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O Instituto Nacional de Estudos e Pes(Inep)
quisas Educacionais Anísio Teixeira
resuldivulgou, na semana passada, que os
Médio
tados do Exame Nacional do Ensino
sen(Enem) serão antecipados em um dia,
do disponibilizados na quinta-feira, 18.
A consulta será realizada individualmencomo
te, na página do participante. Assim
é nepara verificar os locais de prova, só
cessário informar o CPF e a senha cadasesta
trada na inscrição. Vale ressaltar que
Sisé a mesma senha que dará acesso ao
ficará
tema de Seleção Unificada (Sisu), que
aberto de 29 de janeiro a 1º de fevereiro.
“Eu, particularmente, não vejo diferença
nessa antecipação. A gente está esperando
desde novembro, então não é uma mudanPoliedro
do
aluno
o
ça significativa”, disse
MeGustavo Arrigoni, 18. Ele quer estudar
dicina este ano.
Conforme previsto em edital, os resultados dos treineiros serão liberados somente
espe60 dias após a divulgação regular. Os
selhos de correção das redações também
rão divulgados neste período. Os gabaritos
do
das provas estão disponíveis no portal
Enem (http://bit.ly/2qZYgO2).
A principal mudança do Enem de 2017
e não
foi a aplicação em dois domingos
como
mais em apenas um fim de semana,
foram
dia,
primeiro
No
era anteriormente.
aplicadas provas de linguagens e ciências
os
foi
tema
O
humanas, além da redação.
No
desafios da educação de surdos no Brasil.
matesegundo domingo, foram questões de
pozzi)
mática e ciências da natureza. (Raphael

nesta edição
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Tricolor enfrenta Cruzeiro pela Copinha e
desponta como um dos favoritos Pág. 7
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Previsão
para hoje

Patrícia Abravanel
dá à luz uma
menina e
descarta ter
mais filhos
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Planejamento – Mesmo com ofertas atrativas, especialista diz que famílias precisam de planejamento antes de adquirir o financiamento

Venda de automóveis
0 km aumenta 28%
Funcionários do
Samu estão sem
água potável
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Timão vence e
garante vaga
contra o Avaí

Tendências de
2017 continuam
em alta
Pág. 12

Verdão goleia
Taubaté e segue
para as oitavas
palmeiras

taubaté
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X

Só Alegria – Yan abraça Gabriel Furtado na comemoração de mais um gol contra o Taubaté, na Copinha

Equipe alviverde embalou
e marcou seis gols no
segundo tempo Pág. 7

Saiba tudo o que vai acontecer em Belaventura

Duelo de espadas entre Enrico e Otoniel reaproximará pai e filho

Pág. 8

E mais... Em Deus Salve o Rei, Afonso se emociona com a última mensagem da rainha Crisélia, registrada em carta deixada para ele
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Setor automobilístico demonstrou reação em 2017 e quase 250 mil carros novos foram vendidos somente na
Capital, segundo dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) Pág. 4

Moda – Xadrez e babado tomam
nova forma para o Verão deste ano
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editorial

retrato do leitor

São Paulo se torna refém de
mal extinto no século passado
Pelo ciclo dos acontecimentos dos últimos anos, é provável que,
no início do ano que vem, a população da cidade de São Paulo ou
de todo o Brasil faça de novo filas nos postos de vacinação buscando proteção contra alguma doença. Desde 2009, tem sido assim.
Ano após ano, um novo flagelo – e não se trata aqui da dengue
– ganha visibilidade, vira assunto nos noticiários, matérias nas
TVs, especialistas são chamados para falar sobre o tema, que vira
assunto nos botecos, salões de cabeleireiros e nas conversas informais entre amigos. Assim, o pânico toma conta de todos. Ora são
as grávidas as potenciais vítimas, ora os idosos, ora as crianças.
Já se temeu a gripe suína, a H1N1 e os casos de hidrocefalia e microcefalia causados pelo zika vírus. Agora, a
Deve-se temer a
doença da vez é uma velha
febre amarela. Mas,
conhecida do brasileiro. A
também, deve-se
primeira referência à febre
questionar porque ressurgiu amarela foi feita em 1683,
uma doença erradicada no
quando Pernambuco viveu
século passado
um surto deste mal. Em 1849,
foi o Rio de Janeiro e, 40 anos
depois, a moléstia, cujo vetor em ambiente urbano é o mosquito Aedes aegypti, matou 3% dos habitantes de Campinas, fazendo boa parte da população fugir desta cidade do interior
paulista. No entanto, em 1942, foi registrado o último caso
urbano da doença, no Acre, e a doença saiu de cena.
Deve-se temer a febre amarela. Mas, também, deve-se
questionar porque uma doença erradicada no século passado voltou a assustar a maior cidade e principal potência
econômica do Brasil. Certo é que a doença é um bom negócio, no qual alguns ficam com os lucros e boa parte da
população fica com o prejuízo de ter sua saúde ou mesmo
a vida em risco. Principalmente a porção dos menos favorecidos, que, neste caso, fica somente na dependência da
assistência do Estado. Mas, talvez, daqui a pouco, depois
do temor causado pelo problema sanitário do momento, a
doença possa simplesmente sumir da pauta, como se todos
os esforços tivessem sido adequados para dar lugar a outra
e assim, quem sabe, só ressurgir no século que vem.
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RODRIGO SOuzA

Envie sua foto
com a temática
“CENÁRIOS
PAULISTANOS – SP
464 ANOS”.
As melhores
serão publicadas
nesta seção, até
a edição do dia
24, e seus autores
ganharão um par
de ingressos
para o Cinemark,
válidos para todos
os horários e
sessões, exceto
para salas 3D, XD,
D-BOX e Prime.

94021-9397
ou

redacao@
metronews.com.br

Centro – Viaduto do Chá, tendo ao fundo os edifícios Conde de Prates, Mercantil Finasa e Grande São Paulo

Ponto
de Vista
JORGE TADEU MUDALEN

Deputado Federal (DEM/SP)

E-mail: dep.jorgetadeumudalen@
camara.leg.br
Instagram: @deputadojorgetadeu
Facebook: DeputadoJorgeTadeu

Casa da
Mulher Brasileira
Amigos, no ano passado a
vereadora Sandra (DEM) me informou que a obra da Casa da
Mulher Brasileira em São Paulo
estava parada.
Sabendo da importância do
combate da violência contra a
mulher, solicitamos ao Governo
Federal a liberação dos recursos

Mulheres vítimas de violência
terão mais um espaço focado
em atendimento qualificado
para o termino da obra e realizamos uma reunião com a secretária de Políticas para Mulheres,
Fátima Pelaes, e o Prefeito João
Doria (PSDB) que resultou em
uma parceria para acertar a contratação dos serviços e manutenção para finalizar a obra.
A Casa da Mulher Brasileira
é uma inovação no atendimento
humanizado às mulheres. Integra no mesmo espaço serviços

especializados para os mais diversos tipos de violência contra
as mulheres: acolhimento e triagem; apoio psicossocial; delegacia; juizado; Ministério Público,
Defensoria Pública; promoção
de autonomia econômica; cuidado das crianças – brinquedoteca; alojamento de passagem e
central de transportes.
“Essa ação representa um esforço coletivo em prol do enfrentamento à violência. Agradeço a
parceria dos parlamentes Jorge
Tadeu Mudalen e da Vereadora Sandra Tadeu na solução da
questão”, ressaltou a secretária
Fátima Pelaes.
Além da Casa da Mulher Brasileira, a SPM também possui
mais de R$ 4 milhões previstos
em convênios com a prefeitura
da capital paulista. São recursos
que irão concretizar mais uma
casa de passagem para mulheres
em situação de violência, unidades móveis de atendimento à
mulher, qualificação profissional técnica, entre outros.
Com mais de 90% da obra concluída, a Casa da Mulher Brasileira de São Paulo está na reta final
para entrar em funcionamento.
A Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania de São
Paulo publicou no Diário Oficial
do dia 11 a abertura de licitação
para a conclusão da obra.
Fiquem com Deus e uma Boa
Semana a Todos.

anote
n A Fundação

Paulistana de
Educação, Tecnologia
e Cultura recebe,
entre hoje e amanhã,
inscrições para 150
vagas remanescentes
em cursos de
curta duração. As
oportunidades são para
turmas em andamento
nas regiões Norte, Oeste
e Leste da Capital, mas
os novos estudantes
terão as aulas repostas.
Mais informações:
fundacaopaulistana@
gmail.com ou pelo
Tel. 3223-4349.
n O Theatro NET São
Paulo, no Shopping
Vila Olímpia, recebe
na quinta-feira, 18, às
21h, o MPB4, conjunto
que realizou versões
emblemáticas de obras
de Chico Buarque,
Vinicius de Moraes e Aldir
Blanc. O show comemora
50 anos da carreira
artística do grupo
carioca. Os ingressos
variam entre R$ 90 e
R$ 120 e podem ser
adquiridos no site www.
theatronetsaopaulo.
com.br.
n O Título Eleitoral
Eletrônico (e-Título)
já soma 108.904
emissões em todo o
País. O Estados de SP
lidera o ranking de
eleitores com 30.547
pessoas. O e-Título
pode ser acessado pelo
celular e utilizado na
hora do voto.

São Paulo, segunda-feira, 15 de janeiro de 2018

Enquanto você dorme,
A POLÍCIA MILITAR GARANTIRÁ
SEMPRE A SUA SEGURANÇA!
Cidadão: valorize quem protege
você e sua família.
Associação de Oficiais Militares do Estado de
São Paulo em Defesa da Polícia Militar

WWW.DEFENDAPM.ORG.BR
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O ano nem bem começou e
o setor automobilístico já tem
o que comemorar. Depois de
dois anos de queda, a venda
de veículos novos apresentou
recuperação em 2017 e chegou
a superar em 27,9% as vendas
do ano anterior, conforme dados da Federação Nacional da
Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).
Foram vendidos 244.978
novos automóveis, no ano
passado, contra 176.548 unidades em 2016. O resultado
de 2017 é superior até mesmo ao de 2015, quando os
consumidores adquiriram
220.619 veículos zero km.
O resultado de 2017, porém, já era esperado pelos economistas e empresas do setor,
devido ao fraco desempenho
dos anos anteriores e de uma
queda da inflação e da taxa de
juros no País, como apontou
Agostinho Pascalicchio, especialista econômico-financeiro

da Universidade Presbiteriana
Mackenzie.
Segundo Pascalicchio, dois
fatores foram essenciais para a
melhora deste e de outros setores no ano anterior. “A excelente safra do período 2016 e 2017
provocou um efeito dominó
sobre as cidades que possuem
uma dominação agrícola em
seus negócios.” Além disso,
complementou o especialista,
a liberação de encargos sociais,
como os recursos de fundo de
garantia e até mesmo o PIS/Pasep para este ano, melhoram a
renda urbana das regiões me(Eurico cruz)
tropolitanas.

EPITÁCIO PESSOA / AE

Venda de automóveis novos cresce 28% em 2017

Tentação – Com tantos veículos novos que ficaram encalhados em 2015 e 2016, consumidores buscam ofertas

Planejamento e cautela são necessários, alerta especialista
Foram vendidos
244.978 veículos
novos na Capital no
ano passado

Agostinho Pascalicchio
alertou que “existe uma demanda reprimida por conta
da frota antiga das famílias”. Mas, apesar do crescimento nas vendas, o especialista diz que é necessário

cautela e planejamento para
realizar a aquisição.
“É preciso este cuidado
porque se você comparar
o preço de um automóvel
popular com um salário
recebido, os valores são

dispares.” Para ele, o mais
sensato é que a família calcule as despesas e a renda
disponível para saber se
a parcela do automóvel,
novo ou usado, cabe no or(Ec)
çamento.

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.com .b r
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Panfletagem – Sindicalistas realizaram protesto em frente à Prefeitura

EMPRÉSTIMO APENAS PARA APOSENTADO
OU PENSIONISTA INSS
GOVERNO DE SP, SPPREV OU IPREM SP.
Não emprestamos para ASSALARIADOS!
Compramos ou negociamos sua DÍVIDA.

EMPRÉSTIMO APENAS PARA APOSENTADO
OU PENSIONISTA INSS
GOVERNO DE SP, SPPREV OU IPREM SP.
Não emprestamos para ASSALARIADOS!
Compramos ou negociamos sua DÍVIDA.

3258-6693
94338-6550

TAXA DE JUROS A PARTIR DE: 0,85% AO MÊS

1.000,00
3.000,00
5.000,00
10.000,00

72X
72X
72X
72X

29,78
89,22
148,90
297,80

Oferta de Crédito é sujeita a alteração diária

Prover Financeira
(Distribuição interna. Não jogue este impresso em vias publicas.)

Prover Financeira

11 3258-6693
11 97210-7124

TAXA DE JUROS A PARTIR DE: 1,75% AO MÊS

1.000,00
3.000,00
5.000,00
10.000,00

72X
72X
72X
72X

28,10
84,30
142,50
281,00

RUA DOM JOSE DE BARROS 152, 5º ANDAR SALA 59
METRÔ REPÚBLICA-SP

o Metrô News quer
saber o seu problema
O seu problema é nosso!

O Metrô News quer se aproximar ainda mais de você e contribuir para
que a cidade de São Paulo fique cada vez melhor. Faça deste jornal
o seu porta-voz. Se encontrar algum problema – farol quebrado,
falta de sinalização em via, ocupações irregulares, descarte ilegal
de lixo, dentre tantos outros que mancham a imagem da Capital
– teremos prazer em checar e cobrar os responsáveis por uma
solução. Entre em contato conosco e mande uma foto.

Telefone: (11) 2475-7800
WhatsApp: (11) 94021-9397
Facebook: @jornalmetronews
E-mail: redacao@metronews.com.br

Oferta de Crédito é sujeita a alteração diária

Alexandre Balthazar, da
coordenação administrativa
do Samu, enviou uma nota
ao sindicato na qual informou que existem quatro
processos em andamento
para sanar o problema. Em
nota, a Prefeitura informou
ao Metrô News que uma licitação para a regularização
do fornecimento de água
está em andamento.
Após uma panfletagem
realizada pelo sindicato, no
dia 11, e os questionamentos da reportagem, algumas
bases começaram a receber
galões de água. (eurico cruz)

(Distribuição interna. Não jogue este impresso em vias publicas.)

ferver a água para beber. “É
um absurdo. Além da falta
de estrutura para o nosso setor, não ter água para beber,
sendo que trabalhamos principalmente na rua. É no mínimo uma falta de respeito”,
disse um dos profissionais.
De acordo com o Sindicato dos Servidores Municipais
de São Paulo (Sindsep), uma
reunião com representantes
da Prefeitura chegou a ser
realizada e era esperada que
medidas emergenciais dessem solução ao problema até
o dia 21 de dezembro, mas
nada aconteceu.

Oferta de Crédito é sujeita a alteração diária

Funcionários do Samu
que atuam em 52 das 64 bases existentes do serviço na
cidade não têm água potável
à disposição desde agosto.
Todo o imbróglio começou
quando a empresa Brasfilter
Indústria e Comércio Ltda.,
que alugava os purificadores de água para a Secretaria
Municipal de Saúde, não quis
renovar o contrato.
Servidores do setor, que
não quiseram se identificar
para evitar retaliações, reclamaram que são obrigados a
gastar dinheiro do próprio
bolso ou, em alguns casos, a

divulgação

Funcionários do Samu estão sem água potável

esportes
São Paulo, segunda-feira, 15 de janeiro de 2018

O Corinthians venceu por
3 a 1 a Ferroviária, em partida
disputada ontem pela Copa
São Paulo de Futebol Júnior,
em Araraquara, e encaminhou
sua classificação às oitavas de
final contra o Avaí. O jogo foi
considerado um tira-teima entre as esquipes que empataram em 1 a 1 na primeira fase,
jogo que deu a liderança do
Grupo 17 ao Timão, por conta
do saldo de gols.
O Corinthians marcou já
nos primeiros cinco minutos,
quando o meia-atacante Fabrício Oya tomou a bola do zagueiro e tocou para o volante Lucas
Minele abrir o placar. Vinte
minutos depois, Oya fez mais
uma assistência, desta vez em
um belo lançamento, e deixou
fácil para Rafael Bilu ampliar.

THIAGO CALIL / AGIF / Ae

Timão vence Ferroviária
em tira-teima do 1º turno

Teste – Minele jogou de volante
e abriu o placar para o Corinthians

No segundo tempo, o camisa 9 da Ferroviária, Luis Henrique, aproveitou o rebote do
goleiro Diego, aos 12 minutos,
para diminuir, mas logo em seguida João Pedro, em seu primeiro toque na bola, marcou o
terceiro do Timão. (eurico cruz)

santos

Peixe pega Atlético-PR
Após garantir vaga nas
oitavas, ao vencer por 3 a 1 o
Figueirense, o Santos tenta seguir na Copa São Paulo de Futebol Júnior e enfrenta hoje, às
17h30, o Atlético-PR no estádio
José Lancha Filho, em Franca.

Quem avançar pega o
vencedor de Internacional
e Desportiva Paraense, que
é a maior surpresa da competição até o momento. O
duelo acontece em Osvaldo
(Ae)
Cruz, às 15h.

A SEMANA NA TV
TODA
2ª feira
O resumo das
suas novelas
preferidas
está aqui.

Novelas

palmeiras

Palmeiras goleia Taubaté
por 7 a 0 e vai às oitavas
O Palmeiras segue vivo
na briga pelo inédito título
da Copa São Paulo de Futebol
Júnior. Na manhã de ontem,
a equipe alviverde goleou
o Taubaté por 7 a 0, fora de
casa, no estádio Joaquinzão,
e está garantida nas oitavas
de final da competição.
O primeiro tempo foi
equilibrado e o Palmeiras
só conseguiu abrir o placar
no último minuto, com Fernando. Na segunda etapa,
no entanto, logo nos primeiros minutos, Yan e Gabriel
Furtado garantiram a vitória. Luan, Matheus Neris e
Papagaio, duas vezes, ainda
fecharam a conta, transformando o placar em uma goleada na casa do adversário.

FAbIO MenOTTI / AG PALMeIrAs / DIvuLGAçãO

corinthians
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Chocolate – Com dois gols, Papagaio encerrou a goleada contra o Taubaté

O confronto foi uma reedição da partida que decidiu a
primeira colocação do Grupo
27 na primeira fase. Na ocasião, também no Joaquinzão,
as equipes empataram por 1
a 1 e o Palmeiras ficou com a
liderança pelo saldo de gols.

O Taubaté se despede
com a melhor campanha de
sua história na Copinha. Pelas oitavas, o Palmeiras enfrenta o Vasco, que venceu o Água
Santa por 3 a 1 nos pênaltis
após o tempo normal termi(AgênciA estAdo)
nar em 1 a 1.

são paulo

Com 100%, Tricolor encara o Cruzeiro
Com 100% de aproveitamento – cinco jogos e cinco vitórias –, o São Paulo enfrenta o
Cruzeiro, em Ribeirão Preto, às
20h de hoje, e é um dos favoritos ao pelo título da Copinha,
que não conquista há oito anos.

A tarefa do Tricolor, porém, não será fácil, já que o
adversário é o forte Cruzeiro.
A equipe mineira se manteve na competição depois
de despachar o Paraná em
Franca. O jogo terminou 1 a

1 e, nos pênaltis, o Cruzeiro
venceu por 6 a 5.
Quem passar pegará
Londrina ou Vitória, que
se enfrentam em Indaiatuba, também nesta segun(Ae)
da-feira, às 16h.

a
semana na tv
São Paulo, segunda-feira, 15 de janeiro de 2018
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Tensão entre Otoniel e Enrico causa uma furiosa batalha

A novela Belaventura promete
entregar muitas emoções ao público.
Hoje, a tensão entre o antigo e o atual rei
de Belaventura, Otoniel (Kadu Moliterno)
e Enrico (Bernardo Velasco), pai e filho,
chegará ao limite. O ex-monarca decide
libertar Cedric (Giuseppe Oristanio),
braço direito de Severo (Floriano Peixoto),
um inimigo do reino.

Ao saber da decisão de Otoniel, o
rapaz não vai esperar mais e mandará
que seus guardas o procurem para
prendê-lo. Já Cedric vai pegar Carmona
(Camila Rodrigues) como refém. Com
o plano de se infiltrar em Valedo, Lucy
(Larissa Maciel) pedirá a trocar de lugar
com ela, o que será aceito pelo vilão.
O antigo rei se encontrará com

o filho e vai chamá-lo novamente de
traidor. Envergonhado de escutar os
insultos do pai, Enrico vai se irritar
RE
PR
e sacar a espada para enfrentá-lo.
OD
uç
ãO
Durante a batalha, que promete ser um
/R
EC
OR
dos momentos mais emocionantes da
D
trama, Otoniel irá recobrar a consciência.
Cansados, eles largam as espadas e se
Otoniel – Vingativo, antigo rei fará duelo de espadas com o filho
abraçam.
(Da ReDação)

REDE GLOBO
Segunda, 15/01
Inácio leva Mariana para a casa de
Henriqueta. Bernardo sugere que
Pepito transfira o negócio das geleias
para um galpão. Maria Vitória pede
que José Augusto volte para Portugal
com ela e Vicente. Vasco avisa a Fernão que Delfina o espera na Quinta.
Celina desconfia do jantar que Alzira
deseja promover para Artur. José Augusto conhece Lucerne.

Terça, 16/01
José Augusto convida Lucerne para
sair e faz elogios. Lucerne afirma a
Gilberte que fará com que José Augusto equilibre as finanças do cabaré.
Isolina incentiva Raimundo a lutar
por Nicota. Reinaldo desconfia da
gravidez de Eunice. Delfina contrata
Vasco para ajudá-la na ausência de
José Augusto. José Augusto encontra Celeste Hermínia.

Quarta, 17/01
José Augusto assume seus erros e
pede perdão a Celeste Hermínia. Inácio
brinca com Mariana e pensa em Maria
Vitória. Delfina afirma a Tereza que
Fernão casou-se com ela por dinheiro.
Celina se ofende com o segredo guardado por Artur e termina o relacionamento com ele. Lucerne combina um
novo encontro com José Augusto. Tereza descobre que Fernão foi embora.

Quinta, 18/01
Inácio e Izabel vão ao encontro dos
camponeses e Henriqueta os alerta
sobre Delfina. Inácio percebe o estado de choque de Tereza e tenta
ajudá-la. Artur desabafa com Vicente sobre Celina. Maria Vitória diz a
Vicente que deseja morar no Brasil.
Justino e Tiana alertam Reinaldo sobre Gregório e Leonor. José Augusto
chega ao cabaré de Lucerne.

Sexta-feira, 19/01
Lucerne se esconde de José Augusto.
Pepito se queixa do comportamento
de Alzira com Celina e Balbina. Artur
e Olímpia elogiam a ideia de Celina
para o Grêmio Cultural. José Augusto
beija Lucerne. Vasco ameaça Inácio.
O jantar para José Augusto na casa
de Conselheiro é um sucesso. Felícia
escuta uma conversa de Conselheiro
com Vicente e informa a Teodoro.

Sábado, 20/01
Teodoro afirma a Felícia que prejudicará Conselheiro. Maria Vitória e Vicente
trocam juras de amor. Lucinda insinua
a Eunice que Reinaldo encontrou um
novo amor. Homero agride Raimundo.
Teodoro denuncia Conselheiro para os
políticos. Delfina compra as terras de
Sebastião. O delegado Pimenta detém
Conselheiro por financiar propaganda
contra o Governo.

Segunda, 15/01
Rodolfo tenta impressionar Catarina.
Diana fica intrigada com o interesse
de Virgílio de querer melhorar a aparência de seu negócio. Cássio conta
a Afonso sobre o interesse que Catarina teve pelo exército de Montemor
e relata as perguntas da princesa de
Artena. Afonso se emociona ao ler a
carta que Crisélia lhe deixou. Constantino e Catarina se beijam.

Terça, 16/01
Afonso ignora o pedido de Samuel sobre o risco da mina de ferro desmoronar. Catarina avisa a Constantino que
não se casará com o marquês. Cássio
alerta Afonso para a possibilidade de
faltar comida para o povo por conta da
escassez da água. O mensageiro retorna com a carta de Amália, e afirma
que não há nenhum ferreiro em Montemor com o nome de Afonso.

Quarta, 17/01
Tiago tenta consolar Amália. Catarina
pede explicações a Constantino sobre
sua decisão de partir repentinamente
de Artena. Cássio avisa Samuel que
não pode autorizar a parada temporária do trabalho na mina por decisão de
Afonso. Augusto deixa Artena sob responsabilidade de Catarina. Ocorre outro
desmoronamento na mina de ferro.
Amália avista Afonso em seu cavalo.

Quinta, 18/01
Rodolfo fica nervoso ao perceber que
ele poderá ser castigado pela lei que
criou. Lucíola avisa a Catarina que o
marquês está com febre. Catarina cancela casamento e fica surpresa com a
chegada de um curandeiro que veio a
mando do marquês. Rodolfo revoga a
Lei da Justa Punição. Há um incidente
com a carroça em que Amália está e
Afonso corre para salvá-la.

Sexta, 19/01
Afonso consegue evitar que Amália
caia no abismo. Martinho agradece
Afonso por salvar sua filha. Catarina
fica surpresa ao ver o marquês bem
disposto. Julião tenta ameaçar Rodolfo
ao descobrir que sua mulher o traiu
com o príncipe. Afonso teme ser reconhecido em Montemor. Rodolfo pede a
Osiel que faça um retrato dele. Afonso
pede Amália em casamento.

Sábado, 20/01
Afonso diz a Amália que ela precisa ir a
Montemor, antes de responder ao pedido de casamento, para saber quem ele
realmente é. Orlando diz a Rodolfo que
descobriu um motivo para prender Julião. O povo decide libertar Julião, para
desgosto de Rodolfo. Amália constata
que Afonso é o príncipe herdeiro de
Montemor. Afonso se sente responsável
pelo acidente na mina.

Segunda, 15/01
Gustavo avisa a Sophia que Raquel será
a juíza no processo da guarda de Tomaz.
Lívia fala sobre seu novo namorado para
Sophia, sem mencionar o seu nome. A
Grande Mãe incentiva Samuel a assumir
sua orientação sexual. Samuel convida
Cido para morar com ele. Cido rompe
com Irene. Gustavo pede para Nádia pegar a propina na casa de Sophia. Samuel
se recusa a ajudar Sophia contra Clara.

Terça, 16/01
Samuel afirma a Sophia que não prejudicará
Clara novamente. Gael diz a Clara que irá
ajudá-la a conseguir a guarda de Tomaz.
Cido pede demissão. Amaro beija Estela.
Mariano diz a Juvenal que desconfia do caráter de Amaro. Renato recrimina Clara por
acreditar em Gael. Nádia arma para atrasar
Bruno para o jantar. Raquel vê Tônia beijando
Bruno. Sophia acorda com Rato e eles planejam um atentado contra Raquel.

Quarta, 17/01
Estela se irrita com Juvenal e o expulsa
de sua casa. Adinéia tenta se entender
com Cido. Adriana explica a Clara sobre
as técnicas que utiliza com seus clientes.
Bruno descobre a armação de Tônia e
pede que Patrick dê entrada em seu divórcio. Josafá entrega a Clara uma pasta
com documentos do filho. Clara aceita ser
a madrinha de casamento de Laura e Rafael. Clara questiona Laura sobre Vinícius.

Quinta, 18/01
Adriana fica frustrada por não conseguir
avançar na relação com Duda. Tônia
pede licença do hospital e vai para a
clínica de Renato em Pedra Santa. Clara
fala para Patrick que Duda nasceu no
Tocantins. Vinícius consegue colher as
digitais de Duda. Cido devolve a Samuel
o dinheiro que iria usar para comprar
sua casa. Tônia conhece Zé Victor, e os
dois passam a noite juntos.

Sexta, 19/01
Clara pede a Patrick para conversar com Duda. Suzy descobre que
está grávida. um oficial de Justiça
procura por Tônia no hospital. Mariano dá um beijo em Sophia. Laura
confidencia a Melissa que tem medo
de se casar. Clara tenta descobrir o
verdadeiro nome de Duda. Lívia e
Sophia trocam confidências sobre
seus escolhidos.

Sábado, 20/01
Clara conversa com Renato sobre seu
plano contra Vinícius. Suzy conta sobre a gravidez para Samuel e Adinéia e
explica que precisa de cuidados. Laura
não consegue falar para Lorena sobre
seu medo. Bruno não conta para Raquel
que Tônia pode estar grávida. Adriana
avisa a Duda sobre a data da audiência.
Clara decide assumir a culpa em lugar
de Duda, caso ela seja condenada.

Segunda, 15/01
Pietra fica chocada quando o rei Otoniel anuncia que quer libertar Cedric.
Selena encara Brione e diz que está
cuidando de Daros porque ele foi fétido por Jacques. Enrico manda seus
guardas prenderem Cedric e Otoniel.
Cedric pega Carmona como refém,
mas a troca por Lucy. Biniek é ferido.
Otoniel enfrenta Enrico, desembainha a
espada e o chama para a luta.

Terça, 16/01
Pai e filho, Otoniel e Enrico duelam na
frente de todos. Pietra revela a Bartolion que Lucy sabe que Otoniel pode
ter um irmão. Na batalha, Otoniel tem
algumas lembranças do passado. Enrico rende o pai e joga a espada no
chão. Otoniel o chama de filho e os
dois se abraçam. Carmona, Pietra e
Lizabeta se emocionam ao ver que o
rei recobrou a consciência.

Quarta, 17/01
Severo diz a Tiana e Joniel que eles
não poderão deixar Belaventura. Arturo é banido do castelo. Gonzalo descobre que não poderá se casar com
Brione. Pietra deixa o castelo sem
falar com Enrico. Ela foi atrás da mãe,
Lucy. um homem a agarra no caminho
e ela vê uma mancha negra no braço
dele. Pietra se apavora ao ver que a
peste chegou a Belaventura.

Quinta, 18/01
Pietra vê pessoas correndo e ratos
mortos. Chavel diz que ela está contaminada e todos se afastam dela.
Nodier encontra Pietra na porta do
castelo. Ela é levada para a masmorra.
Biniek começa a se recuperar. Pietra
vê Jacques na prisão. Selena encontra Lucy no castelo e a abraça. Enrico
invade o castelo de Valedo. Accalon
domina Jacques e ameaça a todos.

Sexta, 19/01
Enrico encontra Pietra. Morgana se
afasta do casal. Enrico revela que o
mal que assola o reino é mais perigoso que a peste. Otoniel pede para que
Daros e Mistral não declarem ataque.
Cedric mata Morgana ao ver as celas
vazias. Fergau o tranca na prisão. Enrico e Pietra se deparam com Selena.
Ela aceita ajudá-los. Lucy decide ficar
e procurar a cura da peste.

Segunda, 15/01
Nicanor provoca César, mas Guido
manda o policial agir profissionalmente.
Robinson e Wallace chantageiam Talita. Nicanor diz que o pai de César
tinha uma amante. O policial não se
controla e espanca Nicanor. Guido diz
que César está fora do caso. Talita
rouba as joias de Estela. Zoe recebe
um vídeo anônimo enviado por Samael,
o assassino misterioso.

Terça, 16/01
Chocada com o vídeo, Bárbara diz
que pedirá ajuda de seu pai, o historiador Rodrigo. Zoe comunica César.
Luiza, a amiga de Talita, entrega as
joias para o policial Dudu. Verônica
diz que quer produzir um filme sobre
as crianças adotadas pela Sagrada
Luz. Stefano fica sem graça. Talita
chega à praia e se desespera ao ver
que os amigos receberam seu nude.

Quarta, 17/01
Wallace diz que Robinson não devia ter
pego o dinheiro. Gideon discute com
Oziel. Hanna conhece melhor Ester.
Esmirna estranha o comportamento de
Talita. Alencar confirma que o pai de
César tinha uma amante. Guto, Bruno
e Esmirna entram no quarto e se deparam com Talita desmaiada. Chico dá
em cima de Celeste. Zoe é observada
ao deixar a redação do jornal.

Quinta, 18/01
Robinson encontra Dudu e fecha acordo para traficar drogas. Talita pode ter
sequelas após tentativa de suicídio.
Oswaldo prova para Letícia que o marido de Estela está desviando dinheiro
do hospital. Alice esquece celular e,
quando Tiago a segue para entregar o
aparelho, ele a vê dando dinheiro para
Olinda, que deixa a cadeira de rodas e
começa a andar.

Sexta, 19/01
Estela pede perdão a Bruno por seu
comportamento como mãe. Oswaldo,
preocupado, telefona para Zoe. Lorena pede para dormir com César e Raquel. Tiago descobre que Alice é Lili
Star. Ricardo ordena Luca a dar início
a segunda fase de seu plano. Guto diz
a Cesar que quer montar um time num
jogo de computador. Benjamin chega
no apartamento de Zoe.

Segunda, 15/01
Fabiana avisa a Madre Superiora que
Antonieta desmaiou e foi levada para
seu quarto. Vitor conta para Fátima
que os exames de Estefânia mostraram
que ela pode engravidar. Pascoal revela
para Fabiana e Dulce Maria que quando
era jovem, há 50 anos, trabalhava para
a família de Antonieta e se apaixonou
por ela. A família dela era contra o namoro e ele foi embora do local.

Terça, 16/01
Madre Superiora avisa as alunas e irmãs que a dona do terreno aonde está
o colégio decidiu vender a fazenda após
o término do contrato de aluguel. Com
isso, a escola será fechada. Antonieta
volta para a fazenda para conversar
com Pascoal e diz que, por muitas vezes, pensou como teria sido sua vida
se tivessem ficado juntos. O jardineiro
pede para que ela não venda a fazenda.

Quarta, 17/01
Estefânia percebe Silvestre disfarçado de cartomante e pede para que
ele se troque para conversarem.
Gustavo avisa Dulce Maria que Antonieta pediu para falar com ela após
Pascoal contar que foi graças a ela
que começou a trabalhar na escola.
Cecília está chateada, pois percebe
que Gustavo não se abre com ela
sobre os problemas.

Quinta, 18/01
Dulce Maria conta para Antonieta que Pascoal lhe contou que os dois já foram namorados, mas que não ficaram juntos por ele
ser pobre. Ela diz ainda que Antonieta foi o
grande amor da vida dele e que o jardineiro
guarda até hoje as rosas brancas que ela
jogou fora quando tinha 15 anos. Bruna
pede Zeca em namoro. O garoto diz que
não sabe o que sente depois de Juju, mas
aceita o pedido de namoro.

Sexta, 19/01
Gustavo conversa com Cecília e revela
que o Rey Café está em um momento
ruim, por isso está distante. Cecília pergunta se Gustavo está inseguro com o
casamento e, por isso, usa o trabalho
como desculpa. A vó da Lulu, amiga da
Madre Superiora, morre e a religiosa recebe a notícia. Leonardo vai até a casa
de Gustavo para jantar e mostrar algumas ideias que teve para a empresa.
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da. Depois de muitas críticas em torno do assunto, a
emissora resolveu se manifestar e afirmou, em nota,
que não faz campanha política para nenhum candidato, principalmente se ele tiver contrato com a
emissora.

TONY AUAD E
OS bASTiDOrES
DA Tv
tony.auad@gmail.com

Hoje eu inicio

a minha coluna comentando a novela Deus Salve o Rei, que teve sua estreia
na semana passada, às 19h, com grande resultado no
Ibope. As novelas de época são um dos principais
trunfos da Globo, mas a trama medieval é uma novidade. Para criar o roteiro, o autor Daniel Adjafre se
inspirou em filmes medievais.
No elenco, o destaque é a atriz Bruna Marquezine, no papel de uma vilã pela primeira vez em sua
carreira. O autor Daniel Adjafre assinou contrato
com a Globo por três anos e Deus Salve o Rei é o
início de seu trabalho para a emissora. Formado em
computação e engenharia mecânica, ele se interessou cada vez mais pela dramaturgia e aposta que
terá uma boa audiência já em sua primeira trama.
Segundo fontes bem informadas, boa parte da
equipe de Gugu Liberato não quer voltar a trabalhar
com o apresentador de jeito nenhum. Eles culpam
Gugu de enrolar nos contratos de trabalho, firmados geralmente com o prazo de um ano. Os funcionários alegam que o curto prazo traz instabilidade
para quem tem filhos pequenos e contas a pagar. O
apresentador já perdeu 60% de seus funcionários.
Continua a polêmica da participação de Luciano
Huck no Domingão do Faustão, da semana passa-

horóscopo
21 MAR.
20 ABR.

21 ABR.
20 MAI.

21 MAI.
20 jUN.

21 jUN.
21 jUL.

22 jUL.
22 AGO.

23 AGO.
22 SET.

omaR caRdoso Filho |

ÁRIES: Melhoria da situação
financeira, trazendo-lhe tranquilidade
e favorecendo boas aquisições. Haverá
pequenas mudanças no seu cotidiano
e a necessidade de momentos de
descanso na privacidade do lar.

23 SET.
22 OUT.

O Prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella
(PRB), que é sobrinho de Edir Macedo, dono da Record, tem usado verba municipal destinada à publicidade para atacar um de seus principais inimigos:
a Rede Globo. O prefeito paga para a Globo o mesmo
valor que destina para SBT e Record, embora a diferença de audiência seja muito grande.
Patrícia Abravanel deu à luz, na quarta-feira,
10, a pequena Jane, segunda herdeira da apresentadora. A menina é fruto do relacionamento com o
deputado federal Fábio Faria (PSD). A filha de Silvio
Santos, que já é mãe de Pedro, afirmou nas redes
sociais que não pretende ter mais filhos porque ela e
o marido estão satisfeitos com o casal.
Após não ter seu contrato renovado com a Record, depois de cinco anos de emissora, o autor de
novelas Carlos Lombardi afirmou que vai dar um
tempo com seu trabalho. Quando voltar, Lombardi
passará a escrever para emissoras independentes.
Os motivos de sua saída não foram revelados.
A Rede Brasil de Televisão vem reprisando o aniversário do programa Em Revista, apresentado por
Evê Sobral. O programa festivo teve diversas atrações e contou até com a presença do dono da emissora, Marcos Tolentino. Aliás, Evê Sobral tem a maior
audiência do canal.
Frase Final: “O Pensamento só começa com a
dúvida.”

www.omarcardoso.com.br

LIBRA: Conseguirá obter os mais
propícios resultados no trabalho e nos
setores financeiro, social e amoroso. Paz
íntima. A lua estará revitalizando as suas
energias e envolvendo você em muitas
situações interessantes.

TOURO: Dia neutro, favorável apenas
para os assuntos da profissão. Não será
bem-sucedido em outra empresa que
já não tenha sido iniciada. No campo
conjugal e, mesmo sentimental, procure
ser cauteloso.

ESCORPIÃO: Dia em que deverá
enfrentar alguns obstáculos em seu
23 OUT.
21 NOV. lar, mas se usar a inteligência vai
conseguir superá-los com sucesso.
Grande necessidade de sair em busca
de segurança material.

GÊMEOS: Pessoas conhecidas estão
dispostas a colaborar com seus
projetos. Receberá informações úteis
e promissoras. Dia feliz para a vida
amorosa. Posição da lua indica um dia
prático para tudo o que deseje realizar.

SAGITÁRIO: Ótima oportunidade no
setor comercial com probabilidade de
22 NOV.
21 dEz. lucros. Situação favorável em assuntos
familiares e sentimentais. Sua saúde
está muito bem, o que deverá dar-lhe
maior disposição ao trabalho.

CÂNCER: A vida profissional, os
negócios e as associações estarão
bastante favorecidos hoje. Você
causará uma forte impressão na
pessoa amada, uma vez que a sua
disposição está favorável.

CAPRICÓRNIO: Dia um tanto quanto
agitado para você. Para que tudo
22 dEz.
20 jAN. saia a contento, deverá tomar uma
atitude otimista e inteligente e evitar
o nervosismo que de nada adianta.
Sucesso junto ao sexo oposto.

LEÃO: Contenha os seus impulsos
de querer fazer tudo de uma vez. Um
aspecto restritivo do planeta mercúrio
dentro do seu mapa astral revela que
você deve precaver-se para não perder
o controle emocional.
VIRGEM: Muita atividade profissional
e êxito nos negócios. Novos
empreendimentos sociais e familiares
estão previstos. Ótimo estado mental,
o que lhe dará mais rapidez ao ter que
tomar decisões importantes.

21 jAN.
19 fEV.

AQUÁRIO: Enormes probabilidades
de realizar suas mais antigas
esperanças. Terá aumentos de
lucros e muito progresso profissional
também. Ótimo tempo para novas
amizades e até um novo amor.

PEIXES: Novos planos para sua
elevação de cargo e de conhecimentos
20 fEV.
20 MAR. profissionais deverão ser estudados
agora. De resto, a influência será ótima
para a vida amorosa e familiar e para
tratar com amigos e personalidades.

palavras cruzadas diretas
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Anuncie 2475-7810 / 4965-9430

QUARTO INDIVIDUA

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

sUÍTe NO ceNTRO

EMPREGOS

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

Contrata

Salas & Quartos

2018 ÓTIMO GANHO

Inicie o ano com o pé direito
p/adulto e infantil, agência de
modelos, informe-se 50716961 / 97054-4181 whats

2018$ GANHe cAsA

Até 2.500,00 gerenciando lojas virtuais cadastre-se: www.
ganhosemcasa.com.br

ANALIsTA ADM JR

Necessário
conhecimento:
Emissão NF, Receita Federal,
Solicitações e acomp. Órgãos
Públicos (todos), Faciliteis. Possuir CNH, curso superior, flexb.
horário. Seg à Sex - Mandaqui/
SP. 8h às 17h48. A combinar,
VT, Ass. Médica e Odonto. Cv p/
rh@atatensoativos.com

AUX. PORTARIA

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

cAsA MAssAGeM

Garotas maiores pagamento
diário F:94040-0945 whats

COMPRA-SE

Créditos Eletrônicos
( 3607-1293

98080-9860

MOÇAS P/ PRIVÊ
PENHA

Maiores, para ﬁxo e bico.
ótimos ganhos. Ínicio imediato

dinheiro rápido, próximo Metrô

2295-0770
95038-2826

OFFIce BOY

Sal. R$ 1.076,00 + VR + VA + VT,
horário de trabalho das 8:15 às
18:00 de seg. à sex. enviar CV :
vagasofficeat@gmail.com

OP ReATOR QUÍMIc

Necessário conhecimento em
Reator Químico. P/T. Preta/ Mairip de Seg à Sáb das 7h às 15:20h
ou 13h ás 21h50h. $ 1.507+peric. 30%, VT, Ass. Médica e Odonto.Cv p/ rh@atatensoativos.com
Para Carnaval 2018 necessário
ter exp. e cursos de grandes
eventos comparecer no end.
R: Voluntários da Pátria 1151
Santana das 09h às 12h p/ preencher ficha F: 2089-0145

C/ creci ou estágio p/ locação
p/ Guarulhos. F:2303-2359

eLeTRIcIsTA TeRc

GAROTAs P/VINTÃO

Privê. Rua Dr Zuquim 543 próx.
Metrô Santana Fs: 2533-8061
Whats 98029-8956/ 96367-4346

MecÂNIcO MANUTeN

Necessário
conhecimento:
Lixadeira, furadeiras, bombas,
instrumentos de medição, máquinas de soldar, (tubulações
e conexões). P/ T.Preta/Mairip. Seg à Sáb das 8h às 16:20.
$2.036,60+periculosidade 30%,
VT, Ass. Médica e Odontológica.
Cv p/ rh@atatensoativos.com ac
Tatiane

QUARTOs P/ MOÇAs

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

Sítios & Chácaras

IMÓVEIS

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:
95328-9829whats / 2228-0689

Loteamento fechado, pronto
p/ construir c/ água/ luz e asfalto. Portaria 24hrs excelente
acesso ideal p/ moradia ou lazer, várias residências em construção, escritura ok direto c/ o
proprietário R$ 130 mil à vista
a/c Auto F: 4693-4027 c/ Clovis

BANcA JORNAL

Prox. ao Metrô Carrão Vendo /
Troco F:99346-4683

SERVIÇOS

cAsA PIcANÇO

Vende-se
cAsA ITANHAÉM

cÔMODOs INDV.

cHÁcARA MG

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

cHeGA De sOFReR

Trago seu amor aos seus pés
em 6hrs F: 98360-0631 Whats

Detetives

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

AGRADEÇO A
conselheira espiritual
DONA LUCiA pela
graça alcançada

DE TER O MEU
AMOR DE VOLTA
S.J.E.P.M

não existe problemas sem
solução o seu sofrimento
pode ser ESPiRiTUAL

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

A/c troca por Apto ou casa em
Guarulhos, Santana-SP ou Brás-SP R$240 Mil F: 2909-1809/
97050-1355 T falar c/ Helena

KIT MOBILIADA

F: 2651-0701 / 95391-1212

Conselheira Espiritual

Munhoz -MG à 155 km de SP.
água/ luz , doc. ok R$42 mil F:
2484-3184 / 95946-5630

98252-6148
ALTO PODeR

Trago seu amor ao seus pés.
100% garantido, pag. após result.
F:2601-2548/ 98723-2458 whats.
www.altopoderdamagia.com

AsTRÓLOGA AMOR

Seu amor de volta em 24H. F:
5666-8685 / 98419-8522 whats

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

ESPÍRITA
REGINA

�a�emos�descarre�o�em��eral.
Tra�emos�seu�amor�de�volta�s��
p��você�de��ivre�Vontade.
������anos.��onhecida�em�todo�
�rasil.��omprove��
�a�to�ap�s�resultado

���4112-3111
������21�-4�82����

a gente circula com você

TeMPLO DOs GUIAs

Faço, desfaço qualquer trabalho, trago a pessoa amada. Consultas e trab.grátis. (11)979611138 Tim/ 94582-7826 Claro

VIDeNTe MÁRcIA

Joga-se búzios e cartas. Faz qualquer trabalho espiritual. Faz
amarração e simpatia p/o amor.
F: 5523-8165 / 98485-6603 Tim

Ind. Profissional

*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
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

Para anunciar
ligue:

KIT NeT $ 119MIL

Oport., 150mts do Mt Conceição. Lindo, p/ vender ou alugar.
Próx a tudo, Super chique! F
97451-2974 V/ 95990-4592 T

fortes�e�infalíveis�p��todos�os��ns.
Amor,�saúde,�abertura�de�
caminhos,�vícios,�impotências,�
curas�espirituais.

ADVOCACIA
PREVIDENCIÁRIA

Temporada

Guarulhos, 1 dorm, sl, coz., wc
e lavand. F: 2459-2821 / 969396606
$300 Itaquera, incl. água e luz. F:
98102-1370 T / 99369-0616 C
/94693-1563 OI / 99940-8920 V

Fazemos todos os tipos de
trabalhos para a saúde,
amor e negócio.
Amarração p/o Amor
definitiva 100% garantido;
joga-se Búzios, Cartas e Tarô
somente c/ hora marcada.

Todos os casos 24 hs. F: 37821811 / 95844-7000 whats

Chegou a hora de
conquistar a sua
chácara no interior!

�estaure�sua�vida�em �2018,�trabalhos�

Cartas e Tarô, ela diz tudo sem
que você diga nada. Cons.$20,00
F:2071-2114/ 94455-7380 vivo

DeTeTIVe cAMARGO

ALUGA-se cAsA

Sobradinho independente c/
gar., 2 qto, coz., 2 wc, quintal e
lavand. F: 99623-0315

CASTELO DE OXUM

Oportunidades

VeNDO/ALUGO

Aluga-se

&æç
çæTIM

PODEROSA
UNIÃO

TeMPLO DOs ANJOs

GUARAReMA 1000M²

(11) 97532-0396
(11) 97106-4249

GAROTAS

2058-0864

P/ rapazers. Amb. familia, coz,
wifi, 5 min M Sta Cecília, 3 min
Sta Casa. Rua Jaguaribe, 494 F :
97736-9886

Henrique

(RPA) P/ atuar em todas as filiais (Terra Preta/ Casa Verde e
Mandaqui). Seg à Sáb Cv p/ rh@
atatensoativos.com a/c Tatiane

Rua Henrique de Paula
França, próximo Praça
do Forró ganhos
de R$ 350,00 a
R$ 750,00 por
dia com clientela
formada local bem
discreto. FABiOLA

QUARTOs / VAGAs

Lotes de 1000m² a
partir de R$ 50 mil.
(a vista)
Agende sua visita
através do contato

cORReTOR IMÓVeIs

PRiVÊ SÃO MiGUEL

p/ rapazes, incluso: água, luz e
wi-fi. R$ 500. Rua 21 de Abril,
190. Próximo ao Metrô Bresser. F: 99141-5385

seGURANÇA

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

MAiORES PARA

QUARTO MOBILIADO

NEGÓCIOS

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

2475-7810

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
Informática

AssIsT. TecNIcA

Conserto Computadores, notebooks, impressoras Taxa Única
R$55,00 F: 4604-2633/ 96871-0130

Massagem

ÂNGELA E

CRiS TRANSEX
CARiNHOSAS
MASSAGENS
PRAZER

TOTAL

próx
metrô 3203-1478

94331-6310
98299-9785

portaldosterapeutassp.com.br

ARUMY JAPA

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

CLÍNICA DE
MASSAGEM

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

espacomarengo.com.br
F: 2093-9799

RELAXE E
ALIVIE

SEU STRESS
COM UMA TÉCNICA
ESPECIAL CORPORAL

+ DEPILAÇÃO

20% DE DESCONTO
M.S.Cecilia

3223-1227
98565-1075
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
ALICE/ISA/BIANCA

CASA 7 ROSAS

Loira, morena, mulata
Realizamos todos seus desejos
Fazemos dupla, c/massagem
AC.CARTÕES

3675-2373
97369-0876
LAPA

ALIce MOReNA

Peluda, adoro ser chupad. Metrô Liberdade. 3203-2276

AMANDA sAFADA

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

ANALY + AMIGAs

gul.no orl/anl tds posiç Mt.S Cruz.
5084-0947/97024-2695 whats

ANITA 24A.
MORENA

Rosto de menina, corpo de mulherão.

Bumbum grande, Anl/Vag/Orl molhad.
Tudo sem frescura e sem pressa!!!!!

MT.ANHANGABAÚ -DAS 9 AS 18.30H

94121-3548 whats
3715-2183
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
csA NOVA PAN

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

DANDARA

E AMIGAS

Liberais e completas!!!!!
Tudo s/frescura e s/pressa.
Taxa a partir de R$50

METRÔ SANTA CRUZ

5084-3776

DARA e VIVI

Irmãs lésbicas F: (11) 944014052 / 96696-7826

DiANA
TARADA

SAFADA beijo grego

de enlouquecer oral e
anal sem frescura
local discreto
com suítes
próx metrô
Trianon
Masp

3287-2380
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
96184-4518

esPAÇO V.MARIANA

Moças p/ atuar com massagem diversas c/ ou s/ exp. F: 11
95482-0462 whats

FONeROTIcO

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

ANU
VEN NCIOU
DEU
!
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CLASSIFICADOS

2475-7888
2475-7810

a gente circula com você

São Paulo, segunda-feira, 15 de janeiro de 2018

MASSAGEM RENATINHA

SEIOS GIGANTES
Venha se deliciar

PROSTÁTiCA
RELAXANTE
PENíANA

+5 amigas bem liberais
PRAZER TOTAL!!!!

FAÇO DEPiLAÇÃO

TAXA A PARTIR R$30

com local
discreto e
próx metrô
Santa Cecília

AC.CARTÕES

3034-6087
97800-4181

4111-7166

MT. LIBERDADE

NiCOLE

RUBY 25 ANOS

TRAVESTi LOiRAÇA
SEiOS FARTOS

Promoção esta semana!!
Whats 96166-0479
1 quadra do Mt.S.Cruz. www.
fanisex.com.br 5549-2483

com vídeo

SUPER PROMOÇÃO

ATENDO SOZiNHA

R$ 30,00
por 1 HORA

Confecção busca com experiência na produção
para magazines em tecido plano/malha e
conhecimento em ABVTEX. Enviar currículo para:
orlando@pixieartemoda.com.br e
henrique@pixieartemoda.com.br

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

ac cartões próx
metrô República

VALERIA

3431-9745 TODA VADIA
PRIVE VINTÃO
Vintão Privê c/ as + belas gatas
de São Paulo, ambiente exclusivo p/ bar espaço p/ shows
eventos e músicas, Av São João
345 calçadão largo do Paisandu
ao lado das lojas Zapata a 2 minutos do Mt São Bento 10h as
4h. Aceitamos todos os cartões.

a gente circula com você

ENCARREGADA (O) OFICINA EXTERNA

SUPER PROMOÇÃO

com marca de biquíni

Para anunciar
ligue:

Contrata

2475-7810

PARA VOCÊ

VENHA ME SATISFAZER!
+ AMIGAS INSACIAVÉIS

AC. TODOS CARTÕES

MT.ARTUR ALVIM

2741-1413

Classificados

mini pop

VINTAOZÃO 20 MIN

Safadinhas lib 1 drink grátis 8/21h
2533-8061 R.Dr Zuquim 543

a gente circula com você

Cursos

Para anunciar ligue:

2475-7888/2475-7810
Saúde

Relax

ANU
VEN NCIOU
DEU
!

Ind. Profissional

ANUNCIOU
VENDEU!

ANUNCIOU
VENDEU!
a gente circula com você

CLASSIFICADOS

2475-7888/2475-7810
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tendências

Site indica quatro tendências de 2017
que continuam em alta neste verão
Embora o mundo da moda esteja sempre
em renovação, o site Paraíso Feminino separou algumas tendências do ano passado que
devem continuar em alta durante o verão 2018.
Focado em atender exclusivamente
mulheres, como o próprio nome já
diz, o buscador aponta que o xadrez,
os babados, o tom pastel e as blusas
com frases de efeito devem se manter
como uma febre da moda. “Os estilos
já não são tão passageiros. O consumo
consciente já permite que peças compradas em estações passadas perdurem
por muitas temporadas”, disse Rachel
Toyama, personal stylist e consultora
de imagem do buscador.
O xadrez deixa de ser figura carimbada do inverno e passa a estampar
peças de verão com shorts e tops curtos, para o dia a dia, e com biquínis
Ativismo – Frases com mensagens diretas
e maiôs que podem ser vistos nas
em roupas devem perdurar o ano inteiro
praias paulistas e de todo o Brasil. Por

FOTOS: DIVULGAÇÃO

sinal, os babados também têm como alvo os
litorais e podem ser utilizados na parte de
cima do biquíni.
O tom pastel serve para colorir ainda
mais as peças desta estação quente, enquanto as roupas com mensagens diretas ganharam destaque em um desfile
da marca Dior na qual uma camiseta que esbanjava os dizeres “We
should be all feminist” (Nós deveríamos ser todas feministas),
vestida por várias artistas, abriu
espaço para uma comunicação
que caminha lado a lado com o
empoderamento feminino.
No caderno de tendências
do buscador existem dicas de
como melhor utilizar estas tendências. O Paraíso Feminino
não realiza a venda, apenas
reúne as opções e redireciona Combinação – Tops que misturam xadrez e babado
renovam tendências e demonstram criatividade
para as lojas virtuais. (da Redação)

decoração

Ultravioleta é a cor de 2018 para moda e decoração
FOTOS: DIVULGAÇÃO

A Pantone Color Institute, maior autoridade em cores
do mundo, definiu o ultravioleta como a palheta símbolo
de 2018. O tom irá suceder o Greenery, uma variação de
verde escolhida como a representante do ano passado.
A decisão da Pantone influencia grandes marcas, artistas, tendências de moda, música, cinema, entre outros
setores do mundo comercial e artístico. A diretora executiva da empresa, Leatrice Eiseman, definiu a escolha
como algo que “comunica originalidade, engenhosidade
e pensamento visionário”. De olho nesta oportunidade,
algumas empresas já começaram a falar e apontar dicas
de como explorar esta cor no ambiente caseiro
A Muma, loja on-line de design autoral de móveis e
decorativos com assinatura de profissionais emergentes consagrados, promete usar a cor em seus produtos.
“A cor não apenas inspira os criadores de nossas peças
curadas, bem como está presente na obra de ícones
da música como Prince e David Bowie”, disse Matheus
Ximenes Pinho, sócio-fundador.
Já a coordenadora da divisão de organização do lar
da Telhanorte, Érica Duarte, pede um pouco de cautela. “Levando em consideração a intensidade da tonalidade púrpura, ainda sobram dúvidas quanto ao uso na
decoração. Portanto, a primeira instrução é harmonizar com tons de roxo e lilás, da mesma família, ou com
(da Redação)
cores frias”, explicou Érica.

guiadovestibular
São Paulo, segunda-feira, 15 de janeiro de 2018

www.metronews.com.br

Distribuição Gratuita nas Estações do Metrô

DIVULGAÇÃO

jornalmetronews

Resultados
do Enem são
antecipados
para quinta
O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep)
divulgou, na semana passada, que os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio
(Enem) serão antecipados em um dia, estando agendados agora para quinta-feira, 18.
A consulta será realizada individualmente, na página do participante. Assim
como para verificar os locais de prova, só
é necessário informar o CPF e a senha cadastrada na inscrição. Vale ressaltar que
esta é a mesma senha que dará acesso ao
Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que
ficará aberto de 29 de janeiro a 1o de fevereiro. “Eu, particularmente, não vejo diferença nessa antecipação. A gente está
esperando desde novembro, então não é
uma mudança significativa”, disse o aluno
do Poliedro, Gustavo Arrigoni, 18. Ele quer
estudar Medicina este ano.
Conforme previsto em edital, os resultados dos treineiros serão liberados somente
60 dias após a divulgação regular. Os espelhos de correção das redações também
serão divulgados neste período. Os gabaritos das provas estão disponíveis no portal
do Enem (http://bit.ly/2qZYgO2). A principal
mudança do Enem de 2017 foi a aplicação
em dois domingos e não mais em apenas
um fim de semana, como era anteriormente. No primeiro dia, foram aplicadas provas
de linguagens e ciências humanas, além da
redação. O tema da última prova foi os desafios da educação de surdos no Brasil. No
segundo domingo, foram questões de matemática e ciências da natureza. (Raphael pozzi)
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Desafio – Provas de conhecimento específico são dissertativas e difíceis

meira fase 15.461 candidatos. Todos, independentemente do curso escolhido,
devem passar pelas provas
da segunda fase para serem aceitos na universidade. A duração das provas é
de quatro horas, com início
às 13h. “São questões difíceis, exigem respostas discursivas. O candidato tem
que manter a calma”, con(RaPhael Pozzi)
cluiu Haidar.

Veja o que levar
Os candidatos devem portar original do documento
de identidade indicado na
inscrição, caneta preta em
material transparente, lápis
e borracha. É proibida a utilização de aparelhos celulares ou equipamentos eletrônicos. Água, sucos, doces,
bermudas e vestimentas
leves estão liberados. (RP)

Está marcada para o dia
5 de fevereiro a divulgação
da lista de classificação geral e da convocação de matrícula das Faculdades de
Tecnologia (Fatec) do Estado de São Paulo. A relação
está prevista para ser publicada também na internet,
no site oficial da instituição (http://bit.ly/2nr7Rf4).
Se as vagas oferecidas
não forem preenchidas na
primeira chamada, a segunda lista será afixada somente na faculdade, no dia
8 de fevereiro. A matrícula
deve ser feita na secretaria
da Fatec onde o candidato
pretende estudar, no horário determinado pela unidade de ensino.
Perderá o direito à vaga
quem não fizer a matrícula
na data determinada ou
deixar de apresentar os documentos exigidos. Nos dias
6 e 7 haverá a matrícula dos
convocados na primeira

lista. No dia 9 ocorre o ingresso dos relacionados na
segunda.
O vestibular foi realizado, ontem, para quem
pretende ingressar nos
cursos durante o primeiro
semestre de 2018. A prova
contou com cinco horas de
duração, uma redação e 54
questões de múltipla escolha. O gabarito já está disponível no portal da Fatec.
São mais de 14 mil vagas disponíveis em 73 cur(Da ReDação)
sos gratuitos.

Segunda chamada
será em 8 de
fevereiro, na
unidade em que
ocorre o curso
pleiteado

Prova da Univesp será
no próximo domingo
Os 57.609 candidatos do
vestibular 2018 da Universidade Virtual do Estado de
São Paulo (Univesp) podem
conferir no site da Fundação
Vunesp (www.vunesp.com.
br), responsável pela seleção,
os locais para a prova, que
acontece no próximo domingo, 21, às 14h.
O exame terá 60 questões
de múltipla escolha e uma
redação. O resultado do vestibular Univesp será divulgado
em 14 de fevereiro, na página
da Vunesp. O candidato realizará a prova na cidade onde
se localiza o polo do curso de
primeira opção.
Os locais de atividades
presenciais e de aplicação
de provas dos cursos ficam
em 143 cidades do Estado. A
Univesp é focada em graduações à distância.

DIVULGAÇÃO

A segunda fase do vestibular da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) começou ontem. Para
o 1º dia, as avaliações de
língua portuguesa, literaturas de língua portuguesa e
redação foram os desafios
dos candidatos.
Quem pretende estudar
na Unicamp ainda terá de
passar, hoje, por uma sabatina de matemática, geografia
e história. Amanhã, fechando a segunda fase, acontecem os testes de física, ciências biológicas e química.
Para os candidatos, a indicação do coordenador do
Curso Poliedro, Vinicius
de Carvalho Haidar, é evitar corrigir as provas com
os gabaritos extraoficiais.
“Corre-se o risco de ter ido
muito mal e pode perder o
gás, ou muito bem e entra
nos outros dias com excesso
de confiança”, explicou.
No Estado, as avaliações
serão realizadas em 16 cidades, além da Capital. Mas as
provas também são aplicadas
em Belo Horizonte (MG), Brasília (DF) e Fortaleza (CE).
Foram aprovados na pri-

MArcOs sAntOs / Usp UMAGens

Candidatos fazem maratona Resultado da Fatec
sai em 5 de fevereiro
para estudar na Unicamp

Tiro curto – Prova da Univesp
acontece em apenas um dia

A oferta para 2018 é de
20.250 vagas para os cursos públicos gratuitos de
Engenharia de Computação
(5.100), Tecnologia em Gestão Pública (2.500), Engenharia de Produção (5.500),
Pedagogia (5.950) e Matemá(Da ReDação)
tica (1.200).
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guiadovestibular
DIVULGAÇÃO

Cursinho solidário
para Medicina tem
inscrições abertas

Para anunciar ligue:

a gente circula com você

2475-7888/2475-7810

As inscrições para o cursinho MedEnsina seguem
abertas até amanhã. As aulas,
ministradas por estudantes
voluntários da USP, são gratuitas e oferecidas para pessoas
de baixa renda. Os candidatos
passarão por um exame. Em
uma segunda fase, há avaliação socioeconômica. “Isso
acontece para que os estudantes sejam aqueles que mais
precisam mesmo”, explicou
Johnatan Padovez Gonçalves,
presidente do MedEnsina e es-

tudante do terceiro período do
curso na universidade.
Márcio Henrique de Jesus,
19, está fazendo o MedEnsina pelo terceiro ano e segue
confiante. “Ter contato com
os alunos é essencial para que
meu sonho continue.” As aulas são presenciais, de segunda a sexta-feira, das 18h45 às
23h, na USP.
(Raphael pozzi)
Serviço
Curso solidário MedEnsina
Inscrições pelo site www.medensina.com até
16 de janeiro. Custo da taxa de inscrição: R$ 30.
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