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TER UM 
CARRO OU 

ANDAR  
DE APP?

Usar aplicativo de transporte 
pode ser mais vantajoso do 

que ter o seu próprio veículo

SAIBA O QUE FAZER NA RETA FINAL 
PARA AS PROVAS DO ENEM

PEGUE 
O SEU EXEMPLAR É GRÁTIS



CARRO TÁ
XI

As formas de transporte hoje vão além da diferença entre carro, 
ônibus e metrô; veja se vale a pena ter um veículo, alugar um ou 
utilizar os aplicativos de transporte

São Paulo tem mais de 
9 milhões de veículos, 
segundo o Detran-SP. 

Desse total, 6,3 milhões são 
de automóveis. O resultado: 
longas vias congestionadas, 
que fazem motoristas levarem 
cada vez mais tempo para 
chegar ao seu destino. Mas 
esta é uma realidade que, aos 
poucos, está mudando – e não 
é só por causa do trânsito.

Fazendo as contas, cada 
vez mais uma parcela da 
população está deixando de 
ter o carro próprio para andar 
de táxi ou usar o serviço de 
motoristas por aplicativo. 

Dependendo do quanto se 
usa o carro, pode valer mais a 
pena vender o veículo. Quem 
explica é o analista financeiro 
e presidente da consultoria 
de educação financeira Bem 
Gasto, Guilherme Prado.

Nessa conta é importante 
colocar todos os custos de 
um carro em uma tabela, 
como o que se gasta com 
a manutenção, seguro, 
combustível e depreciação do 
veículo (o valor que ele vai 
perdendo, mês a mês, com a 
desvalorização). Prado fez essa 
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conta e concluiu que é mais 
vantajoso usar o serviço de 
carro por aplicativo do que ter 
um veículo.

“Como eu moro na Capital, 
não é vantajoso ter um carro. 
Por dia, eu gasto R$ 40 com os 
aplicativos de transporte. Em 20 
dias, são R$ 800. Se for comparar 
com um carro próprio para 
aplicativos, que custa em 
torno de R$ 32 mil, e incluir 
manutenção, combustível e 
tirar a desvalorização, o gasto 
é bem maior”, conta Prado. E 
há outros fatores que devem 
ser levados em conta. “Em 

algumas ocasiões, quando 
você vai a um show, ou está no 
aeroporto, ou em regiões em 
que a demanda pelos carros 
por aplicativo é maior, um táxi 
sai mais barato”, completa o 
analista financeiro.

Mas cada caso é um caso. 
A engenheira civil Luciana 
Ayres, que mora em São 
Bernardo do Campo, vendeu 
seu carro há dois anos. Ela 
viaja bastante a trabalho e, 
ao fazer as contas de quanto 
gastava para manter o veículo 
e pagar seguro, descobriu que 
era mais vantajoso alugar um 
carro. “Economizo cerca de R$ 
200 por mês. No final do ano, 
são R$ 2.400 a mais, que posso 
fazer um investimento ou fazer 
uma viagem”, diz. 

Quando você vai 
a um show ou 
em regiões em 
que a demanda 
pelos carros 
por aplicativo é 
maior, um táxi sai 
mais barato.”
Guilherme Prado,  
analista financeiro
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Mas ela não descarta os 
aplicativos de transporte: eles 
são muito úteis para passeios 
mais curtos, festas ou quando 
precisa ir ao aeroporto. “Jamais 
compraria outro carro!”, 
completa.

Essa flexibilidade do 
serviço de compartilhamento 
de carros via aplicativo só se 
tornou possível por conta da 
tecnologia. Os apps facilitam 
também a vida do motorista 
– que pode trabalhar em 
horários variados. Antes de 
ser motorista, Edno Luan 
Rodrigues de Andrade era 
operador de tratamento de 
fotografia. Decidiu trocar de 
profissão para ter horários 
mais flexíveis e ficar mais 
tempo com a família. “O meu 
rendimento melhorou, e posso 
ficar mais tempo disponível 
para a família. Quando 
precisam de mim, eu consigo 
ajudar”, conta. ● Por Vanessa 
Zampronho

Economizo cerca 
de R$ 200 por 
mês. No final, são 
R$ 2.400 a mais, 
que posso fazer 
um investimento 
ou fazer uma 
viagem.”
Luciana Ayres, 
engenheira civil

APLICATIVOS Os serviços de transporte por aplicativo estão se expandindo em São Paulo. Conheça os principais - e como comparar os valores cobrados por eles:

● UBER O primeiro 
que aportou no 
Brasil e, por conta 
disso, é o que tem 
mais motoristas 
– mas há regiões, 
especialmente na 
periferia, que não são 
atendidas. 

● LADYDRIVER 
Só aceita 
motoristas 
mulheres para 
evitar situações 
constrangedoras 
entre condutores 
homens e as 
usuárias. 

● 99 O app foi 
desenvolvido 
no Brasil e 
aceita também 
carros sem ar-
condicionado 
– item obrigatório 
no Uber.

● INDRIVER O 
usuário decide o 
quanto quer pagar pela 
corrida. Os motoristas 
podem aceitar, 
recusar ou fazer uma 
contraproposta – mas 
o pagamento só pode 
ser em dinheiro.

● CABIFY O 
aplicativo foi 
desenvolvido em 
Portugal, e é um 
dos mais utilizados 
em São Paulo, mas 
também não chega 
a todos os lugares. 

● WAPPA O app 
brasileiro surgiu para 
atender corridas 
corporativas, mas 
agora abriu o 
leque de opções e 
também tem carros 
particulares. 

● VAH Ele te ajuda 
a comparar os 
valores entre Uber, 
99, Cabify e Wappa 
com o aplicativo 
SPTaxi. É só colocar 
o endereço de 
destino.

● GOOGLE MAPS 
Além de indicar um 
caminho a seguir, 
ele tem a função 
de comparação de 
aplicativos, entre 
99, Uber e Cabify.
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MAIS 
INFORMAÇÕES

» Data de lançamento:  
24 de outubro
» Direção: Michael Engler
» Elenco: Maggie Smith, Jim 
Carter, Imelda Staunton, Hugh 
Bonneville, Elizabeth McGovern    
» Gênero: drama, histórico
» Nacionalidade: Reino Unido

No filme, família de 
aristocratas se prepara para 
receber a visita do rei

Intrigas, complôs e o sarcástico humor 
britânico, ingredientes que tornaram 
a série britânica vencedora de 15 prê-

mios Emmy adorada por milhões de 
pessoas ao redor do mundo, não faltarão 
a ‘Downton Abbey – o filme’, que retorna, 
agora, nos cinemas.

O longa se passa no ano de 1927, 
logo após o encerramento da série – 
que começou sua trajetória em 1912 e 
terminou em 1926. No filme, o anúncio 
de uma visita do rei George V e da rainha 
Maria de Teck da Inglaterra à região deixa 
a aristocrata família Crawley agitada com 
a possibilidade de receber os monarcas. 
Cardápio, vestuário, prataria e, sobretudo, 
os modos, deem estar impecáveis para 
que a família faça uma recepção perfeita. 

Por outro lado, os empregados dos 
Crawley se sentem desprestigiados ao 
descobrirem que serão substituídos pe-
los funcionários da Família Real, que 
chegam antes ao Castelo para se cer-
tificarem que tudo estará em ordem. 
Revoltados, eles decidem se unir e resistir, 
para defender a honra de Downton.

Para contar esta história, que tem 
direção de Michael Engler e roteiro assi-
nado por Julian Fellowes, a trama traz de 
volta 20 dos personagens mais queridos 
criados pelo roteirista, como é o caso 
de Violet Crawley (Maggie Smith) e do 
mordomo Mr. Carson, interpretado pelo 
ator Jim Carter. Há ainda rostos novos, a 
exemplo de Imelda Staunton, que viverá 
Maud Bagshaw.

Nos Estados Unidos, o longa, que 
estreou em meados de setembro, superou 
produções festejadas como “Ad Astra” e 
“Rambo: Até o Fim”. Em entrevista à im-
prensa norte-americana, Fellowes não des-
carta que a trama tenha uma continuação.

Sobre a série, ‘Downton Abbey’ 
foi transmitida entre os anos de 2010 
e 2016 em, aproximadamente, 200 
países. No Brasil, todas as tempo-
radas estão disponíveis no serviço 
de streaming Amazon Prime Video.   
● Por Gladys Magalhães 

Luta de Classes

Este é o terceiro filme da sequência, que inclui 
“A Casa dos 1000 Corpos” e “Rejeitados pelo 

Diabo”. No longa, os irmãos Firefly fogem da prisão 
com a ajuda de Winslow Coltrane e executam um 
líder do crime mexicano, durante a fuga.  Solto, o 
trio ainda comete uma série de assassinatos em 
direção ao México.  

+ MAIS INFORMAÇÕES

» Data de lançamento: 24 de outubro
» Direção: Rob Zombie   
» Elenco: Sheri Moon Zombie, Bill Moseley, 
Richard Brake, Danny Trejo   
» Gênero: terror
» Nacionalidade: EUA

Os 3 Infernais

Do mesmo diretor de “Os nomes do amor”, 
Michel Leclerc, “Luta de Classes” conta a 

história de Corentin, um garoto que só se relaciona 
com crianças semelhantes a ele. Um dia, porém, 
os amigos do menino se mudam para uma escola 
particular de Paris e ele passa a ser o único em sua 
classe, o que assusta seus pais.

+ MAIS INFORMAÇÕES

» Data de lançamento: 24 de outubro
» Direção: Michel Leclerc
» Elenco: Leïla Bekhti, Edouard Baer, Ramzy Bedia  
» Gênero: comédia
» Nacionalidade: França

Divulgação

Divulgação

» CINEMA

‘Downton Abbey’
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Vai prestar 
o Enem? 
Saiba o que 
fazer na 
reta final

Exame acontece nos dias 
3 e 10 de novembro, 6,38 
milhões de estudantes 
farão as provas

Em pouco mais de uma 
semana, 6,38 milhões de 
estudantes prestarão o 

Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem) que, este ano, 
acontece nos dias 3 e 10 de 
novembro. Com tão pouco 
tempo para as provas, este é o 
momento de acalmar os ânimos 
e se dedicar aos temas que 
geram mais dúvidas. Ao menos, 
este é o conselho do professor 
Caio Castro, assessor pedagógico 
de Língua Portuguesa da Editora 
e do Sistema Positivo de Ensino.

“Agora não é o momento de 
aprender algo novo. O ideal é revisar 
o que já viram, priorizando os 
assuntos nos quais ainda possuem 

dúvidas”, adverte. Para isso, o 
professor sugere que os estudantes 
resolvam provas anteriores do 
exame, incluindo as de segunda 
aplicação, bem como estabeleçam 
uma estratégia de estudos, que 
pode ser a de revisar uma matéria 
por dia, ou a de estudar um pouco 
de cada conteúdo.

Fazer resumos dos assuntos 
mais cobrados na prova é outra 
dica valiosa, segundo a professora 
Andressa Almeida, da plataforma 
online de ensino Kultivi. Para ela, 
vale ainda dormir, se alimentar 
bem e passar um tempo com 
a família e os amigos, visto que 
tais atitudes ajudam a diminuir a 
ansiedade. ● Por Gladys Magalhães

DEMONSTRAR DOMÍNIO DA ESCRITA 
FORMAL DA LÍNGUA PORTUGUESA. 
“É importante o candidato estar atento às 
questões de domínio da norma culta, evitando 
gírias e expressões comuns utilizadas na língua 
oral e na internet.”

COMPREENDER A PROPOSTA DA 
REDAÇÃO.  “O aluno não deve tangenciar o 
tema, ou seja, dizer o que é periférico e não o 
que realmente foi solicitado.”

SELECIONAR, RELACIONAR, ORGANIZAR 
E INTERPRETAR ARGUMENTOS, 
INFORMAÇÕES E OPINIÕES NA DEFESA 
DE UM PONTO DE VISTA. “Precisa expor 
fatos, argumentações e opiniões. Deixar 
claro qual o posicionamento diante da 
temática apresentada. Para desenvolver 
a argumentação vale recorrer a dados 
estatísticos, fatos históricos, entre outros.”

DEMONSTRAR CONHECIMENTO 
DOS MECANISMOS LINGUÍSTICOS 
NECESSÁRIOS PARA A CONSTRUÇÃO DA 
ARGUMENTAÇÃO.   “Prestar atenção nos 
elementos que vão ajudar na lógica do texto, 
como as conjunções, e naqueles que vão ajudar 
no referencial, os pronomes.”

ELABORAR PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 
PARA O PROBLEMA ABORDADO, 
RESPEITANDO OS DIREITOS HUMANOS.    
“É essencial que ao finalizar o texto, o 
candidato proponha uma intervenção. Tem 
que mostrar o que deve ser feito, como fará, 
quem fará, de maneira detalhada, lembrando 
que tudo que for proposto não deve ferir os 
direitos humanos”, finaliza.

Vestibular 2020
6 ● VITRINE ● SÃO PAULO, 6A FEIRA, 25 DE OUTUBRO A 5A FEIRA, 1 DE NOVEMBRO DE 2019

Manter-se atualizado e pesquisar 
temas que possam ser abordados na 
redação são outras atitudes essenciais 

para quem vai prestar o Enem. Isso porque 
esta é a parte mais importante da avaliação, 
com grande peso na média. Além disso, a 
preparação exige que os estudantes prestem 
atenção nas cinco competências divulgadas 
pelo Inep, comentadas abaixo pelo professor 
Castro. 

Redação nota 1000

» DE OLHO NAS DICAS 

Depositphotos
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A Unaerp tem 95 anos de tradição no ensino, na pesquisa  

e nos serviços à comunidade. Sua excelência é reconhecida 

pelos maiores rankings do Brasil. Uma universidade completa 

que oferece ao aluno os requisitos para uma formação plena. 

ESTUDE EM UMA DAS MELHORES 
UNIVERSIDADES PARTICULARES DO PAÍS.

unaerp.br/vestibular
Inscreva-se

Consulte sobre provas agendadas ou use sua nota do ENEM.

Encontre
o novo

7ª MELHOR UNIVERSIDADE PARTICULAR  
DO ESTADO DE SÃO PAULO E 20ª DO BRASIL. 
FONTE: RUF 2019

CONVÊNIO COM MAIS DE 100 
INSTITUIÇÕES INTERNACIONAIS

27 CURSOS DOS CAMPI RIBEIRÃO PRETO E 
GUARUJÁ AVALIADOS COM 4 E 3 ESTRELAS 
NO GUIA DA FACULDADE ESTADÃO 2019
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Veja as profissões que estarão 
em alta nos próximos anos
Segundo pesquisa, 
assistente virtual 
e especialista em 
diversidade estão 
entre as profissões 
do futuro

Você já pensou em trabalhar 
como assistente virtual 
(uma espécie de secretário 

home office), especialista em 
diversidade ou ainda como 
gerente de talentos? Se a sua 
resposta foi negativa, saiba que 
estas são algumas das profissões 
que devem ser mais demandadas 
no futuro. 

A conclusão faz parte de 
um levantamento realizado 
pela consultoria Robert Half, 
que ouviu 2.909 gerentes de 
operações de companhias de 
diversos países, entre eles 300 
do Brasil. Segundo a pesquisa, 
no País as funções ligadas 
ao e-commerce e à área de 
e-learning são as que mais 

se destacam por conta do 
volume de vagas. Por outo lado, 
cargos como especialista em 
diversidade (responsável pela 
retenção e atração de talentos 
diversos) e gerente de bem-estar 
se sobressem por estarem ligados 
à necessidade de promover 
um ambiente equilibrado e 
harmonioso nas empresas.

Para além da área 
administrativa, de acordo com 
o Guia de Carreiras e Profissões 
2020, elaborado pela salario.
com.br, outras profissões que 
devem se destacar são aquelas 
que priorizam o trabalho remoto, 
as jornadas diferenciadas e 
a terceirização de serviços.  
● Por Gladys Magalhães 

DESIGNER ESPECIALISTA 
EM UX: tem como função 
projetar interfaces virtuais 
(como sites e apps) que 
atendam às necessidades dos 
usuários e proporcionem uma 
boa experiência.

ENGENHEIRO AMBIENTAL 
E SANITÁRIO: tem como 
função administrar e garantir 
a manutenção de todas as 
atividades de uma empresa 
que envolvam o meio-
ambiente. 

ENGENHEIRO DE DADOS: 
responsável por captar e 
analisar informações para 
desenvolver soluções que 
possam acelerar o crescimento 
de um empreendimento.

PROGRAMADOR FRONT-
END:  responsável por projetar 
e programar todo o conteúdo, 
design e funcionalidades da 
camada frontal de um site.

GERENTE DE PLANEJAMENTO 
FINANCEIRO: responsável pela 
elaboração orçamentária de um 
negócio e pelos investimentos.

TÉCNICO EM TELEMEDICINA:  
deve dar suporte remoto ou local 
no uso de equipamentos médicos. 
O profissional também pode 
fornecer treinamento para outros 
profissionais da área de saúde.

DESENVOLVEDOR MOBILE: 
planeja, programa recupera 
aplicativos para dispositivos 
móveis. 

BUSINESS PARTNER SÊNIOR 
(RH): tem como principal função 
gerenciar práticas, conversas e criar 
estratégias para otimizar o trabalho 
do departamento de Recursos 
Humanos, bem como garantir que as 
políticas da empresa sejam atendidas.

ANALISTA DE BI (BUSINESS 
INTELLIGENCE):  responsável por 
coletar e analisar os dados de uma 
empresa, identificar padrões de 
consumo e com base nisso indicar 
melhorias no funcionamento da 
produção, atendimento e marketing.

ADVOGADO DIGITAL:  atua na 
defesa ou acusação de pessoas/
instituições que de alguma forma 
se viram ligadas às leis digitais.

Confira as novas carreiras



R. Rui Barbosa, 422 - Bela Vista - São Paulo - SP

(11) 2222-1222 www.faculdadephorte.edu.br /

ADMINISTRAÇÃO

PEDAGOGIA

PROCESSOS 
GERENCIAIS

Camila, 
aluna phorte

Ale, 
aluna phorte

Aninha, 
aluna phorte

Edu, 
aluno phorte

Jow, 
aluno phorte

*

*Concorra a 2 bolsas de 100%. Válido para os inscritos em nosso processo seletivo do dia 1° de novembro até 12 de dezembro. 
Consulte o regulamento no site.
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Educação 
a distância 
cresce 20,5% 
no Brasil 
Número de alunos contabilizados em 
todas as modalidades de ensino a 
distância já ultrapassa 9 milhões

Aprocura por cursos 
a distância no Brasil 
cresceu 20,5% em 

2018, e o número de alunos 
contabilizados em todas as 
modalidades deste tipo de 
ensino (regulamentados, 
cursos livres corporativos e 
não corporativos) já ultrapassa 
9 milhões. Os números são do 
Censo EaD.br 2018, divulgados 
na última segunda-feira (21) 
pela Associação Brasileira de 
Educação a Distância (ABED).

De acordo com o Censo, 
nos cursos regulamentados 
totalmente à distância, o 

número de matrículas quase 
dobrou, na comparação com 
2017, passando de 1,3 milhão 
para 2,3 milhões no período. 

Na opinião de Emerson 
Rocha, secretário geral da 
Faculdade Phorte, a liberdade 
temporal e geográfica, além dos 
valores, muitas vezes mais baixos 
do que os de cursos presenciais, 
explicam o crescimento 
vertiginoso que esta modalidade 
de ensino tem experimentado 
no Brasil. “Os cursos são cerca de 
25% a 30% mais baratos do que 
os presenciais e a possibilidade 
de acessar os conteúdos das 

aulas 24 horas por dia, durante 
toda a semana, costumam atrair 
quem tem problemas de horário 
e mobilidade”, explica. 

EMPREGABILIDADE
Se no passado era comum 

que muitas empresas preterissem 
egressos de cursos a distância em 
processos seletivos, hoje a situação 
mudou e, cada vez mais, são as 
competências desenvolvidas 
pelos alunos que vão determinar 
o sucesso no mercado de trabalho. 
Dessa forma, para tirar o máximo 
de proveito do curso, o segredo é 
ter foco e disciplina, para que não 

se perca o ritmo de estudos.
“Segundo a lei é proibido 

haver diferença no diploma, 
portanto não há diferença 
entre a empregabilidade gerada 
por um curso a distância 
ou presencial. Na verdade, 
seja qual for a modalidade, 
o aluno deverá dedicar-se 
e aproveitar seu período 
acadêmico para desenvolver 
o máximo de habilidades e 
competências possível, pois 
serão estas que garantirão sua 
empregabilidade”, ressalta 
Tulio Loyelo, pesquisador 
institucional da Faculdade 

Phorte, que aposta que 
a modalidade continue 
crescendo nos próximos anos.

“Educação a distância 
é um caminho sem volta e 
permitirá, em breve, com o 
apoio da Inteligência Artificial, 
das técnicas de Big Data e Deep 
Learning, que o estudo seja 
cada vez mais personalizado 
e adequado ao estilo de 
aprendizagem de cada aluno. 
Os benefícios disso serão visíveis 
na melhoria dos processos de 
aprendizagem e da qualidade 
de formação dos concluintes”, 
diz. ● Por Gladys Magalhães 

Depositphotos
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Casa de Brinquedos 

Inspirado no CD homônimo com canções de 
Toquinho e Mutinho, o musical conta a história 

de um homem adulto que planeja ganhar muito 
dinheiro construindo um grande empreendimento 
comercial. Porém, em seu caminho, há uma casa 
de brinquedos, habitada pelos mais queridos e 
saudosos brinquedos de sua infância. 

+ MAIS INFORMAÇÕES

» Quando: até 27 de outubro. Sábado, às 16h, e 
domingos, às 15h
» Onde: Teatro Shopping Frei Caneca (rua Frei 
Caneca, 569 – Consolação)
» Quanto: a partir de R$ 40
» Contato: www.teatrofreicaneca.com.br

12 Homens e Uma Sentença

Na trama, 12 homens são trancados a chave 
em uma pequena e claustrofóbica sala 

de júri. Eles precisam decidir a sorte do réu por 
unanimidade. Se um deles tiver uma dúvida 
razoável, o réu não poderá ser condenado pelo 
assassinato do próprio pai. A história é inspirada 
em 12 Angry Men, de 1957.

+ MAIS INFORMAÇÕES

» Quando: até 17 de novembro. Quintas, sextas e 
sábados, às 20h30, e domingos, às 19h
» Onde: Teatro Aliança Francesa (rua General 
Jardim, 182 – Vila Buaque)
» Quanto: a partir de R$ 15
» Contato: www.teatroaliancafrancesa.com.br

Miguel Castano
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“Pro dia nascer feliz” e “Meus bons 
amigos” são duas canções que devem 

estar no repertório do grupo, que participa 
do festival Grandes Encontros, que 
acontece até o dia 1 de novembro, para 
celebrar os 20 anos do Shopping Anália 
Franco. 

+ MAIS INFORMAÇÕES

» Quando: 30 de outubro, às 19h30
» Onde: Praça de eventos do Shopping Anália 
Franco (avenida Regente Feijó, 1739 – Tatuapé)
» Quanto: 1 kg de alimento não perecível
» Contato: www.shoppinganaliafranco.com.

Barão Vermelho

Marcos Hermes

In
fa

nt
il

Dvulgação

Circo Spacial

A Família Spacial, uma família de 
astronautas que desvenda os mistérios 

do espaço e seus convidados do universo 
dos desenhos infantis são os protagonistas 
do espetáculo “Os bons tempos do circo 
voltaram”. O show faz referências ao 
tradicionalismo dos circos no Brasil sob 
direção de Margareth Querubin. 

+ MAIS INFORMAÇÕES

» Quando: até 15 de dezembro. 
Sextas, às 20h30, sábados, 
domingos e feriados, às 16h, 18h 
e 20h30
» Onde: Circo Spacial (avenida 
João Dias, 2476 – Santo Amaro)
» Quanto: a partir de R$ 30
» Contato: www.spacial.com.br

A 25ª edição do BrooklinFest terá como tema” 
Geschichten (Histórias). Além das fronteiras, 

memórias em movimento” e contará com mais 
de 1.500 artistas do Brasil e do mundo. Além 
disso, quem for à festa poderá apreciar pratos 
típicos da culinária alemã e ainda visitar dezenas 
de tendas de artesanato.

+ MAIS INFORMAÇÕES

» Quando: 26 e 27 de outubro, das 10h às 22h
» Onde: quadrilátero das ruas Joaquim 
Nabuco, Barão do Triunfo, Princesa Isabel e 
Bernardino de Campos – Brooklin
» Quanto: gratuito
» Contato: www.aemb.org.br

BrooklinFest
Divulgação

Ev
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+ MAIS INFORMAÇÕES

» Quando: 30 de outubro, às 21h
» Onde: Sesc Pompéia (rua Clélia, 93 – Água Branca)
» Ingressos: a partir de R$ 9 
» Contato: www.sescsp.org.br/pompeia

TIM MAIA COM TONY TORNADO
Um dos artistas responsáveis pela introdução do soul 
music e do funk no Brasil, retorna aos palcos do País com a 
banda Funkessência e do seu filho, o cantor e ator Lincoln 
Tornado, para interpretar os sucessos de Tim Maia.Destaque
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Fotos: Nair Bueno

Thayssa apara os fios de 
cabelo com uma precisão 
cirúrgica e mostra 

intimidade com a tesoura 
digna de uma cabeleireira com 
décadas de profissão. Só que a 
adolescente de 16 anos não tem 
nem de longe o mesmo público 
de quem se dedica todos os dias 
em um salão de beleza. A jovem 
profissional tem a sua própria 
barbearia, montada na garagem 
de casa com todo o capricho 
e humildade que ela dedica 
diariamente à sua clientela.

O envolvimento de Thayssa 
Caramez com tesouras, máquinas 
de cortar cabelo, lâminas de 
barbear, loções e hidratantes 
criados para o público masculino, 
entretanto, começou com a ajuda 
da mãe, que tem um pequeno 
salão de beleza.

“Comecei a pesquisar sobre 
cursos para aprender como 
se trabalhar em barbearia 
e vimos o que se encaixava 

Aos 16 anos, 
garota monta 
barbearia na 
garagem de 
casa e viraliza 
na internet

mais no nosso orçamento, mas 
mesmo antes disso eu já estava 
treinando com meu padrasto, 
cortando o cabelo dele por 
conta própria. Ele sofreu, mas 
tá vivo”, comenta aos risos.

Como Thayssa já estava 
praticando muito antes disso, 
ela explica que acabou tendo 
um aprendizado um pouco 
mais simples, quase como uma 

Barba, cabelo e bigode 

autodidata.
Apesar de todo o 

aprendizado e talento para 
atender os clientes, foi apenas 
em setembro que a menina 
chamou a atenção não apenas 
de seus amigos e familiares em 
Praia Grande, como também 
do Brasil inteiro. Uma postagem 
singela na qual anunciava 
o começo de sua barbearia, 

Praia

montada na garagem da casa 
da mãe viralizou rapidamente 
e Thayssa se tornou em uma 
celebridade da noite pro dia.

A ideia de Gisele Rosa 
Santos, mãe da adolescente, era 
atingir o público que morava 
em Praia Grande e que já era 
cliente de seu salão de beleza. 
A postagem, entretanto, saiu 
do controle rapidamente e em 

poucas horas alcançou mais de 
30 mil curtidas no Facebook.

“A gente não esperava. 
Fizemos a postagem e fomos 
fazer umas coisas em casa e 
quando paramos pra ver, tinham 
mil curtidas, quando acabamos 
as coisas, estávamos em 30 mil 
curtidas”, afirma Gisele.

Clientes surgiram na porta 
da casa de mãe e filha e vários 
profissionais de todo o Brasil, e 
até mesmo dos Estados Unidos, 
entraram em contato para 
oferecer ajuda como materiais 
e workshops para Thayssa.

Para quem quiser entrar 
em contato com a Thayssa e a 
Gisele, basta acessar a página 
do salão Diva por meio do perfil 
@euvouserdiva no Facebook. 
Atualmente, Thayssa atende 
seus clientes sempre durante 
a tarde, geralmente a partir das 
14h, porque ela ainda está no 
ensino médio e estuda durante 
a manhã. ● Por LG Rodrigues

Praia

● PROFISSIONAL. 
Thayssa Caramez apara 

os fios de cabelo com uma 
precisão cirúrgica e mostra 

intimidade com a tesoura 
digna de uma cabeleireira 
com décadas de profissão



Edu Ribeiro + Maurício   
Einhorn

Edu Ribeiro é autodidata e aprendeu a 
tocar bateria aos oito anos. No Sesc Jazz, 

o baterista mostra as músicas de seu segundo 
álbum solo, “Na Calada do Dia”, lançado em 
2017, como “Maracatim”. Já Maurício Einhorn, 
é um dos gaitistas mais importantes do Brasil. 
No repertório estão sucessos como “Conexão 
Leme-Copacabana”, “Já Era” e “Estamos Aí”.

+ MAIS INFORMAÇÕES

» Quando: 26 de outubro
» Onde: Sesc Santos (rua Conselheiro Ribas, 
136 - Aparecida, Santos)
» Quanto: a partir de R$ 15
» Contato: http://bit.ly/2pEJvQr 

Zé Vito com participação  
de Otto  

C om seu quarto disco, “Além Mar”,  Zé Vito 
se apresenta, na próxima quinta-feira 

(31), no Sesc Santos. O repertório mostra 
a evolução musical da carreira do cantor, 
guitarrista e compositor. Integrado por canções 
diretas e bem elaboradas, o artista expressa 
bem os temas das letras em arranjos crus. O 
show conta com a participação de Otto.

+ MAIS INFORMAÇÕES

» Quando: 31 de outubro 
» Onde: Sesc Santos (rua Conselheiro Ribas, 
136 - Aparecida, Santos)
» Quanto: a partir de R$ 9  
» Contato: http://bit.ly/2pEJvQr 

Reprodução/YouTube
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Divulgação/Adriano Fagundes
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Baseado no relato do francês Didier Eribon, 
o espetáculo De Volta a Reims, discute 

a formação do indíviduo homossexual e 
os conflitos decorrentes da rejeição social. 
Na trama, um homem que não visitava sua 
cidade natal há 30 anos retorna após a morte 
do pai. Ali, questiona sua ascensão social e os 
impactos de sua opção sexual.

+ MAIS INFORMAÇÕES

» Quando: 31 de outubro
» Onde: Sesc Santos (rua Conselheiro Ribas, 
136 - Aparecida, Santos) 
» Quanto: a partir de R$ 9 
» Contato: http://bit.ly/2P8CZfq

De Volta a Reims 
Divulgação/ Cacá Bernardes
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Oktober Santos Fest

Boa cerveja, culinária típica e o melhor da 
cultura germânica. O famoso Oktoberfest 

está chegando a Santos em grande estilo, 
neste fim de semana, no Arcos do Valongo. 
Além de seis cervejarias, foodtrucks e produtos 
do festival, o público encontrará no evento 
apresentações de bandas, danças e inúmeras 
gincanas. 

+ MAIS INFORMAÇÕES

» Quando: dias 25, 26 e 
27 de outubro 
» Onde: Arcos do Valongo 
(rua Comendador Neto, 
03 - centro, Santos)
» Quanto: a partir de 
R$ 10
» Contato: http://bit.
ly/2N4k8jf 

Cerca de 300 alunos dos cursos de 
dança das Vilas Criativas de Santos 

se apresentam na terça-feira (29), no 1º 
Festival de Dança das Vilas Criativas, no 
Teatro Municipal Braz Cubas. O evento traz 
performances de zumba, balé, dança de 
salão, break, danças urbanas e ritmix. 

+ MAIS INFORMAÇÕES

» Quando: 29 de outubro
» Onde: Teatro Municipal Braz Cubas (av. 
Senador Pinheiro Machado, 48 - Vila Mathias, 
Santos) 
» Quanto: gratuito 
» Contato: (13) 3201-5064

1º Festival de Dança 
Divulgação/Marcelo Martins
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Praia A cidade de Santos foi escolhida 
para, nesta sexta-feira (25), 

receber o lançamento oficial da Tour 
Sua Alegria foi Cancelada, da banda 
de rock Fresno. O evento ocorre 
no Arena Club a partir das 20h. No 
repertório, sucessos do novo álbum, 
além de grandes clássicos da banda. 
Os ingressos são limitados.

+ MAIS INFORMAÇÕES

» Quando: 25 de outubro
» Onde: Arena Club (av. Senador 
Pinheiro Machado, 33 - Vila Matias, 
Santos) 
» Quanto: a partir de R$ 40 
» Contato: http://bit.ly/2MAC6uD

Fresno

D
an

ça
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Fotos: Divulgação

Ela nasceu com a 
despretensiosa missão 
de ser um espaço para 

agregar o produtor local 
nas áreas de artesanato e 
gastronomia. Mas cinco 
meses após a sua criação, 
a feirinha Beco do Picaré, 
realizada em pontos 
históricos de São Sebastião, 
virou uma atração à parte 
nos finais de semana.

Com esse nome peculiar 
e os produtos ali expostos, 
a cada dia o movimento 
cresce, trazendo sempre 
moradores e turistas para 
conhecerem as novidades. 
Em um sábado ela é 
montada no beco entre a 
Secretaria Municipal de 

Feirinha incentiva produtor local 
e vira atração em São Sebastião

● EMPREENDEDORES. 
Atualmente, o local conta com 

30 expositores de pequenos 
empreendedores locais, que 
se uniram após um curso de 

ecoempreendedorismo

● ARTESANATO. 
No Beco do Picaré 

tem costura 
criativa, patchwork, 

marchetaria, pintura 
em MDF, bonecas de 

pano e feltro

Cultura e a Casa Esperança, 
em pleno centro histórico. 
No outro, ela vai para a Praça 
do Convento Nossa Senhora 
do Amparo,  no bairro 
São Francisco, reduto de 
pescadores artesanais e um 
dos mais bucólicos da cidade. 
Com o calor,  o funcionamento 
é das 16h às 22h.

Atualmente, são 30 
expositores, pequenos 
empreendedores locais, 
que se uniram em forma 
de arranjo coletivo após 
participarem de um curso 
de ecoempreendedorismo. 
Agora, já tem grade montada 
de exposição até o final de 
dezembro com apoio da 
Prefeitura de São Sebastião.

NO BECO  
DO PICARÉ

Fabíola Catarina da 
Silva Lima, artesã e uma 
das idealizadoras do ‘Beco 
do Picaré,’ conta que o 
requisito para participar da 
feira é ser um empreendedor 
que confeccione seu 
próprio produto.  E lá tem 
costura criativa, patchwork, 
marchetaria,  pintura em MDF, 
bonecas de pano e feltro.  Na 
parte gastronômica, culinária 
feita com produtos locais 
como geleias artesanais,  
bolos confeitados e de 
pote,  suspiros,  maçã do 
amor.  “Tem muita energia 
boa e o melhor, devolvendo 
a autoestima para muitos 
produtores”, conta Fabíola. 
● Por Mara Cirino  

Praia



  

A GENTE ACREDITA EM VOCÊ.
FAÇA JÁ SUA PROVA.

anhanguera.com

Estudar está mudando a vida do Jonny. 
Ele tem o apoio de professores experientes,  

aprende na prática e já conseguiu um estágio 
pela faculdade. Vem estudar também. 

A GENTE ACREDITA QUE 
JONNY

ALUNO ANHANGUERA
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