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Depois de alcançar
os maiores núme-
ros da música bra-
sileira em 2017 e
dar um pontapé

em sua carreira internacional,
Anitta surpreende mais uma
vez. A cantora acaba de anun-
ciar, com exclusividade para
este colunista que vos fala, que
vai destinar seu tempo e recur-
sos para investir no público in-
fantil em 2018. Isso mesmo, a
cantora vai focar nas crianças.

Ela, que já faz anualmente o
show das poderosinhas, um
evento aberto para o público in-
fantil, agora vai criar um projeto
voltado 100% para as crianças.
Anitta já tem algumas músicas
escritas e, até mesmo, gravadas.
Está nos planos da cantora fazer
um DVD voltado para crianças
de 0 a 4 anos. Pensando ainda no
lado empresarial, Anitta vai lan-
çar personagens animados, a
“Anittinha e sua turma” e, claro,
uma linha de produtos.

As férias
de Susana
Vieira
Recuperando-se do problema
de trombose que teve assim
que voltou de Miami, Susana
Vieira, musa da coluna, está
aproveitando as férias para
terminar de escrever sua
biografia, que será lançada no
fimde 2018. O livro está sendo
escrito porMauro Alencar. Na
foto, feita em sua casa, em um
condomínio na Barra da Tijuca, a
atriz posou de maiô e mostrou
que está com tudo em cima.

Amor em tempos de Copa
Na roda de amigos de Neymar, o assunto é um só: todos estão
comemorando a boa fase do jogador no Paris Saint Germain. Neymar
está fazendo umgol atrás do outro e os “parças” do jogador creditam
a boa fase do ex-santista em campo a atriz Bruna Marquezine! A
coluna deseja que continue tudo bementre os dois. Aindamais que é
ano de Copa doMundo...

Fotos
de

divulgação/reprodução

O SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DA ENERGIA ELÉ-
TRICA DE SÃO PAULO (SINDICATO DOS ELETRICITÁRIOS DE SÃO PAULO)
inscrito sob CNPJ 62.194.683/0001-12 - Convoca todos os trabalhadores de todas
as empresas representados pelo nosso Sindicato, a participarem da criação de
uma Comissão eleitoral entre trabalhadores para assim conduzirem o Processo
Eleitoral de Representantes sindicais nos locais de trabalho. A abertura das in-
scrições será no dia 19/01/2018.A Ficha de Inscrição estará disponível no 5º an-
dar do Sindicato das 09h às 12h e das 13h às 17h.O encerramento de inscrição
das chapas será no dia 09/02/2018. Conforme artigos510-A; 510-B; 510-C; 510-D
e 510-E da nova Constituição(11/11/2017)as eleições serão realizadas no período
de 26/02 à 23/03/2018 sendo que os horários das urnas e datas serão divulgados
por empresa, através de Boletim.O Sindicato fará contato com as empresas para
juntos facilitarmos o processo eleitoral da categoria. São Paulo, 18 de janeiro de
2018.Eduardo de Vasconcellos Correia Annunciato(Chicão), Presidente.

CooperativadeEconomiae
CréditoMútuodosEmpregadosdaCONFAB

AssembleiaGeralOrdinária -EditaldeConvocação
O Diretor Presidente da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empregados da Confab, CNPJ 59.305.565/0001-20,
NIRE 35.4.00003961, no uso das atribuições que lhe confere no Estatuto Social, convoca os Associados, que nesta data são de número
1016, em condição de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se na sede à Avenida Dr. Gastão Vidigal Neto,
nº 475, Cidade Nova, Pindamonhangaba/SP, no dia 31/01/2018,obedecendo aos seguintes horários e“quórum”para sua instalação, sempre
no mesmo local, cumprindo o que determina o Estatuto Social: 01) em primeira convocação: às 08h00, com a presença de no mínimo 2/3
(dois terços) dos associados;02) em segunda convocação:às 09h00, com a presença de metade mais 1 (um) dos associados;03) em terceira
convocação: às 10h00, com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, para deliberar sobre os seguintes assuntos: Ordem do dia:
Ordinária:1.Prestação de Contas da Diretoria referentes ao 1º e 2º semestres do exercício de 2017, acompanhada do Parecer do Conselho
Fiscal, compreendendo: Relatório da Gestão; Balanços Gerais; Demonstrativo das Sobras Apuradas e Parecer da Auditoria Externa;
2. Destinação das Sobras Apuradas e sua fórmula de cálculo; 3. Pagamento de Juros ao Capital; 4. Plano de Aplicação do Fundo de
Assistência Técnica, Educacional e Social - FATES; 5. Eleição dos Membros da Diretoria; 6. Eleição dos Membros do Conselho Fiscal;
7. Ratificação da utilização da Ouvidoria Sistêmica, conforme determina o Ofício nº 2873/2015-BCB/Deorf/GTBHO, de 02/03/2015;
8. Comunicados de assuntos gerais (sem deliberação). Pindamonhangaba, 19 de Janeiro de 2018. Nivaldo Soave - Diretor Presidente.
Nota: Conforme determina a Resolução 4.434/15 em seu artigo 46, as demonstrações contábeis do exercício de 2017 acompanhadas
do respectivoparecerdosauditores independentesestãoàdisposiçãodosassociadosnasededaCooperativa.

   
    
     
    
    
   
     
  
    
     
  
    
     
     
    
    
    
    
    
    
   
    
    
    
      
     

  
   
   
  
      
   



  

  
   

   
  

   
       
       
      
         
        
      
        
      
        
      
     














 Novo tuiteiro

Silvio Santos agora está no Twitter. A assessoria de imprensa do SBT
confirmou que o user@silviosantos011 é do dono da emissora e que é
ele quemvai usar a conta. Agora, ninguém segura o patrão!

Anitta vai focar em
público infantil


