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Bruna Lombardi
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a atuar na TV
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Rumo ao bi – Fábio Carille confia
na força do Corinthians no torneio
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Venda Proibida
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+0,41%
(R$ 3,22)
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Distribuição Gratuita nas Estações do Metrô
+0,36%
(R$ 3,95)

+0,1%
79.831

OMS faz alerta e
pânico por febre
amarela aumenta
A Organização Mundial da Saúde (OMS) definiu que o Estado de São Paulo é
área de risco para contração da febre amarela. Com isso, turistas que vierem
para cá devem obrigatoriamente se vacinar para se protegerem Pág. 4
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Paulistão começa
hoje com jogo de
finalistas

7%

R$ 954
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Acolhida – Papa recebeu presente
ao desembarcar na capital chilena

Papa Francisco é
alvo de protestos
no Chile
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Proteção – Equipe da GRU Airport
ajudou a apagar as chamas

Incêndio perto do
aeroporto destrói
66 carros
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Pulso firme – Temer corria risco
de ser acionado se não atuasse
Hospital das Clínicas – Centenas de pessoas se amontoaram em fila, ontem, à espera de vacinação

Conexão Saúde

Remédios falsificados movimentam US$ 30,5 bi
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Principais alvos são os medicamentos para tratamento da disfunção erétil e os de alto custo

Temer afasta
quatro diretores
da Caixa
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A culpa pode ser do prefeito
regional, não apenas do prefeito
É bem provável que os moradores da Casa Verde, na Zona
Norte, nunca tenham ouvido falar de Mauro José Lourenço; que
os do Ipiranga, na Zona Sul, desconheçam quem é Amândio Martins; ou que os da Lapa, na Zona Oeste, não saibam quem é Carlos
Fernandes e que, no outro extremo, na Zona Leste, os da Mooca
ignorem a figura de Paulo Sérgio Criscuolo. No entanto, eles têm
um papel dos mais relevantes para a cidade que, talvez em grau
de importância, fique só abaixo do prefeito João Doria. Afinal, são
prefeitos regionais, que têm o poder de dar cabo de boa parte dos
problemas que a população reclama no seu dia a dia, mas que
culpam apenas o chefe do Executivo pela sua existência ou pela
falta de solução.
A transformação das antiOs 32 prefeitos regionais gas subprefeituras (criadas em
2002) em prefeituras regionais
têm suas obrigações e
foi uma promessa de campamerecem ser cobrados
nha do atual prefeito. Mais do
para que as
que um jogo de palavras, foi
executem bem
uma tentativa de intensificar a
descentralização da gestão pública municipal, que começou em 1973, com o advento das antigas Administrações Regionais, durante o mandato de José Carlos
de Figueiredo Ferraz. Hoje, a cada um destes 32 gestores foi dada
a missão de zelar pelo seu espaço, que, em última instância, se
transformou em uma minicidade dentro da maior metrópole da
América Latina. Cabe a eles receber e resolver os problemas que
afligem os moradores, como a manutenção das ruas e da rede de
drenagem, a limpeza urbana, além de outras questões.
E os desafios não são pequenos. Daí precisarem de orçamentos
adequados para que não fiquem, como fez Paulo Cahim, ex-prefeito regional da Casa Verde/Cachoeirinha, reclamando publicamente da falta de recursos. Também deve-se trabalhar a questão
do desequilíbrio orçamentário, que faz com que regiões mais carentes recebam menos verbas do que outras com melhor estrutura.
Por fim, pessoas tão importantes para a cidade não podem passar
despercebidas por sua população. Eles têm suas responsabilidades e merecem ser cobrados e pressionados para que respondam
devidamente por elas. Para isso, não podem ser anônimos.

Caro leitor, envie sua foto para esta seção:

Envie sua foto com a temática “CENÁRIOS PAULISTANOS – SP 464 ANOS”.
As melhores serão publicadas nesta seção, do dia 15 até o 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.
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Radical – Dupla faz slackline no túnel José Roberto Fanganiello Melhem, perto da Avenida Paulista

Ponto
de Vista
Célia leão
Deputada estadual – PSDB – SP
Facebook: www.facebook.com/
deputada.celialeao.
e-mail: celialeao@celialeao.com.br

Enfrentar,
combater e vencer
O ano começa acenando com
boas perspectivas para a população
brasileira, principalmente na área
econômica, com previsão de crescimento do PIB nacional e, com ele, a
criação de novos empregos, geração
de renda e a reconquista da dignidade do trabalhador. Estamos saindo da estagnação econômica para

Crise se enfrenta com trabalho,
trabalho e mais trabalho. Essa é
a vocação dos paulistanos
retomar, de uma vez por todas, o
caminho do desenvolvimento que
todos queremos e precisamos.
Nos últimos anos, vivenciamos
uma das nossas maiores crises, tanto econômica quanto social e política. Uma situação que revelou a
nossa fragilidade em diversas áreas,
e que fazemos agora questão de deixar para trás, em definitivo.
Em São Paulo, as turbulências
econômicas foram enfrentadas

com gestão eficiente e austeridade,
o que permitiu que sentíssemos em
menor escala as dificuldades pelas
quais nosso País enfrentou.
Crise se enfrenta com trabalho,
trabalho e mais trabalho. E São
Paulo e sua gente têm vocação para
isso, desde sempre. Este ano será
um ano particularmente especial
para todos nós. Teremos a realização das eleições gerais, onde iremos
escolher, democraticamente, os
nossos representantes nos poderes
legislativo e executivos estaduais,
além dos representantes federais
e o próximo brasileiro a ocupar a
Presidência da República.
Trata-se de uma grande missão em nossas mãos, de escolher
o melhor para o nosso Brasil. O
futuro depende das nossas ações
hoje, de consciência e do ato de
cidadania de cada um de nós. O
falecido governador de São Paulo,
Mário Covas, que foi meu amigo
particular, meu mestre inspirador
na vida pública, sempre usava
uma máxima que carrego comigo
até hoje. Dizia ele que “diante da
adversidade, só há três atitudes
possíveis: enfrentar, combater e
vencer”. E é exatamente isso que
temos feito ao longo dos anos. Enfrentando, combatendo e vencendo todos os obstáculos, tanto na
vida pessoal quanto na pública,
superando as dificuldades, conciliando as diferenças, em busca
de uma vida melhor para o povo
paulista e para o Brasil.

aNote
n A banda Jukie

Box , que tem um
repertório variado com
as melhores músicas
dos grandes nomes
de diversos estilos, se
apresenta na sextafeira, 19, no Bourbon
Street, na Rua dos
Chanés, 127, Moema,
com ingresso a R$ 75
(www.ingressorapido.
com.br). Conheça
mais acessando www.
junkiebox.com.br.
n O curso “Gramática

para preparadores e
revisores de texto”
terá nova edição
on-line. As dez aulas
semanais com Ibraíma
Dafonte Tavares
acontecem de 23 de
janeiro a 3 de abril. As
inscrições podem ser
feitas até o dia 23. O
curso custa R$ 410.
Mais informações:
http://editoraunesp.
com.br.
n A Hamburgada

do Bem, projeto que
atende crianças
carentes com entrega
de lanches e outras
atividades, realiza
sua primeira edição
de 2018, no sábado,
20, e atenderá a
comunidade de
Heliópolis, na Capital.
Os voluntários
precisam contribuir
com R$ 36 no dia
da inscrição. Mais
detalhes no site www.
hamburgadadobem.
com.br.
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São Bernardo – Paulistas têm enfrentado filas constantes em busca da vacina contra o vírus da febre amarela; Espera chega a ultrapassar quatro horas

nar tenho que garantir minha
vaga às quatro da manhã”, disse Rosineide Torres, 48, diarista. Ela estava acompanhada da
filha de nove anos, que também não foi vacinada ainda.
Na Capital, mais de 1,5
milhão de pessoas estão vacinadas. Ao menos 200 mil
procuraram os postos só na
semana passada. Com uma
população superior a 12 milhões de habitantes, significa
dizer que, a cada grupo de
oito, um morador, já se protegeu contra a doença. (euRico

Alckmin decide
antecipar campanha

LuCAS dANtAS

A Organização Mundial
da Saúde (OMS) declarou, ontem, que todo o Estado de São
Paulo é uma área de risco para
a febre amarela e qualquer turista deve ser vacinado antes
de entrar na região. Se os visitantes já estão preocupados,
a situação de quem mora nas
cidades paulistas já alcança
níveis de pânico, com longas
filas formadas em Unidades
Básicas de Saúde (UBS), que
ultrapassam quatro horas de
espera, ou em qualquer outro
ponto de vacinação, seja embaixo de sol ou de chuva.
Com 21 mortes registradas desde o início de 2017 até
agora, a demanda em alguns
municípios, como Guarulhos,
cresceu cinco vezes. A Prefeitura da cidade alega que já
cumpriu a meta de vacinação
dos bairros com maior perigo de contaminação e mais
de 430 mil habitantes já estão protegidos, o equivalente
a praticamente um terço da
população guarulhense. Desde anteontem, a gestão local
tem distribuído senhas e reduzido o número de vacinas
aplicadas ao dia. Com o novo
critério, alguns cidadãos não
conseguem chegar a tempo e
continuam desprotegidos.
“Eu estou preocupada.
Quando eu cheguei as senhas
já tinham acabado e a moça
falou que se eu quiser me vaci-

MARCELO GONCALVES / SIGMAPRESS / AE

OMS declara Estado de SP como área de risco

Requisito – Em Guarulhos, alguns locais vacinam apenas quem vai viajar

cRuz e RaPhael Pozzi)

A campanha de vacinação
da febre amarela, com doses
fracionadas – com imunidade
de oito anos –foi antecipada,
ontem, pelo governador Geraldo Alckmin (PSDB) e terá
início no dia 29 deste mês. A
meta é imunizar 7 milhões de
pessoas em 54 cidades. O governador solicitou mais 1 milhão de vacinas ao Ministério
da Saúde e 500 mil foram en(RP)
tregues ontem.

Pânico nas ruas – povo quer vacina
FOtOS: LuCAS dANtAS

Antônio Lopes, 74, aposentado

Bruno Alves, 29, comprador

Fabiana Bezerra, 35, administradora Helena Gomes, 62, aposentada

Marisa Barbosa, 43, contadora

Silvana Machado, 45, inativa

“Tive que passar no médico para fazer avaliação.
Ele falou para mim que,
se o mosquito picar, o
risco de morte é sério.”

“Moro próximo ao Parque
Estadual da Cantareira,
onde o risco é maior.
Preciso tomar o mais
rápido possível.”

“Eu acredito que o risco é
sério. Eu conhecia pouco
a doença, nunca tinha
tomado a vacina. Vou ver
se tomo amanhã.”

“Eu já tomei a vacina
porque trabalho em hospital, mas preciso vacinar
meus filhos de 4 e 6 anos
e estou preocupada.”

“Quando fui tomar a
vacina já havia acabado.
Vou tentar me informar
quais postos estão vacinando na cidade.”

“Falta transporte para a
gente conseguir chegar
cedo e tomar a vacina. Eu
tenho diabete, ficar no sol,
na fila, acaba comigo.”

São Paulo, quarta-feira, 17 de janeiro de 2018

5

cidade
São Paulo, quarta-feira, 17 de janeiro de 2018

Um incêndio de grandes
proporções, na manhã de ontem, danificou 66 carros em
um pátio da locadora de veículos Unidas. O local fica nas
proximidades do Aeroporto
Internacional de São Paulo/
Guarulhos. O fogo teria começado por conta de uma falha
em um gerador de energia.
O equipamento explodiu e o
combustível se alastrou, causando grande estrago.
A Rodovia Hélio Smidt ficou congestionada. De acordo
com o Corpo de Bombeiros,
14 viaturas foram ao local,

Falha em gerador
teria causado
explosão e incêndio
em locadora

lucas dantas

Incêndio destrói 66 veículos
de locadora no aeroporto

Prejuízo – Fogo se alastrou e atingiu 66 veículos da empresa Unidas

além de três caminhões da
GRU Airport, concessionária
do aeroporto.
O agente de locação Tiago
Costa, 27, estava na empresa
ao lado quando as explosões
começaram. “Deu bastante
medo, porque o fogo era grande e a fumaça começou a nos
incomodar”, disse. O motorista

da Uber, Rodrigo Capote Arrighi, disse que ouviu uma grande explosão. “Pensei até que algum avião tinha caído”, disse.
A movimentação do aeroporto não foi interrompida. Uma área de 120 metros
quadrados foi danificada pelo
fogo. Os funcionários fugiram
(RaPhael Pozzi)
com medo.

pauta do leitor

Calçada com mato alto
incomoda pedestres
O aposentado Manoel Alves da Silva, 70, que mora nas
proximidades da Estação Tucuruvi (Linha Azul) do Metrô,
tem em suas caminhadas matinais diárias uma atividade
relaxante. Só que, ultimamente, passear pela Avenida Doutor Antônio Maria Laet tem
sido mais estressante do que a
correria do cotidiano.
“O mato está tomando conta de certas partes da calçada.
Está praticamente intransitável”, reclamou Silva. “Isso
fica nas barbas da Prefeitura
Regional Tucuruvi. Eles têm
que passar por aqui para ir trabalhar”, disse. Ele afirmou que
se sente desrespeitado quando
passa pelo local. “Eu fico envergonhado. É um abandono
total”, concluiu. Em março do
ano passado, a equipe da Jaçanã/Tremembé, cujo o titular é

lucas dantas
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Descaso – Mato cresce e toma
parte de calçada no Tucuruvi

Alexandre Baptista Pires, diz
ter limpado as margens do
Córrego do Horto. O local fica
a 5,4 quilômetros do ponto que
gerou a reclamação de Silva. A
Secretaria das Prefeituras Regionais afirmou que está programada uma ação de zeladoria
(RP)
no local em fevereiro.

São Paulo, quarta-feira, 17 de janeiro de 2018
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Após recomendação do
Banco Central (BC) e do alerta
do Ministério Público Federal
(MPF) sobre uma possível punição, o presidente Michel Temer determinou ao ministro
da Fazenda, Henrique Meirelles, e ao presidente da Caixa,
Gilberto Occhi, que afastem,
por 15 dias, quatro vice-presidentes do banco que estão sendo investigados por corrupção.
Depois da ordem do presidente, a Caixa informou que vai
afastar os executivos para que
eles possam “apresentar ampla
defesa das acusações”.

Vice-presidentes
são investigados
por corrupção e
outros crimes

Serão afastados os vice-presidentes Antônio Carlos Ferreira (Corporativo), Deusdina dos
Reis Pereira (Fundos de Governo e Loterias), José Henrique
Marques da Cruz (Clientes, Negócios e Transformação Digital)
e Roberto Derziê de Sant’Anna
(Governo). Eles são acusados
de vazamento de informações
privilegiadas para políticos sobre o andamento de pedidos
de empréstimos e também de
negociar cargo em uma estatal como moeda de troca para
liberação de crédito.
Apesar do afastamento ser
temporário, a decisão de Temer significa uma derrota do
Governo, que vinha travando
uma queda de braço com os
procuradores da força-tarefa
Greenfield. Em dezembro, os
procuradores recomendaram o
afastamento dos 12 vice-presidentes do banco. (aGÊNCIa eSTaDO)

MaRcos coRRêa / PR

Temer afasta quatro vices
da Caixa após alerta do BC

Sem saída – Temer iria se expor se
decidisse manter os quatro vices

Desembargador nega
ouvir Lula novamente
O desembargador João
Pedro Gebran Neto, do Tribunal Regional Federal da
4a Região (TRF-4), negou
pedido do ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva para que
ele seja ouvido novamente
antes de seu julgamento pela
Corte de apelação da Operação Lava Jato. A condenação
de nove anos e seis meses por
corrupção e lavagem de dinheiro, imposta pelo juiz federal Sergio Moro, em julho do
ano passado, no caso do triplex
do Guarujá será avaliada pelo
TRF-4, no próximo dia 24.
Gebran Neto é um dos
três desembargadores que
vai julgar Lula no dia 24
de janeiro. Além de Gebran
Neto, Leandro Paulsen e Victor Luis dos Santos Laus, da
Oitava Turma da Corte, vão
decidir se mantêm a condenação ou se reformam a sentença imposta por Moro.

Rovena Rosa / aBR
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Insistente – Lula quer argumentar
para evitar condenação no TRF-4

A defesa do petista alegou que seu interrogatório
por Moro, no dia 10 de maio
de 2017, “foi totalmente viciado”. Os advogados sustentaram que Moro “dirigiu
a ele [Lula] perguntas estra(ae)
nhas ao processo”.

Apesar de denúncia,
Capez mantém mandato
O desembargador Sérgio
Rui, relator da Operação Alba
Branca no Tribunal de Justiça
de São Paulo (TJ-SP), negou
suspender o mandato do deputado estadual Fernando Capez (PSDB) e também afastá-lo
de suas funções de procurador
do Ministério Público. As duas
medidas haviam sido requeridas, anteontem, pelo procurador-geral de Justiça, Gianpaolo
Smanio, que denunciou criminalmente o tucano por corrupção passiva e lavagem de
dinheiro por suposta ligação
com a Máfia da Merenda.
Ao negar a solicitação de
Smanio, o desembargador afirmou que a representação criminal da Alba Branca chegou
ao tribunal em 5 de fevereiro
de 2016. “Portanto, faz pouco
menos de dois anos e, somente
agora, pretende-se admitir que
a periculosidade do acusado,
que permanecia em estado

latente, rendeu consequências
apocalípticas”, afirmou.
A acusação do Ministério
Público de São Paulo atinge
outros oito investigados, entre
eles o ex-chefe de gabinete da
Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, Fernando
Padula. Os denunciados negam as acusações do Ministério Público. Os valores pagos
a título de propina e comissões a Capez e seus aliados,
segundo Smanio, alcançaram
R$ 1.139.928,50. O criminalista
Alberto Zacharias Toron, que
defende Capez, afirmou que
seu cliente é inocente.
(ae)

Capez é acusado
de ter se
beneficiado da
Máfia da Merenda

São Paulo, quarta-feira, 17 de janeiro de 2018
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Medicamentos falsificados: como fugir desta cilada?
divulgação

Mercado global – Nem mesmo os norte-americanos e europeus estão imunes à falsificação de remédios, principalmente os de alto custo e voltados ao tratamento da disfunção erétil

Prática ilegal
movimenta US$ 30,5
bi em todo o mundo e
representa prejuízo
financeiro e para
a saúde do paciente

No Brasil, os medicamentos falsificados costumam ser comprados em locais como farmácias,
postos de combustíveis, feiras
ambulantes e pela Internet, chegando a representar 19% do
mercado. Segundo a Anvisa, os
mais visados são os indicados
para tratamento da disfunção
erétil, além dos que possuem
alto valor agregado. Nessa linha
estão os antineoplásicos, indicados para tratamento do câncer.
“Para identificar um medicamento falso, a primeira medida
a ser tomada é verificar se a

caixa do produto contém a área
que pode ser raspada, relevando
o nome do laboratório produtor
e a palavra “qualidade”, local
chamado de “raspadinha”. Em
seguida, é necessário verificar
dados como data de fabricação,
validade e número do lote. Estes
devem estar impressos na caixa
do medicamento e no frasco ou
cartela de comprimido”, explicam
os farmacêuticos Thaís Pereira e
Adriano Ribeiro, da Extrafarma.
Outra medida importante, aconselhada pela Anvisa, é constatar
se a embalagem possui telefone

Dicas de reconhecimento do
medicamento original

de contato do Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) e,
visualmente, averiguar o aspecto
do produto e da embalagem.
Segundo os farmacêuticos, é importante se atentar às dicas para
evitar a compra de medicamentos falsos, que significa prejuízo
para o bolso e, principalmente,
para a saúde. No caso da compra em estabelecimento físico,
os consumidores devem dar
preferência às farmácias conhecidas e reconhecidas pela idoneidade; escutar a orientação de
um profissional de saúde de sua

Número de registro do medicamento no Ministério da Saúde (MS seguido de 13 dígitos)

confiança; e, caso entre em um
novo local, verificar se possui alvará da Vigilância e presença de
um farmacêutico responsável. “O
consumidor pode também acessar o site da Anvisa para conferir quais são os medicamentos
originais existentes. Além disso,
caso adquira algum produtos
que apresente suspeita de falsificação, é importante fazer uma
denúncia”, sinalizam Pereira e
Ribeiro. Isso pode ser feito nos
canais de comunicação da Anvisa (anvis@tende) ou no telefone
(PM)
0800-6429782.

...............

Depois de ir ao médico,
realizar os exames solicitados e ter acesso ao diagnóstico, é hora de partir para o
tratamento. Com a receita
em mãos, milhares de consumidores vão atrás dos medicamentos necessários. O
problema é que, nem sempre,
o remédio que deveria curar
o paciente vai, realmente,
cumprir o seu papel. Isso
porque, muitos consumidores do mundo inteiro acabam, sem saber, adquirindo
medicamentos falsificados,
negócio que movimenta mais
de US$ 30,5 bilhões, se forem
levados em consideração só os
países em desenvolvimento.
Apesar de a África ser ainda o local que concentra grande parte dessa falsificação
(42%), de acordo com a Organização Mundial da Saúde, os
continentes Americano e Europeu não estão imunes a esta
questão. Apesar de menor, o
indicador (21%) mostra que o
problema é global e deve ser
(PATRICIA MORGADO)
combatido.

Internet representou um novo tempo para o comércio de remédios falsificados

conexão
saúde
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dR. AntOniO PedRO Auge

n Ouço muito falar de HPV, mas
confesso que não sei muito sobre
o assunto. Se eu fizer um teste, e
for positivo para HPV, o que isso
significaria para mim?
Marcia Medina, 23 anos
Bibliotecária
Caso a pesquisa resulte positiva,
isso significa que você é portadora
do papilomavírus humano (HPV).
Existem centenas de subtipos de
HPV e é fundamental identificá-los, porque podem ser de baixo
e alto risco de malignidade. Normalmente, os que causam lesões
aparentes – como verrugas genitais – são de baixo potencial. Mas
a análise do genótipo é importante para afastar a associação
com outros de alto risco. Esses
últimos causam lesões inaparentes no colo uterino, vagina e vulva, que podem persistir e evoluir
para lesões pré-malignas, conhe-

Não fique em dúvida!
Envie sua pergunta
para esta coluna.

Divulgação

é tocoginecologista e professor
adjunto da Santa Casa de São Paulo
e-mail: pedroauge@metronews.com.br

Medo – HPV pode ter alto risco de
malignidade; busque um médico
cidas como neoplasias intraepiteliais ou simplesmente NIC. Convém procurar um ginecologista
e alguns exames podem ajudá-la
nesses esclarecimentos. Oportunamente você pode também solicitar a vacina contra o HPV.

ConeCtado

Antirretrovirais podem
previnir infecção por HIV
Estudo inédito realizado
em cinco cidades mostra que
o uso de antirretrovirais para
prevenir o HIV foi eficaz em
100% dos casos. O trabalho
acompanhou 526 voluntários
que passaram a usar o medicamento como estratégia de
prevenção. No período avaliado, nenhuma das pessoas que
usava o medicamento contraiu
o HIV. “Três infecções foram
identificadas, mas entre pessoas que esperavam para iniciar o

uso da Prep (terapia pré-exposição)”, disse o coordenador do trabalho, Alexandre
Grangeiro, da Universidade
de São Paulo (USP). Para ele,
o resultado confirma a importância da estratégia e reforça a
necessidade de implementação
no Sistema Único de Saúde.
Batizado de “Combina!”, o
estudo foi financiado pelo Departamento de DST/Aids do
Ministério da Saúde, CNPq e
(AgênCiA eStAdO)
Unesco.

Divulgação

conexãomulher
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Indicação – Prep é focada em
pessoas com maior risco de infecção

atrofia vaginal pode ser combatida com laser
As mulheres podem sofrer
sintomas como ondas de calor
e atrofia gradual de todos os órgãos que depende do estrogênio, como pele, órgão sexual,

bexiga e uretra. A Dra. Marisa
Patriarca, chefe do setor de climatério do Hospital do Servidor Público Estadual, explica
que os sintomas dependem

de cada organismo. “A atrofia
vaginal acomete 50% das mulheres na pós-menopausa.” Ela
diz que o laser é o tratamento
mais moderno. (RAPhAel POzzi)

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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Vale Saber...

O cardiologista e presidente da Sociedade de Cardiologia
do Estado de São Paulo (Socesp), Dr. Jose Francisco Kerr
Saraiva, explicou que, por ser
a febre amarela uma doença
infecciosa, ela pode atingir
o aparelho circulatório e, em
consequência, o coração. “Ela
aparece em forma de arritmia.
Um indivíduo que seja idoso e

já tenha tido algum problema,
uma cirurgia, por exemplo,
pode piorar bastante seu quadro clínico”, explicou.
Além do coração, a febre
amarela atinge os rins e o fígado. Os infectados podem
ter dores nas costas e nos
músculos, calafrios, fadiga
e mal-estar, além de náuseas
e dor de cabeça. (RaPhael Pozzi)

divulgação

Medo do momento, febre amarela
pode atingir até mesmo o coração

Risco – Febre amarela é muito
perigosa para os idosos

Medicina nuclear combate o
câncer de colo de útero
Terceiro tipo de câncer que
mais mata no mundo, segundo
o Instituto Nacional de Câncer
(Inca), o câncer de colo de útero é mais frequente na população feminina, com 16 mil novos casos por ano e a medicina
nuclear (método não invasivo
e de baixo custo) pode ser uma
das principais maneiras de
prevenção.
Também conhecido como
cervical, este tipo de câncer
é causado pela incidência de
HPV. A prevenção está relacio-

nada à diminuição do risco de
contágio pelo HPV, com a vacina e o uso de preservativos,
além de fatores de risco como
tabagismo e uso prologado de
pílulas anticoncepcionais. A
medicina consegue identificar
a localização exata do tumor
e permite determinar o melhor
tratamento: quimioterapia, radioterapia ou cirurgia. O exame utilizado para o diagnóstico é a Tomografia por Emissão
de Pósitrons e Tomografia
(RP)
Computadorizada.

oMS afirma que o tabaco pode
matar 1 bi de pessoas no século
Responsável pela morte
de uma em cada dez pessoas
no mundo, o tabagismo pode
ser a causa da morte de 1 bilhão de pessoas em todo o
planeta neste século, segundo relatório da Organização
Mundial de Saúde (OMS).
Somente no Brasil mais de
156 mil mortes foram registradas por causa deste vício.
O Instituto Nacional de
Câncer (Inca) divulgou da-

dos inéditos sobre o custo
econômico e de saúde relacionado ao tabaco, no qual
demonstra que o Brasil registrou 478 mil infartos e
internações devido a doenças cardíacas, e 378 mil
doenças pulmonares provocadas pelo cigarro. Na economia brasileira, estima-se
que o tabaco gere uma perda
econômica que gira em tor(RP)
no dos R$ 56 bilhões.
divulgação

Vício – Tabagismo mata uma em cada dez pessoas no mundo, diz OMS

São Paulo, quarta-feira, 17 de janeiro de 2018

O papa Francisco pediu,
ontem, respeito aos “direitos”
e à “cultura” dos povos nativos em seu primeiro discurso
diante da presidente do Chile,
Michelle Bachelet, que o recebeu no Palácio de la Moneda.
“É preciso ouvir (...) os
povos nativos, frequentemente esquecidos e cujos
direitos precisam ser atendidos e sua cultura preservada, para que não se
perca parte da identidade e
riqueza desta nação”, disse
o papa, que se reunirá com
representantes do povo mapuche, hoje, durante a visita
a Temuco, no Sul do País.
O pontífice, que chegou
na noite de segunda-feira
ao Chile em sua sexta visita
à América Latina – na qual
também passará pelo Peru –,
lembrou que a defesa do meio

PEDRO KIRILOS / FRAMEPHOTO / AE

Papa Francisco
pede respeito aos
povos nativos

Pela paz – Francisco é alvo de
protestos por posições da Igreja

ambiente e dos povos nativos
pode ser uma grande contribuição para o País. “Com eles
podemos aprender que não
há um verdadeiro desenvolvimento em um povo que dá
as costas para a terra e para
tudo e todos que a rodeiam”,
(AGÊNCIA ESTADO)
afirmou.

O conselheiro especial Robert S. Mueller intimou, na
semana passada, o ex-estrategista-chefe da Casa Branca, Steve Bannon, a depor
no grande júri que investiga
a suposta interferência da
Rússia nas eleições dos EUA,
em 2016. O relato, atribuído
a uma pessoa próxima do
assunto, foi publicado pelo
jornal New York Times.
De acordo com o NYT, a
intimação de Bannon pode
ser uma estratégia de negociação de Mueller, que
declinou de fazer qualquer
comentário sobre a reportagem. “O conselheiro pode
permitir que Bannon renuncie à aparição no grande júri
caso ele concorde em colaborar com os investigadores
em um ambiente menos formal que Washington”, diz a
reportagem.
Caso se confirme, esta será
a primeira vez que alguém

EVAN VUCCI / ASSOCIATED PRESS / AE

Estrategista de Trump
é convocado a depor

Alvo – Campanha de Trump pode
ter sido favorecida pela Rússia

que fez parte do círculo íntimo de Trump vai ser convocado a depor perante Mueller.
Bannon deve testemunhar a portas fechadas diante do Comitê de Inteligência
da Câmara, que também
está investigando a intromissão da Rússia nas eleições de
2016 e os laços entre a campanha de Trump e autorida(AE)
des de Moscou.
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DANIEL VORLEY / AGIF / AE

Corinthians
Tricolor estreia
reedita final do com reservas
no estadual
ano passado

Pelas beiradas – Desfalcado pelas vendas de Jô e Arana, Timão fez último treino, ontem, antes da estreia

Paulistão começa com mais
espaço para jovens atletas
Começa hoje mais uma
edição do Campeonato Paulista com novidades, um calendário mais apertado por causa
da Copa do Mundo, e rivais
em busca de objetivos bem
distintos. O torneio deste ano
deve dar mais espaço para os
jovens, com a criação de uma

Timão, Verdão
e Peixe devem
priorizar a
Libertadores

lista ilimitada para atletas
oriundos das divisões de base.
Além disso, alguns times deverão utilizar a competição
como espécie de treinamento
para objetivos maiores.
A exceção deve ser o São
Paulo. Sem um título estadual desde 2005, o maior
jejum dentre os grandes do
Estado, a equipe comandada
por Dorival Júnior vai disputar a Copa Sul-Americana e
a Copa do Brasil, mas o estadual deverá ser encarado
com maior seriedade.
Em relação ao time de
2017, chegaram o goleiro

Jean (Bahia), o zagueiro Anderson Martins (Vasco) e o
meia-atacante Diego Souza
(Sport). Por outro lado, Dorival perdeu Hernanes e Lucas Pratto, dois de seus principais jogadores.
Já Corinthians, Palmeiras
e Santos vão disputar a Copa
Libertadores em meio ao Estadual. Como de praxe, o torneio
regional deve ser colocado de
lado em algum momento. O
campeão paulista receberá da
Federação Paulista de Futebol
R$ 5 milhões, valor que também não chega a animar os
(aGÊNCIa eSTaDO)
clubes.

A temporada 2018 começa oficialmente para o Corinthians hoje. Após participar
da disputa da Florida Cup,
como torneio preparatório, o
time de Fábio Carille recebe a
Ponte Preta, às 21h45, no estádio do Pacaembu, em jogo que
marcará o início do Campeonato Paulista. Alguns jogos
serão realizado antes, mas a
Federação Paulista de Futebol
definiu que a partida entre o
campeão e vice do ano passado será a que representará o
início oficial do torneio. (ae)

Sem conquistar um título
desde a Copa Sul-Americana
de 2012 e após fazer o pior
Campeonato Brasileiro de sua
história, o São Paulo tenta se
reconstruir para a temporada
de 2018 para voltar a ser uma
equipe vitoriosa. A estreia no
Campeonato Paulista será contra o São Bento, fora de casa,
às 19h30. O São Paulo vai iniciar o torneio com um time
bem diferente do considerado
titular para a temporada. O
técnico Dorival Júnior aposta
nos reservas na estreia.
(ae)

corinthians

são bento

Cássio, Fagner, Balbuena, Pedro Henrique e Guilherme Romão; Gabriel, Romero, Rodriguinho,
Jadson e Clayson; Kazim. Técnico: Fábio Carille

Rodrigo Viana; Régis, Luizão, João Paulo e Marcelo Cordeiro; Fábio Bahia, Maicon Souza, Celsinho e Everaldo; Anderson Cavalo e Lúcio Flávio.
Técnico: Paulo Roberto Santos.

ponte preta

são paulo

Ivan; Emerson, Wesley Matos, Luan Peres e Jeferson; Mendoza, Marquinhos, Léo Artur e Tiago
Real; Silvinho e Yuri. Técnico: Eduardo Baptista.

Sidão; Bruno, Rony, Aderllan e Reinaldo; Pedro
Augusto, Paulo Henrique e Araruna; Júnior Tavares, Bissoli e Maicosuel. Técnico: Dorival Junior.

ÁRBITRO: Raphael Claus (Fifa). HORÁRIO: 21h45.
LOCAL: Estádio do Pacaembu, em São Paulo.

ÁRBITRO: Flávio Rodrigues de Souza. HORÁRIO:
19h30. LOCAL: Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba.

Peixe começa
temporada
com dúvidas

Verdão avança
e Timão cai na
Copa São Paulo

Com cara nova no banco
de reservas, além de baixas no
seu elenco principal e poucas
novidades dentro de campo,
o Santos inicia hoje, às 19h30,
a sua participação no Campeonato Paulista diante do Linense, no Estádio Gilberto Lopes,
tentando superar a desconfiança que marca o começo da
temporada do clube. O principal foco da atenção no Santos nesse momento é o técnico
(ae)
Jair Ventura.

O Corinthians está eliminado da Copa São Paulo
de Futebol Júnior. Os atuais
campeões perderam para
o Avaí por 2 a 0, ontem, na
Arena da Fonte Luminosa,
em Araraquara, pelas oitavas de final de competição.
Além da eliminação, o
resultado pôs fim a um tabu
que já durava quatro anos.
A última derrota do Corinthians na Copa São Paulo foi
na final de 2014, quando o
Santos foi campeão com vitória por 2 a 1.
Já o Palmeiras carimbou
a vaga nas quartas da Copinha com uma vitória por 2
a 0 sobre o Vasco, no estádio
Joaquinzão, em Taubaté. Os
gols foram marcados pelo
lateral Luan e pelo artilheiro
Fernando, que chegou ao seu
quinto na competição. (ae)

linense
Victor Golas; Reginaldo, Leandro Silva, Adalberto
e Eduardo; Bileu, Marcão e Danielzinho; Murilo
(Thiago Humberto), Kauê e Berguinho. Técnico:
Moacir Junior.

santos
Vanderlei; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, David
Braz e Romário; Alison, Renato e Vecchio; Bruno
Henrique, Copete e Rodrigão. Técnico: Jair Ventura.
ÁRBITRO: Luiz Flavio de Oliveira (Fifa). HORÁRIO: 19h30. LOCAL: Estádio Gilberto Siqueira
Lopes, em Lins.

São Paulo, quarta-feira, 17 de janeiro de 2018

15

16

fora
dos trilhos
São Paulo, quarta-feira, 17 de janeiro de 2018

DivulGação / Globo

deus salve o rei

Amália vai descobrir
identidade de Afonso

BBB 18

BBB revela participantes
durante intervalos hoje
Nesta quarta, a partir dos
intervalos do Vídeo Show, o Big
Brother Brasil 18 começa a revelar os seus participantes. Eles
estão confinados desde sábado,
13, e, de acordo com o diretor
Boninho, um já teria desistido
da disputa por não aguentar
a pressão psicológica. Não há
confirmação sobre quantos brothers vão entrar no jogo.
Desde a 1ª edição do programa, 253 pessoas passaram

pela casa. O sistema de votação para esse ano foi reformulado e, agora, quem quiser
participar terá que realizar
um cadastro gratuito no site
do GShow e poderá votar
quantas vezes quiser.
Anteontem, as apresentadoras e ex-participantes
Fernanda Keulla e Vivian
Amorim receberam Vanessa
Mesquita (vencedora do BBB
14), Maria Melilo (ganhadora

do BBB 11), Dicésar (BBB 10),
Daniel Manzieri (BBB 16) e
André Gabeh e Vanessa Pascale, da primeira edição. Destaque, Dicésar revelou que voltaria para o confinamento.
A estreia do BBB 18 está
marcada para o dia 22 de
janeiro, depois da novela O
Outro Lado do Paraíso. O
apresentador Tiago Leifert
continua à frente do reality
(Da ReDação)
este ano.

Após receber a notícia de
que não existe nenhum ferreiro com nome de Afonso em
Montemor, a mocinha Amália
(Marina Ruy Barbosa) ficará
desolada, mas a tristeza não
irá durar muito, uma vez que
o príncipe Afonso (Rômulo Estrela) revelará sua identidade e
pedirá a amada em casamento
ainda nesta semana.
Em dúvida sobre o que fazer com seu destino, um dos
principais pontos da história

de Daniel Adjafre, o rapaz decidirá retornar para Artenas
com o intuito de rever a plebleia. Digno de um ato de um
príncipe encantado, Afonso
salvará Amália de cair em
um abismo, em uma cena
na qual a mocinha ficará em
uma carroça conduzida por
um cavalo desgovernado.
Amália só descobrirá a
verdade quando um súdito
de Montemor chamar Afonso
(Da ReDação)
de “alteza”.
Raquel Cunha / Globo

Complicado – Afonso precisa abandonar a realeza para se casar com Amália

luto

carnaval

Cantor de Oh Happy
Day morre nos EUA

Helen Ganzarolli comanda 8ª edição
do SBT Folia, no agito de Salvador

O cantor gospel Edwin
Hawkins, conhecido pelo
hit Oh Happy Day, morreu
na segunda-feira, 15, em
sua casa em Pleasanton, na
Califórnia.
Ele tinha 74 anos e sofria
de câncer de pâncreas, informou o porta-voz Bill Carpen-

Pela oitava vez consecutiva,
o SBT será a emissora oficial
do Carnaval de Salvador.
O SBT Folia 2018 vai transmitir toda a festa para todo
o Brasil, a partir de 9 de fevereiro, à 0h30, até o dia 13.
Este ano, nos cinco dias, o
programa será comandada

ter à Associated Press.
Foi com a sua banda
Edwin Hawkins Singers
que ele ganhou o Grammy,
interpretando Oh Happy
Day, adaptação de um hino
gospel popular nos Estados
Unidos e que se tornou um
grande sucesso em 1969. (ae)

pelos apresentadores Léo
Sampaio (TV Aratu), Helen
Ganzarolli e Nadja Haddad.
Para completar a folia, o
humorista Tiago Barnabé (do
programa Eliana) fará uma
participação especial com seus
personagens cômicos, como
Narcisa e Ivete. Ele ficará nas

ruas de Salvador, conversando
com os foliões.
Os internautas também
podem aproveitar o Carnaval on-line. Os melhores momentos da festa em Salvador
e os bastidores estarão disponíveis no site http://sbt.com.
(Da ReDação)
br/sbtfolia.
DivulGação / sbt

Jane Fonda revela que
tirou tumor dos lábios
Durante eventos para promover a nova temporada da
série Grace and Frankie, da
Netflix, a atriz Jane Fonda apareceu com curativos na boca
e revelou que tirou um tumor
cancerígeno de seus lábios.

“Tenho que explicar o curativo: eu retirei um câncer dos
meus lábios”, disse a atriz de
80 anos em participação em
um programa de entrevistas.
“Pensei que ia ficar melhor an(ae)
tes de vir aqui.”

Time fechado – Tiago Barnabé, Nadja Haddad, Léo Sampaio e Helen Ganzarolli vão apresentar o SBT Folia

fora dos
trilhos
São Paulo, quarta-feira, 17 de janeiro de 2018
tou para o Rio de Janeiro, após passar uma
temporada na casa da mãe, em São Paulo.
Em dezembro, a ex-dançarina denunciou o
cantor Naldo por agressão. Com isso, a Justiça proibiu a aproximação dele com a ex-dançarina. Ele tentou a reconciliação. Já ela ainda não aceitou, mas não nega, a possibilidade
de perdoar e reatar o casamento.

Hoje eu inicio a minha colu-

na comentando a desistência da atriz Bruna
Lombardi de seguir a carreira de atriz. Aos
65 anos, ela continua como uma das mulheres mais bonita do País. Com uma aparência
jovial, ela se cuida e encara com naturalidade
a passagem dos anos.
Bruna confirmou à coluna que não pretende
fazer mais novelas. Ela quer a liberdade artística, até porque refuta a obrigatoriedade de
aceitar papéis indesejados por conta de contrato com a emissora. Poucos artistas conseguem sobreviver com tal autonomia sobre a
carreira. A atriz afirmou que talvez aceite, se
houver, uma boa proposta para fazer teatro.
RAMÓN VASCONCELOS / GLObO

Liberdade – Bruna
Lombardi descarta
aparecer em
novelas e pondera
sobre fazer peças
de teatro

Nem convites de Globo, Record e SBT fizeram a atriz mudar de ideia. Bruna Lombardi
prefere continuar cuidando da sua ONG, que
defende a natureza, e levar sua vida com
tranquilidade ao lado de seus familiares, até
porque está realizada financeiramente.

A Record teve ainda de protelar ao máximo as renovações de contratos e encerrou
programas originais, abrindo mão de alguns artistas. A emissora de Edir Macedo
vive hoje a pior fase da sua trajetória, em
decorrência de uma série de erros administrativos. Tanto é verdade que há um conformismo geral na direção pelo terceiro
lugar no Ibope.
A Globo vai investir muito na próxima novela das 23h: Onde Nascem os Fortes. Segundo fontes bem informadas, o ator Jesuíta Barbosa interpretará um personagem inspirado
no cantor (genérico) e drag queen Pabblo
Vittar. Procurada pela coluna, a Globo nega
essa informação, que é comprovada pela sinopse da novela.
O SBT volta com as transmissões de futebol.
O início será pela Copa Nordeste. A TV Arau,
afiliada da rede de Silvio Santos na Bahia,
criou uma chamada publicitária na qual afirma: “Perdeu Globo, agora futebol é no SBT”.
Por sua vez, a Globo local respondeu: “Ser líder é a maior prova da escolha popular”.

Prover Financeira

3258-6693
94338-6550

21 ABR.
20 MAI.

TOURO: Dia em que terá sucesso em negócios relacionados com
construções. Algum aborrecimento passageiro poderá ser esperado em
seu lar. Cuidado com um romance clandestino. Seja mais seletivo.

21 MAI.
20 jUN.

GÊMEOS: Hoje poderá tirar proveitos inesperados pelas amizades que
vier a fazer e realizar boa parte de suas esperanças e desejos. Pode
progredir social, profissional e financeiramente.

21 jUN.
21 jUL.

CÂNCER: Tendência ao nervosismo e às ações mais violentas. Livre-se de
suas preocupações tomando atitudes positivas. Examine todos os lados,
principalmente se implicar no seu relacionamento amoroso.

23 OUT.
21 NOV.

ESCORPIÃO: Mercúrio trará soluções para as questões financeiras e
aumentará a segurança pessoal, depois de mudanças na sua maneira de
ser. Confusão e sentimentos negativos nas relações de amizade e no amor.
SAGITÁRIO: Os projetos de vida ligados a sua atividade profissional
poderão ganhar um caráter prático. O esforço e a habilidade pessoal
trarão excelentes resultados nesse âmbito.

TAXA DE JUROS A PARTIR DE: 0,85% AO MÊS
22 NOV.
21 dEz.

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

Oferta de Crédito é sujeita a alteração diária

23 SET.
22 OUT.

22 dEz.
20 jAN.

CAPRICÓRNIO: Amigos o ajudarão no campo profissional. Procure se aceitar
da maneira como você é. Assim, as pessoas se sentirão mais tranquilas e
poderão ajudá-lo a resolver aqueles dias de crise e insegurança.

22 jUL.
22 AGO.

LEÃO: Estímulo forte e benéfico para o amor e para as relações sociais.
Maior facilidade para encantar as pessoas e para se encantar com elas.
Novas amizades ou paixões poderão se iniciar.

21 jAN.
19 fEV.

AQUÁRIO: Período benéfico para cuidar da vida cotidiana e de seus bens
pessoais. Aumento da confiança em si mesmo, graças à solução de alguns
conflitos interiores. Maior entendimento com as pessoas do seu convívio.

23 AGO.
22 SET.

VIRGEM: Possibilidade de iniciar viagem longa e de manter contato
com novos meios culturais e de conhecimento. Abertura dos horizontes
mentais por meio de experiências práticas.

PEIXES: Ocorrerão mudanças no trabalho, devido à necessidade de
planejar melhor suas ações. Será bom que você se mantenha dentro do
20 fEV.
20 MAR. que foi planejado para que não haja enganos.

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

Frase final: A vida não é um parágrafo,
nem a morte um parêntese.

EMPRÉSTIMO APENAS PARA APOSENTADO
OUomaR
PENSIONISTA
INSS
caRdoso Filho | www.omarcardoso.com.br
horóscopo
GOVERNO DE SP, SPPREV OU IPREM SP.
ÁRIES: Algumas dificuldades na vida social e familiar estão previstas.
LIBRA: Atividades no trabalho que estavam se desenvolvendo diminuirão
Nãopoisemprestamos
ASSALARIADOS!
Cuide também da reputação e, principalmente, de seu dinheiro,
está
seu ritmo.para
Será necessária
uma revisão do planejamento e da eficiência
predisposto a gastar a esmo. Ótimo aos estudos, pesquisas
e investigações.
Melhor entendimento com
os amigos,
mas não no amor.
Compramos
ouprática.
negociamos
sua
DÍVIDA.

21 MAR.
20 ABR.

www.coquetel.com.br

Depois da direção da Record fazer um
levantamento geral da televisão brasileira,
chegou à conclusão que 2018 não começou
bem para a emissora. A Record enfrenta
uma crise existencial. É terceira colocada
em audiência, e teve de reduzir salários e
cachês milionários.

Prover Financeira

Ellen Cardozo, a Mulher Moranguinho, vol-

Revistas coquetel 2018

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

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

Oferta de Crédito é sujeita a alteração diária

tony.auad@gmail.com

palavras cruzadas diretas

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

TONY AUAD E
OS bASTiDOrES
DA Tv
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Anuncie 2475-7810 / 4965-9430

sUÍTe

Conselheira Espiritual

Metrô Saúde e V. Mariana p/rapaz s/vícios, ambiente cristão.
F: 94235-3188 oi

EMPREGOS

Sítios & Chácaras

Contrata

Cursos

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

a hORa É agORa

PRecIsa-se

Mecânico e eletricista de autos.
Av. Sen.Casimiro da Rocha, 734.

RECEPCIONISTA

• Com experiência
• Maior de idade
• Ensino médio
completo.
Próximo à avenida
Angélica
Metro Marechal
Enviar CV para:

rh@apaimoveis.com.br

Chegou a hora de
conquistar a sua
chácara no interior!

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

Garotas maiores pagamento
diário F:94040-0945 whats

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

Henrique

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

chÁcaRa Mg

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.

TeRRenO 6 X 27

seu resultado.
æ Ligue já!!
&æç
çæTIM

Praia Grande, coz, 1 dorm, sl,
F:3315-9711

VenDO/aLUgO

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

MOÇAS P/ PRIVÊ
PENHA

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

dinheiro rápido, próximo Metrô

2295-0770
95038-2826

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 anunciar
ligue:

a gente circula com você

2475-7810

Aluga-se
QUaRTO InDIVIDUa

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

sOBRaDO cenTRO

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

Vende-se
Munhoz -MG à 155 km de SP.
água/ luz , doc. ok R$42 mil F:
2484-3184 / 95946-5630
Jabaquara R$120 Mil
94999-6005 zap

F:

C/ mãe Dalva que garante

CASTELO DE OXUM

2dorms, Sl, coz, wc, Guarulhos
R$1000, F2440-5081/99577-1571V
Em cond. fechado próx. ao
metrô Penha, sendo 2 sts, sala,
coz., lavabo, terraço gourmet
e 2 vgs na garagem, contato
Cleber 99151-7869.

NEGÓCIOS

sUÍTe nO cenTRO

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

Oportunidades
VDO sORVeTeRIa

Em Guarulhos, 20 anos no local, F: 97140-9081 Tim

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.

F: 2651-0701 / 95391-1212

Salas & Quartos
QUaRTO MOBILIaDO

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

ANUNCIOU
VENDEU!

ANUNCIOU
VENDEU!

QUaRTOs / Vagas

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

QUaRTOs P/ MOÇas

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

CLASSIFICADOS

a gente circula com você

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

IMPÉRIO De eXU

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

IRMÃ JÚLIa

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.

�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

sOBRaDO nOVO

ANU
VEN NCIOU
DEU
!

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

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

asTRÓLOga aMOR

FRenTe P/O MaR

eLeTRIcIsTa TeRc

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

Temporada

IMÓVEIS

98252-6148

a PessOa aMaDa

Terreno 1000m² Entr. 15 mil + 50
x R$ 1000 e terreno c/ casa preço à
combinar 2231-0777/ 99935-6619

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

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

Esoterismo

naZaRÉ RePResa

cORReTOR IMÓVeIs

Detetives
DeTeTIVe caMaRgO

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

casa MassageM

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

2475-7888/2475-7810

Ind. Profissional

ADVOCACIA
PREVIDENCIÁRIA

SERVIÇOS

���4112-3111
������21�-4�82����
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

ANU
VEN NCIOU
DEU
!
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2475-7888
2475-7810

a gente circula com você

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

(11) 3101-1744
96548-0504

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

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

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

assIsT. TecnIca

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

Massagem

KEiKO
ORiENTAL 45A

R$ 50,00 massagem
RELAXANTE
E GANHE A
FINALiZAÇÃO
ATENDO
SOZiNHA
CENTRO
próximo metrô

3453-1999

KeLLY 98818-9990

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

nOVO DeIZÃO

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

PROMOÇÃO

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

RELAXE E
ALIVIE

SEU STRESS
COM UMA TÉCNICA
ESPECIAL CORPORAL

+ DEPILAÇÃO

20% DE DESCONTO
M.S.Cecilia

3223-1227
98565-1075

TRATAMENTO
para impotência sexual
ejaculação precoce

TÉCNiCA ORiENTAL

a melhor e invasiva
terapia com FLORAiS
faço também depilação e
podologia local discreto
px metrô c/ hora marcada
ATENDO SOZiNHA

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

DiANA
TARADA

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

3287-2380
DUDA- IZA

RENATA
3341-7745 e
Loira
tesuda, Ninfeta linda,
98730-3649

Morena gulosa, chupet.s/camis.

Relax

A CASA DAS
7 AMiGAS

Anl delicioso sem frescura
www.danadadelinda.com.br

R.GUAIAÚNA 419
PROX. METRÔ PENHA

2092-2945
96184-4518

ÂNGELA E

adoramos dar prazer
venha conferir
taxa a partir

esPaÇO V.MaRIana

CARiNHOSAS
MASSAGENS
PRAZER

R Bom Sucesso 551
atrás do shopping
metrô Tatuapé

FOneROTIcO

CRiS

TRANSEX

TOTAL

próx
metrô 3203-1478

94331-6310
98299-9785

portaldosterapeutassp.com.br

anIRa Massagens

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

aRUMY JaPa

R$ 20,00

2539-4596
2539-4597

A MELHOR DA

VILA PRUDENTE

SOB NOVA DIREÇÃO.
Garotas maravilhosas
para qualquer gosto!!!!!

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

R.Dr.Roberto Feijó 100

CLÍNICA DE
MASSAGEM

2084-7276

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

espacomarengo.com.br
F: 2093-9799

em frente Estação do Metrô

aLIce MORena

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

Moças p/ atuar com massagem diversas c/ ou s/ exp. F: 11
95482-0462 whats
Gratis .Ligue 09117 7878 5353
e fale a vontade ao vivo!

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.

RENATINHA
SEIOS GIGANTES
Venha se deliciar

+5 amigas bem liberais
PRAZER TOTAL!!!!

TAXA A PARTIR R$30
AC.CARTÕES

aManDa saFaDa

3034-6087

anaLY + aMIgas

RUBY 25 anOs

Tx R$ 20 +amigas tdas completas Av.Jabaquara, 2604 Mt. São
Judas. F:2362-8122. Ac. cartões
gul.no orl/anl tds posiç Mt.S Cruz
5084-0947/97024-2695 whats

97800-4181

MT. LIBERDADE

Promoção esta semana!!
Whats 96166-0479

A prof
Macedo
CPF: 27
Manzon
poúva
o extra

São Paulo, quarta-feira, 17 de janeiro de 2018
SUPER PROMOÇÃO

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

SUPER PROMOÇÃO

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

CLASSIFICADOS

2475-7810

a gente circula com você

VALERIA

TODA VADIA
PARA VOCÊ
VENHA ME SATISFAZER!
+ AMIGAS INSACIAVÉIS

Saúde

Cursos
Colégio

RODRIGUES ALVES

MT.ARTUR ALVIM

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

2741-1413

EXTRAVIO LIVRO 57
A profissional autônoma Roberta De
Macedo Leandro Dalla Torre, Inscrita no
CPF: 277.052.138-18, sito à Rua Hélio
Manzoni, nº 338 /Ap. 1307, Bairro: Gopoúva Cidade: Guarulhos/ SP. Comunica
o extravio do livro 57.

(11)

5571-6121 / 5579-1388

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

Informática

Relax

Ind. Profissional

52 anos Formando Cidadãos

SUPLETIVO (Manhã e Noite)

AC. TODOS CARTÕES

Publicidade Legal
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