORMS

Port. central. Reform. $1.200+cond.
Fiador (Capital) 2783-2207

Metrô Alvim, lindos, R$62 mil
entrada+prest. CEF. F: 974062100 whats 96266-9444
whats/www.uniaoimovel.com

QUARTO INDIVIDUA

APTO 2 DORMS

KIT PARAÍSO METR
Av. dos Autonomistas, 5109
Osasco SP Prox. a Estação
Comte Sampaio,
(dentro do Estac.18 Park)

Dinheiro
COMPR EMPRÉSTIMO

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

NOME LIMPO JÁ!!!

C/ rapidez e segurança 100%
dentro da lei, CPF e CNPJ F:
95328-9829/ 2228-0689

SERVIÇOS

1.000 m² R$ 32 mil
2.000 m² R$ 55 mil

COSTUREIRA

Com longa e comprovada exp.
em ateliê de alta-costura. CV
citituana@gmail.com

NEGÓCIOS

QTO PERDIZES

AUX. PORTARIA

venha fazer parte da
nossa EQUiPE local
discreto e
agradável
com ou sem
experiência

1 Titular + 2 Dep = R$ 345,45
1 Titular + 3 Dep = R$ 432,60

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

1 Titular + 4 Dep = R$ 509,25

BV SÊNIOR QC
Enf. Reg.
R$ 333,69

1 Titular + 5 Dep = R$ 585,90

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

Coz, lav., M. Penha R$ 350 F:
94989-2115 T / 96021-6624 OI

Tremembé, 1 vg gar. R$150 mil.
F: 2995-5882/ 99515-3541

BRÁS

Litoral
ALUGA-SE APTO

Dia/ temporada em Santos
ponta da Praia F:99764-2527

FRENTE PRAIA

Lotes prontos p/ construir
bairro formado ent. R$
4.500,00 + parc. R$ 500,00
Obs essa semana s/ entrada
F:4175-4046/ 94656-1001

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

ITAIM PAULISTA

Casa no valor R$220 mil ótima localização, para maiores inf. entre em contato c/ Toninho imóveis F: 4642-4706
www.toninhoimobiliaria.com.br

SOBRADO 2 DORMS

2 vagas, vazio, cidade Lider R$165
mil entr.+parc., chave na mão
97406-2100 whats 96266-9444
whats/www.uniaomovel.com

BV SÊNIOR QP
Apto. Reg.
R$ 500,13
R$ 727,69

R$ 485,52

m id ia@m y l if e.com .b r

Anuncie 2475-7810 / 4965-9430

Salas & Quartos
DIVIDE-SE APTO

EMPREGOS

MAiORES ADMiTE

0 a 28 anos

1 Titular +1 Dep = R$ 235,00

3171-1000 / 95000-5358
CLASSIFICADOS

MASSAGiTAS

Tabela Familiar
até 58 anos

Cursos
INGLÊS

Intensivo de Férias 6 meses em 1/
Em Janeiro F: 98548-4661 Whats

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.

ASTRÓLOGA VIDENT

Previsões e magias financeiras,
amorosas. Falo nomes e datas
(11) VIVO 94290-9145 WHATS
Para anunciar
ligue:

a gente circula com você

2475-7810

ATENÇÃO!!
Não me confunda
c/ outras.
Mãe Dalva c/ muitos
anos de exp. garante
trazer a pessoa amada
de 3 a 21 dias mesmo!!
Por + diﬁcil que seja.
A + forte amarração p/
amor, cura impotência
sexual, trab. sério e
100% garant.
Ligue já e garanta
seu resultado!!
æ

&æç
çæTIM

ESPÍRITA
REGINA

æ
%STÈæAFASTADOA æDEæ
QUEMæAMAæ
5NIÍOæDEæCASAISæDElNITIVO
PROBLEMASæAMOROSOS æVÒCIOS æ
FA OæTRABALHOSæNAæPRESEN Aæ
PARAæQUALQUERælNALIDADEæ
RÈPIDOSæEæGARANTIDOSæ
-ARQUEæSUAæCONSULTAæHOJEæ
MESMOæEæPAREæDEæSOFRERæ
æANOSæDEæEXPERIÏNCIAæ
DENTROæDOæESPIRITISMO
#OMæRESULTADO
EMææDIASæGARANTIDO

PREVISÕES PARA 2018
(11) 3253-2315
(11) 97081-5483

PODER DA MAGIA

Amarração p/ amor faço trab.
p/ todos os fins. 100% garantido F: 95139-6669

PODEROSA SIMPATI

Trago seu amor de volta em
8h, 100% garant. mesmo estando com outra. F: 968323896 whats 3436-1229 fixo

SERGIO DE XANGO

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

TEMPLO RELIGIOSO

Missionária Valéria, poderosa
magia p/união de casais, ela
não promete, cumpre! Pg após
resultado. (11)95136-2402 Tim

Ind. Profissional

ADVOCACIA
PREVIDENCIÁRIA

*Contagem de tempo
*Aposentadoria por tempo
*Aposentadoria Especial
*Aposentadoria por Idade
*Pensão por morte
Lisiane Ernst
OAB 354.370
R. José Bonifácio, 278
4° Andar, Conj. 402 - Sé

(11) 3101-1744
96548-0504

ASSESSORIA
JURÍDICA CÍVEL
Contratos,��ocaç�o,�
Despejo,��s�capi�o,�
Indenizações,
��anos�de�sa�de,�
Divórcio,�a�imentos,�
�
Invent�rio�e�Testamentos.

Te�(11)�3188-2100
(11)99966-3241
TRABALHISTA /AUXILIO DOENÇA
ACIDENTE / APOSENTADORIA
POR INVALIDEZ

Revisão INSS 85/95
c/ Calculo de tempo
para Aposentadoria
FGTS (1999 a 2017)
Mesmo quem já Sacou
teria esse direito com
Valores a receber
 3188-2100
99510-9560
Massagem

ARUMY JAPA

Legítima,21a. Linda, universit.
F 99025-7977 foto no whats.

CASA DO SWING

M.Belém todo sáb após às 22hrs.
R.Toledo Barbosa,519. F:3481-7003
Para anunciar
ligue:

a gente circula com você

2475-7810

CLÍNICA DE
MASSAGEM

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

espacomarengo.com.br
F: 2093-9799

KEiKO
ORiENTAL 45A

R$ 50,00 massagem
INDiANA para
ViRiLiDADE
orgasmo duplo
ATENDO
SOZiNHA
CENTRO
próximo metrô

3453-1999

LOiRA

massagem PENÍANA

impotência, ejaculação
precoce, reativar ponto
SEXUAL faço depilação
podologia
atendo
sozinha com
hora marcada

3341-7745
98730-3649

NOVO DEIZÃO

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

Recados
AGÊNCIA ABSOLUTA

Namoro, Aventura, Casais GLS F:
2217-0124/2742-0560 Nanda

EU 47 ANOS

Procuro mulher de 40 a 50
anos . Sou separado. Horário
comercial F: 94330-2992

Relax

A CASA DAS
7 AMiGAS
adoramos dar prazer
venha conferir
taxa a partir

R$ 20,00

R Bom Sucesso 551
atrás do shopping
metrô Tatuapé

2539-4596
2539-4597
a partir R$ 35,00
MANSÃO R. Tuiuti, 1.371
DO LOVE próx shopping

metrô Boulevard Tatuapé
após 10H
CASA Rua Henrique
AZUL Sertório, 532
próximo metrô Tatuapé
2093-9104 após 10h
CASA R. João Boemer
ROXA 1.212 Pari - trav
da Av. Carlos de Campos
2225-1915 após 10h

2296-2277

AMANDA SAFADA

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

RELAXE E ANi LOiRA
ALIVIE

SEU STRESS
COM UMA TÉCNICA
ESPECIAL CORPORAL

+ DEPILAÇÃO

20% DE DESCONTO
M.S.Cecilia

3223-1227
98565-1075

SAFADiNHA
LiNGUiNHA DE OURO
ADORO DAR PRAZER
TOTAL
local com
suítes
aceito
cartão
px metrô Trianon-Masp

3287-2380

20
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BiA COMPLETAS
NATi BEiJO BOCA
GRAZi
PAULA
CAROL
THAíNA
SAMARA
ATiVAS E PASSiVAS

Rua Hipódromo, 661 px
metrô Bresser/ Mooca

4175-2014

96255-1613 Oi
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

CRIS LOIRINHA
Ad.chup. e s/ chup. atv c/acess
MANU BRANQUINHA S.FARTOS

Totalmente liberal ,bjo grego
DEBORA ADORO 69 ANL C/CERTEZA

LORENA RUIVA ORL ATÉ FIM

DUDA- IZA

e RENATA

Loira tesuda, Ninfeta linda,
Morena gulosa, chupet.s/camis.

Anl delicioso sem frescura
www.danadadelinda.com.br

R.GUAIAÚNA 419
PROX. METRÔ PENHA

2092-2945

JADi
DANi
FLÁViA
BRUNA
BiANCA
completas NAYARA

beijo na boca passivas
e ativas (sem frescura)
Rua Hipódromo, 872
metrô Bresser/ Mooca

2822-3157

95451-4127

LUARA

tim

MULATA
SENSUAL

MT.ARTUR ALVIM

Ao lado do M. São Judas. Belas
Garotas F:5589-0641

DANDARA

VEÍCULOS

AC.CARTÕES

3034-6087
97800-4181

MT. LIBERDADE

SUPER PROMOÇÃO

Rua Cuevas, nº18. F: 20872091 at. das 8h as 20h

Contrata

TAXA A PARTIR R$30

GIOVANA 19 ANOS

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

95038-2826

CSA NOVA PAN

PRAZER TOTAL!!!!

SUPER PROMOÇÃO

TOTALMENTE LIBERAL!!!
+ AMIGAS INSACIAVÉIS

2295-0770

+5 amigas bem liberais

96184-4518
FONEROTICO

R. GUAIAUNA, 679 - MT.PENHA

AC.CARTÕES

RENATINHA
SEIOS GIGANTES
Venha se deliciar

1 quadra do Mt.S.Cruz. www.
fanisex.com.br 5549-2483
1 quadra Mt. Pça Árvore. www.
clinicasakura.com.br 5583-2886

Serviços

Carros
COMPRO CARROS

Em qualquer estado de conservação, a partir do ano 2005.
Pagto a vista, retiro local.
F:98312-6380 Whats - Marcelo

Classificados

mini pop

DPVAT

(Indenização Transito)

20 anos
de experiência!
Via administrativo
ou Judicial
p/ todo Brasil.

F: 11 2254-4893

a gente circula com você

Para anunciar
ligue:

2475-7810

Contrata

AC. TODOS CARTÕES

2741-1413

Saúde

NiCOLE

A FAME
E AMIGAS
FAB.APAR.MAT.ELÉTRICO LTDA
com marca de biquíni
Liberais e completas!!!!!
ATENDO SOZiNHA
Tudo s/frescura e s/pressa. com vídeo
%STÉ¬EM¬PROCESSO¬SELETIVO¬
R$ 30,00
Taxa a partir de R$40
por 1 HORA
PARA¬COMPLETAR¬AS¬VAGAS¬DOS¬DEFICIENTES¬
ac cartões próx
METRÔ SANTA CRUZ
metrô República
5084-3776 3431-9745 EM¬SEU¬QUADRO¬DE¬FUNCIONÉRIOS ¬
TANTO¬NA¬PRODU ÎO¬COMO¬ADMINISTRA ÎO¬
Para anunciar
ligue:
)NTERESSADOS¬ENVIAR¬#6¬P¬
SELECAORH FAMECOMBR¬
Contrata
a gente circula com você

Cursos

TRAVESTi LOiRAÇA
SEiOS FARTOS

2475-7810

Cursos
Colégio

RODRIGUES ALVES

52 anos Formando Cidadãos

SUPLETIVO (Manhã e Noite)

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
MATRÍCULAS ABERTAS PARA TURMAS DE FEVEREIRO / 2018
(11)

5571-6121 / 5579-1388

R. Domingos de Moraes, 787 (Metrô Ana Rosa) - www.colegiorodriguesalves.com.br
Ind. Profissional
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