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Kitesurfe ganha 

adeptos de SC ao PI  

 
O melhor negócio para 

ter casa na praia  

 

Marcos Michael/Folhapress  

 
Caçadores de vento: Praticantes de kitesurfe na praia da Barra, no Rio 

  Uma espécie de 

cracolândia privê 

funciona em casas e 

apartamentos de bairros 

como Vila Mariana, 

Bixiga, Paraíso, Penha e 

Bela Vista, informa 

Afonso Benites. São 

espaços discretos e 

seguros destinados à 

venda e ao consumo 

local do crack. Para 

entrar, é preciso ser 

apresentado por algum 

conhecido do traficante 

e só consumir a droga 

"da casa". 

 

Dilma e Alckmin fazem acordo 
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ELIO GASPARI: Empresas e áreas 

do governo estão com sinofobia  

 

Novo diagnóstico descarta câncer de Cristina Kirchner 

 

Segunda fase da Fuvest começa 

hoje com duas alterações 
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