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Me chame Pelo
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apostando
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Claudia Leitte
é a estrela
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A Prefeitura de São Paulo definiu que 15 distritos receberão vacina contra a febre
amarela, na campanha que terá início em 29 de janeiro. Para João Doria (PSDB),
muitos são vacinados sem necessidade, o que explica as longas filas
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Sincero – Doria defende que a vacinação contra a febre amarela seja focada nos moradores de áreas de risco
Estreia ruim – Kazim tentou ajudar, mas pouco fez para evitar a derrota

Com um jogador a mais, Timão
perde em casa para a Ponte
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Jailson será
titular do
Palmeiras
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Metroviários param nesta quinta-feira contra privatização de linhas
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Sindicato dos Metroviários garante interrupção dos serviços, por 24 horas, apesar da liminar obtida pelo Estado, que determina manutenção de um efetivo mínimo
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Uma cidade, quilômetros de vias
e buracos a perder de vista
Um dos problemas mais democráticos da cidade de São
Paulo são as ruas esburacadas. Esta disfunção urbana atinge
desde o morador de Higienópolis ao da Brasilândia, das regiões mais centrais à periferia, guardadas, evidentemente, as
devidas proporções. Mas fato é que nenhum motorista está
imune aos buracos que se avolumam nas vias da Capital, entra gestão e sai gestão.
Estima-se que a cada dia surjam mil buracos na vastíssima
malha viária da Capital, que tem cerca de 50 mil logradouros. E o governo João Doria, que prometeu combate especial ao
problema, tem se esforçado para dar conta do desafio. O prefeito conseguiu zerar todas as
demandas vinculadas à administração passada e, ainda
A Prefeitura investirá
em agosto de 2017, se comR$ 350 milhões com o
prometeu a tapar 85% dos
programa Asfalto Novo,
para a melhoria das vias buracos da cidade. E foi além:
disse que, até fevereiro deste
da Capital
ano, as avenidas de todas as
regiões teriam novo asfalto.
Fevereiro está aí, o Carnaval se aproxima e, a seguir, virão as típicas chuvas de março e de abril, que, tradicionalmente, pioram
a situação do asfalto e favorecem a proliferação dos buracos.
Um dos trunfos de Doria é o programa Asfalto Novo, com
o qual investirá R$ 350 milhões na melhoria de 3 milhões de
metros quadrados de ruas e avenidas das 32 prefeituras regionais paulistanas. A ideia é elogiável, pois, do total a ser empregado, R$ 210 milhões virão das multas pagas pelos infratores do
trânsito, e o restante do Tesouro Municipal (R$ 100 milhões) e
da SPTrans (R$ 40 milhões). A iniciativa começou pela Avenida
Marechal Tito, na Zona Leste, se estendendo a partir dali para as
demais vias. Quem circula por São Paulo percebe que, inegavelmente, o serviço de tapa-buraco ou de pavimentação vem sendo
feito. No entanto, mais do que a simples execução, a população
espera que seja realizado com qualidade, para que não seja necessário refazer, investindo de novo tempo e dinheiro. Afinal, se
é uma demanda tão importante, cuja solução rende votos, não
pode ser tratada com improviso ou com medidas temporárias.
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Luzes da ribalta – As periferias revelam um outro lado da mesma São Paulo que não para de se agigantar

Ponto
de Vista
EDMILSON SOUZA

Professor de História, Educador
e vereador em Guarulhos
Facebook: vereadoredmilson
souzasantos / E-mail: edmilson
cultura@gmail.com

Democracia, Lula
e a elite do atraso
A democracia tem um encontro
marcado com o Estado de exceção. Este dia chegará e não passará
como outros no Brasil atual. O que
virá ainda é incerto. A defesa intransigente do Estado Democrático
de Direito terá de superar a interferência, via judicial, na eleição presidencial deste ano.

Os processos e a parcialidade
para tirar Lula da disputa pela
Presidência já são conhecidos
Liderança do País, reconhecido
mundo afora, Lula enfrenta o maior
assédio judicial e uma campanha
incessante para criminalizá-lo. O
julgamento tentará liquidar o simbolismo, a esperança popular e sua
trajetória política. Os processos e a
parcialidade para tirar Lula da disputa já são conhecidos.
O momento é de luta e resistência pela democracia e contra o
caos social, um país destruído, ins-

tituições desacreditadas e a população desesperançada. Qual for o
veredito, a luta será fortalecida. O
resultado dirá como será a busca
por novos tempos.
É urgente o Brasil reverter o caminho para o abismo da crise social, econômica e institucional e do
Estado repressor em uma ditadura
togada. O domínio coletivo e falsas
crenças não podem permanecer sob
o controle da elite do atraso para
apropriação e entrega do País.
Mídia monopolizada e justiceiros são instrumentos para a alienação, escravização e resignação do
povo, numa dobradinha doentia e
partidarizada em troca de hiperexposição egocêntrica. A realidade
imposta arregimentou velhas figuras da política e capturou parcela
da sociedade para o jogo elitista.
Manipulação sempre acaba em
tragédia. O desmonte do Brasil e a
interdição de Lula fazem parte da
estratégia para destruir políticas públicas, programas sociais, garantias
de direitos e o patrimônio público.
Combater a desigualdade e opressão
e defender a soberania do povo não
interessa aos que lucram com a crise.
O Estado democrático, a presunção da inocência, a ampla defesa e o respeito ao processo legal
estão sob ataque. O uso de consenso moralista, de imorais, sempre
visaram a criminalizar lideranças
populares e governos que buscam
a igualdade social. A história se repete com Lula, e como farsa.

anote
n Hoje vence o prazo

para o pagamento
integral, com desconto de
3%, ou do parcelamento
em três vezes do Imposto
sobre a Propriedade de
Veículos Automotores
(IPVA) de 2018 para os
veículos com final de
placa 8. Os contribuintes
devem ficar atentos às
datas de vencimento para
aproveitar o abatimento e
regularizar o imposto.
A quitação pode ser de
três maneiras: à vista
com desconto de 3%
(janeiro); à vista sem
desconto (fevereiro)
ou em três parcelas,
de janeiro a março,
de acordo com a data
de vencimento da
placa. Para efetuar o
pagamento, basta se
dirigir a uma agência
bancária credenciada
com o número do
Renavam, e realizar o
recolhimento do IPVA.
n A Fundação Pró-

Sangue recomenda que
as pessoas façam sua
doação de sangue antes
de tomarem a vacina
contra a febre amarela.
Aqueles que receberam
a vacina devem esperar
28 dias para realizar a
sua doação. As pessoas
que estiveram em algum
município com caso
confirmado da doença
devem aguardar 30 dias.
Quem recebeu a vacina
da febre amarela há
mais de 28 dias pode
doar mesmo que seja de
municípios com casos.

São Paulo, quinta-feira, 18 de janeiro de 2018

3

4

cidade
São Paulo, quinta-feira, 18 de janeiro de 2018

O prefeito João Doria
(PSDB) disse, ontem, em entrevista à Rádio Capital, que
não há motivo para pânico e
que as pessoas devem ter calma e consciência na hora de
ir em busca da proteção, principalmente as pessoas que estão fora da área de risco.
“As filas são muito grandes desnecessariamente, porque as pessoas, no pânico,
vão se vacinando sem necessidade”, afirmou. Ainda ontem, a Prefeitura divulgou a
lista com a campanha de vacinação fracionada, que será
antecipada do dia 3 de fevereiro para 29 deste mês e
pode ainda começar no dia
22, segundo o secretário de
Estado da Saúde, David Uip.

lucas dantas

Doria pede “calma” e diz não
existir motivos para “pânico”

Senhas – Pessoas precisam madrugar para garantir senha de vacinação

A vacinação terá como
público-alvo os moradores
de 15 distritos da Zona Leste
e Zona Sul e deve ser mantida até 17 de fevereiro.

Com a preocupação com
a febre amarela, UBS que
vacinavam 500 pessoas por
mês chegam a atender mil
pessoas por dia. (Da reDação)

Motoristas de apps
protestam no Centro
Após motoristas de aplicativos, que trabalham em São
Paulo e na Região Metropolitana, realizarem, ontem, um
protesto no Viaduto do Chá,
em frente à sede da Prefeitura, a administração municipal
abriu negociação com os representantes dos trabalhadores.
O município propôs nova
flexibilização na regulamentação do serviço na Capital: para
transportar pessoas em seus
veículos, os motoristas já cadastrados terão de possuir um
carro com até oito anos. Inicialmente, a proposta foi recusada porque a solicitação é de
que carros com até dez anos
possam rodar tranquilamente.
Enquanto a negociação
ocorre, com conversas sema-

nais e um prazo de até 20 dias
para o encerramento, os carros não serão multados e nem
apreendidos, informou o presidente da Associação de Motoristas por Aplicativo, Valter
Luiz de Carvalho. De acordo
com Cristiano Novais, membro da comissão, quase 70 mil
motoristas serão prejudicados
com as normas.
A gestão do prefeito João
Doria (PSDB) cedeu, na semana passada, à pressão dos
trabalhadores e permitiu, por
exemplo, que o curso obrigatório fosse realizado de forma
on-line. Segundo a comissão
de associações e de motoristas
independentes, ao menos 1,5
mil motoristas participaram
do protesto.
(raphael pozzi)
lucas dantas

Capital registra nove mortes importadas
Em alguns postos,
média de pessoas
vacinadas saltou
de 500 por mês
para mais de mil
diariamente

Segundo a Secretaria
Municipal de Saúde, foram
registradas na Capital, desde
2017, nove mortes decorrentes da febre amarela.
Ao todo, a cidade teve
18 casos de contaminação
registrados, todos de pacientes que vieram de outras regiões – dez de Minas

Gerais, um de Monte Alegre do Sul, cinco de Mairiporã e dois de Atibaia.
Já sobre o número de macacos contaminados, a pasta informou que, ao todo,
foram 87 óbitos, dos quais
85 ocorreram na Zona Sul e
somente dois foram registrados na Zona Sul. (Da reDação)

Revolta – Motoristas querem regras que reduzam os gastos imediatos

Motoristas escolares
ocupam uma secretaria
Motoristas do Transporte
Escolar Gratuito (TEG) ocuparam, ontem, o prédio da Secretaria Municipal de Educação,
no Centro, contra um decreto
emitido pela Prefeitura que determina alterações na modalidade de contratação e, segundo
a categoria, realiza o corte de
funcionários.
Os motoristas são responsáveis por transportar crianças com deficiências e doenças
crônicas, não somente para escolas, mas para qualquer local
que elas necessitem. Também
não há um sindicato que represente a categoria, pois cada

contratação é individual.
Em nota, a Secretaria de
Educação disse repudiar a
invasão, assim como “toda e
qualquer forma de coação e
violência”. O setor informou
ainda que as novas exigências, como o atendimento exclusivo dos condutores para
o transporte dos alunos da
rede municipal; a determinação de uma região única e
a obrigação de que a escolha
de condutores passe a ser feita por sorteio, e não por indicação, visam a melhorar a
prestação deste tipo de servi(eurico cruz)
ço na cidade.

São Paulo, quinta-feira, 18 de janeiro de 2018
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AVISO AOS PACIENTES INTERESSADOS EM IMPLANTES:

Atendimento:
Segunda a Sexta
Horário Comercial

2497-1822
2451-0937
RUA DR. RODRIGO COSTA, 148 - PICANÇO – GUARULHOS/SP

www.deluccaemarquesodonto.com.br

Resp. Téc.de Lucca e Marques CROSP 9009
Dr. Leandro de Lucca CROSP 64584

A Clínica De Lucca e Marques Odontologia agradece a
parceria de quase 10 anos com a AOESP(Associação
Odontológica de Ensino de São Paulo), que se encerrou
em 2017 e anuncia que continuamos com vagas para
pacientes interessados em implantes através de cursos.
Em breve anunciaremos nova Associação responsável
pelos nossos cursos e projetos sociais.

Metroviários vão
fazer paralisação
por 24 horas
Assembleia realizada pelo
Sindicato dos Metroviários de
São Paulo, ontem, confirmou
a paralisação da categoria
para hoje. O protesto, segundo
os sindicalistas, será contra a
privatização das linhas 5-Lilás
e 17-Ouro, marcada para ocorrer amanhã.
A greve deverá ter duração
de 24 horas, de acordo com o
anúncio feito pelos metroviários. Diante da paralisação
iminente, o Governo do Estado de São Paulo já prepara
ações para amenizar os transtornos aos trabalhadores que
utilizam o transporte público.

Estado promete
minimizar os
problemas em
várias estações

Em entrevista à Rádio Eldorado, o secretário dos Transportes Metropolitanos de São
Paulo, Clodoaldo Pelissioni,
garantiu que um trabalho de
contingência será organizado
para minimizar a abrangência
da paralisação. “Vamos operar
a maior parte das estações possíveis”, prometeu.
O Tribunal Regional do
Trabalho (TRT-SP) deferiu, na
tarde do dia 15, liminar para
garantir o funcionamento do
sistema metroviário, considerando a iminente greve marcada pelo sindicato.
A liminar determina a manutenção do efetivo de 80% do
serviço nos horários de pico
(das 6h às 9h e das 16h às 19h)
e 60% nos demais horários,
sob pena de aplicação de multa de R$ 100 mil. Caso a greve
seja mantida, Pelissioni salienta que a multa será aplicada ao
sindicato.
(AGÊNCIA ESTADO)

VOCÊ PRECISA DE AJUDA ESPIRITUAL?
Se você acha que o seu problema é espiritual,
tudo está dando errado na sua vida?
inveja, olho gordo, mal feito... ATENÇÃO:

O PADRE DESFAZ TODO O MAL
Neste Domingo o Padre vai distribuir,
gratuitamente, a Moeda Benta da Prosperidade
para nunca faltar o dinheiro.
O Padre vai lhe ensinar o Ritual da Abundância

Padres com o dom da libertação, cura, exorcismo e revelação

NESTE DOMINGO 07h, 09h e 15h
Descarrego com o Sal Grosso somente sexta-feira às 20h

Jesus disse: Eu vim para que tenham vida e vida com Abundância.
Neste Domingo venha iniciar a Novena da Abundância para
a prosperidade.
Atendimento espiritual gratuito no ﬁm das missas - whatsaap 9 4030 7365

SANTUÁRIO DO BOM JESUS
Escolha o melhor endereço:
OSASCO:

Rua Virgínia Aurora Rodrigues 164
Atrás do Mercado Municipal
Centro de Osasco

SANTO ANDRÉ:

Av. Industrial 657
Em frente ao Grand Plaza Shopping
Centro de Santo André

SANTO AMARO:

Rua Carlos da Silva Araujo 336
Próximo a praça Floriano Peixoto
Centro de Santo Amaro

SÃO PAULO:

Rua Capitão Faustino Lima 101
Ao lado do Metrô Pedro II
Em frente a Comgás

política
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O Bolsa Família não é
um “bom programa social”,
por não ter mecanismos que
permitam a independência
de seus beneficiários, afirmou, ontem, o presidente da
Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia.
“Criar um programa para
escravizar as pessoas não é um
bom programa social. O programa bom é onde você inclui
a pessoa e dá condições para
que ela volte à sociedade e possa, com suas próprias pernas,
conseguir um emprego”, disse

o parlamentar durante discurso no Brazil Institute do Wilson Center, em Washington.
Em entrevista depois do
evento, Maia disse que o Bolsa Família gera “dependência”, por não criar uma “porta
de saída” para os participantes. Ele admitiu que poderá
disputar a sucessão de Michel
Temer caso obtenha números
mais elevados nos levantamentos sobre intenção de
voto. “No dia em que eu tiver
7%, as coisas melhoram mui(ae)
to”, declarou,

Renan acusa Cunha de
nomear gestão Temer
O senador Renan Calheiros (MDB-AL) afirmou,
ontem, que o ex-deputado
federal Eduardo Cunha “não
nomeou apenas os vices da
Caixa, mas todo governo Temer”. “[Cunha] Sempre teve
três metas: influir nas delações
[premiadas] transferindo suas
responsabilidades; aprovar o
impeachment [da ex-presidente Dilma Rousseff] e governar”,
escreveu Renan no Twitter.
Desde o ano passado, Re-

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 portavoz. 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

nan acusa a gestão do presidente Michel Temer de ser comandada por Cunha, que está
preso desde outubro de 2016.
Em novembro, o senador
criticou a indicação de Carlos
Marun (MDB-MS), um dos
principais aliados de Cunha,
para a Secretaria de Governo.
Na época, ele disse que seria
“mais inteligente nomear diretamente Eduardo Cunha
para ser ministro da articula(ae)
ção política”.

Febraban avalia reduzir os
juros do cheque especial
A mudança no funcionamento do cheque especial
para reduzir o juro deve ser
anunciada ainda este ano. A
informação foi dada pela Federação Brasileira de Bancos
(Febraban), instituição que
coordena as conversas para
adoção das novas regras. O
ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, reforçou o apoio
à iniciativa com a avaliação de
que o juro cobrado pelo uso
do limite da conta corrente é
“muito elevado”.
Além das demais instituições financeiras e do Banco
Central, as negociações para
adotar nova mecânica para
o cheque especial também
envolvem o Ministério da Fazenda. “É importante a queda
do juro, que está muito elevado”, disse o ministro. Segundo Meirelles, a equipe econômica contribui com o debate,

Em novembro, os
bancos cobraram
média de 323,7%
de juro ao ano

BRUNO ROCHA / FOTOARENA / AE

Bolsa Família escraviza
as pessoas, afirma Maia
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Solução – Juro alto dos bancos tem sufocado as economias dos brasileiros

mas ainda não há medida
específica definida para reduzir o juro. “Estão sendo estudadas várias alternativas.”
Uma das opções é adotar
prazo máximo para o uso do
limite da conta corrente. O
modelo seria comparável ao
do cartão de crédito, cuja regra, adotada desde o ano passado, impede o cliente de permanecer por mais de 30 dias
no rotativo – financiamento
automático quando a fatura

não é paga integralmente. Se
esse prazo de um mês é atingido, bancos são obrigados a
oferecer nova operação mais
barata, como o parcelamento
da dívida.
A Febraban confirmou
que estuda o tema, “elabora
propostas para melhorar o
instrumento e as anunciará, neste ano, quando forem
concluídas”. Em novembro,
bancos cobraram média de
323,7% ao ano. (aGÊNCIa eSTaDO)

Nota
do
Enem
é
liberada
Prover
Financeira
Prover
Fin
hoje
para
os
candidatos
Aposentados / Pensionistas INSS,

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

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

a gente circula com você

Para anunciar ligue:

2475-7810

Rovena Rosa / aBR

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

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

4489-5878

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

11 3258-6693
11 97210-7124

SERVIDOR PREFEITURA D
Quem realizou o Exame
Crédito
em
até
72x
/
Servidor
A�vo
APOSENTADO / PENSIO
Nacional do Ensino Médio
Ina�vo/
GOVpoou Pref. SP / SPPREV.
(Enem) no
ano passado
A Prover Financeira tem a melho
dem conferir
suas notas
Compramos
ou na
Negociamos sua DÍVIDA.
Taxas a par�r de
Página do ParticipanteAlexandre
a
Só na Prover Financeira, garan�m
partir de hoje. A data foi antecipada em um dia, já que
a divulgação ocorreria, iniTAXA DE JUROS A PARTIR DE: 0,85% AO MÊS
cialmente, amanhã. As proTAXA DE JUROS A PART
vas contaram com mais de
6 milhões de inscritos em
todo o Brasil.
Para verificar a pontuação, basta acessar http://
bit.ly/2DHpprW. A nota do Ansiosidade – Jovens aguardam resultado para concorrer às universidades
Enem pode ser usada para
que os participantes
(empossam
cima da Rede Construir)
RUA DOM JOSE DE BARRO
ingressas nas instituições de
METRÔ REP
ensino superior públicas do
n Consulta de vagas já disponível em http://bit.ly/2mOumaR
País, por meio do Sistema de
n Inscrições de 29 de janeiro a 1o de fevereiro
Seleção Unificada (Sisu), que
n Lista de espera de 2 a 16 de fevereiro
fica aberto entre os dias 29 de
n Matrícula da chamada regular de 5 a 7 de fevereiro
janeiro e 1o de fevereiro. Sen Convocação de aprovados na lista de espera pelas instituirão quase 240 mil vagas em
ções: 20 de fevereiro a 30 de abril
130 instituições. (Raphael pozzi)
Oferta de Crédito é sujeita a alteração diária

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

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

Prover Financeira
Oferta de Crédito é sujeita a alteração diária

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

educação
São Paulo, quinta-feira, 18 de janeiro de 2018
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Cronograma Sisu 2018

11 4489
11 94338

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

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

72
72
72
72

#curtir
SP
São Paulo, quinta-feira, 18 de janeiro de 2018
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FOtOS: DIVUlgaçãO

Vai bombar – Balada a céu aberto no Estádio do Canindé, em 3 de fevereiro, deve reunir mais de 30 mil pessoas; no ano passado, o CarnaUOL atraiu os paulistanos antes do Carnaval

CarnaUOL esquenta a folia paulistana
Com expectativa de receber mais de 30 mil pessoas,
o CarnaUOL chega à sua 5ª
edição em 2018. O evento, que
acontece no Estádio do Canindé, tem início às 16h de 3
de fevereiro, com previsão de
acabar às 4h do dia seguinte.
Ao todo serão oito atrações,
entre bandas e DJs, que farão
o esquenta para o Carnaval.
Entre as estrelas estão Claudia
Leitte, Marília Mendonça e o
DJ Vintage Culture.
A sertaneja Marília Mendonça é um dos nomes em
maior evidência no cenário
musical. Goiana, ela tem 22
anos e emplacou diversos hits,
como Infiel, Eu Sei de Cor e
Amante Não Tem Lar. Já a
baiana Claudia Leitte vem à
Capital para apresentar suas
novas músicas, como Lacradora e Baldin de Gelo. Conforme
o show rolar, também não deJOãO MIgUEl JúNIOR / glObO

DIVUlgaçãO

vem faltar Largadinho, Bola
de Sabão e Extravasa.
Outra estrela do CarnaUOL é o DJ Vintage Culture,
que ganhou destaque internacional após lançar versões
de clássicos remixados, como
Blue Monday (do New Order)
e Another Brick in the Wall
(clássico irretocável do Pink
Floyd). O nome dele aparece entre os melhores DJs do
mundo, em listas das revistas
DJ Magazine e House Mag. “O
formato do festival, com grandes atrações, traduz a mistura
do que é o Carnaval”, disse André Vinícius, diretor de publicidade do UOL. Os ingressos já
(RAPHAEL POZZI)
estão à venda.
Serviço

Em São Paulo, o CarnaUol 2018 começa às 16h
de 3 de fevereiro, seguindo até as 4h do dia seguinte. O local do evento é o Estádio do Canindé, que fica na Rua Comendador Nestor Pereira, 33, Canindé. O preços variam de R$ 60 (pista – 2o lote) a R$ 240 (área VIP – Consumação)
DIVUlgaçãO

Festa – Claudia Leitte, DJ Vintage Culture e Marília Mendonça dão o tom

Shows – Evento traz vários cantores e bandas, que agitam o público; ingressos custam a partir de R$ 60

Evento também ocorre no Rio de Janeiro
No Estado vizinho a São Paulo, o CarnaUOL se
une ao Camarote No 1 para trazer uma festa de
alta qualidade aos foliões. A infraestrutura será
de 2,4 mil metros quadrados, distribuídos em
três andares e com uma frisa (espaço lateral ao
palco) de 300 m² na Marquês de Sapucaí, du-

rante três dias (11, 12 e 13 de fevereiro). O público poderá ainda comprar ingressos para um
open bar e bufê premium à vontade, ao lado de
personalidades como Anitta, Preta Gil e Jet Lag.
Todas as informações sobre o CarnaUOL estão
(RP)
disponíveis no site uol.com.br/carnauol.
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#Curtir
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cinema

Guadagnino é focado na inteligência e cultura. As frases
são inteligentes, as ideias, instigantes. Fala-se de livros e raciocina-se à maneira dos filósofos.
Mas o jogo subterrâneo se dá
entre essa pastoral platônica e
nuances de corporalidade. De
fato, o romance que aguarda
seu despertar no centro da história não poderia ser retratado
em uma atmosfera despida de
carnalidade. Embora a trama
seja situada no início da década de 1980, é livre da para(aGÊNCia eSTado)
noia da Aids.

Filme retrata o
relacionamento
homoafetivo entre
jovem e pesquisador

tempo de amar
REpRoDUção

Tentação – José Augusto se interessa pela dona de bordel endividada

José Augusto engata
romance com Lucerne
Depois de reencontrar,
se desculpar e ser perdoado
por Celeste Hermínia (Marisa Orth) em Tempo de Amar,
José Augusto (Tony Ramos)
vai engatar um novo romance.
Acontece que a conversa dele
com a ex-mulher e a reconciliação, após 20 anos, vai começar
a amolecer o coração do pai de
Maria Vitória (Vitória Strada).
Ele já até se encontrou,
casualmente, com Lucerne
(Regina Duarte), dona de um
cabaré. No entanto, ao ver a
mulher novamente, José Augusto vai sentir a flecha do
cupido e beijá-la. Depois dis-

so, ela vai confessar a Gilberte
(Maria Eduarda de Carvalho),
seu “braço direito”, que se interessou pelo coroa.
O romance foi bastante
festejado na internet, porque
acontece depois de quase 28
anos do último casal interpretado por Tony Ramos e Regina
Duarte, como Maria do Carmo
e Edu Figueroa, em Rainha da
Sucata, novela de 1990.
O verdadeiro plano de Lucerne é tirar as contas do bordel do vermelho. Ela começa a
seduzi-lo para tentar arrancar
doações, que seriam para ca(da Redação)
sas de caridade.

Relacionamento – Oliver e Elio se conhecem, fortalecem a amizade pelo gosto cultural e depois se apaixonam

carnaval

teatro

Boneca gigante
de Ivete grávida
faz sucesso

Peça discute violência
contra as mulheres

A cantora Ivete Sangalo
recebeu uma homenagem
da organização do Carnaval
de rua do Estado de Pernambuco: um boneco de Olinda
com o rosto dela e, claro,
sua barriga de grávida – ou
“gravidinha”, como a cantora
(ae)
gosta de se classificar.
MARLoN CosTA / FUTURA pREss / AE

Na folia – Boneca gigante de Ivete
irá à rua no Carnaval de Olinda

Premiado no 7º Festival
de Teatro de Mogi Guaçu, nas
categorias Melhor Iluminação,
Melhor Atriz e conquistando o 2º Melhor Espetáculo,
o núcleo artístico Meraki
Cia. Teatral, da Cooperativa Paulista de Teatro, volta
em cartaz em São Paulo com
a peça Uma Louça Quebrada e
Nenhuma Roupa Lavada.
Trata-se de um drama, assinado pela atriz e produtora
Cléo Moraes, que pretende
expor casos de violência contra a mulher, com base em
pesquisas e depoimentos colhidos na vida real. A direção é
de Eduardo Osório. “São várias
cenas de assédio e a gente deixa o final aberto, para que as
pessoas pensem sobre o tema”,
explicou o dramaturgo. Por
meio de cenas curtas e fragmentadas, com jogos teatrais
intensos, as personagens relatam passagens de suas vidas e
agressões sofridas.(Raphael pozzi)

ALEx MIssAkA / DIVULgAção

Me Chame Pelo Seu Nome,
do italiano Luca Guadagnino,
é um filme sedutor e sobre a
sedução. Baseado no livro de
André Aciman, tem entre seus
produtores o brasileiro Rodrigo Teixeira. Segundo as bolsas
de aposta de Hollywood, o
longa deve descolar algumas
indicações no Oscar 2018 – os
finalistas serão conhecidos na
próxima semana.
O charme do filme, que
estreia hoje, começa pela locação, o incrível interior da Itália, anos 1980, numa temporada de Verão. Elio (Timothée
Chalamet) é o jovem filho de
uma família de intelectuais
que mora numa mansão no
campo. Eles recebem a visita
do pesquisador norte-americano Oliver (Armie Hammer),
que passa a morar na casa durante a estação.

DIVULgAção

Me Chame Pelo Seu Nome estreia de olho no Oscar

Dor – Atrizes retratam drama de
mulheres que sofreram agressões
Serviço
Uma Louça Quebrada e Nenhuma Roupa Lavada
Drama com duração de 50 minutos
Classificação etária de 12 anos
Temporada de 2 a 23 de fevereiro, sextas-feiras, às 21h
Top Teatro: Rua Rui Barbosa, 201, Bela Vista
Ingressos pelo Tel. 2309-4102 ou pelo site
www.topteatro.com.
Entrada a R$ 40, com possibilidade de meia.

São Paulo, quinta-feira, 18 de janeiro de 2018

palmeiras

Pelo segundo ano seguido, o Palmeiras vai começar
uma temporada com a responsabilidade de cumprir
a expectativa dos elevados
investimentos realizados no
elenco. Hoje, contra o Santo André, pelo Campeonato
Paulista, o time leva a campo
no estádio Allianz Parque,
em São Paulo, a partir das
19h30, um elenco que precisou de R$ 55 milhões para
ser montado.
A novidade para o jogo
de hoje ficou para o gol. Os
badalados Fernando Prass e
Weverton perderam a concorrência para Jailson, que
foi escolhido pelo técnico
Roger Machado como goleiro titular do Verdão neste
início de temporada.
A conta chega a esse valor pelos gastos realizados
principalmente em luvas
aos jogadores e comissões
aos empresários dos novos
contratados. Dos seis novos
atletas, três vieram sem a
necessidade de se pagar
aos antigos clubes pelos
direitos econômicos (Lu-

GUILHERME RODRIGUES / FUTURA PRESS / AE

Jailson é titular
do Verdão na
estreia no Allianz

Surpresa – Jailson superou a
concorrência com Prass e Weverton

cas Lima, Gustavo Scarpa
e Emerson Santos). Porém,
como é de praxe no futebol,
foi necessário arcar com
essas outras despesas para
garantir a chegada desses
(AGÊNCIA ESTADO)
reforços.
palmeiras
Jailson; Marcos Rocha, Antonio Carlos, Thiago
Martins e Victor Luís; Felipe Melo, Tchê Tchê
e Lucas Lima; Willian, Dudu e Borja. Técnico:
Roger Machado.

santo andré
Neneca; Jonathan Bocão, Domingos, Suéliton
e Paulo; Adriano, Flávio, Dudu Vieira e Aloísio;
Joãozinho e Lincom. Técnico: Sérgio Soares.
ÁRBITRO: Salim Fende Chavez. HORÁRIO:
19h30. LOCAL: Estádio Allianz Parque, em São
Paulo (SP).

copa são paulo júnior

Tricolor e Peixe buscam
vaga na semifinal
Dos oito clubes que vão
disputar as quartas de final
da Copa São Paulo de Futebol
Júnior, a partir de hoje, sete
têm o Certificado de Clube
Formador da CBF, ou seja,

Entre os times nas
quartas, apenas a
Portuguesa não tem
selo de formador

oferecem uma estrutura diferenciada para a formação de
atletas. A exceção é a Portuguesa, adversária do Palmeiras, amanhã.
Os jogos de hoje serão entre São Paulo x Vitória (16h,
em Ribeirão Preto) e Santos x
Internacional (18h30, em Franca). Quem possui o certificado
tem a garantia de que um atleta entre 14 e 16 anos só sai mediante indenização. Flamengo
e Avaí completam as quartas
(AE)
amanhã.
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são paulo

Com um jogador a mais,
Timão perde para a Macaca

Com reservas, Tricolor
é derrotado na estreia

O Corinthians estreou
com o pé esquerdo na temporada. Em seu primeiro
jogo oficial na temporada,
deu tudo errado para o time
do técnico Fábio Carille. Melhor para a Ponte Preta, que
mesmo atuando no estádio
do Pacaembu, em São Paulo,
e por mais de meio tempo
com um jogador a menos,
venceu por 1 a 0, com direito a um goleiro de apenas 20
anos pegando pênalti do experiente meia Jadson.
Antes de a bola rolar, a Federação Paulista de Futebol
(FPF) realizou uma rápida
festa com fogos de artifício,
show de luzes e imagens dos
estádios que receberão os
jogos do Estadual. Por causa do evento, os atletas das
duas equipes tiveram que se

Ponte Preta deu o
troco pela derrota
na decisão do
último Paulistão

BRUNO ULIVIERI / RAW IMAGE / AE

corinthians

Errou – Cobrança de pênalti de Jadson boi defendida pelo goleiro Ivan

aquecer no escuro.
Aos 42 minutos do 1º tempo, o atacante Fellipe Cardoso acertou a chuteira no
rosto de Cássio e foi expulso.
Na 2ª etapa, aos 23, Felipe
Saraiva viu um buraco na
defesa e acertou uma bomba
de fora da área, sem chances
para Cássio. Um belo gol no
Pacaembu. O Corinthians
pressionou a Ponte, mas não
obteve êxito. (aGÊNCIa eSTaDO)

corinthians

0

Cássio; Fagner, Balbuena, Pedro Henrique e
Guilherme Romão; Gabriel, Jadson (Júnior Dutra), Rodriguinho, Romero (Marquinhos (Gabriel)
e Clayson (Lucca); Kazim. Técnico: Fábio Carille

ponte preta

1

Ivan; Emerson, Luan Peres, Renan Fonseca e Jeferson; Marquinhos (Mendoza), Leo Artur (Reynaldo), Tiago Real, Felipe Saraiva e Silvinho (Vitinho);
Fellipe Cardoso. Técnico: Eduardo Baptista.
Gols: Felipe Saraiva, aos 23 minutos do segundo
tempo. Cartões amarelos: Jadson (Corinthians);
Silvinho (Ponte Preta). Cartões vermelhos:
Guilherme Romão (Corinthians); Fellipe Cardoso
(Ponte Preta). Árbitro: Raphael Claus (Fifa). Renda: R$ 677.537,50. Público: 19.622 pagantes.
Local: Estádio do Pacaembu, em São Paulo (SP).

São Bento e São Paulo fizeram uma partida morna,
de pouca criatividade e com
jogadas de perigo apenas na
segunda etapa, ontem, pela
primeira rodada do Campeonato Paulista, no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba (SP).
Mas os mandantes aproveitaram a falta de entrosamento
do time reserva tricolor para
vencer por 2 a 0.
Anderson Cavalo saiu
do banco de reservas e, em
sua primeira jogada, abriu
o placar para os donos da
casa após cruzamento de
Régis, que aproveitou falhas
de marcação de Maicosuel e
Rony, aos 23 minutos do segundo tempo. Maicon Souza, em jogada ensaiada de
falta, fechou o placar aos 41.
Com um time alternativo e cheio de jovens atletas,
o São Paulo demonstrou
pouco entrosamento e não
conseguiu aproveitar as

poucas oportunidades que
teve para movimentar o
placar. Teve chances com
Pedro Augusto e Paulo
Henrique no segundo tempo, mas não aproveitou.
O clube tricolor joga em
casa neste sábado contra o
Novorizontino, pela segunda
rodada do Estadual, às 19h
Já o São Bento enfrenta o
Mirassol como visitante, no
mesmo dia, às 16h30.
(ae)
são bento

2

Rodrigo Viana; Régis Souza, Douglas Assis, João
Paulo e Marcelo Cordeiro; Fábio Bahia; Celsinho
(Diego Felipe) e Maicon Souza; Léo Itaperuna
(Lucas Farias) e Lucas Crispim e Lúcio Flávio (Anderson Cavalo). Técnico: Paulo Roberto Santos.

são paulo

0

Sidão; Bruno, Rony, Aderllan e Reinaldo; Araruna
(Marcos Guilherme), Paulo Henrique e Pedro Augusto; Júnior Tavares (Marquinhos Cipriano), Bissoli
e Maicosuel (Brenner). Técnico: Dorival Junior.
Gols: Anderson Cavalo, aos 23, e Maicon Souza, aos 41 minutos do segundo tempo. Cartões
amarelos: João Paulo (São Bento); Pedro Augusto (São Paulo). Árbitro: Flávio Rodrigues de
Souza (SP). Renda: R$ 341.350,00. Público:
9.147 pagantes. Local: Estádio Walter Ribeiro,
em Sorocaba (SP).

santos

Veloz, Peixe supera o
Linense fora de casa
Considerado por muitos
como a quarta força deste ano
entre os grandes clubes paulistas, o Santos estreou com o pé
direito no Campeonato Paulista. Sem muitas dificuldades, o
time do técnico Jair Ventura
derrotou o Linense por 3 a 0,
fora de casa, no estádio Gilberto Siqueira Lopes, em Lins.
O destaque da partida foi
o atacante Arthur Gomes, que
veio do banco de reservas para
abrir o placar e, no segundo
tempo, sacramentar o resultado. Rodrigão, com uma pancada de muito longe, também
deixou o dele. Com o triunfo, o
Santos sai na frente no Grupo
D, que também tem Red Bull
Brasil, Botafogo e Mirassol.
Sem contratações de peso

e enfraquecido pelas saídas
de Zeca, Lucas Lima e Ricardo Oliveira, o Santos começou
a partida meio lento. Apesar
disso, armado no 4-3-3, o time
santista não foi ameaçado pela
equipe de Lins.
(ae)
linense

0

Victor Golas; Reginaldo, Adalberto, Leandro Silva e
Eduardo; Bileu, Marcão Silva, Danielzinho e Murillo
Henrique (Thiago Humberto); Berguinho (Kauê) e
Wilson (Kadu). Técnico: Moacir Júnior

santos

3

Vanderlei; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo (Luiz
Felipe), David Braz e Romário; Alison, Renato e
Vecchio; Copete, Bruno Henrique (Arthur Gomes)
e Rodrigão (Yuri Alberto). Técnico: Jair Ventura.
Gols: Arthur Gomes, aos 20, e Rodrigão, aos 46
minutos do primeiro tempo; Arthur Gomes, aos
10 minutos do segundo tempo. Cartões amarelos: Bileu (Linense); Romário, Renato e Alison
(Santos). Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira (Fifa).
Renda: R$ 243.530,00. Público: 5.866 pagantes.
Local: Estádio Gilberto Siqueira Lopes, em Lins (SP).

opinião
São Paulo, quinta-feira, 18 de janeiro de 2018
toca do lobo
mauRício NuNes
www.facebook.com/atocadolobo
e-mail:
mauricio@metronews.com.br

Hallelujah, Cohen
“Existem certos tipos de artistas que brilham com uma luz muito forte por muito pouco tempo.” Este não é o caso do autor desta
frase, Leonard Cohen.
Nascido no Canadá, em 1934, o poeta, cantor e compositor teve a infância marcada pela
morte de seu pai, fato determinante para transformar em poesia toda a dor de uma depressão
que o acompanharia por quase toda a vida. Estreou no mercado literário aos 22 anos de idade, publicando poemas e, em 1963, lançava seu
primeiro romance O Jogo Favorito.
Estabelecido como escritor, mudou-se para
os Estados Unidos e lá conheceu Judy Collins,
que incluiu Suzanne e Dress Rehearsal Rag,
composições de Cohen, em 1966, no seu disco In
My Life. Um ano depois, Cohen chamou a atenção de John Hammond, descobridor de Billie Holiday e Bob Dylan. O produtor lançou o primeiro
disco do poeta, Songs of Leonard Cohen, muito
bem aceito pelo público e crítica.
Cohen, agora um astro, se considerava apenas poeta, pois para ele, músicas são poemas
com uma guitarra por trás. Artista inquieto,
afastou-se da música, em 1974, alegando insatisfação com as exigências do mercado. Retornou
apenas três anos depois com Death of a Ladies’
Man, produzido pelo controverso Phil Spector,
conhecido pelo ego colossal e atrito com seus
artistas, incluindo Cohen, que considerou aquele
álbum o menos expressivo de sua carreira.
Há rachaduras em tudo, mas é assim que
a luz entra. E, de fato, entrou. Em 1984 foi lançado o hino Hallelujah, indiscutivelmente uma
das canções mais belas da história, e que já foi

horóscopo
ÁRIES: É bom que você busque uma compreensão profunda sobre o seu
psiquismo e a maneira como se relaciona com as pessoas. Compreendendo
21 MAR.
20 ABR. melhor a si mesmo, você poderá adquirir mais segurança emocional.

regravada por mais de 200 artistas em diversas
línguas, consolidando Cohen como um dos mais
brilhantes compositores de sua geração, o que
lhe rendeu prêmios e até um álbum tributo, chamado I’m your Fan, com REM, Nick Cave, Ian
McCulloch, entre outros, interpretando suas canções. Nada mau para um homem que ironizava
a crítica que sugeria que ele conhecia apenas três
acordes, quando, na verdade, conhecia cinco.
Em 1994 passou a viver com budistas no
mosteiro de Mount Baldy Zen Center, sendo ordenado monge zen, dois anos depois, passando a
se chamar Dharma de Jikan, o silencioso.
Já maduro e dono da voz ímpar, rouca e
envelhecida, como o melhor e mais prazeroso de todos os vinhos, retornou em 2001
à música e não deixou mais de produzir
excelentes álbuns até o último, You Want
It Darker, falecendo pouco depois do lançamento desta obra de despedida, aos 82 anos.
Para quem quiser saber mais sobre este
grande poeta, há o documentário Leonard
Cohen: I’m Your Man, mas quem estiver disposto a saborear as palavras de Leonard, nada
melhor do que deixar soar a voz divina de
suas canções ou absorver palavra por palavra
de sua poesia, obra vasta, mas brilhantemente selecionada pela Editora 7 Letras em dois
imperdíveis e obrigatórios livros publicados.
Cohen escreveu, cantou e viveu o amor como
poucos homens viveriam. Em suas palavras: “O
amor não tem cura, mas é o único remédio para
todas as doenças.”
DIVULgAçãO

Memória - Livros resgatam obra de Leonard Cohen
omaR caRdoso Filho |

www.omarcardoso.com.br

23 SET.
22 OUT.

LIBRA: Período positivo para lidar com assuntos psicológicos, emocionais e
para compreender os aspectos mais profundos de sua mente. Você poderá
desenvolver todo tipo de atividade a esse respeito.

23 OUT.
21 NOV.

ESCORPIÃO: Período especialmente favorável para iniciar uma união, seja
de cunho amoroso ou profissional. Certas facilidades permitirão um bom
entrosamento entre você e as pessoas de seu convívio.

22 NOV.
21 dEz.

SAGITÁRIO: A Lua estimulará novos relacionamentos. Maior necessidade
de contato com as pessoas queridas, compartilhando sua vida com eles,
especialmente no cotidiano e nas atividades materiais.

22 dEz.
20 jAN.

CAPRICÓRNIO: Os tratamentos de saúde poderão levá-lo a uma melhoria
orgânica com bastante facilidade. Uma revisão na maneira de lidar com o
cotidiano será importante para melhorar seu relacionamento.
AQUÁRIO: O planeta Marte terá maior facilidade para eliminar certas
situações que haviam se tornado inadequadas, abrindo caminho para uma
renovação global na sua vida.

21 ABR.
20 MAI.

TOURO: Sua criatividade pessoal e participação de outras pessoas
favorecerão o desenvolvimento da sua carreira profissional. Início de uma
fase de mudanças nas suas emoções.

21 MAI.
20 jUN.

GÊMEOS: Seu interesse continuará voltado para o mundo das ideias, dos
conceitos filosóficos e da busca de elevação e ampliação dos horizontes. O
Sol indica a necessidade de ter de se adaptar a certas condições materiais.

21 jUN.
21 jUL.

CÂNCER: Dificuldades de ordem prática poderão perturbar seus planos em
longo prazo. Os estudos elevados também terão seus impedimentos. Perdas
em negócios feitos de forma descuidada ou impulsiva.

22 jUL.
22 AGO.

LEÃO: Necessidade de buscar novos padrões éticos e de renovar suas
crenças para dar novo alento e esperança a si próprio. Os planos com
relação ao futuro deverão ser incrementados.

21 jAN.
19 fEV.

23 AGO.
22 SET.

VIRGEM: Alguns prejuízos poderão se alternar com novas formas de ganhar
dinheiro. Seu intelecto se dirigirá para ideias elevadas e filosóficas que
poderão levá-lo a fazer mudanças na sua maneira de ser.

PEIXES: Você receberá ajuda, de alguma forma, de sua parceria amorosa.
Continue cumprindo as suas obrigações do cotidiano, porque é por
20 fEV.
20 MAR. intermédio delas que surgirão as notícias que você tanto aguarda.

palavras cruzadas diretas
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SUÍTE NO CENTRO

EMPREGOS
Contrata
ALUGUE BOX

Ou espaço p/ quiosque, e trabalhe
por conta. Whats 95570-7178

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

Salas & Quartos
QUARTOS P/ RAPAZ

Mobiliado, incluso água, luz e wi-fi. R$ 500,00. Rua. Dr. Clementino, 586 F: 99141-5385 whats

SAIA DO ALUGUEL
Compre sua casa ou terreno
No bairro da sua escolha.
Parcelas a partir de R$ 591,00
Utilize seu FGTS
11-3883-3456
11-98212-6568
18/01/18 à 24/01/18

Sítios & Chácaras
CHAC NAZARÉ

1000m² R$55 Mil F: 963142035

NEGÓCIOS
Dinheiro
COMPR EMPRÉSTIMO

MOÇAS P/ PRIVÊ
PENHA

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

dinheiro rápido, próximo Metrô

2295-0770
95038-2826

PRECISA-SE

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

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

Aluga-se
01 VG P/ RAPAZ

Kit imobiliada. MT St° cecília
R$480,00 F: 94213-9572

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

KIT MOBILIADA

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

KITINETES

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

ROUPAS CONSIG.

vendas em consignação, não
vendeu devolve. Jeans, Langerie, Pijamas, etc. Só ZN e ZL.
F:96358-5166 Junior (whats)

Esoterismo
A PESSOA AMADA

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

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

ATENCAO!!!

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%
garantidos, c/ mãe Dalva que
garante seu resultado. Ligue já!!
F: 2082-1367/ 95485-3423 tim

CASTELO DE OXUM

Temporada
FRENTE P/O MAR

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

VENDO/ALUGO

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

Vende-se

VENDO LOJA

de Material Construção
com máquina de copiar
modelos de chaves
Jd. Peri Alto, Ótima
localização, c/ muitos
comércios na redondeza,
c/ ponto de ônibus em
frente.
Valor à combinar

F: 2231-8239
Reginaldo

VDO RESTAURANTE

E lanchonete no Brás, ou ac.
Sócio F: 97736-1933

2 dorm, armário,1 vaga, lindo!
R$210 Mil F: 94999-6005 zap

Excelente Oportunidade
a + ou menos 2,2 km da
Av. principal da cidade.
Lotes a partir de 20.000m²

R$15,00 a prazo e R$12,00
a vista o mt²
Whats: 97026-7986

advocaciapredial1936@terra.com.br

Para anunciar
ligue:

a gente circula com você

2475-7810

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

FAÇO E DESFAÇO

Qualquer tipo de trabalho em
sua presença amarração definitiva p/ o amor F: 98632-7642

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

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.

APTO JABAQUARA

MAIRIPORÃ

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

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

NAZARÉ REPRESA

SOBRADO CENTRO

2dorms, Sl, coz, wc, Guarulhos
R$1000, F 2440-5081/ 995771571 V

Oportunidades

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

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

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

ESPÍRITA
REGINA

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

Henrique

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

IMÓVEIS

Detetives
DETETIVE CAMARGO

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

Anuncie 2475-7810 / 4965-9430

SERVIÇOS

F: 2651-0701 / 95391-1212
Conselheira Espiritual

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

98252-6148
ANUNCIOU
VENDEU!

A HORA É AGORA

FALE INGLÊS

Não fique p/ trás/ Fluência 1
ano/ $ 69-mês/ 2 meses gratuítos/ No Centro. Arte da Fluência. F: 99195-8990 whats

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

���4112-3111
������21�-4�82����

TEMPLO DOS ANJOS

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

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

CLASSIFICADOS

2475-7810
a gente circula com você

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

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

ADVOCACIA
PREVIDENCIÁRIA

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

(11) 3101-1744
96548-0504

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

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

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

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
PROMOÇÃO

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

FONEROTICO

Relax

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

A CASA DAS
7 AMiGAS

HOMEM /PROGRAMA

adoramos dar prazer
venha conferir
taxa a partir

PROMOÇÃO

local discreto px
metrô Ana Rosa

98157-4947

5083-0931

SEU STRESS
COM UMA TÉCNICA
ESPECIAL CORPORAL

+ DEPILAÇÃO

20% DE DESCONTO
M.S.Cecilia

3223-1227
98565-1075
Recados
AGÊNCIA ABSOLUTA

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

PROSTÁTiCA
RELAXANTE
PENíANA R. Dom

R Bom Sucesso 551
atrás do shopping
metrô Tatuapé

FAÇO DEPiLAÇÃO

2539-4596
2539-4597

com local
discreto e
próx metrô
Santa Cecília

ALICE MORENA

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

ANITA 24A.
MORENA

Rosto de menina, corpo de mulherão.

4111-7166

NiCOLE

TRAVESTi LOiRAÇA
SEiOS FARTOS
com marca de biquíni

Bumbum grande, Anl/Vag/Orl molhad.

ATENDO SOZiNHA

Tudo sem frescura e sem pressa!!!!!

com vídeo

R$ 30,00
por 1 HORA

MT.ANHANGABAÚ -DAS 9 AS 18.30H

ac cartões próx
94121-3548 whats metrô
República
3715-2183 3431-9745

AMANDA SAFADA

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

RUBY 25 ANOS

Promoção esta semana!!
Whats 96166-0479

TRINTÃO

ANALY + AMIGAS

10 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

Ativas e passivas
completas e liberais
At. 2ª à domingo.
.

ATALIBA LEONEL 3639

MT. PARADA INGLESA

95530-8487 vivo

96818-2565 oi

Al. dos Pamaris,
Nº 160 - Moema

SUPER PROMOÇÃO

DUDA- IZA

VALERIA

5531-4067

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

Anl delicioso sem frescura
www.danadadelinda.com.br

R.GUAIAÚNA 419
PROX. METRÔ PENHA

2092-2945
96184-4518

RELAXE E
ALIVIE

MASSAGEM

R$ 20,00

REBECA 39A e RENATA
PARA SENHORES
massagem com
BEiJO GREGO
a partir R$ 100,

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

a gente circula com você

Saúde

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

TODA VADIA
PARA VOCÊ
VENHA ME SATISFAZER!
+ AMIGAS INSACIAVÉIS

AC. TODOS CARTÕES

MT.ARTUR ALVIM

2741-1413

Para anunciar
ligue:

2475-7810
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Cursos

Imóveis

Colégio

RODRIGUES ALVES

Serviços

pri
Supri

52 anos Formando Cidadãos

SUPLETIVO (Manhã e Noite)

Sp

•Cartuchos e Toners Novos compatíveis•
com garantia!

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Toners

29,90

a partir de R$

MATRÍCULAS ABERTAS PARA TURMAS DE FEVEREIRO / 2018
(11)

Supri Mais Sp

Suprimentos de Informática
e Materiais para Escritório

Sulfite

16,90

a partir de R$

5571-6121 / 5579-1388

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

Inkjet
Cartridge

Inkjet
Cartridge

Black

Color

Loja Virtual

a gente circula com você

Para anunciar
ligue:

Serviços

Relax

Ind. Profissional

2475-7810

www.suprimaissp.com.br

11 2253-1917/

11 97080-9979

e-mail: contato@suprimaissp.com.br
suprimaissp
@suprimaissp
@suprimaissp/
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FOX 2010 Preto/Completo
Zero entrada + R$ 599,00
R$21.900,00

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

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

Branco/ Completo

Cinza

SIENA 2002

SIENA 2004

Zero entrada

Zero entrada

Zero entrada

R$ 28.900,00

R$ 11.900,00

R$11.900,00

GOL 2015

+ R$799,00

+ R$359,00

Preta

+ R$ 359,00

Cinza

Branco

UP MOVE 2015

UNO MILLE 2004
Cinza

Zero entrada

Zero entrada

12x no cartão

R$20.900,00

R$26.900,00

R$8.900,00

UNO VIVACE 2014

+ R$ 599,00
207 2011
Vermelho

+ R$ 699,00

+ R$ 904,02

Completo / prata

LOGAN 2012

SAVEIRO 1.6 2009
Cinza / Flex

Zero entrada

Zero entrada

Zero entrada

R$21.900,00

R$ 23.900,00

R$21.900,00

+ R$ 649,00

+ R$ 669,00

+ R$599,00

CLASSIC 2011
Branca/Ar/Dh

CELTA SPIRIT 2008
Completo/Preta

GOL 2014

Zero entrada

Zero entrada

Zero entrada

Prata

+ R$ 569,00

+ R$ 499,00

+ R$ 659,00

PALIO 2008
Azul

SPIN LTZ 2016
Branco

Branca Completa

Zero entrada

Zero entrada

Zero entrada

R$15.900,00

R$51.900,00

R$42.900,00

R$19.900,00

+ R$ 469,00

R$16.900,00

+ R$ 1.399,00

R$22.900,00

FIORINO 2016

+ R$ 1.190,00

Ricardo 98939-7904, Fernando 94752-5683, Robson 96992-5303
Reginaldo 95366-4154, Vagner 94025-3237, Anderson 98810-7053
Fred 95981-6886, Edna 951293256, Fran 991605959, Cadu 947687875

