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Convenção do PSDB deve
definir disputa pelo Estado
QR code generated on http://qrcode.littleidiot.be

Governador Geraldo Alckmin (PSDB) não garante apoio ao vice Márcio França (PSB), que se lançou, ontem, oficialmente como candidato a
sucedê-lo. Para Alckmin, tucanos só vão escolher o nome que o partido respaldará em 8 de março, durante sua convenção nacional Pág. 4
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Uber analisa
subir preço
de viagens

Scarpa fecha com Ídolo do mundial,
Verdão de olho na Sheik volta ao
Libertadores
Corinthians
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Tensão – Com medo de contaminação paulistano enfrenta filas

Semana começa e postos continuam
lotados por vacina contra febre
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Regulamentação – Limitação aos motoristas pode impactar diretamente no bolso dos usuários de apps

Causa da morte ainda não foi revelada
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Juventude roubada – Vocalista da banda The Cranberries tinha apenas 46 anos
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Dolores O’Riordan morre em Londres

Valor de multa de
2 milhões de veículos
pode ser parcelado
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editorial

retrato do leitor

Caro leitor, envie sua foto para esta seção:

94021-9397 ou redacao@metronews.com.br
ANTONIO MORAES JúNIOR

Márcio França se antecipa a Doria
e Serra por lugar de Alckmin
O vice-governador Márcio França (PSB) resolveu sair das
sombras e se lançar publicamente como candidato à sucessão
de Geraldo Alckmin no governo paulista. A jogada é das mais
corajosas, pois, a partir de agora, será alvo da artilharia de outros dois titãs, que também cobiçam o cargo: o atual prefeito,
João Doria, e o senador José Serra. Ambos são cotados igualmente pelo tucanato do Estado para o lugar de Alckmin, que,
cada vez mais, se consolida como o nome do PSDB para disputar a Presidência do Brasil. E assim, não devem facilitar o
caminho do filho de São Vicente até o Palácio dos Bandeirantes.
Político de longa data, Márcio França está ciente dos riscos,
mas, ainda assim, resolveu
mexer suas peças no tabuleiro
político. Ontem mesmo, reafirDifícil é imaginar que
mou sua candidatura, anuno PSDB abra mão do
ciou uma aliança com o PR
governo paulista por
conta do apoio do PSB na e se colocou como o sucessor
natural do governador, desde
disputa presidencial
o momento que foi escolhido
para compor a chapa vencedora das eleições de 2014. “Sinceramente, quando ele [Alckmin] me
convidou para ser vice-governador, confiou, no convite, que eu ia
ficar. De alguma forma, ele já me escolheu para sucedê-lo”, disse.
E não se pode duvidar da força de França, que pode, ainda
esta semana, também anunciar o apoio do Pros e do Solidariedade. Tem em comum com o governador o fato de ter começado sua
vida política fora de um grande centro, sendo inicialmente vereador (1997) até chegar a deputado federal (2006). Neste ínterim, foi
prefeito de São Vicente, sendo reeleito com 91,3% dos votos. Nesta
quebra de braço pelo Bandeirantes, difícil é imaginar que o PSDB
abra mão do governo paulista por conta dos frutos que podem
render a aliança entre tucanos e pessebistas com vistas à disputa
presidencial. Mas em política nem sempre é a força bruta que conta, mas a habilidade de mostrar o quanto determinadas escolhas e
parcerias podem ser mais vantajosas não para uns, mas para um
grupo inteiro. Assim, França terá de demonstrar que a opção pelo
seu nome é mais rentável diante de tantos interesses em jogo. Não
vai ser fácil, mas suas chances não são desprezíveis.
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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

Fonte dos Desejos – Um dos monumentos da Praça Ramos de Azevedo: desafio é proteger do vandalismo

Ponto
de Vista
Cristiano Medina da roCha
advogado e professor universitário
e-mail: crismedina@
medinaereisadvogados.com
Facebook: medinaereisadvogados
instagram: cristianomedinarocha

Regras abusivas dos
convênios médicos
A saúde é direito de todos e dever do
Estado, garantido constitucionalmente,
cabendo ao Poder Público dispor sobre
sua regulamentação, fiscalização e controle. No Brasil, a Agência Nacional de
Saúde Suplementar (ANS), delegando
atividade até então estatal, instituiu o
mercado de planos de saúde privado
por meio da Lei no 9.656/98. No exercí-

A missão do Judiciário e
dos operadores do direito
é lutar pela Justiça
cio desta atividade delegada, por questões meramente financeiras, as empresas prestadoras de serviços – abusando
do poder econômico –, promovem constantemente politicagem junto ao governo visando a modificar as legislações e
resoluções que regulam suas relações
com os consumidores, com o fim de
mudar as regras até então estabelecidas
para aferirem mais lucros.
Foi o que ocorreu com a edição da
resolução no 195/2009, que restringiu

a oferta de planos de saúde coletivos
empresariais apenas a pessoas que
mantenham relações empregatícias ou
estatutárias com a empresa contratante.
A constitucionalidade de tal norma está
sendo discutida pela Federação Nacional dos Clubes Esportivos no STF por
meio da Adin no 5.853. Segundo a entidade, as operadoras de saúde ofereciam
contratos coletivos para trabalhadores,
dirigentes, associados e demais pessoas vinculadas ao setor de clubes. Tal
oferta possibilitava a adesão a contrato
de seguro-saúde firmado entre o clube
e a seguradora. Essa relação comercial
de êxito foi mantida ao longo dos anos,
até que sobreveio a norma da ANS que
afronta preceitos constitucionais e as relações privadas.
O escritório Medina e Reis Advogados Associados, obteve êxito na
“ação de obrigação de fazer” no 101735727.2016.8.26.0224, promovida por E.R.M.
em face da empresa Medisanitas Brasil
Assistência Integral à Saúde S/A, em
caso semelhante. A requerente pretendia a manutenção de seu plano de saúde
e a migração para plano individual sem
ônus e carência, tendo em vista que
teve seu contrato rescindido unilateralmente pela operadora. O TJ-SP, ao reconhecer a relação de consumo, obrigou a
empresa ré a manter o plano de saúde
existente entre as partes, até sua inclusão em novo contrato de natureza individual, com o mesmo valor que pagava
no coletivo. Em meio às corrupções e
politicagens predominantes no Brasil, a
missão do Judiciário e dos operadores
do Direito é lutar pela Justiça.

anote
n Mais pessoas fizeram

compras de Natal nos
Shoppings em 2017.
De acordo com o Índice
de Visitas a Shopping
Centers (IVSC), houve
aumento de 3,46% no
fluxo em relação ao
mesmo mês de 2016. O
levantamento é realizado
pela Associação Brasileira
de Shopping Centers em
parceria com a FX Retail
Analytics.
n O Estação Cultura
recebe a exposição e
intervenção do artista
pioneiro do grafite no
Brasil e na América
Latina Binho Ribeiro. A
mostra “Jardineiro do
Amanhecer” tem pinturas
em painéis externos e
telas desenhadas por
Ribeiro. Com entrada
franca, o evento vai até 18
de janeiro, no piso térreo
da Secretaria da Cultura
do Estado, na Rua Mauá,
51, na Luz.
n O grupo Glória
ao Samba levará
composições raras
para o Centro Cultural
da Juventude Ruth
Cardoso no último
domingo de janeiro, 28.
As raridades musicais
serão apresentadas na
primeira edição de 2018
do projeto Calçadão
do Samba. O grupo se
apresentará às 16h,
com entrada gratuita.
O CCJ fica na Avenida
Deputado Emílio
Carlos, 3.641, Vila Nova
Cachoeirinha
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Ao lado do prefeito da
capital paulista João Doria
(PSDB), o governador do Estado de São Paulo, Geraldo
Alckmin (PSDB), disse ontem que o partido decidirá a
sucessão do governo paulista
apenas nas convenções.
Questionado sobre o apoio
ao seu vice-governador, Márcio França (PSB), Alckmin disse que não há definição. “Meu
partido ainda não deliberou,
vamos aguardar as convenções”, afirmou a jornalistas na
abertura da 45ª Feira Interna-

Márcio França
ameaça demitir
aliados de Alckmin
durante eleição

RAFAEL ARBEX / AE

PSDB decidirá sucessão em
convenção, diz governador

Prévias – Junto a Doria, Alckmin disse PSDB deve decidir rumo nas prévias

cional de Calçados. A convenção está marcada para 8 de
março. França cobra coerência
e para apoiar Alckmin à presidência quer apoio no Estado.
Os tucanos comandam o
Bandeirantes desde 1995. Declaradamente, o tucano Luiz
Felipe D’Ávila, cientista político, admite interesse na can-

didatura, enquanto, nos bastidores do partido, o senador
José Serra e Doria sinalizam
interesse. Depois da fala de
Alckmin, Doria negou a intenção de disputar o governo do
Estado. “Sou candidato a ser
prefeito da cidade de São Paulo”, repetiu o que já disse em
outras ocasiões. (AgênciA EstAdo)

PF indicia Haddad
por suposto caixa 2
A Polícia Federal (PF) indiciou o ex-prefeito de São
Paulo, Fernando Haddad
(PT), por falsidade ideológica. Também foram indiciados o ex-tesoureiro do partido, João Vaccari Neto, e mais
cinco investigados.
A Vaccari foram impostos
os crimes de falsidade ideológica e lavagem de dinheiro.
Em junho do ano passado, a
campanha de Haddad foi alvo
da Operação Cifra Oculta, desdobramento da Lava Jato.
O inquérito foi aberto em
25 de novembro de 2015,
após delação do empreiteiro
Ricardo Pessoa, da UTC. O
executivo relatou que recebeu um pedido de João Vaccari Neto para pagamento de
uma dívida de campanha de
Haddad. Os valores deveriam
ser pagos a uma gráfica pertencente a “Chicão”.

ALEX SILVA / AE
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Delação – UTC diz que Vaccari pediu
verba para quitar dívida de Haddad

O ex-deputado estadual
Francisco Carlos de Souza,
dono de gráficas que prestavam serviços ao PT, confessou
ter recebido valores do doleiro Alberto Youssef relativos a
campanhas de 2012, mas negou envolvimento de Haddad.
Tanto Haddad quanto Vaccari
negam as acusações.
(AE)

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

cidade
São Paulo, terça-feira, 16 de janeiro de 2018
RAFAEL ARBEX / AE

Governo libera site para
parcelamento de multas
Proprietários de mais de
2 milhões de veículos que
estão com multas em atraso
já podem, desde ontem, acessar o site do Programa de
Parcelamento de Multas de
Trânsito (PPM): https://ppm.
prefeitura.sp.gov.br.
Só podem ser negociadas
dívidas decorrentes de penalidades cometidas até 31 de

outubro de 2016. O período
para o ingresso será de 90
dias. Quem aderir terá o licenciamento liberado e poderá fazer a transferência do veículo
após pagar a primeira parcela.
O prazo máximo é de 12
parcelas e o valor mínimo por
pagamento é de R$ 50 para
pessoas físicas e R$ 300 para
pessoas jurídicas. (da redação)

Feirantes da
madrugada
fazem protesto

Diesel tem alta
e gasolina tem
queda de 0,80%

Cerca de 200 comerciantes da Feirinha da Madrugada bloquearam a Avenida do
Estado, no Centro, na manhã
de ontem, contra uma decisão que favorece o consórcio que administra a feira e
determina a reintegração de
posse do terreno onde o comércio é realizado.
Segundo informações da
SPtrans, dez linhas de ônibus
tiveram de ter o itinerário
alterado por conta da manifestação. O objetivo dos trabalhadores era chegar ao Tribunal de Justiça. (da redação)

A Petrobras anunciou um
novo reajuste para os combustíveis, com queda de 0,80%
no preço da gasolina nas refinarias e aumento de 0,10%
no do diesel. Os novos valores
valem a partir de hoje.
A nova política de revisão de preços foi divulgada
pela petroleira no dia 30 de
junho. Com o novo modelo,
a empresa espera acompanhar as condições do mercado e enfrentar a concorrência dos importadores.
Em vez de esperar um
mês para ajustar seus preços,
a Petrobras agora avalia todas as condições do mercado
para se adaptar, o que pode
acontecer diariamente.
Além da concorrência, na
decisão de revisão de preços,
pesam as informações sobre
o câmbio e as cotações inter(agência estado)
nacionais.

Em uma publicação patrocinada publicada no domingo, 14, no Facebook, a
Uber informou que a regulamentação imposta pela
Prefeitura de São Paulo pode
elevar os custos das viagens
realizadas pelo aplicativo. É a
primeira vez que um app de
mobilidade se manifesta sobre a questão do impacto da
ação do Governo na tarifa.
Na publicação, a empresa
afirma que a determinação
de que apenas carros com até
cinco anos de uso poderão
trabalhar na cidade prejudica

Alguns internautas
acham que preço
de Uber e táxi ficará
igual com nova lei

LucAs dAntAs

Uber pode aumentar tarifa
após nova regulamentação

Campeão – Radar na ponte das Bandeiras é um dos que mais penaliza

Reintegração de
posse de terreno
da feirinha pode
ocorrer amanhã
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Ponto-chave – Apenas carros com até 5 anos poderão rodar na cidade

mais de 50 mil motoristas.
“Essa decisão diminui as suas
opções, faz com que demore
mais pra você conseguir um
carro e poderá até aumentar
os preços das viagens”, argumentou a companhia na
postagem. Questionada pela
reportagem, a Uber não comentou sobre tarifas.

Internautas se dividiram.
Enquanto alguns defendiam
a regulamentação, outros alegavam que a medida deixaria
os preços tão altos quanto os
de táxis. Vale ressaltar que o
governo sinalizou aumentar o
prazo dos carros de apps para
sete anos, mas nada foi feito
oficialmente ainda. (eurico cruz)
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Prefeitura vacina
200 mil pessoas
em uma semana
Em apenas uma semana,
o número de pessoas vacinadas contra a febre amarela na
Capital saltou de 1,3 milhão
para 1.554.899 pessoas. Houve um crescimento de quase
20% no número durante este
período. Os dados foram encaminhados pela Secretaria
Municipal de Saúde.
A Prefeitura distribuiu
a imunização em três áreas
diferentes da cidade: zonas
Norte e Sul e no distrito de
Raposo Tavares, na Zona
Oeste. Somente a ZN foi
responsável por vacinar
mais de 1,2 milhão de pessoas. A Saúde Municipal
não respondeu sobre quantos casos da doença e quantas mortes foram registradas na cidade.

pauta do leitor

No último levantamento realizado e repassado ao Metrô
News, tinham sido 16 casos
importados de febre amarela. A Prefeitura não informou
quantas pessoas morreram por
conta da doença na Capital. No
âmbito estadual, o último óbito teria sido de um morador de
Taboão da Serra, internado em
Salvador, na Bahia.
Segundo a Secretaria de
Saúde do Estado, foram confirmados 40 casos de febre
amarela em SP, com 21 óbitos.
Até quinta-feira da semana
passada, ocorreram 13 mortes
de pessoas que contraíram o
vírus. Entre julho de 2016 e janeiro deste ano, 2,4 mil primatas ficaram doentes ou morreram. Destes, 617 estavam com
febre amarela.
(RaPhael Pozzi)

Stefane BatiSta Pereira

Irregularidade – Lixo é despejado por caminhões durante a madrugada

Entulho toma conta
de calçada na Zona Sul
Quem passa pela Rua Ercílio Contrucci, próximo à
Avenida do Cursinho, altura
do número 5.000, no Jardim
Imperador (Zona Sul), tem
de atravessar a via para continuar o trajeto por causa do
despejo irregular de lixo, feito por caminhões durante a
madrugada.
A denúncia foi realizada
pela leitora Stefane Batista
Pereira. “A Prefeitura limpa
e eles voltam a jogar. Até carros particulares jogam lixo
no mato”, disse.

Há preocupação também
com a proliferação de insetos
e ratos. “O pessoal ainda joga
borracha, fio de cobre e, às
vezes, colocam fogo”, criticou.
Procurada, a Secretaria
Municipal das Prefeituras
Regionais informou se tratar
de um ponto viciado e que
já foram apreendidos quatro
veículos na região. Os proprietários receberam, cada
um, multa de R$ 18 mil, o
que gerou uma redução significativa da irregularidade,
segundo a Prefeitura.
(RP)
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Jogo de Dragon
Ball chega às lojas
no próximo dia 26
Divulgação

Demonstração – Donos de PS4 e XBox One podem testar versão beta

A espera dos fãs da franquia Dragon Ball pela versão
oficial do game Dragon Ball
FighterZ acaba no dia 26,
quando o novo jogo estará
disponível para PS4, XBOX
One e PC. Uma versão pode
ser lançada futuramente
para o Nintendo Switch.
Com preço estimado em
mais de R$ 200, o game,
produzido pela Bandai Namco Entertaiment, tem gerado grandes expectativas nos
jogadores, que esperam um
modelo diferente do utilizado
para plataformas anteriores.

O jogo foi criado para
combater as críticas dos
players à série Dragon Ball
Xenoverse, da própria Bandai Namco, que não fez
muito sucesso por ter mais
elementos de RPG do que de
ações de combate.
Uma versão com 11 personagens jogáveis está disponível desde sábado, 13, e
pode ser baixada até hoje,
somente para consoles. Devido a problemas com os servidores iniciais, é possível que
a Bandai Namco prorrogue o
prazo. (Eurico cruz E raphaEl pozzi)

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

a gente circula com você

Para anunciar ligue:

2475-7810

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

Aposentados / Pensionistas INSS,
Crédito em até 72x / Servidor A�vo
Ina�vo/ GOV ou Pref. SP / SPPREV.
Compramos ou Negociamos sua DÍVIDA.
Alexandre

SERVIDOR PREFEITURA D
APOSENTADO / PENSIO

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

4489-5878

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

(em cima da Rede Construir)

Oferta de Crédito é sujeita a alteração diária

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

Prover Financeira
Oferta de Crédito é sujeita a alteração diária

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

Oferta de Crédito é sujeita a alteração diária

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

tecnologia
São Paulo, terça-feira, 16 de janeiro de 2018

A Prover Financeira tem a melho
Taxas a par�r de
Só na Prover Financeira, garan�m

11 4489
11 94338

TAXA DE JUROS A PART

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

72
72
72
72

RUA DOM JOSE DE BARRO
METRÔ REP
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Palmeiras ultrapassa rivais e
e tira Scarpa do Fluminense

Igor garante Tricolor
nas quartas de final

O Palmeiras fechou contrato, ontem, com o meia Gustavo Scarpa. O jogador estava
no Fluminense e conseguiu,
na Justiça, a liberação para
assinar com outro clube, por
atrasos salariais. O time paulista quase contratou Scarpa
no fim do ano passado, mas
o atacante Roger Guedes se
recusou a atuar no Flu, o que
dificultou as negociações.
Com a contratação, o Verdão novamente aplica um
chapéu em seus principais
rivais. O Corinthians chegou a negociar com o atleta,
mas havia desistido de pros-

seguir com as conversas, segundo o presidente Roberto
de Andrade. No caso do São
Paulo, o meia ficou próximo
de acertar salários, mas recuou com a possibilidade de
disputar a Libertadores da
América pelo Verdão.
Para amenizar a situação
entre o jogador e o clube carioca, a diretoria do Verdão
pretende emprestar alguns
jogadores para os cariocas.
Scarpa esteve presente em
todas as rodadas do Flu no
Brasileiro do ano passado,
dando 12 assistências e marcando dois gols. (RaphaEl pozzi)

Entrave – Verdão vai emprestar
jogadores ao Flu para evitar brigas

O São Paulo assegurou,
na noite de ontem, a classificação para as quartas de
final da Copa São Paulo de
Futebol Júnior. Em Ribeirão Preto, o time da capital
paulista derrotou o Cruzeiro
pelo placar de 1 a 0, com o
gol marcado por Igor, aos 14
minutos da etapa final.
O Tricolor é o quarto time
a garantir uma vaga na próxima fase. Antes, avançaram
Santos, Internacional e Vitória, que derrotou o Londrina
por 2 a 1, também ontem, e
será o próximo adversário do
clube paulista na Copa São
(agência Estado)
Paulo.

THIAGO CALIL / AGIF / AE

são paulo

THIAGO RIBEIRO / AGIF / AE

palmeiras

Decisivo – Igor aproveitou saída
de Brazão e marcou o dele no jogo

corinthians

santos

Emerson Sheik volta ao Timão

Santos e Internacional
disputam vaga na semi

O Corinthians acertou, ontem, a volta do atacante Emerson Sheik. Com 39 anos, ele
foi um dos principais nomes
da conquista da Libertadores de 2012 e realiza exames
médicos hoje. Após sair do
Timão, atuou por Botafogo,
Flamengo e Ponte Preta.

O zagueiro Henrique,
ex-Fluminense, também deve
assinar com o Alvinegro durante esta semana. O atleta
conseguiu liberação do clube
carioca na semana passada
e vai ao CT Joaquim Grava
para acertar os últimos detalhes do seu contrato.

O meia Mateus Vital, cria
da base do Vasco, é outro jogador que está em fase final de
contratação pelo Corinthians,
que já comprou o atacante
Júnior Dutra, o volante Renê
Júnior e o lateral-esquerdo
Juninho Capixaba para esta
(RaphaEl pozzi)
temporada.

Campeão da Copa São
Paulo de Futebol Júnior pela
última vez em 2014, o Santos
deu mais um passo para acabar
com o jejum, ao vencer o Atlético-PR por 2 a 0, ontem, em
Franca, pelas oitavas de final.

Garantido nas quartas de
final, o Peixe vai ter pela frente o Internacional, que goleou a Desportiva Paraense, a
grande revelação do campeonato, por 4 a 0, na cidade de
Osvaldo Cruz.
(aE)

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

diversão
São Paulo, terça-feira, 16 de janeiro de 2018
planeta mpb
deRy nascimento
Produtor musical
http://planetampb.blogspot.com.br/

Em nossas casas,
poesias e canções
Caros leitores que amanhecem rumo ao trabalho e levam nas mãos as informações deste
periódico, é com prazer que informo que, a partir de hoje, estaremos sempre juntos às terçasfeiras com o que há de melhor em nossa música.
Foram seis anos às quartas-feiras, esperamos
chegar a esse número também às terças.
Como é gratificante acordar e poder ouvir
uma boa melodia, recheada de poesia, que enalteça a vontade de viver! O convite hoje é para
conhecer o primeiro álbum do cantor e compositor Waldir Vera, que nos presenteia com o
belo Em Casa. O álbum foi concebido por meio
do edital Estúdio Municipal de Áudio e Música
(Emam), da Secretaria de Cultura de Mogi das
Cruzes. Foi produzido pelo próprio artista e por
Paulo Henrique, o PH, e nos contempla com dez
faixas. Mogi das Cruzes é uma cidade que respira cultura e, nela, Waldir e seus amigos Paulo
Henrique, Rabicho, Aline Chiaradia, Xê Casanova, entre outros, produzem música com respeito
a quem vai ouvir na sala de suas casas.
Waldir é dono de uma voz encorpada de
sentimento, perfeita para cantar o amor, a paz e
suas vertentes. A audição começa com Folha da
Paixão (W.V.), em que a poesia de Vera é acompanhada por um arranjo feito “a seis mãos”. O
violino, assim como o canto, dialoga com o piano, vibrafone, sanfona e a percussão marcante.
Na sequência ouve-se a bela parceria com Henrique Adib, a poética O que Será, que nos imprime versos assim: “Quem sou eu pra você,
nos seus olhos de céu/ Uma estrela cadente, ou

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

um nascer de sol...”. Na terceira faixa, Waldir
apresenta o parceiro Julio Bellodi, que escreve
a letra – poema – Água Marinha.
Com um arranjo vocal que nos conduz pela
poética apresentada, o cantor desfila versos para
uma declaração livre, de amor, em O Coração
na Voz. “Guarde o sorriso melhor, pra mim/ Faz
transparecer no olhar...”. Em casa é uma verdadeira declaração de amor à vida, uma produção
rica em arranjos, harmonias, melodias e a palavra em forma de poesia, que a mídia deveria
tomar conhecimento. Vera se declara ora por
suas palavras, ora por seus parceiros poetas. A
sonoridade deste disco nos remete a imagens, a
aromas, a sabores...
A quinta faixa, Vem, mostra que o compositor de melodias rebuscadas também tem intimidade com as palavras que brotam de seu coração
na hora de dizer “te amo”. Segunda parceria no
disco com Henrique Adib, Canção pra Ver o
Mundo, nos mostra que não há o que fazer sem
o amor. “Daqui desse lugar/ O teu olhar me lembra o sol/ A iluminar meu coração”, diz o poema
da canção O Sol do Teu Olhar (Waldir Vera/ Julio Bellodi). Waldir é esse cara que canta com
emoção, compõe com o coração e não está na
lista dos melhores CDs de 2017, sabe por quê?
Sua música tem qualidade. Para encerrar essa
audição rica em detalhes poéticos sonoros, ainda
se ouve Verso, Rima ou Poema, Fonte da Canção
e São José (Waldir Vera/ Henrique Adib). Para
saber mais e comprar o CD, acesse: www.waldirvera.com.br.
Gabriel TarraGo

Sensibilidade – Vera leva amor e poesia em canções
omaR caRdoso Filho |

www.omarcardoso.com.br

23 SET.
22 OUT.

LIBRA: ideias brilhantes continuarão lhe beneficiando no trabalho. Procure
apenas se manter organizado. Se pensar melhor, você vai encontrar um jeito
inteligente de sair de uma situação difícil sem prejudicar ninguém.

23 OUT.
21 NOV.

ESCORPIÃO: aproveitando suas oportunidades para fazer novas
amizades e arquitetar novos planos para ganhar dinheiro, demonstrará
ser prático. Tudo estará bem hoje. esteja atento para uma novidade.

22 NOV.
21 dEz.

SAGITÁRIO: Você vai progredir no campo profissional e financeiro.
Toda e qualquer chance de melhorar em sua carreira, seja artística,
administrativa, cultural ou técnica, deverá ser aproveitada.

22 dEz.
20 jAN.

CAPRICÓRNIO: Conte hoje com a proteção de pessoas da família.
boas influências para revelar planos para o futuro, fazer amigos, obter
resultados positivos e práticos. Cuidado com discussões.
AQUÁRIO: busque uma compreensão mais profunda sobre o seu psiquismo
e sobre a maneira como se relaciona com as pessoas. Compreendendo
melhor a si mesmo, você poderá adquirir mais segurança emocional.

21 ABR.
20 MAI.

TOURO: Sua energia atual, aliada a sua persistência, poderá lhe proporcionar
vantagens. Se você se interessa pela vida espiritual, dedique este dia para
relaxar, ler livros esotéricos e fazer tudo que gera vibração positiva.

21 MAI.
20 jUN.

GÊMEOS: Momento positivo que vai beneficiar muito você e de modo
decisivo. Notícias agradáveis. Não dê crédito a rumores e boatos que
possam surgir. Data positiva para fazer mudanças.

21 jUN.
21 jUL.

CÂNCER: os assuntos bancários e financeiros ocupam um lugar
importante e, por isso, enfrentará situações confusas ao ter de
solucionar uma questão de grande importância.

22 jUL.
22 AGO.

LEÃO: expectativas bem-sucedidas, desejos concluídos e exaltação
profissional e social, estão previstos para você agora. Muito boa
influência também aos assuntos pessoais e as artes, de um modo geral.

21 jAN.
19 fEV.

23 AGO.
22 SET.

VIRGEM: Haverá mudanças no trabalho, devido à necessidade de
planejar melhor suas ações. Será bom que você se mantenha dentro do
que foi planejado para que não ocorram enganos.

PEIXES: Momento em que se encontrará mais ambicioso, empreendedor,
hábil e confiante em si mesmo, o que deverá levá-lo a ter lucros nos
20 fEV.
20 MAR. negócios. Muito sucesso profissional e social e prosperidade geral.

palavras cruzadas diretas

Revistas coquetel 2018
www.coquetel.com.br
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definir a estratégia jurídica
a ser adotada. Depois deste
novo impedimento, havia
expectativa de recorrer ao
Superior Tribunal de Justiça
(STJ). Para o governo, a ação
acabou sendo politizada.
O caso tem criado problemas e desgaste político para
o governo. O ideal para o
Planalto era que o PTB, partido da deputada, sugerisse

outro nome para desatar o
imbróglio judicial criado.
Temer não pensa em tomar qualquer iniciativa de
pedir substituição do nome
da deputada e está convencido de que uma nova indicação poderia desagradar
a Jefferson, que funciona
como importante articulador
político não só do PTB, mas
da base aliada. (agência estado)

Anuncie 2475-7810 / 4965-9430

CLASSIFICADOS
OFFIce BOY

EMPREGOS
Contrata
2018 ÓTIMO GANHO

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

CASTELO DE OXUM

Salas & Quartos
QUARTO MOBILIADO

SERVIÇOS

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

Sítios & Chácaras

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

Cursos
A HORA É AGORA

Conclua definitivamente o
2°grau (antigo colegial) (atual
ensino médio) ligue já F:31057716 - não perca tempo.

2018$ GANHe cAsA

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

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

GAROTAs P/VINTÃO

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

IMÓVEIS
Aluga-se
cAsA PeNHA

A/C Dep. 1dorm, coz, wc,
lav, água/luz separado R$
700,00 indep. prox. à Avenida São Miguel F: 2651-1933 /
96670-9001whats

csA VL MATILDe

A/C Dep. 1 dorm, coz, wc junto c/ lav. Água/ luz separado
R$650,00 prox. aos Correios e
Mercado Chama F: 2651-1933
/ 96670-9001whats

cÔMODOs INDV.

$300 Itaquera, incl. água e luz. F:
98102-1370 T / 99369-0616 C
/94693-1563 OI / 99940-8920 V

KIT MOBILIADA
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

Consultas c/búzios e entidades, amarração e trab. p/todos
fins. Faço o que os outros só
prometem. F: 96790-3577 Oi
/ 96438-3460 Tim

F: 2651-0701 / 95391-1212

Trago seu amor de volta c/rapidez e garantia. Não cobro consulta. F: 996070-9716 whats.

PODEROSA
UNIÃO

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

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

Se sua paixão Detetives
�a�emos�descarre�o�em��eral.
DeTeTIVe cAMARGO
Chegou
de
Conselheira Espiritual
é oa hora
Esporte,
Tra�emos�seu�amor�de�volta�s��
a gente circula com você
p��você�de��ivre�Vontade.
conquistar a sua
������anos.��onhecida�em�todo�
a
nossa
chácara no interior!
�rasil.��omprove��
Para anunciar ligue:�a�to�ap�s�resultado
Esoterismo
é
anunciar
Lotes de 1000m² a
���4112-3111
partir de
R$ 50você.
mil. A PessOA AMADA
para
������21�-4�82����
faz e desfaz trabalho para
(a vista)
Todos os casos 24 hs. F: 37821811 / 95844-7000 whats

eLeTRIcIsTA TeRc

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

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.

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

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

IMPÉRIO De eXU

IRMÃ JÚLIA

cHeGA De sOFReR

ANALIsTA ADM JR

cORReTOR IMÓVeIs

Família – Cristina Brasil e Roberto Jefferson não desistirão de indicação

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

QUARTO INDIVIDUA

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

a gente circula com você

2475-7810

Agende sua visita
através do contato

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

2475-7810

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

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

Temporada
VeNDO/ALUGO

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

Vende-se
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

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

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.
Faz forte amarração p/
amor, cura impotência
sexual, trab. sério e
100% garant.
C/ mãe Dalva que garante

seu resultado.
æ Ligue já!!
&æç
çæTIM

a gente circula com você

Para anunciar ligue:

2475-7810

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

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

VIDeNTe MÁRcIA

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

VOVÓ JOANA

Amarração p/amor, trabalhos p/
todos os fins. Pagamento após
resultado. F: 95954-4544 Tim

Ind. Profissional

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
ANUNCIOU
VENDEU!

CLASSIFICADOS

2475-7810

TRABALHISTA /AUXILIO DOENÇA
ACIDENTE / APOSENTADORIA
POR INVALIDEZ

ALIVIE

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

3223-1227
98565-1075

Informática

Relax

AssIsT. TecNIcA

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

Massagem
ANIRA MAssAGeNs

E algo + com Anl só para dot
pequeno 2771-6084

ARUMY JAPA

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

KeLLY 98818-9990

25a.Massag. peniana c/ algo +
Bem Carinhosa Mt Sta Cecilia

MARY

ANTi-STRESS
TAiLANDESA
RELAXANTE

com algo
mais!
local
discreto

5084-4919

96074-6146

MASSAGEM
CHiNESA
recupere a sua potência
com os pontos do prazer
desacelere a ejaculação
precoce método asiático
para o aumento peníano
local discreto
atendo sozinha
próx metrô
Bresser

2692-8694

PROMOÇÃO
a gente circula com você

RELAXE E

R$ 70,00 por meia hora com
algo mais 98395-1976

SEU STRESS
COM UMA TÉCNICA
ESPECIAL CORPORAL

+ DEPILAÇÃO

20% DE DESCONTO
M.S.Cecilia

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

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

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
DARA e VIVI

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

ANU
VEN NCIOU
DEU
!

A Advocacia-Geral da
União (AGU) ainda analisa
os efeitos da decisão do juiz
federal Vladimir Vitovsky
que, ontem, negou mais um
recurso do governo federal e
manteve a suspensão da posse da deputada federal Cristiane Brasil (PTB-RJ) como
ministra do Trabalho.
A avaliação, que está sendo feita pela AGU, é para

ANDRÉ DUSEK / AE

Justiça mantém suspensa nomeação do Trabalho

CLASSIFICADOS

2475-7888
2475-7810

a gente circula com você

nonnonon
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TARADA

SAFADA DA COR DO
PECADO beijo grego
de enlouquecer
oral e anal tudo
sem frescura
próx metrô
Trianon
Masp

MOÇAS P/ PRIVÊ
PENHA

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

dinheiro rápido, próximo Metrô

NiCOLE

TRAVESTi LOiRAÇA
SEiOS FARTOS
com marca de biquíni

ATENDO SOZiNHA

com vídeo

R$ 30,00
por 1 HORA

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

HOMEM /PROGRAMA

50 A. grisálio AP privê sigiloso
M. Paraíso F: 96406-2481 whats
Para anunciar
ligue:

a gente circula com você

2475-7810

ANU
VEN NCIOU
DEU
!

2295-0770 ac cartões próx
metrô República
3287-2380 95038-2826 3431-9745
FONEROTICO
CLASSIFICADOS

2475-7888
2475-7810

a gente circula com você

Contrata

PROCURA-SE
EX DEKASSEGUIS

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.

Cursos

ROB MORENO CLARO

Procuro mulheres p/ namorar
gostoso F: 94856-7514 whats

RUBY 25 ANOS

Promoção esta semana!!
Whats 96166-0479

SORAYA
COROA

Corpo lindíssimo, inic. no anl,
toda apertadinha, orl sem
frescura, ativa/passiva.

AO LADO

ESTAÇÃO GUAIANAZES

AC CARTÕES -At. a partir das 9h

2552-7897

96475-6287

SUPER PROMOÇÃO

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

VALERIA

TODA VADIA
PARA VOCÊ
VENHA ME SATISFAZER!
+ AMIGAS INSACIAVÉIS

AC. TODOS CARTÕES

MT.ARTUR ALVIM

2741-1413

VIVIANE
Seios fartos, bumbum grande.

Completa, liberal.At.sozinha
Das 10 ás 21h. Ac.cartões

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

2475-7810

a gente circula com você

Saúde

COM EXPERIÊNCIA EM EMPREENDEDORISMO
PARA PARCERIAS EM MICROEMPRESAS.
NÃO É NECESSÁRIO
EXPERIÊNCIA NA ÁREA,
OFERECEMOS TREINAMENTO,
SUPORTE FINANCEIRO
E APOIO NA GESTÃO.
PERFIL DESEJADO:
DINÂMICO, PROATIVO,
DEDICADO E RESPONSÁVEL.

(11) 98331-4161

MT.ANHANGABÁU

99553-8106whats
3425-9410

VINTAOZÃO 20 MIN

ANUNCIOU
VENDEU!

Ind. Profissional

Contrata

Relax

Para anunciar
ligue:

MORENA 25A

ANU
VEN NCIOU
DEU
!

DiANA

CLASSIFICADOS

2475-7888
2475-7810

a gente circula com você
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a gente circula com você

Saúde

2475-7810
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diversão
São Paulo, terça-feira, 16 de janeiro de 2018

DivUlgação / Tv gloBo

showbiz

O mundo da música recebeu uma notícia triste na
tarde de ontem. A vocalista
do grupo irlandês The Cranberries, Dolores O’Riordan,
morreu de forma súbita, anteontem, em Londres, aos
46 anos, conforme anuncido
pela agente Lindsey Holmes.
A cantora segundo Lindsey, em comunicado, estava
em Londres para uma sessão
de gravação.
Na página oficial da banda no Facebook, os integrantes Noel (guitarrista), Mike
(baixista) e Fergal (baterista), lamentaram o ocorrido.
“Estamos devastados pela
morte da nossa amiga Dolores. Ela era um talento extraordinário e nos sentimos
muito privilegiados por ter
feito parte da sua vida desde
1989 quando começamos os
Cranberries. O mundo perdeu um verdadeiro artista
hoje”, afirmaram.
Dolores casou-se em julho de 1994 com o manager

Ironia – Nervosa, Sophia dirá a Gael que deveria ter internado o rapaz em um hospício, como fez com Clara

o outro lado do paraíso

Gael sugere ceder guarda de
Tomaz e Sophia o repreende
Mesmo depois de Clara (Bianca Bin) ter armado
uma tremenda enrascada
para Gael (Sérgio Guizé) e o
enviado à prisão por agressão e tentativa de estupro,
o vilão, que por vezes é mocinho, vai tentar ajudar o
seu verdadeiro amor em O
Outro Lado do Paraíso. Em
conversa com Sophia (Ma-

rieta Severo), o rapaz vai
sugerir que a guarda de Tomaz (Vitor Figueiredo) seja
entregue à Clara.
Se Clara ficar com o menino, ela assume as minas
de esmeralda. “Eu não estou
ouvindo bem. Você está doido, Gael? É você quem eu deveria ter internado naquele
hospício”, dirá a vilã nervosa.

infantil

Durante a trama escrita
por Walcyr Carrasco, ao saber que Clara tinha a posse
das minas de esmeralda no
Tocantins – e não queria
explorá-las – Sophia arquitetou um plano mirabolante
para que a mocinha tivesse
um filho, passasse as terras
para o bebê e fosse declarada como louca. (Da ReDação)

DivUlgação

Vocal do Cranberries
morre repentinamente

Silêncio – Dolores O’Riordan

tinha apenas 46 anos

da banda britânica Duran
Duran, Don Burton, com
quem ficou até 2014 e teve
três filhos: Taylor, Molly
Leigh e Dakota Rain. A
banda estava na ativa desde 1993 e emplacou, entre
alguns de seus trabalhos,
os hits Zombie, Linger e
Salvation.
(Da ReDação)

bbb 18

Inventor – Rusty e seus amigos
têm solução para qualquer desafio
Serviço
Rusty Rivets: de segunda a sexta-feira, às
9h45, com horário alternativo às 15h45.
Nella, Uma Princesa Corajosa: de segunda a
sexta-feira, às 10h15, com horário alternativo às 16h15.
Bubu e as Corujinhas: de segunda a sextafeira, às 14h.

já preparou sua equipe de reportagem: a mineira Fernanda
Keulla e a manauara Vivian
Amorim, duas ex-participantes.
A primeira foi a campeã
da 13ª edição do programa e
tem 31 anos. Já Vivian, com 24
anos, foi vice-campeã do ano
passado, quando perdeu para
Emilly Araújo.
“A gente está muito feliz.
Esperamos que vocês curtam
o BBB 18”, disse Fernanda, em
vídeo postado na página oficial do GShow, da Globo. Os
participantes da nova edição
serão divulgados amanhã e o
programa vai ao ar no dia 22.
Quem quiser votar no “Paredão” terá que fazer cadastro no
(Da ReDação)
site do GShow.

DivUlgação / gshow

A TV Cultura estreou, ontem, três animações infantis:
Rusty Rivets Uma Princesa
Corajosa e Bubu e as Corujinhas. O primeiro desenho
mostra a vida de Rusty. Ele,
Ruby e Botassauro inventam
e inovam soluções para os trabalhos difíceis.
Nella é uma princesa muito corajosa. Com seus amigos
Sir Garret, Trinked e Clod, ultrapassando barreiras e se torna uma heroína diferente.
Já Bubu é a irmã mais velha
de uma família de corujinhas.
Ainda voa bem baixinho e
se esforça para melhorar. Ela
conhece vários amigos, entre
bichos engraçados e insetos
(Da ReDação)
grandões.

DivUlgação

TV Cultura estreia três
Reality terá ex-participantes em boletins
O Big Brother Brasil 18 ainnovas animações infantis da não
começou, mas a Globo

Beldades – Fernanda (à esq) e Vivian serão as repórteres desta edição

