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Paciência – Estações de trem e algumas do Metrô que funcionaram ficaram abarrotadas ontem; na estação da Luz, movimento nas plataformas da CPTM foi acima do normal
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editorial

retrato do leitor

O Metrô de São Paulo segue
expandindo, mas em ritmo lento
Parte da população de São Paulo e aqueles que circulam
pela Capital sentiram diretamente o impacto da paralisação
dos metroviários, que afetou parcialmente a operação do
sistema do Metrô. Longas filas se formaram nos pontos de
ônibus e os carros se enfileiraram formando quilômetros de
congestionamento. Assim, mais uma vez o transporte sobre
trilhos deu mostras do quanto é importante para a cidade,
ainda que não atenda a contento os seus milhões de usuários.
A ordem seria expandir. Mas, infelizmente, ainda que isso
venha acontecendo nos últimos anos, o ritmo fica aquém do recomendável. E nada de fazer comparações com o metrô londrino ou nova-iorquino. Nada de
provocar embaraços. Em 24 de
dezembro de 2002, Nova Délhi,
De modo invejável, em
menos de duas décadas, capital da Índia, inaugurou o
Nova Délhi construiu mais seu sistema metroviário. Menos de duas décadas depois,
de 200 quilômetros de
esta metrópole já conta com
malha metroviária
231 quilômetros de trilhos, sete
linhas, 314 trens e 173 estações, incluindo as que fazem parte do expresso para o aeroporto
e que servem a outras quatro cidades satélites. Trata-se de uma
lugar com população e mazelas semelhantes às de São Paulo e de
um país com uma economia similar à do Brasil. Mas ali a iniciativa estatal conseguiu construir, operar e imprimir um compasso
muito mais acelerado ao seu principal meio de locomoção.
Há de se invejar Nova Délhi por esta façanha. Assim como há
de se invejar e aprender com Xangai (China), que, de 1995 até
agora, construiu cerca de 450 quilômetros de trilhos para o seu
metrô e superou até mesmo o modal de Londres. Evidentemente,
o fator econômico é um limitador para a expansão do metropolitano de São Paulo ou de outras cidades brasileiras, como Rio de
Janeiro, Belo Horizonte e Salvador. Mas se não houver interesse
político, ou se esse tema não fizer parte da ordem do dia da gestão pública, não haverá motivos para fazer com que o sistema
paulista chegue aonde nunca chegou. É preciso agir para que São
Paulo não perca o bonde da história. Afinal, outras cidades já se
adiantaram e mostraram que é possível.
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As melhores
serão publicadas
nesta seção, até
a edição do dia
24, e seus autores
ganharão um par
de ingressos
para o Cinemark,
válidos para todos
os horários e
sessões, exceto
para salas 3D, XD,
D-BOX e Prime.
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Ícone – Theatro Municipal de São Paulo, no Centro, é uma das obras arquitetônicas mais belas da cidade

Ponto
de Vista
RodRigo MeRli Antunes
Promotor de Justiça
do tribunal do Júri de
guarulhos e especialista em
direito Processual Penal

Cristofobia
Semanas atrás, no Natal, uma
rede de supermercados distribuiu
a seus clientes uma espécie de “cartilha” com alguns ensinamentos
bíblicos, todos eles escritos por um
sério e renomado pastor de uma
igreja presbiteriana. O conteúdo
nada tinha de ofensivo a outras
crenças e retratava princípios básicos do cristianismo em dias bem

Estado laico não significa uma
nação de ateus, mas sim que
respeita a todas as crenças
propícios (comemoração do nascimento de Jesus). Entretanto, apesar disso, a consequência prática
foi perseguição. Nas redes sociais,
clientes ameaçaram não frequentar
o tal supermercado. Já na esfera pública, o MP do Trabalho recomendou a cessação da distribuição.
É o fim dos tempos, não? Onde
está a liberdade de expressão, de
crença e de culto em nosso País?
Será que revogaram a CF/88? Por

conta do tal respeito às outras
crenças, 80% de brasileiros cristãos vêm sendo proibidos de expressarem a sua fé. Estado laico
não é isso! Estado laico não significa uma nação de ateus e de
agnósticos, mas sim que respeita
todas as crenças, não podendo o
Poder Público criar embaraços à
manifestação de qualquer sentimento religioso, desde que respeitoso. Mas, por aqui, vivemos uma
democracia de mão única, caolha e
perneta (democracia saci-pererê),
na qual, em nome da liberdade de
alguns, estão a acabar com a liberdade de milhões. E o curioso é que
condutas verdadeiramente criminosas não são vistas com toda essa
preocupação.
Em 2013, durante a visita do
Papa, dissidentes do cristianismo
destruíram imagens sacras e utilizaram crucifixos até mesmo para
se masturbarem. Todavia, isso foi
visto como mera crítica e não me
consta que tenha acontecido algo,
muito embora isso sim seja crime
previsto no art. 208 do Código
Penal. É preciso ter decência até
na descrença. É preciso ser nobre
até no ateísmo. De feriados cristãos essas pessoas gostam (afinal, não trabalham), mas respeito efetivo ao outro não possuem.
Isso tem nome: barbarismo e intolerância! A tática deles é essa,
seguir à risca os ensinamentos
de Lênin: “Acuse-os do que você
faz e xingue-os do que você é”.

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 9. 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
2018.
n No dia 26 de janeiro,

sexta-feira, às 19h30, a
Praça de Eventos do Sesc
Vila Mariana transformase em palco para uma
apresentação gratuita do
espetáculo Cidade, do
Núcleo Omstrab. Com
direção de Fernando Lee,
o espetáculo multilinguagem é inspirado
nos espaços públicos
e sonoridades de São
Paulo. Não é necessário
retirar ingressos para
assistir à apresentação. O
Sesc Vila Mariana fica na
Rua Pelotas, 141.
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O Sindicato dos Metroviários até que pressionaram, fazendo uma greve de
24 horas contra a licitação
das linhas 5-Lilás e 17-Ouro
do Metrô para a iniciativa
privada. Mas a Justiça confirmou para esta sexta-feira,
às 11h, a disputa pela concessão de ambos os trajetos.
Inicialmente, uma liminar
do juiz Adriano Laroca, da
12a Vara da Fazenda Pública
do TJ-SP barrou o leilão. Mas
o presidente deste tribunal
atendeu a um pedido do Metrô e do governo do Estado e
derrubou a medida.
Ontem, por conta da greve,
a Capital viveu mais um dia
de caos, com pontos de ônibus
lotados, engarrafamento no
trânsito e compromisso adiados. A única operação que não
foi atingida pela paralisação

LUCAS DANTAS

Justiça mantém para hoje
licitação de linhas do Metrô

Tumulto – Sem Metrô, passageiros lotaram trens e ônibus rumo ao trabalho

foi a 4-Amarela, gerida pela
iniciativa privada, enquanto a
15-Prata ficou totalmente inoperante e as demais (1, 2, 3 e
5) funcionaram parcialmente.
“Cheguei aqui e a estação estava fechada. O jeito vai ser ir
de ônibus, vai demorar mais”,
disse Alexandre da Silva, estoquista, que foi do Tucuruvi

para o Brás. A Prefeitura suspendeu o rodízio para reduzir o transtorno, o que gerou
vários pontos de congestionamentos, desde as estradas que
dão acesso à Capital. A greve
não continua hoje. O Estado
quer arrecadar R$ 10 bilhões
em um contrato de concessão
(eurico cruz)
de 20 anos.

Vacinação fracionada
vai começar na quinta
Com a procura exagerada
pela vacina contra a febre
amarela, o governador Geraldo Alckmin (PSDB) decidiu
antecipar para quinta-feira,
25, a campanha de vacinação, mas na Capital, por conta do aniversário da cidade, a
ação ocorrerá um dia depois.
A imunização terá como
prioridade moradores de 15
distritos localizados nas zonas Leste e Sul. A vacina a
ser aplicada será a fracionada, com um 0,1 ml, um quinto da vacina utilizada anteriormente nos postos.

Segundo o consultor científico sênior da Bio-Manguinhos/Fiocruz, Akira Homma,
a dose fracionada garante
imunidade comprovada por
oito anos, mas é possível que
esta prazo seja maior. “Ainda estamos fazendo estudos”,
afirmou.
Se o Governo decidisse
manter apenas a vacina integral seriam necessários
mais seis meses para produção do insumo. Na cidade de
São Paulo, mais de 900 mil
pessoas foram imunizadas
somente neste mês.
(ec)

LUCAS DANTAS

Guarulhos – Pessoas madrugam em filas de UBS para garantir senha e vacina

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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Sofrimento – Feridos foram levados para hospitais; bebê não resistiu

Carro invade praia
de Copacabana e
mata um bebê
Um bebê morreu e, pelo
menos, outras 15 pessoas ficaram feridas ao serem atropeladas no calçadão da Avenida
Atlântica, em Copacabana, na
Zona Sul do Rio de Janeiro,
por um motorista que perdeu
o controle de seu veículo, ontem, na altura da Rua Figueiredo de Magalhães.
O carro atravessou tanto a
ciclovia como a calçada e só
parou no início da faixa de

areia. O motorista fugiu, mas
já foi identificado e detido.
Ele foi encaminhado à 12ª
Delegacia de Polícia, em Copacabana, e disse que sofreu
um ataque epilético.
Os feridos receberam
atendimento no próprio local e foram encaminhados
para hospitais da região
pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
(Samu).
(aGÊNCIa eSTaDO)

Procurador diz
que não pedirá
prisão de Lula

Petrobras abaixa
em 5% preço do
gás de cozinha

O procurador regional da
República, Maurício Gotardo
Gerum, que vai defender o
aumento da pena de Lula durante julgamento no Tribunal Regional Federal da 4ª
Região, afirmou, ontem, que
não “vê razões para formalizar” pedido de prisão contra
o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Responsável pela sustentação oral em julgamento de
recurso da defesa do petista
contra a pena de nove anos e
seis meses no caso triplex, entende que Lula cometeu três
crimes em vez de um, como
sentenciou o juiz Sérgio Moro.
O ex-presidente será julgado no dia 24, pelo TRF-4, por
corrupção passiva e lavagem
(ae)
de dinheiro.

A Petrobras anunciou a
revisão da política de preços
do GLP de uso residencial,
com redução a partir de hoje,
de 5% nas refinarias. Assim,
o preço médio sem tributos
nas refinarias da Petrobras
será de R$ 23,16 por botijão
de 13 quilos. Entre as mudanças na política de preços está
a frequência dos ajustes, agora trimestral em vez de mensal, com vigência no dia 5.
A Petrobras reiterou que a
lei brasileira garante liberdade de preços no mercado de
combustíveis e derivados, de
modo que as revisões podem
ou não se refletir no preço final ao consumidor, a depender de repasses feitos especialmente por distribuidoras
(ae)
e revendedores.

São Paulo, sexta-feira, 19 de janeiro de 2018
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Nova versão do Focus tem mais conectividade
O Ford Focus chega à linha 2018 com nova versão e
mais conteúdo. A principal
novidade é a introdução de
uma opção de entrada para
a configuração hatch com
motor 2.0, a SE. E a partir de
agora, o sistema de conectividade Sync 3 passa a ser
oferecido em toda a linha
Fastback, sendo opcional
na SE 2.0. Para o hatch, o
recurso também está disponível como opcional a partir da versão SE 2.0. Além
disso, as opções SE Plus 1.6
e 2.0 e Titanium passam a

sair de fábrica com espelhos
retrovisores com rebatimento elétrico.
“Essa nova configuração
oferece um custo-benefício
mais atraente, com preço
de R$ 83.600. Antes, essa
motorização era oferecida
apenas a partir da SE Plus
para o hatchback ”, afirma
Fernando Pfeiffer, gerente
de Produto da Ford.
Referência em dirigibilidade, o Focus é um exemplo de vitrine tecnológica da

montadora. Em sua atual geração, adicionou itens como
frenagem autônoma contra
acidentes, estacionamento automático em vagas paralelas
e perpendiculares e faróis

Geração conta
com frenagem
autônoma e custa a
partir de R$ 83 mil

bi-xenon adaptativos. Foi
também o primeiro modelo
a estrear o Sync 3 no Brasil,
terceira geração da central
multimídia da Ford, compatível com Android Auto e
Apple CarPlay, incluindo tela
de oito polegadas, navegação
e som premium da Sony na
versão Titanium.
A segurança do Focus
conquistou avaliação máxima das principais entidades certificadoras internacionais. A linha vem de
div

ulg

aç

ão

série com controle eletrônico de estabilidade e tração,
sistema preventivo contra
derrapagens, assistente de
partida em rampa, controle
de torque em curvas e frenagem de emergência (sistema AdvanceTrac), além
de aviso de pressão baixa
dos pneus.
O Focus hatch tem os
motores 1.6 Sigma Flex, com
transmissão manual de cinco velocidades, e 2.0 Direct
Flex com transmissão sequencial de seis velocidades
e paddle shift.
(da redação)

Confiável – Controle eletrônico de estabilidade e tração, sistema preventivo contra derrapagens e controle de torque em curvas fazem o Focus 2018 ser um modelo seguro

São Paulo, sexta-feira, 19 de janeiro de 2018
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Diferenciado
F-150 é ideal para
transporte de cargas

A Ford apresentou nos Estados Unidos o novo motor
diesel V6, que vai equipar a
linha 2018 da F-150, Assim, a
picape que já oferece a maior
capacidade da categoria passa também a dispor da maior
potência e um padrão inédito
de categoria. Além de gerar
mais de 250 CV de força e 60
kgfm de torque, o avançado
Power Stroke de 3.0 litros
tem alta eficiência energética,
com consumo estimado de
12,75 km/l.
O propulsor também garante ao modelo a maior capacidade de carga útil e reboque
do segmento, de 916 kg e 5.170
kg, respectivamente, reforçando a liderança da picape, que
completou 41 anos como a
mais vendida dos EUA. Com
isso, a linha F-150 passa a oferecer seis opções de motores
no mercado norte-americano.
Desenvolvido para os consumidores que transportam

carga e reboque com frequência, o novo motor V6 3.0 usa
a mesma tecnologia do motor de 6.7 litros, que equipa a
linha da Série F Super Duty
para serviço pesado. Ele atinge o torque máximo a apenas
1.750 RPM e tem uma entrega
contínua de força em todas as
faixas de rotação, ideal para
transportar cargas pesadas em
longas distâncias.
O novo diesel V6 tem bloco
de ferro grafite compactado,
turbo de geometria variável
de alta eficiência e sistema de
injeção de combustível de alta
pressão para operar de forma
suave e silenciosa. (da redação)

A linha F-150 passa
a oferecer seis
opções de motores
nos Estados Unidos

DIVULGAÇÃO

F-150 2018 apresenta alta eficiência nos EUA

Turbinado – Motor do modelo Ford F-150 tem padrão de economia diferenciado e gera 250 CV de potência

São Paulo, sexta-feira, 19 de janeiro de 2018
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Música de MC Diguinho é excluída
do Spotify por apologia ao estupro
Instagram / DIvulgação

Polêmica – MC Diguinho nega
apologia ao estupro em música

A música Só Surubinha
de Leve, do MC Diguinho,
foi excluída do Spotify após
dezenas de denúncias apontando que a letra faz apologia ao estupro.
A faixa, que tem trechos
como “Taca a bebida/Depois
taca a pica/E abandona na
rua”, também foi deletada do
YouTube e o clipe, que seria
lançado no mesmo dia, não
entrou na plataforma. Horas
depois, o funkeiro se pro-

nunciou sobre o caso.
No Instagram de Diguinho, um comunicado diz:
“MC Diguinho reconhece o
conflito de informações devido a toda a repercussão. O
mesmo informa que em sua
residência mora com a mãe,
irmãs e sobrinha. Jamais iria
‘denegrir’ a honra e moral
das mulheres. Em respeito
a tudo isso, a música será
lançada na versão light. Sem
(agência estado)
mais”.

Referência – Bar Brahma comemora sete décadas com Zeca Pagodinho

Bar Brahma
celebra 70 anos
no seu camarote
A comemoração de aniversário de 70 anos do Bar
Brahma promete agitar a
Capital em 2018. No Sambódromo do Anhembi, durante
o Carnaval, o Camarote Bar
Brahma realiza uma verdadeira festa para homenagear
a história construída durante
todo esse tempo. Para este
ano, a organização espera receber 18 mil foliões.
“O Bar Brahma tem uma
história muito rica que se mistura com a cultura da cidade”,
disse Caire Aoás, diretor do
Camarote Bar Brahma. “Não
tinha jeito melhor de homenagear esta história a não ser
no Carnaval de São Paulo, a
maior festa do ano”, afirmou.
Além da vista privilegiada
para o Sambódromo, as celebridades, convidados, clientes

e VIPs poderão curtir shows
em um palco, com atrações de
grande repercussão nacional.
A programação conta com
Zeca Pagodinho, Gilberto Gil,
Alceu Valença e Saulo e Ivo
Meirelles.
(da Redação)
Serviço
Camarote Bar Brahma 2018
Dias 9,10 e 16 de fevereiro, a partir das 21h
receptivo das 18 à 0h
sambódromo do anhembi: avenida olavo Fontoura, 1209, santana, setor J, Portão 28
Capacidade de 6 mil pessoas por dia
valores: variam entre r$ 490 e r$ 1.490,
entre os setores Brahma, Platinum e vIP,
com alteração de preço de acordo com virada de lote
venda no site www.totalacesso.com.br
Pontos de venda:
Bar Brahma (av. são João, 677, Centro):
segunda a sábado, das 12h às 21h
top Center shopping (av. Paulista, 854, Bela vista, Quiosque 12): segunda a sábado,
das 9h às 12h
shopping morumbi town (av. giovanni gronchi, 6930): segunda a sábado, das10h às 22h

São Paulo, sexta-feira, 19 de janeiro de 2018
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Anitta embala a festa no
Bloco das Poderosas

Papa faz casamento
dentro de um avião

Amanhã, a partir das 16h,
o Bloco das Poderosas realiza
um ensaio especial na The
Week São Paulo. O grupo
conta com a presença da cantora de maior sucesso do País,
Anitta, para agitar o pré-Carnaval de São Paulo.
A casa fica na Rua
Guaicurus, 324, na Lapa. De
acordo com a organização,
o custo é de R$ 150 para a
entrada, no quinto lote. A
classificação indicativa é de
18 anos. Para comprar os
ingressos, basta entrar no
http://bit.ly/2roJUan. Quem
adquirir a entrada, pode esticar na Babylon, festa que
começa a partir das 23h30,
em uma noite que contará
com Ale Rosa & Marcio Zanzi, Flavio Lima, Fabio Marx,
André Garça, Alberto Ponzo,
Leandro Becker e Vlad.
Ainda em eventos préCarnaval, a The Week Rio de
Janeiro recebe o lançamento
do clipe Solta a Batida, da
cantora Ludmilla, no dia 2 de
fevereiro, às 23h. A festa ainda contará com Iza e os DJs
Felipe Mar, Tamy, Gael e uma
atração surpresa. Neste caso, as
vendas estão no primeiro lote e
os ingressos custam R$ 50 no
http://bit.ly/2DnfFpH.
Anitta é um dos maiores
sucessos pop e funk do País.
Ela tem apenas 24 anos e estourou com a música Show
das Poderosas, em 2012. Outros sucessos foram Ritmo
Perfeito, de 2014, Bang e No
Meu Talento, de 2015, e Sim
ou Não, de 2016. (RaPhael PozzI)

Divulgação

pré-carnaval

O papa Francisco casou,
pela primeira vez, ontem, um
casal a bordo de um avião,
em sua viagem de Santiago a
Iquique, a última etapa de sua
visita ao Chile, antes de viajar
para o Peru.
“Em 18 de janeiro de 2018,
no voo papal de Santiago a
Iquique, o sr. Carlos Ciufffardi
Elorriaga e a sra. Paula Podest
Ruiz contraíram casamento
e foram testemunhados por
Ignacio Cueto, sendo o santo
padre, o papa Francisco, que
tomou o consentimento”, diz
a ata manuscrita que atesta o
casamento.
Além do casal sorridente,
ambos membros da tripulação da empresa Latam, a
ata é assinada pela testemunha, um dos proprietários
da companhia aérea, e pelo
próprio papa, que assina com
um simples “Francisco”.
Na ata, transmitida à im-

Surpresa – Papa recebeu pedido e
não hesitou em celebrar cerimônia

prensa, também aparece Monsenhor Mauricio Rueda Bettz
como testemunha.
Paula, de 39 anos, e Elorriaga, 41, ambos comissários
de bordo, disseram o “sim,
aceito” a 11 mil metros de
altitude.
(aGÊNCIa eSTaDo)

O OutrO ladO dO paraísO

Sophia ordena que
Rato vá matar Vinícius
Nos próximos capítulos
de O Outro Lado do Paraíso,
novela das 21h da Globo, o
delegado Vinícius (Flávio Tolezani) vai sofrer nas mãos
de Sophia (Marieta Severo).
Depois de ser denunciado
por pedofilia, ele pedirá ajuda
para a vilã, que após resistir e
ser ameaçada, vai ceder e abrigará o delegado no garimpo.
Traiçoeira, a megera vai pe-

dir para que Rato (César Ferrario) exploda as minas de diamante com o delegado dentro.
“Não tem curiosidade em conhecer a mina?”, perguntará o
capanga. “Tenho sim, muita”,
dirá Vinícius, sem imaginar
as reais intenções.
Preparando as dinamites, Rato vai ser impedido
por Mariano (Juliano Cazarré), ex de Sophia. (Da ReDação)

Em alta – Show de Anitta vai ser o mais aguardado no The Week SP

2017 foi o ano do auge da cantora
No ano passado, Anitta realizou várias parcerias, inclusive internacionais, e conseguiu
o auge da carreira com Loka (com Simone &
Simaria), Você Partiu Meu Coração (Wesley Safadão e Nego do Borel), Switch (Iggy Azalea),
Paradinha, Sua Cara (Major Lazer e Pabllo Vittar), Will I See You, Is That for Me e, para encer-

RepRoDução / Tv globo

rar o período com chave de ouro, dois grandes
sucessos, Downtown (J Balvin) e Vai Malandra
(MC Zaac. Tropkillaz e Maejor). O último vídeoclipe teve mais de 500 mil visualizações no
Youtube em apenas 20 minutos. Atualmente, o
vídeo já passou da marca dos 143 milhões de
(RP)
visualizações.
Risco – Delegado Vinícius vai para o garimpo, após acusação de pedofilia

São Paulo, sexta-feira, 19 de janeiro de 2018
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divulgação

Sonho possível – Vaga em universidade pode ficar mais fácil com uma boa nota no Enem; candidato pode concorrer a vagas em vários cursos pelo País sem precisar se deslocar
divulgação

Tenho a nota do Enem! E
agora, o que devo fazer?
Depois de se dedicar aos
estudos e receber os resultados
do Exame Nacional do Ensino
Médio (Enem), chegou a hora
de buscar aquela tão sonhada vaga no curso desejado ou
mesmo uma bolsa de estudos
em uma faculdade privada.
Segundo o coordenador
do cursinho Poliedro, Vinicius Haidar, o interessante é o
Sistema de Seleção Unificada
(Sisu), do Ministério da Educação, que permite ao aluno
disputar vaga em duas graduações de faculdades e universidades públicas. Ontem, o
ministro da Educação, Mendonça Filho, antecipou as inscrições do Sisu para terça-feira,
com encerramento no dia 26.

“O estudante tem que ficar
atento e acompanhar a nota
de corte. A decisão que permanecer após o fim da inscrição é a que vai estar valendo.
É sempre importante ler o edital completo e prestar atenção
nos detalhes como número de
vagas, qual faculdade tenho
mais chance de entrar”, explicou Haidar. Este ano, até mesmo a USP Pinheiros disponi-

Inscrições do Sisu
foram antecipadas
para a próxima
terça-feira, 23

bilizou 50 vagas do curso de
Medicina pelo Sisu.
Segundo Haidar, o estudante tem que estar preparado para tentar outras opções,
como bolsas do Programa
Universidade Para Todos
(Prouni) e até o Financiamento Estudantil (Fies). As três opções abrem vagas também no
segundo semestre.
Se nada der certo, Haidar
afirmou que, no primeiro semestre, o pré-universitário
deve se empenhar nos estudos e se inscrever no Enem
deste ano para melhorar a
nota. Fies e Prouni não podem ser benefícios acumulativos. É necessário escolher
entre um ou outro. (EuriCo Cruz)

Ferramenta simula nota de corte
Wilson dias / aBr

Estratégia – Após passar pelo Enem, candidato deve analisar se nota vai ajudá-lo

Uma ferramenta
de pesquisa que
pode ser utilizada
pelo estudante é o
simulador de nota
de corte, que pode
ser acessado no
site www.querobolsa.com.br. Nele
estão reunidos
todos os dados que
o candidato precisa
para avaliar as
notas de corte de
instituições de todo
(EC)
o Brasil.

Decepção – Muitos candidatos foram eliminados por terem se atrasado

30% dos inscritos
faltaram em 2017

De acordo com o Ministério da Educação (MEC),
29,9% dos inscritos não
compareceram às provas em
2017. Esse número é ainda
maior quando se considera os participantes que não
pagaram a taxa de inscrição
por terem direito à isenção.
Neste caso, a porcentagem
sobe para 42,5% quando se
observa o grupo de participantes liberados de pagar a
inscrição por se adequarem
à lei e ao decreto que regem
a gratuidade.
Os quase 1,7 milhão de
inscritos que não pagaram
para fazer o Enem 2017 e
não compareceram terão
que justificar essa ausência
se quiserem fazer o Enem

2018 sem pagar a inscrição.
A solicitação de isenção também deixa de ser feita durante a inscrição, passando a ser
realizada com antecedência.
O período de solicitação de
isenção e de justificativa da
ausência no Enem 2017 será
de 2 a 11 de abril, pela Pági(EC)
na do Participante.

Fique atento
com os prazos
Sisu: de 23 de janeiro
a 26 janeiro
Prouni: de 6 a 9 de fevereiro
Fies: prazo ainda não definido

São Paulo, sexta-feira, 19 de janeiro de 2018
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Se a nota no Enem não for
suficiente para a conquista de
uma vaga em uma universidade pública ou mesmo para
a obtenção de uma bolsa de
estudos, por meio de programas sociais, o estudante não
precisa se desesperar: ele ainda pode tentar um financiamento estudantil privado.
A grande diferença entre
esta modalidade e o Financiamento Estudantil (Fies) é que o
primeiro não é um benefício e
sim um produto, como um empréstimo. Na tese, o estudante
pagará metade da parcela com
o crédito universitário, mas
dobrará o prazo de pagamento. Segundo Rafael Baddini,
da empresa Pra Valer, existem
dois modelos de crédito universitário: sem juros e com média
de acréscimo de 1,35% ao mês.
“Na primeira modalidade,
a instituição decide arcar com
os juros que deveriam ser pagos pelo contratante, enquanto na segunda o próprio aluno

assume o ônus da dívida”, explicou o empresário.
As condições de financiamento, que funcionam com
taxas menores do que os empréstimos bancários convencionais, variam de acordo com
a instituição escolhida, mas
este mercado tem apresentado
um crescimento de 30% ao
ano, com previsão de elevação
de 50% em 2018.
De acordo com Baddini,
com as alterações do Fies, instituições financeiras também
estarão à disposição na página
do programa do Governo. Um
feirão sobre crédito universitário também deve ocorrer até
(EURICO CRUZ)
fevereiro.

Mesmo com nota
baixa no Enem é
possível investir em
uma universidade

Divulgação

Crédito Universitário vira opção para estudar

Preparação – Garantir uma vaga em um curso universitário é o desejo de milhares de jovens brasileiros
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Caem notas 1.000
e sobem os zeros
nas redações
O Ministério de Educação
divulgou, ontem, os resultados do Exame Nacional do
Ensino Médio (Enem) 2017.
Das 4.725.330 redações corrigidas, 309.157 tiveram nota
zero e apenas 53 registraram
nota 1.000. Na edição anterior,
foram 291.806 notas zero e 77
notas mil entre 6.034.672 redações corrigidas.
Os resultados da prova
foram liberados pouco antes
das 12h de ontem, no site
do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e
só podem ser consultados individualmente. Os candidatos devem acessar a Página
do Participante e fazer login
por meio do CPF e senha anteriormente cadastrada.

“Recomendo calma, cautela e controle da ansiedade.
Sei que é um momento importante para milhões de jovens de todo o Brasil, mas é
preciso ter a clareza de que
o exame é seguro, as notas
estarão disponíveis e cada
um terá a oportunidade de
acessar justamente a informação relativa à sua nota”,
disse o ministro da Educação, Mendonça Filho.
Pela primeira vez, de
acordo com o Inep, a divulgação das notas considerou
a proficiência média geral
e a proficiência média dos
concluintes, além das proficiências médias dos treineiros, dos egressos e das
pessoas privadas de liber(AGÊNCIA BRASIL)
dade.

Compare o desempenho dos participantes da prova
Linguagens, códigos e suas tecnologias
Proficiência Mínima – 299,6
Proficiência Máxima – 788,8
Proficiência Média Geral – 510,2
Proficiência Média Concluintes – 506,5
Proficiência Média Egressos – 513,84
Proficiência Média Treineiros – 516,86
Proficiência Média dos Participantes Privados de Liberdade – 427,4
n Redação
Redações Nota Zero – 309.157
Redações Nota Mil – 53
Proficiência Média Geral – 558,0
Proficiência Média Concluintes – 560,6
Proficiência Média Egressos – 556,9
Proficiência Média Treineiros – 570,6
Proficiência Média Participantes Privados
de Liberdade – 423,0
n

Apenas 6,5% das redações receberam
nota zero. Os motivos foram fuga ao tema
(5,01%), prova em branco (0,80%), texto
insuficiente (0,33%), parte desconectada
(0,17%), não atendimento ao tipo textual
(0,11%), cópia do texto motivador (0,09%)
e outros motivos (0,03%).

n Ciências Humanas e suas tecnologias
Proficiência Mínima – 307,7
Proficiência Máxima – 868,3
Proficiência Média Geral – 519,3
Proficiência Média Concluintes – 517,4
Proficiência Média Egressos – 522,24
Proficiência Média Treineiros – 526,68
Proficiência Média Participantes Privados
de Liberdade – 433,7
n Matemática e suas tecnologias
Proficiência Mínima – 310,4
Proficiência Máxima – 993,9
Proficiência Média Geral – 518,5
Proficiência Média Concluintes – 522,3
Proficiência Média Egressos – 516,62
Proficiência Média Treineiros – 538,77
Proficiência Média Participantes Privados
de Liberdade – 447,4
n Ciências da Natureza e tecnologias
Proficiência Mínima – 298,0
Proficiência Máxima – 885,6
Proficiência Média Geral – 510,6
Proficiência Média Concluintes – 508,4
Proficiência Média Egressos – 512,48
Proficiência Média Treineiros – 519,36
Proficiência Média Participantes Privados
de Liberdade – 436,9

ESPECIAL EDUCAÇÃO
Participe dos especiais de educação do jornal Metrô News!

Para anunciar ligue:
(11) 2475-7888
comercial@metronews.com.br
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Todo brasileiro, pelo menos
uma vez na vida, já foi aconselhado a esperar o período
de festas passar para realizar
compras. Isso porquê, durante
os períodos festivos muitas lojas e comerciantes aproveitam
o aumento da demanda para
elevar preços e lucrar mais.
No mercado de decoração e
eletrodoméstico não é diferente e o mês de janeiro, com o
fim das festas de Ano-Novo e
Natal, pode ser uma boa opção
para renovar a casa e escolher
móveis que podem alterar a
decoração da casa ou adquirir

aquela televisão maior cuja
compra já foi postergada umas
dez vezes.
Segundo o arquiteto Marcelo Rosset, neste período do
ano é ideal para vasculhar as
prateleiras em busca de peças
curingas, que são capazes de
transformar o ambiente. “Objetos decorativos acrescentam
personalidade aos espaços.
Além disso, é uma ótima oportunidade para encontrar aquela peça normalmente de valor
mais alto, mas que é capaz de
transformar a casa de uma vez
(da Redação)
só”, explicou.

palavras cruzadas diretas

Revistas coquetel 2018
www.coquetel.com.br

divulgação

Janeiro traz descontos para
renovar a decoração da casa

Oportunidade – Reformar a casa
é uma boa ideia para este mês

Veja algumas lojas que oferecem descontos:
Casas Bahia: Até dia 31 tem 50% de desconto no portfólio de móveis da marca, de gaveteiros a sofás, válidos para lojas físicas e o site.

n

Glass 11: A Liquidação da Glass11 ocorre até 31 de janeiro de 2018, com descontos de
50% para peças em exibição no showroom da marca, localizado em Pinheiros.

n

n

Interbagno: até 25 de fevereiro, a Interbagno vai oferecer descontos de até 60%.

Cecilia Dale: até o dia 31 de janeiro, diversas categorias, de móveis a objetos natalinos,
estarão com descontos que chegam a 70% em todas as lojas da marca e também no ambiente e-commerce.

n

Dimlux: a loja especializada em peças de iluminação e projetos luminotécnicos completos
oferece desconto em mais de 30 produtos.

n

n Futon

Company: até 18 de fevereiro, a marca terá ofertas atraentes com até 70% de desconto em todas as suas lojas.

3258-6693
94338-6550

21 ABR.
20 MAI.

TOURO: No amor, muita neutralidade. Haverá um possível envolvimento
seu em algum tipo de manifestação social. No trabalho poderão ocorrer
disputas entre colegas ou mesmo superiores.

21 MAI.
20 jUN.

GÊMEOS: Período de recolhimento, de meditação e de contato com
certos conflitos interiores. Será bom não forçar as situações, nem tentar
continuar certas atividades.

21 jUN.
21 jUL.

CÂNCER: Estabilização das novas situações no trabalho. você poderá agora
usufruir de certos benefícios criados nesse âmbito. Conversas importantes
com amigos, aumentando sua compreensão e sua vivência emocional.

23 OUT.
21 NOV.

ESCORPIÃO: Faça o que puder para aumentar suas amizades ou
conservar as que já fez no passado. Evite atritos com quem quer que
seja a fim de não criar inimigos, declarados ou ocultos.
SAGITÁRIO: acautele-se pouco diante das notícias que ouvir falsas ou
favoráveis. dia excepcional para a vida amorosa e conjugal. Controle suas
despesas domésticas. Esses fatos poderão mudar os seus caminhos.

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

22 dEz.
20 jAN.

CAPRICÓRNIO: Período feliz com muitas novidades e atrações,
principalmente nos assuntos sentimentais e pessoais. o seu trabalho
trará bons resultados, bem como os negócios e novas amizades.

22 jUL.
22 AGO.

LEÃO: Seus projetos pessoais continuarão a se desenvolver de forma
positiva, trazendo os primeiros resultados práticos. Momento importante na
vida familiar, na qual poderá encontrar um equilíbrio emocional e interior.

21 jAN.
19 fEV.

AQUÁRIO: indícios de êxito nas questões que demandam sigilo, loteria,
jogos, esportes e casamento. a coragem e o dinamismo continuarão
sendo o seu ponto forte. abuse deles.

23 AGO.
22 SET.

VIRGEM: Fase de aumento da energia física e da confiança. a vida
profissional começará a se estabilizar. Pequenos conflitos com a pessoa
amada e problemas com negócios financeiros.

PEIXES: Sentimentalmente, este será um grande dia. Procure aproveitá-lo
do melhor modo possível. vida afetiva e conjugal favorecidas. Evite ações
20 fEV.
20 MAR. judiciais e discussões por dívidas ou créditos.

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

72X
72X
72X
72X

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

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

23 SET.
22 OUT.

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

21 MAR.
20 ABR.

Oferta de Crédito é sujeita a alteração diária

EMPRÉSTIMO APENAS PARA APOSENTADO
OUomaR
PENSIONISTA
INSS
caRdoso Filho | www.omarcardoso.com.br
horóscopo
GOVERNO DE SP, SPPREV OU IPREM SP.
ÁRIES: Período benéfico para férias e para todos os tipos de diversão.
LIBRA: aproveitando suas oportunidades para fazer novas amizades e
Não emprestamos
ASSALARIADOS!
as atividades criativas também estão estimuladas. Relacionamento
com
arquitetar para
novos planos
para ganhar dinheiro, demonstrará ser prático. Esteja
os amigos e pessoas da família será intenso e afetuoso.
para uma novidade ou uma
visita. alguma
coisa boa vai acontecer.
Compramos ouatento
negociamos
sua
DÍVIDA.

Oferta de Crédito é sujeita a alteração diária

até 18 de fevereiro, a Clami oferece descontos de 35% para produtos sob encomenda, entre cadeiras e sofás, no Já para o Lar Center.

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

Prover Financeira

Prover Financeira

n Clami:
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IMOVEL P RENDA

Guarulhos, R$ 2.200/mês, próx.
aeroporto. R$275mil escrit ok
96957-3668

EMPREGOS
Contrata
ALUGUE BOX

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

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

IMÓVEIS
Aluga-se
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

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

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

PENHA

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

QUARTOS P/ MOÇAS

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

Sítios & Chácaras

2295-0770
95038-2826

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

rh@apaimoveis.com.br

AGRADEÇO A
conselheira espiritual
DONA LUCiA pela
graça alcançada

S.J.E.P.M

não existe problemas sem
solução o seu sofrimento
pode ser ESPiRiTUAL

R$ 50 mil a 400 mil

11 3883-3456
11 98212-6568

98252-6148
NEGÓCIOS
Dinheiro
COMPR EMPRÉSTIMO

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

Oportunidades
VDO SALÃO BELEZA

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

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

Temporada
VENDO/ALUGO

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

SERVIÇOS
Cursos
A HORA É AGORA

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

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

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
Conselheira Espiritual

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

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

Vende-se
APTO JABAQUARA

2 dorms, armário,1 vaga, lindo!
R$ 190 Mil F: 94999-6005 zap

CHÁCARA MG

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

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

a gente circula com você

Para anunciar ligue:

2475-7888/2475-7810

TRABALHISTA /AUXILIO DOENÇA
ACIDENTE / APOSENTADORIA
POR INVALIDEZ

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

ÂNGELA E

CRiS TRANSEX
CARiNHOSAS
MASSAGENS
PRAZER

TOTAL

ARUMY JAPA

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

�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

Cartas e Tarô, ela diz tudo sem
que você diga nada. Cons.$20,00
F:2071-2114/ 94455-7380 vivo
Joga-se búzios e cartas. Faz qualquer trabalho espiritual. Faz
amarração e simpatia p/o amor.
F: 5523-8165 / 98485-6603 Tim

VOVÓ JOANA

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

Ind. Profissional

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

Te�(11)�3188-2100
(11)99966-3241

VILA PRUDENTE

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

R.Dr.Roberto Feijó 100
em frente Estação do Metrô

2084-7276

ALICE MORENA

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

ANALY + AMIGAS

BiA COMPLETAS
NATi BEiJO BOCA
GRAZi
PAULA
CAROL
THAíNA
SAMARA

94331-6310
98299-9785

IRMÃ JÚLIA

PODEROSA
UNIÃO

A MELHOR DA

próx
metrô 3203-1478

ANIRA MASSAGENS

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

Relax

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

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

VIDENTE MÁRCIA

DETETIVE CAMARGO

Esoterismo

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

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

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

ESPÍRITA
REGINA

DE TER O MEU
AMOR DE VOLTA

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

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

RECEPCIONISTA

Utilize seu FGTS. Créditos de

VDO SORVETERIA

Chegou a hora de
conquistar a sua
chácara no interior!

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

Parcelas a partir de:
R$ 591,00.

Já pronto p/trabalhar e c/clientela. Passo ponto. F: 3532-4850

dinheiro rápido, próximo Metrô

PRECISA-SE

Compre sua casa ou terreno
No bairro da sua escolha.

Litoral
ALUGA-SE APTO

MOÇAS P/ PRIVÊ

SAIA DO ALUGUEL

Anuncie 2475-7810 / 4965-9430

portaldosterapeutassp.com.br

E algo + com Anl só para dot
pequeno 2771-6084
Legítima,21a. Linda, universit.
F 99025-7977 foto no whats.

CLÍNICA DE
MASSAGEM

ATiVAS E PASSiVAS

Rua Hipódromo, 661 px
metrô Bresser/ Mooca

4175-2014

96255-1613 Oi

CLUB DE
SWING

Espaço Marengo
R: Francisco
Marengo, 210
Metrô Carrão

Danceteria, Shows
Reservados, Labirinto
e Cinema p/ adéptos
e Iniciantes

www.innerclub.com.br

ACESSE O SITE:

espacomarengo.com.br
F: 2093-9799

JHONNY 30A

R$ 100,00/ h, fino trato, discreto e atendo Só F:93144-3476

JÚLiA
massagem sensual

e relaxante
COM FiNALiZAÇAO
SEM IGUAL
atendo c/ horário agendado
próximo metrô Ana Rosa

99616-6820

KELLY 98818-9990

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

PROMOÇÃO

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

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

3341-7745
98730-3649
a gente circula com você

Al. dos Pamaris,
Nº 160 - Moema

5531-4067
DANDARA
E AMIGAS

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

METRÔ SANTA CRUZ

5084-3776
DUDA- IZA

e RENATA

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

Anl delicioso sem frescura
www.danadadelinda.com.br

R.GUAIAÚNA 419
PROX. METRÔ PENHA

2092-2945
96184-4518

ESPAÇO V.MARIANA

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

FONEROTICO

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

Para anunciar
ligue:

2475-7810

JADi
DANi
FLÁViA
BRUNA
BiANCA
completas NAYARA

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

2822-3157

95451-4127 tim

NiCOLE

TRAVESTi LOiRAÇA
SEiOS FARTOS
com marca de biquíni

ATENDO SOZiNHA

com vídeo

R$ 30,00
por 1 HORA

ac cartões próx
metrô República

3431-9745
RENATINHA
SEIOS GIGANTES
Venha se deliciar

+5 amigas bem liberais
PRAZER TOTAL!!!!

TAXA A PARTIR R$30
AC.CARTÕES

3034-6087
97800-4181

MT. LIBERDADE

ROBERTA
MULATA 42a

Faço tudo sem restrições
Anl, Orl, adoro ser chup.,
com beijo lingua , completa
Ce bem liberal. Venha !!!!

CENTRO

2825-7158

99502-8923 whats

RUBY 25 ANOS

Promoção
esta
semana!!
Whats 96166-0479

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

TRINTÃO
10 AMIGAS

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

ATALIBA LEONEL 3639

MT. PARADA INGLESA

95530-8487 vivo

96818-2565 oi

VALERIA

TODA VADIA
PARA VOCÊ
VENHA ME SATISFAZER!
+ AMIGAS INSACIAVÉIS

AC. TODOS CARTÕES

MT.ARTUR ALVIM

2741-1413

VINTAOZÃO 20 MIN

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

São Paulo, sexta-feira, 19 de janeiro de 2018

Serviços

Ind. Profissional

Contrata

Saúde

Classificados mini pop

a gente circula com você

Para anunciar ligue:

2475-7888/2475-7810
Imóveis
Publicidade Legal
Cooperativa de Serviços em Empresas
de Plásticos, Têxtil e Metalúrgicas
na Área Operacional
COOSEPRE

Assembléia Geral Ordinária

Ficam os Senhores Cooperados convocados a comparecer à Assembléia Geral Ordinária, que se fará realizar
na sede da COOSEPRE - Cooperativa de Serviços em
Empresas de Plásticos, Têxtil e Metalúrgicas na Área
Operacional; à Rua Itaguajé, Nº 110 - Parque São Luís
– Guarulhos – CEP.: 07170-520, no dia 10/03/2018 (dez
de março de dois mil e dezoito) às 08:00 horas em 1ª
convocação, às 09:00 horas em 2ª convocação e ou às
10:00 horas em 3ª e última convocação, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
1 – Balancete referente ao exercício de 2017;
2 – Alteração da Razão Social;
3 – Assuntos Gerais
Diretora Presidente – Elaine Costa Barbosa

Ind. Profissional

Relax

27

28

esportes
São Paulo, sexta-feira, 19 de janeiro de 2018
corinthians

Verdão joga bem e supera
Santo André no Paulistão

Cássio reclama de ter
jogado a Florida Cup

O primeiro jogo do Palmeiras no ano selou o início
da boa relação entre a torcida
e Lucas Lima. Ontem, no estádio Allianz Parque, em São
Paulo, o público aplaudiu e vibrou tanto com a vitória por 3
a 1 sobre o Santo André, na estreia pelo Campeonato Paulista, quanto pela boa atuação e o
belo gol do meia contratado do
Santos e trazido como um dos
principais reforços para 2018.
Aos 27 minutos do primeiro tempo, um lançamento de
Felipe Melo, seguido da finalização de Dudu de calcanhar
na trave e o gol de Willian, no
rebote, abriu o placar e relaxou o Verdão em campo. Aos
36, ficou ainda melhor. Lucas
Lima aproveitou sobra, bateu
de primeira e, em uma finalização muito bonita, fez 2 a 0.

Com um golaço e
uma assistência,
Lucas Lima foi o
destaque do jogo

NEWTON MENEZES / FUTURA PRESS / AE

palmeiras

Os jogadores do Corinthians e o técnico Fábio Carille bateram bastante na tecla da dificuldade física que
o time teve diante da Ponte
Preta, na última quarta-feira,
pelo fato de terem feito uma
pré-temporada mais curta
que o habitual, já que o calendário deste ano ficou mais
apertado em razão da Copa
do Mundo na Rússia. Para o
goleiro Cássio, a disputa da
Florida Cup, nos Estados Unidos, também é algo que atra-

palhou bastante a equipe.
“É um campeonato legal,
não tenho o que falar, mas
esse ano seria melhor ter
ficado aqui. Teríamos mais
tempo para trabalhar. A gente foi lá, trabalhou, mas é
pouco tempo. A gente preferia ter mais tempo para treinar. Às vezes, a gente quer
fazer uma coisa e o corpo
não obedece, mas é assim
para todo mundo”, comentou
o goleiro, que sonha em ir à
Copa neste ano.
(AE)

copinha
Comemoração – Jogadores se abraçam após gol de Keno no fim do jogo

No segundo tempo, aos
13 minutos, João Lucas diminuiu e depois, aos 20, o
empate por pouco não veio.
Na mesma jogada, a equipe
acertou a trave duas vezes. A
defesa deu espaços e o ataque
do Palmeiras estava cansado.
Então, Lucas Lima novamente foi decisivo ao dar o passe
para Keno, aos 38 minutos,
fazer o terceiro e resolver a
(AGÊNCIA ESTADO)
partida.

palmeiras

3

Jailson; Marcos Rocha, Antônio Carlos (Juninho),
Thiago Martins e Victor Luís; Felipe Melo, Tchê
Tchê (Bruno Henrique) e Lucas Lima; Willian,
Dudu (Keno) e Borja. Técnico: Roger Machado.

santo andré

1

Neneca; Jonathan Bocão (Wellington), Suéliton,
Domingos e Paulinho; Adriano (João Lucas), Flávio, Dudu Vieira e Aloísio (Walterson); Joãozinho
e Lincoln. Técnico: Sérgio Soares.
Gols: Willian, aos 27, e Lucas Lima, aos 36 minutos do primeiro tempo; João Lucas, aos 13, e
Keno, aos 38 minutos do segundo tempo. Cartão amarelo: Walterson (Santo André). Árbitro:
Salim Fende Chavez. Renda: R$ 1.917.947,46.
Público: 31.678 pagantes. Local: Estádio
Allianz Parque, em São Paulo (SP).

Tricolor avança à semi
da Copa São Paulo
O São Paulo está nas semifinais da Copa São Paulo de
Futebol Júnior. Em um jogo
com quatro gols, o time do
Morumbi eliminou o Vitória
nas cobranças de pênalti por
4 a 3, após o empate no tempo
normal por 2 a 2 no estádio
Santa Cruz, ontem, em Ribeirão Preto (SP), pelas quartas
de final da competição.
Em um chute de rara felicidade, Flávio abriu o placar
para o Vitória aos 14 minutos de bola rolando. Toró,

artilheiro do São Paulo na
competição, deixou tudo
igual aos 31. Antes do final
do primeiro tempo, aos 45,
Lucas Ribeiro subiu mais
que todo mundo e deixou os
baianos novamente à frente
no placar. Depois de muito
insistir, os jovens do CT de
Cotia conseguiram o empate
novamente com Toró, aos 32
da etapa final.
O adversário do Tricolor
será o Internacional, que su(AE)
perou o Santos.

Meninos da Vila levam
surra do Internacional
O Internacional avançou
às semifinais da 49a edição
da Copa São Paulo de Futebol Júnior ao golear o Santos pelo placar de 4 a 0, ontem, no estádio José Lancha
Filho, em Franca (SP).
O time gaúcho já sabe
quem irá enfrentar na próxima fase: o São Paulo,
que derrotou o Vitória nos
pênaltis, por 4 a 3, após o
empate de 2 a 2 no tempo
normal. Do outro lado da

chave, o Avaí enfrentará o
Flamengo hoje, mesmo dia
do duelo entre Palmeiras e
Portuguesa.
O time paulista, um dos
candidatos ao título após
a eliminação do atual bicampeão Corinthians, não
conseguiu fazer jus à fama
e foi dominado pelo Internacional. O rival gaúcho
marcou com Neto, Brenner
e dois de Richard, sendo
um de pênalti.
(AE)

ques.
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Caderno
Amigas
Para Sempre
Foroni
96 folhas
Unidade
(exceto filiais Itapevi e
Jundiaí)

R$

8,

75

Caderno Carros
Foroni

200 folhas
Unidade
(exceto filiais Itapevi e
Jundiaí)

R$

Venda Proibida

23,

90

Caneta
Bic Schimmers

Várias cores
Blister com 4 unidades
(exceto filiais Itapevi e Jundiaí)

R$

4,

90

Caderno
Amigas Para Sempre
Foroni

14,

90

200 folhas
Unidade
(exceto filiais Itapevi e Jundiaí)

R$

Caderno Ferrari
Foroni

200 folhas
Unidade
(exceto filiais Itapevi e
Jundiaí)

Borracha Bic

22,

90

R$

Branca
Conjunto 2 unidades
(exceto filiais Itapevi e
Jundiaí)

96 folhas
Unidade
(exceto filiais Itapevi e Jundiaí)

2,

R$

90

Caderno Carros
Foroni

4,

Caderno Art Studio
Foroni

R$

75

Caderno Ferrari
Foroni

96 folhas
Unidade
(exceto filiais Itapevi e
Jundiaí)

Caneta Bic

R$

13,

90

R$

4 cores
Blister com 1 unidade
(exceto filiais Itapevi e Jundiaí)

6,

1/4 - Costurado
96 folhas
Unidade
(exceto filiais Itapevi e Jundiaí)

6,

R$

75

90

Caderno Carros
Foroni

Costurado
96 folhas
Unidade
(exceto filiais Itapevi e
Jundiaí)

11,

R$

Caderno Super Mario
Foroni
200 folhas
Unidade
(exceto filiais Itapevi e
Jundiaí)

22,

90

R$

Caneta Bic Cristal
Fina S2
Várias cores
Blister com 3 unidades
(exceto filiais Itapevi e
Jundiaí)

90

3,

R$

OFERTAS VÁLIDAS DE 19/01 A 31/01/18

75

Caderno Jump
Foroni

200 folhas
Unidade
(exceto filiais Itapevi e
Jundiaí)

8,

R$

Caderno Super Mario
Foroni
96 folhas
Unidade
(exceto filiais Itapevi e
Jundiaí)

14,

90

R$

Lápis Evolution
Bic

25

Com borracha
Blister com 4 unidades
(exceto filiais Itapevi e
Jundiaí)

4,

R$

25

4,

Bala Boavistense
Happy Frutas
Vários sabores
Pacote com 600g

R$

Drops Freegells

Vários sabores
Caixeta com 12 unidades

4,

99

R$

Salgadinho
Lucky Torcida
Junior
Vários sabores
Pacote com 50g

0,

R$

89

Bala de Goma
Dori Gomets

55

Sortidas
Pacote com 1kg

Salgadinho
Elma Chips

Lanchinho Sortido
Pacote com 5 unidades

Alimento
Mais Vita Yoki
Vários Sabores
TP com 200ml

4,

R$

0,

R$

98

6,

R$

49

Bala de Gelatina
Haribo

99

Vários sabores
Pacote com 100g

2,

Biscoito Cookies
Bauducco

Vários sabores
Pacote com 105g/110g

Bolo Ana Maria
Pinguinos
Vários sabores
Unidade com 80g

R$

1,

R$

79

19

2,

Bala Riclan
Freegells

99

R$

Vários Sabores
Pacote com 584g

Biscoito Passatempo
Recheado Promocional
Pacote com 520g

Bolo Ana Maria
Pullman
Vários sabores
Unidade com 45g

5,

R$

1,

R$

05

OFERTAS VÁLIDAS DE 19/01 A 31/01/18

16

3,

R$

99

Biscoito Triunfo
Tortini
Vários sabores
Pacote com 90g

Mini Bolo Pullman
Vários sabores
Unidade com 40g

Chiclete Mentos Pure
Fruit / Pure Fresh
Display com 15 unidades

0,

75

R$

0,

R$

79

9,90

R$

Pirulito Florestal

Coração Vermelho
Pacote com 50 unidades

Barra de Cereais
Nutry
Vários sabores
Unidade com 22g

4,48

R$

75
,
0

R$

Corretivo
Fita Bic

Cola Branca
Bic

Mini Tape
Unidade
(exceto filiais Itapevi e
Jundiaí)

Líquida
Frasco com 40g
(exceto filiais Itapevi e Jundiaí)

7,50

1,

55

R$

R$

Lápis de Cor
Bic Evolution

Papel Sulﬁte
Allmax

12 cores
Unidade
(exceto filiais Itapevi e
Jundiaí)

A4 75g
Pacote com 500 folhas

14,25

8,

R$

90

R$

OFERTAS VÁLIDAS DE 19/01 A 31/01/18 PARA AS LOJAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
PAGUE COM SEU CARTÃO DE DÉBITO:
ELO / VISA / MASTERCARD

OU CARTÃO DE CRÉDITO ATACADÃO

Encontre a filial mais próxima de você!

www.atacadao.com.br

/Atacadaosa.Oficial

@atacadao_sa

* NÃO ACEITAMOS CARTÕES DE CRÉDITO DE OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.

Todos os produtos aqui anunciados são válidos de 19/01 a 31/01/2018 apenas para as lojas do estado de São Paulo. Garantimos a quantidade de 10 unidades ou 10kg de cada produto, enquanto durarem nossos estoques.
AS FOTOS SÃO PARA EFEITO ILUSTRATIVO. RESERVAMO-NOS O DIREITO DE CORRIGIR INFORMAÇÕES INCORRETAS POR MOTIVOS DE ERROS GRÁFICOS. TODOS OS ITENS DESTE ANÚNCIO NÃO RESPEITAM PROPORÇÕES ENTRE SI. CONFORME DETERMINAÇÃO LEGAL, PODERÁ HAVER LIMITAÇÃO DE OFERTA POR
CLIENTE CONFORME INCISO ‘’I’’ DO ARTIGO 39 DO CÓDIGO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR. SÃO PROIBIDAS AS VENDAS E AS ENTREGAS DE BEBIDAS ALCOÓLICAS A MENORES DE 18 (DEZOITO) ANOS, CONFORME ARTIGO 81, LL, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.

