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RECLAMAR ADIANTA
Sou aposentada e precisarei pegar um empréstimo
para pagar algumas contas. Recebi a ligação de uma
empresa desconhecida que me ofereceu um com
taxas baixas. Desconfie e achei que fosse golpe. Quais
são cuidados que devo ter?
(Denise França, Méier)

O golpe do falso
empréstimo

D

iariamente, os aposentados são incomodados com ligações de instituições
financeiras oferecendo empréstimos consignados com
elevadas taxas de juros que
variam entre 1,5% e 2%, ao
mês. Empréstimos com um
longo prazo de pagamento
para que no momento da
oferta a parcela fique pequena e atrativa.
Segundo Francisco Arrighi, consultor tributário, os
aposentados e pensionistas
precisam tomar muito cuidado. “Não forneça dados
pessoais por telefone. Caso
tenha interesse em contratar um empréstimo, o ideal
é ir pessoalmente ao banco,
onde recebe os proventos,
e conversar com o gerente”,
orienta Arrighi.
Nunca pague valores antecipados ao contratar um empréstimo. Isso é golpe! Não
caia na desculpa que a instituição precisa do valor para
fazer uma pesquisa ou que a

DIVULGAÇÃO

Francisco Arrighi

exigência é uma norma do
Banco Central, salientam
os advogados do serviço
www.reclamar adianta
com br. O atendimento é
gratuito pelo e-mail jurídico@reclamaradianta.
com.br ou pelo WhatsApp
(21) 993289328.
Casos resolvidos
pela equipe do Reclamar Adianta (WhatsApp:(21)99328-9328 - somente para mensagens):
Manuela Lopes (Vivo),
Afonso Henrique (DELL)
, Tadeu Villa (Samsung).

Fale conosco: odia@reclamaradianta.com.br
WhatsApp: (21)993289328

Pré-seleção para Bolshoi
Inscrições terminam amanhã e seleção ocorre em projeto no Complexo do Alemão

A

Escola Bolshoi começa a fazer uma
pré-seleção para
alunos de projetos
sociais na próxima segunda-feira. O Vidançar, ação que
promove educação e dança
há 12 anos no Complexo do
Alemão, foi escolhido para
ser o palco do evento. As inscrições vão até amanhã.
Ellen Serra, coordenadora
do projeto no Alemão, afirma ser uma honra sediar o
evento, uma vez que ele é
tão importante para todos
os projetos sociais.
“Sabemos o quanto a Escola Bolshoi pode impactar
a vida de uma criança dançarina, pois cinco dos nossos
alunos, moradores do Complexo do Alemão, tiveram
a oportunidade de serem
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Cinco alunos do Projeto Vidançar já foram aprovados antes

aprovados. Hoje um deles é
bailarino de uma companhia
de dança profissional na Dinamarca”, contou.
Nessa primeira etapa serão

analisadas pelos profissionais
do Bolshoi as habilidades físicas e artísticas dos candidatos, como flexibilidade, projeções cênicas, além da postura

e biotipo. Os selecionados são
indicados para participar da
etapa Nacional, que acontece
nos dias 7 e 8 de outubro, na
sede da Escola Bolshoi, em Joinville, Santa Catarina.
A Escola concede 100% de
bolsas de estudo para todos
os aprovados. Além do ensino
gratuito, os alunos ganham
benefícios como alimentação,
uniformes, transportes, figurinos, assistência social, orientação pedagógica, atendimento fisioterápico e nutricional e
assistência médica. Os alunos
precisam apresentar um bom
rendimento, a fim de manter
a bolsa de estudos.
O Projeto Vidançar fica
na Avenida Itaoca 1975, sala
201, Inhaúma. Contatos com
Projeto Vidançar: Lilia Giannotti (21) 98754-4547.

Criança presa em máquina de brinquedo
Menino entrou por onde caem os ursos de pelúcia e teve ajuda de bombeiros civis para sair
REDE SOCIAL

Uma criança de 2 anos ficou
presa em uma máquina de
caça-brinquedos no NorteShopping, na noite de terça-feira. A cena viralizou nas redes sociais. De acordo com a
administração do shopping,
o menino, identificado como
Samuel, entrou pela porta de
onde caem brinquedos de pelúcia mas só conseguiu sair
com a ajuda de bombeiros civis. Apesar do susto, ele não
ficou ferido.
O Corpo de Bombeiros não

precisou ser acionado. Várias
pessoas filmavam a situação.
Na gravação, a mãe bate no vidro e pede várias vezes para ele
sair, mas o menino ri e brinca
com os brinquedos de pelúcia
sem querer sair.
A mãe de Samuel, a autônoma Jailma Soares, 26, contou que o filho entrou na máquina em questão de minutos. “Ele é muito arteiro e faz
coisas que até Deus duvida”.
O shopping informou levou um brinquedo para casa.

Samuel entrou na máquina, se divertiu e ainda levou um ursinho

