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ACESSE JÁ:
www.RedeLondres.com

A Rede Londres oferece tudo o que você

precisa para fazer diferença no seu futuro

e no futuro de todo o mundo
Aqui você encontra:
• Novas idéias e novas opiniões;
• Equipes competentes e inovadoras;
• Sinergia com os novos tempos;
• Formação para qualquer parte do mundo;
• Dessa forma, a Rede Londres prepara você para atender as necessidades do mercado, 

com visão empreendedora e global.

Prepare-se para disputar os melhores postos de cultura no Brasil e no mundo.
• Acesso a conteúdos acadêmicos internacionais;
• Certificações livres internacionais válidas no Brasil e no exterior;
• A Rede Londres figura entre as melhores redes de ensino livre do mundo, prova disso são 

o reconhecimento e os prêmios conquistados.

Conheça o novo site da Rede Londres 
É com grande satisfação que nós da Rede Londres queremos compartilhar com você o 

nosso novo e moderno site. Lá você encontra todos os cursos, galeria de fotos e depoimentos 

de alunos, promoções, matrículas e tudo que há de melhor no ensino a distância.
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 Estamos vivendo uma fase de transformação, onde os 

chamados cursos livres, de educação à distância, estão sendo mais 

procurados do que os cursos autorizados pelo MEC. Uma pesquisa 

recente mostra que a procura por cursos livres cresce mais do que 

por cursos formais. Entre 2015 e 2018, o número de matrículas 

passou de 33% para 77% do total. 

 Diante desses fatos, a Rede Londres viu a oportunidade de 

estar cada vez mais presente na vida de milhares de pessoas em 

todo o Brasil e em mais de 200 países, oferecendo toda 

infraestrutura, excelência no ensino, equipes altamente qualificadas 

para prestar qualquer apoio e cursos atualizados. 

 O mercado exige uma capacitação contínua, e está em 

busca de profissionais qualificados. Os cursos da Rede Londres 

oferecem aprimoramento profissional como alternativa para o 

estímulo na busca constante da capacidade de aprender.

 Então, não perca tempo, entre logo em contato com a 

instituição e realize quantos cursos tiver vontade, explore tudo que a 

Rede tem para lhe oferecer, se entregue ao mundo do 

conhecimento e vai ver que pessoas assim fazem toda a diferença.  

Abraços!

  A direção.

Como funciona
Responda o questionário e nos envie por email. Você será 

avaliado, sendo aprovado faça sua matrícula e, peça a emissão 

de seu certificado e credencial da sua pesquisa.

Documentações
Após a conclusão desta prova/pesquisa/matrícula, entre em 

contato e solicite outras documentações. Consulte valores.

Certificado
O certificado é impresso e assinado pelo Diretor da Rede 

Londres e enviado para o endereço cadastrado no sistema.

Dúvidas
Havendo qualquer dúvida entre em contato pelos telefones ou 

emails. Nossos consultores estarão a sua disposição.
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EDITORIAL

AVALIAÇÃO
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PERGUNTAS
1. Quais as características que o profissional desta área do saber deve ter? Justifique sua resposta.

2. Quais os últimos avanços da ciência em relação a esta área do conhecimento?

3. Qual país foi responsável pela evolução desta área do saber? Descreva o processo de evolução.

4. Profissionais desta área sofrem algum tipo de preconceito, assédio moral?

5. Qual a aceitação dos profissionais desta área no mercado de trabalho?

6. Qual a diferença deste curso livre de um curso superior universitário presencial?

7. Quais os profissionais mais influentes desta área do saber que você conhece? Fale sobre eles.

8. Cite os principais instrumentos de trabalho que o profissional dessa área de atuação precisa 

para exercer suas atividades.

9. Quais os principais pontos que devem ser melhorados nessa área do saber?

10. Descreva as principais dificuldades enfrentadas pelos profissionais desta área. Apresente 

soluções para tais problemas.

11. Quais os procedimentos preparatórios para atuar no mercado de trabalho nessa área do saber?

12. Como você imagina o mercado de trabalho nessa área do saber daqui a 20 anos?

13. O que te levou a escolher esta área do saber?

14. Descreva em no mínimo 30 (trinta) linhas o resumo de tudo que você tem de conhecimento 

desta área do saber.
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MAIS DE 7.000 CURSOS
VENHA FAZER PARTE DESTA INSTITUIÇÃO

• Faça respostas simples e objetivas; 

• Exponha de maneira clara seu conhecimento sobre a área; 

• Apresentar opiniões positivas e negativas, provando suas 

  opiniões, citando fatos, razões e justificativas;

• A última questão tem o valor equivalente a 50% da nota.

PROVACURSO
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Conhecimento adquirido pela 

vida vale certificado:

O certificado de proficiência é para os estudiosos e 

sábios que desejam obter certificado pelo 

conhecimento adquirido ao longo de suas 

trajetórias, sem que tenham necessariamente 

recebido educação formal. 

O foco da iniciativa está em pessoas que há muito 

tempo desempenham uma função ou estuda um 

determinado assunto, mas não têm certificado 

que comprove seu conhecimento.

MODALIDADEDIGITAL

Parabéns por ter escolhido o 
curso na Modalidade Digital

Proficiência

1. Qualidade do que é proficiente; competência, 

capacidade, mestria.

2. Domínio num determinado campo; capacidade, 

habilitação.

Se for constatada a excelência do saber na prova 

de suficiência, você poderá MATRICULAR para 

adquirir o certificado e credencial, comprovando 

seu notável saber no curso. O certificado pode 

servir como um alavancador de oportunidades!

Nesta modalidade o aluno não recebe material 

didático será avaliado o seu notável saber!

Indicamos a Modalidade Digital para:

• Pessoas autodidata;

• Pessoas que já têm domínio sobre o curso mais ainda não têm um certificado;

• Pessoas que já têm formação na área e deseja enriquecer o currículo;

• Pessoas que aprendem algo sem necessidade de professor;

• Pessoas que desejam formar suas próprias convicções e filosofias;

• Pessoas que desejam criar suas próprias teorias assim como Sócrates, Platão, 

Aristóteles, Albert Einstein, Santos Dumont, Bill Gates entre outros.
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MODALIDADEDIGITAL

O certificado é impresso em papel especial, assinado pelo Diretor Internacional da Rede Londres e 

enviado para a casa do aluno. O processo de certificação da Rede Londres é simples é dinâmico. Se 

você tem conhecimento pode ser avaliado e conseguir seu certificado e credencial. Em poucos dias 

estará em suas mãos. Não existem avaliações presenciais.

O certificado da Rede Londres busca atender as mais diversas exigências de empresas e órgãos 

público ou privada do mundo. É importante ressaltar que todos os certificados possuem número de 

matrícula para autenticidade, exclusividade e unicidade do mesmo.

Esta revista é sobre o curso na modalidade digital, 

todavia você tem 4 opções de métodos!

MÓDULOS

VALORES

DIGITAL

DIGITAL

IMPRESSO

IMPRESSO

VÍDEO PRESENCIAL

VÍDEO PRESENCIAL

Matrícula e Carteirinha 

de Estudante

Certificado e Credencial do 

Curso impresso/correios

Tem desconto de 70% a 90%

Não recebe material didático, 

o aluno desenvolve a pesquisa

Recebe material didático impresso.

Recebe material didático 

em PDF e Vídeo-Aula Online

Método de Ensino Europeu e Americano

Método de Ensino Tradicional Brasileiro

Nível I

Nível II

Nível III

10x R$ 30,00
A PARTIR DE

A PARTIR DE

A PARTIR DE

10x R$ 60,00

10x R$ 90,00

10x R$ 200,00

10x R$ 300,00

10x R$ 500,00

10x R$ 300,00 10x R$ 600,00

10x R$ 600,00 10x R$ 700,00

10x R$ 700,00 10x R$ 800,00
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 A Rede Londres começou timidamente em 

1988 com poucos cursos e somente nas áreas de 

"vendas, antidrogas, marketing, relações públicas, 

oratórias e teologia". Em poucos anos alcançou mais de 

200 países. Hoje, possui milhares de cursos diversos e, 

a cada ano notamos que o interesse está crescendo. A 

Rede Londres está sendo pioneira e marcando 

história, determinando mudanças profundas também 

nos rumos do ensino livre brasileiro e mundial.

 Em 2018, ratificando a capacidade de 

antecipar-se as tendências e a preocupação em 

atualizar profissionais alinhados às expectativas do 

mercado, passou a integrar a Rede Internacional e a 

oferecer aos alunos benefícios exclusivos, pautados em 

qualidade internacional, formação multicultural e 

empregabilidade global. A busca constante pela 

excelência em formação educacional é outro ponto 

marcante na trajetória da Rede Londres. Ao longo dos 

anos, a Rede Londres não tem medido esforços para 

oferecer o que há de mais avançado em infra-estrutura 

virtual, bem como cursos livres do mais alto nível, 

formado por profissionais de grande destaque. Por isso, 

é que, com orgulho, convidamos a todas as pessoas que 

desejam crescer, a conhecer um pouco mais a Rede 

Londres uma instituição criativa e inovadora, 

comprometida com sua missão de "contribuir para a 

construção de um mundo melhor, produzindo 

conhecimento e formando talentos criativos e 

empreendedores, capazes de ter sucesso em sua vida 

pessoal, social e profissional".

 Quem já é aluno sente a diferença e percebe 

com facilidade o crescimento pessoal, passa a ter a 

ambição e desejo de sempre fazer mais um e assim 

tornar-se um gigante imensurável. E sem dúvida tal 

pessoa, mesmo se estiver em terceiro mundo, sente-se 

como se já estivesse vivendo num convívio de primeiro 

mundo. Quem estuda uma vez conosco, passa a 

abraçar a cultura e a sabedoria como se fosse uma 

namorada que se apaixona à primeira vista, e fica 

impossível parar em um só, sempre quer fazer mais um 

e mais um até chegar-se ao 5º grau, o último da escala 

da cultura e do saber. A sabedoria é um tesouro que 

deve ser procurado mensalmente e quanto mais se 

encontra mais deve ter sede, desejo e vontade de 

continuar buscando mais.

Na Rede Londres você encontra:

TRADIÇÃO - PIONEIRISMO - MODERNIDADE

TRADIÇÃOPIONEIRISMO
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ACESSO FÁCIL AO MERCADO DE TRABALHO

A Rede Londres traz a oportunidade que você estava 

esperando para mudar o rumo da sua vida, agregando valor 

profissional e expandindo seus horizontes com cultura e 

conhecimento: Programa de Formação através da Gestão 

da Autonomia de Aprendizagem.

CURSOS DE ATUALIZAÇÃO À DISTÂNCIA

A novidade que faltava para você que está sem tempo para 

se atualizar e adquirir novos conhecimentos. Os cursos são 

realizados em casa, ou em qualquer lugar que você esteja e, 

após os estudos e o envio da prova, você receberá o 

Certificado Livre com reconhecimento a Nível Internacional.

Rede Londres mais 

que uma universidade. 

Você faz diferença no 

mundo moderno!

Venha estudar e obter 

Reconhecimento Internacional

EXCELÊNCIA NO ENSINO À DISTÂNCIA 

Reconhecida há 30 anos, a Rede Londres aperfeiçoou 

inúmeros alunos que hoje ocupam postos de destaque 

no mundo intelectual. Os materiais dos cursos 

conferem certificado de conhecimento com validade em 

todo o país e exterior, e com total equivalência a 

certificados dos mesmos cursos livres oferecidos na 

modalidade do ensino presencial.

A REDE LONDRES OFERECE A VOCÊ:

Certificado Livre reconhecido pelo mercado;

Certificado internacional inglês, espanhol, etc.;

Carga horária flexível e monitoria online;

Cursos rápidos, práticos e inicio imediato;

Baixo custo e sem mensalidades;

Avaliação final simples e dinâmica por: prova, questionário ou TCC;

Suporte ao aluno e atendimento personalizado;

Incentivo a intercambio na América do Norte, Europa e Ásia.

INFORMAÇÕES
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Os Cursos Livres da Rede Londres são válidos para 

seu conhecimento, crescimento pessoal e cultural. 

Nossa REDE é Defensora dos Direitos Sociais e 

Culturais contra o uso de drogas, emitindo 

certificado de curso em conformidade com a 

legislação vigente sobre cursos livres.

Referência em cursos livres no Brasil e no exterior, 

tendo seu programa de cursos alcançado a nota 

máxima. Conta no quadro de alunos: docentes, 

estudantes, graduados, especialistas, mestres, 

doutores e, livres pensadores.

Não exigimos escolaridade, todos os cursos são 

ministrados para livres pensadores, sendo que 

muitos profissionais, universitários, graduados e 

pós-graduados fazem para aumentar seu currículo e 

conhecimento.

A Rede Londres procura projetos de pesquisas no 

mundo online de outras instituições de ensino, 

fomentando e incentivando a participação de 

docentes e estudantes em eventos científicos e 

fóruns nacionais e internacionais, fazendo com que 

os livres pensadores busquem integração com 

outras ESCOLAS, FACULDADES e UNIVERSIDADES.

Na REDE LONDRES 

você encontra:

Flexibilidade de horário e de local;

Valor do curso é muito menor que do ensino presencial;

Capilaridade ou possibilidade de acesso em locais aonde o ensino não chegava;

Muitas opções de cursos – maior diversidade de oferta;

Democratização de acesso à educação: atende a um público maior e mais variado;

Na maioria dos casos, qualidade metodologia educacional utilizada é de boa qualidade;

Incentivo a educação permanente;

Atendimento aos ritmos de estudo diferenciados;

Estimula familiarização com as mais diversas tecnologias.    

A Rede Londres é referência em

cursos livres no Brasil e Exterior

VANTAGEMCURSO

09www.RedeLondres.com | atendimento@redelondres.com | +55 64 9.9664.7155



Tenha seu currículo sempre atualizado
Hoje em dia, ter somente uma faculdade não é mais 

o suficiente e o profissional precisa buscar novos 

conhecimentos e os cursos a distância são 

excelentes alternativas, pois apresentam mais 

vantagens e o certificado para você. Assim, além da 

questão de adquirir novos conhecimentos, com uma 

especialização online ou por correspondência, você 

terá a vantagem de poder conciliar o tempo livre, 

afinal, sabemos o quanto é complicado fazer um 

curso de graduação ou pós-graduação e ainda um 

curso de complementação. Pensando nisso, a Rede 

Londres preparou uma série de informações para 

que você não tenha mais dúvidas em relação a 

diplomação do curso livre.

Todos os cursos podem ser incluídos em seu 

currículo. As pesquisas comprovam que 

manter o currículo atualizado é uma das 

formas mais eficientes para ser promovido, 

conseguir um novo emprego, ou até mesmo 

evitar uma demissão do emprego atual.

A certificação profissional representa o 

reconhecimento da habilidade e experiência no uso 

da tecnologia; garantindo um importante diferencial 

e agregando credibilidade ao currículo do 

profissional. Entendida em seu sentido mais amplo é 

a comprovação dos conhecimentos, habilidades, 

atitudes e competências do trabalhador, requeridos 

pelo sistema produtivo e definidos em termos de 

padrões ou normas acordadas previamente.

A certificação tem sido apontada principalmente 

como instrumento para a melhoria das atividades 

das empresas, na evolução profissional, no 

aumento da empregabilidade na maior atenção à 

cidadania e, no contexto da produção, no melhor 

atendimento ao consumidor. 

Certificado de peso

O certificado é impresso em papel especial, 

assinado pelo Diretor Internacional da Rede 

Londres e enviado para a casa do aluno. O 

processo de certificação da Rede Londres é 

simples é dinâmico. Se você tem conhecimento 

pode ser avaliado e conseguir seus certificado e 

credencial. Em poucos dias está em suas mãos. Não 

existem avaliações presenciais. O certificado da 

Rede Londres busca atender às mais diversas 

exigências de empresas e órgãos publico ou privada 

do país. É importante ressaltar que todos os 

certificados possuem numero de matrícula, para 

autenticidade, exclusividade e unicidade do mesmo.

A Sociedade precisa saber que você tem 

conhecimento e Certificação. Por isso a REDE LONDRES 

se coloca a seu lado para validar seus conhecimentos.

VANTAGEMCERTIFICADO
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EMINÊNCIA ALTEZA

EXCELÊNCIA MAJESTADE

TÍTULOSHONORÍFICOS

Do que se trata? Título Honorífico não se trata de um curso e também não é necessário realizar nenhum tipo de curso 

específico/concurso, ou defender tese. Trata-se de um título internacional alto nível oferecido aos alunos intelectuais.

O título é conferido a pessoas insignes, sábios, intelectuais ou professores de nível universitário ou não, podendo ou não estar 

exercendo docência na sua área de atuação, mas que se tenham destacado em determinada área como, por exemplo, as artes, 

ciências, filosofia, letras, promoção da paz, de causas humanitárias, etc. Pode ser também concedido a alguém que seja indicado 

por membros ou diretorias, como homenagem e agradecimento ao indicado.

Poderá também ser solicitado pela pessoa interessada no título, porém em todos os casos, o indicado ou candidato, deverá 

provar através de "Currículum”, uma extensa folha de serviços prestados na comunidade em que viva. 

TAXA DE AVALIAÇÃO

De: R$ 1.600,00 

Por: 800,00 
(cada)
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EMINÊNCIA ALTEZA

EXCELÊNCIA MAJESTADE

TÍTULOSEMÉRITOS

Do que se trata? Título Emérito não se trata de um curso e também não é necessário 

realizar nenhum tipo de curso específico/concurso, ou defender tese. Trata-se de um título 

internacional alto nível oferecido aos alunos intelectuais.

Emérito é aquele de grande competência, ou que tem grande conhecimento em determinada 

área. Pode também ser emérito uma pessoa já aposentada que recebe esse título. E quando 

conferido, possibilita ao mesmo continuar com atividades em pesquisa e/ ou magistério. O 

título é concedido a personalidades que tenham grande importância nos âmbitos social, 

cultural, científico, religioso/eclesiástico, filosófico, ou do melhor entendimento entre os 

povos e nações ou Cultura. O Título Emérito, é concedido a personalidades que se tenham 

distinguido seja pelo saber, seja pela atuação em prol das artes, das ciências, de filosofia, das 

letras ou do melhor entendimento entre os povos.

TAXA DE AVALIAÇÃO

De: R$ 1.600,00 

Por: 800,00
(cada)
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Qual é a diferença entre Curso Livre de: 

Fundamental, Médio, Técnico, Licenciatura, 

Tecnólogo, Superior, Graduação, Especialização, 

MBA, Pós-Graduação, Mestrado Acadêmico, 

Mestrado Profissional, Doutorado, Pós-Doutorado, 

Phd ou Oficial do Governo?
Curso livre é uma modalidade de ensino não formal. Já as 

outras têm regras determinadas pelo governo.

Exercer a profissão com um curso livre é possível?
Depende, se a profissão não depender de um Curso Superior 

ou técnico regulamentado pelo governo e registrado em 

órgãos oficiais, você pode atuar com curso livre ou até 

mesmo pelo conhecimento adquirido pela vida.

Órgãos do governo ou da justiça oferecem Cursos 

Livres?
Sim, diversos órgãos oficiais oferecerem cursos livres.

Onde posso utilizar os certificados emitidos? Qual a 

validade?
Você pode utilizar o certificado para completar horas extra-

curriculares na faculdade, preencher exigências em 

concursos públicos, participar de progressão funcional, 

provas de títulos, ou até mesmo para subir de cargo na sua 

empresa. Em provas de títulos de concursos públicos, no 

pedido de gratificação por aperfeiçoamento profissional na 

empresa pública em que trabalha, dependendo das normas 

de seu plano de carreira, na elaboração de seu currículo 

profissional para apresentação em empresas privados ou 

públicas, dentre outros. O certificado é válido em todo o 

Brasil e pode ser utilizado em concursos públicos (mediante 

verificação do edital), para provas de títulos, avaliações de 

empresas em processos de recrutamento e seleção, 

avaliações para promoções internas nas empresas, para 

enriquecer seu currículo, seleções de mestrado e doutorado, 

para obter gratificações adicionais conforme plano de 

carreira, crédito de carga horária para extensão universitária 

e diversas outras necessidades. O certificado tem uma chave 

de autenticação que só pode ser validada em nosso site. Isso 

garante sua segurança e também a segurança de quem 

recebe seu certificado contra falsificações.

Posso usar o certificado para aprovação em um 

conselho de classe (CREA, CRM, CRO, OAB, COREN, 

CFR, e outros)?
Não. Para tirar o CREA, CRO, CRM entre outros, é necessário 

um curso superior oficial regulamentado pelo governo. 

Nossos cursos não substituem o superior, eles se encaixam 

na categoria de "Cursos livres a distância". Para fins 

específicos consulte o regulamento da sua empresa ou 

órgão público. Cursos Livres têm atuações limitadas, veja se 

atende suas necessidades, pois cada instituição tem suas 

regras e a Rede Londres não responsabiliza pelos objetivos 

não alcançados. Nem todos os cursos livres dão 

prerrogativas profissionais. Curso Livre não substitui os 

cursos superiores e nem permitem assumir responsa-

bilidades profissionais e técnicas de: engenheiros, 

advogados, médicos, odontólogos, psicólogos etc., nem 

direito de usar seu conhecimento à revelia da lei ou de forma 

ilícita, não da direito de registros em: CREA, CRO/CFO, 

CRF/CFC, CRP/CFP, CRM/CFM, OAB, ETC., nossos cursos se 

encaixam na categoria de "Cursos livres", possibilitando 

conhecimento e cultura pessoal. A REDE LONDRES tem hoje 

milhares de simpatizantes e alunos matriculados. 

O documento/certificado emitido não gera direitos de curso 

superior regulamentado pelo governo brasileiro. Os nossos 

cursos da área de transporte e trânsito não são 

reconhecidos, credenciados, normatizados, regulamen-

tados ou autorizados pelo CONTRAN; DENATRAN; 

CIRETRAN; DETRAN; CETRAN e CONTRANDIFE ou qualquer 

órgão oficial do governo, são cursos livres como todos os 

demais, pois só trabalhamos com cursos livres.

VEJA MAIS DETALHES NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO NO SITE www.redelondres.com/contrato

Cláusula 16.9.1 diz: "A CONTRATADA/ESCOLA oferece cursos livres 

e o Certificado de curso livre não é um certificado Técnico, Ensino 

fundamental; Ensino médio; Ensino superior, Graduação, 

Bacharelado, Licenciatura, Tecnologia, Pós-graduação, 

Especialização, MBA, Mestrado, Doutorado ou Pós-doutorado e não 

geram direitos ou dá direito de assumir responsabilidades técnicas 

ou Habilitação, nível de 1º, 2º ou 3°, nível universitário ou 

Superiores".

PERGUNTAS
FREQUENTES
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Agora ter um DOCUMENTO INTERNACIONAL dos Cursos de Nível I ficou fácil e prático. Você 

pode fazer a prova e demonstrar seu domínio sobre o tema e receber seu certificado e credencial. 

Adquira estes cursos na modalidade DIGITAL e obtenha desconto INCRÍVEL. Você pode 

escolher os cursos: Aperfeiçoamento, Avançado, Internacional ou Profissional. Estes 

cursos livres irão aprofundar seus conhecimentos, você será bem valorizado no mercado de 

trabalho e da Cultura. A REDE LONDRES incentiva você fazer pesquisa e ser intelectual!

APERFEIÇOAMENTO AVANÇADO

INTERNACIONAL PROFISSIONAL

CURSOSNÍVEL 01

Carga horária: de 10 a 400 horas

Duração: Aproximadamente 5 a 60 dias

Controle Nacional: 1/0102

Registro Internacional: 1/01021988/95

Decreto Administrativo: 1/0483

Certificado Mundial: 1/04041983

DIGITAL >  por R$ 240,00De: R$ 1.500,00 

IMPRESSO > De  por R$ 1.800,00R$ 2.800,00

VÍDEO > De  por R$ 2.700,00R$ 3.800,00

PRESENCIAL > De  por R$ 5.500,00R$ 8.000,00

DIGITAL > De  por R$ 400,00R$ 2.000,00

IMPRESSO > De  por R$ 2.400,00R$ 3.200,00

VÍDEO > De  por R$ 3.400,00R$ 4.200,00

PRESENCIAL > De  por R$ 6.400,00R$ 8.500,00

DIGITAL > De  por R$ 300,00R$ 1.800,00

IMPRESSO > De  por R$ 2.000,00R$ 3.000,00

VÍDEO > De  por R$ 3.000,00R$ 4.000,00

PRESENCIAL > De  por R$ 6.000,00R$ 8.200,00

DIGITAL > De  por R$ 500,00R$ 2.500,00

IMPRESSO > De  por R$ 2.500,00R$ 3.500,00

VÍDEO > De  por R$ 3.500,00R$ 4.500,00

PRESENCIAL > De  por R$ 6.500,00R$ 8.800,00
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Nosso método de ensino procura atender as necessidades do mundo globalizado, fazendo 

você buscar o melhor conteúdo e aprendizado para a sua carreira intelectual. Este Nível II 

também é classificado como Curso Livre, indicado para quem já concluiu o nível I. Assim 

como todos nossos cursos NÃO é uma graduação, pós-graduação ou curso oficial do MEC 

ou seus órgãos. Você é avaliado e certificado pela sua pesquisa sobre o assunto.

CURSOSNÍVEL 02

Carga horária: de 500 horas

Duração: Aproximadamente 2 a 6 meses

Controle Nacional: 72815

Registro Internacional: 7/05042011/15

Decreto Administrativo: 71511

Certificado Mundial: 15/04041983

DIGITAL > De  por R$ 600,00R$ 2.300,00

IMPRESSO > De  por R$ 3.000,00R$ 4.000,00

VÍDEO > De  por R$ 6.000,00R$ 8.000,00

PRESENCIAL > De  por R$ 7.000,00R$ 10.000,00
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Preparamos para você uma linha de pesquisa com muitas novidades. Você vai familiarizar-se 

com o mundo internacional cheio de novas expectativas. Esse Nível III também é um curso 

livre como os demais, afinal a Rede Londres trabalha apenas com cursos livres. NÃO 

TRABALHAMOS com cursos superiores e/ou regulamentado pelo Governo e seus órgãos 

como por exemplo o MEC, Graduação, Pós-Graduação, Mestrado, Doutorado ou Pós 

Doutorado, lato sensu ou stricto sensu trabalhamos apenas com cursos livres. Ao escolher o 

Nível III você é avaliado e certificado pela excelência da sua pesquisa sobre o assunto. 

CURSOSNÍVEL 03

Carga horária: de 600 horas

Duração: Aproximadamente 3 a 6 meses

Controle Nacional: 92815

Registro Internacional: 9/05042011/15

Decreto Administrativo: 91511

Certificado Mundial: 16/04041983

DIGITAL > De  por R$ 900,00R$ 2.500,00

IMPRESSO > De  por R$ 5.000,00R$ 8.000,00

VÍDEO > De  por R$ 7.000,00R$ 10.000,00

PRESENCIAL > De  por R$ 8.000,00R$ 13.000,00
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PORQUÊ?TER UM CERTIFICADO

Alguns países que estudam conosco.

71%
RECEBEM AUMENTO OU

PROMOÇÃO POR CAUSA DA

CERTIFICAÇÃO

Fonte: Roberl Half International

AS CHANCES DE CONSEGUIR UM NOVO

EMPREGO AUMENTARAM EM

AUMENTE SUAS CHANCES COM UMA

CERTIFICAÇÃO INTERNACIONAL

Fonte: IDC Brasil

58%
RECEBAM SALÁRIOS

MAIS ALTOS

Fonte: IBOPE

Fonte: Certiport Inc.

85%
DOS SUPERVISORES E GERENTES

PREFEREM CONTRATAR

PROFISSIONAIS CERTIFICADOS

Fonte: Certiport Inc.

99%
DAS PESSOAS CERTIFICADAS

MELHORAM EXPRESSIVAMENTE

SUAS HABILIDADES EM OFFICE

Fonte: Certiport Inc.

53%

BRASIL EUA INGLATERRA FRANÇA SUÍÇA CANADÁ
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A REDE LONDRES é uma plataforma fantástica de 

aprendizado virtual. INSCREVA-SE, você pode fazer 

buscas, testar seus conhecimentos, aprender, tudo isso e 

muito mais. Experimente!
  
Todos os cursos formados por videoaulas e livros digitais 

preparados por especialistas em cada uma das áreas. 

Você faz os cursos no seu ritmo e pode repetir as aulas 

quantas vezes quiser até realizar a avaliação. 

Sua inscrição tem o prazo que varia de 3 a 6 meses. Fique 

atento a esse prazo, pois é nesse período que deverá 

concluir os estudos e realizar a prova online.

Sua avaliação é composta por questões objetivas e será 

feita no próprio site. Preste atenção as perguntas e 

responda as questões com base no conteúdo que você 

estudou. Há apenas uma alternativa correta para cada 

questão. A correção será realizada automaticamente, 

assim que você responder a todas as questões. 

Obteve 60% ou mais acertos? Parabéns! Agora é só 

entrar em contato com a Rede Londres para solicitar 

seu certificado e credencial de conclusão do curso. 

Caso não tenha acertado mais de 60% da prova, você 

terá mais duas chances para realizá-la.

Principais recursos tecnológicos e serviços disponíveis ao participante no 
ambiente virtual de aprendizagem - AVA 2.0

CURSOSVÍDEOAULA
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Após aprovação da filiação você receberá:

&
Academia Internacional de

PSICOLOGIA  
ESTUDO DA MENTEM

TÍTULOSINTERNACIONAIS

CERTIFICADO E CREDENCIAL, 
conforme o órgão filiado

IM
A

G
E
M

 M
E
R

A
M

E
N

T
E
 I
LU

S
T
R

A
T
IV

A
A quem são destinados Títulos Internacionais? 
Aos candidatos que enviarem por email ou carta, 

curriculum profissional, apresentando destaque nas 

áreas do título desejado. Para a obtenção deste 

soberano título internacional não há necessidade de 

concurso, curso ou defender tese.

Qual a missão dos títulos? 
Tornar você reconhecido internacionalmente, conferir 

mais credibilidade em sua comunidade dentro e fora do 

Brasil e representar toda a comunidade, independente 

de suas origens, perante os poderes constituídos, nos 

assuntos de interesse da classe, defendendo no que 

couber em direito a sua garantia legal.

CONSELHEIRO

DELEGADO 
CULTURAL

EMBAIXADOR
CULTURAL

JUIZ CULTURAL

De: R$ 1.500,00  
por R$ 500,00

De: R$ 2.700,00  
por R$ 900,00

De: R$ 2.200,00  
por R$ 700,00

De: R$ 3.300,00  
por R$ 1.200,00
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O título de EMBAIXADOR, JUIZ E DELEGADO DA CULTURA é concedido a 

pessoas que desejam representar a cultura entre os povos e informar a Rede Londres 

quem pode receber títulos de honras por estar promovendo a cultura no planeta.

JUIZ CULTURAL, DELEGADO CULTURAL, EMBAIXADOR CULTURAL, não são 

autoridade policial, federal, judiciária, militar ou autarquia vinculada ao Governo 

Federal, sua função e restritamente no campo do saber.

EMBAIXADORJUIZDELEGADO

Seja EMBAIXADOR, 

JUIZ e DELEGADO da 

Cultura Internacional
Peça sua documentação
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Você coloca seu curso a venda e paga a Rede 

Londres 50% do valor, quando vender.

Não tem custo inicial, se não vender nenhum 

você não paga nada.

Você coloca seu preço no curso que não deve 

ser inferior a R$ 300,00.

Você assina o certificado dos seus alunos junto 

com o Diretor da Rede Londres.

Os seus alunos terão acesso 

a seu WhatsApp.

Não existe vínculo empregatício 

ou taxa que você professor 

tenha que pagar a Rede Londres.

SEJAPROFESSOR

Se você é professor universitário 

pode publicar um curso extracurricular 

e pedir seus alunos para fazer tal 

curso e fará uma renda extra!

Você é professor? 
Deseja ministrar algum curso? 

Junte-se a Rede Londres
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São mais de 50 universidades dos EUA, da Europa, da Ásia e do 

Oriente Médio que oferecem cursos gratuitamente, reunimos isto em 

um só local, e o melhor, tudo de graça. 

A Rede Londres é a melhor, mas não a única iniciativa do tipo. São mais de 500 cursos com os 
melhores professores universitários do mundo. É simples, basta você acessar 
www.redelondres.com.br , ir no item Cursos Gratuitos, escolher uma das diversas universidades e 
assistir ao curso que você gostaria de frequentar, tudo online.

Universidades como a de Berkeley, Harvard, MIT, Stanford, Columbia, Michigan dentre outras estão 

disponibilizando diversos cursos online gratuitos através da internet. Esta organização tem o objetivo 

de oferecer para qualquer pessoa do mundo uma educação de qualidade e de graça.

Estão disponíveis cursos de diversas áreas do conhecimento ministrados por professores do mais alto 

gabarito. Os melhores cursos universitários do mundo ao alcance de todos. Aqui você encontra o 

melhor conteúdo disponível na internet.

Acreditamos que o conhecimento deve estar ao alcance 
de qualquer pessoa que se disponha a aprender.

CURSOSGRATUÍTOS
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Credenciamento 

O ensino livre a distância da Rede Londres é amparado 

pela Lei nº. 9.394/96 Artigo 80 de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, Artigos 205 a 214 da CFB; Bases 

Legais da Educação à Distância no Brasil Decreto Federal 

n° 2.494/98 e Decreto n° 2.208, de 17/04/97. Decreto 

Presidencial Nº 5.154 e normas da Resolução CNE Nº 

04/99 - MEC.

Cursos livres são programas educacionais destinados ao 

desenvolvimento do conhecimento cultural e pessoal, 

que dispensam vínculo junto ao MEC/CAPES e conferem 

certificado do curso sem vínculo com estes órgãos.

Todos os certificados da REDE LONDRES serão emitidos 

em conformidade com a legislação vigente sobre Cultura 

e Conhecimento Livres. Sendo o certificado outorgado 

sob a autoridade da Junta de Educação Internacional da 

Rede Londres.

Nota: Os cursos anunciados são abertos, livres e a 

distância. Rede Londres, devidamente registrados em 

cartório e órgãos competentes. Todos os nossos cursos 

são livres, ou seja, sem vínculo de registro ou autorização 

do MEC, CAPES, CNE ou do CEE. Os certificados emitidos 

não podem ser convalidados, validados ou chancelados 

por escolas reconhecidas pelo MEC/CAPES em nível de 3° 

grau. Cursos livres NÃO SÃO: Fundamental, Médio, 

Técnico, Tecnólogo, Graduação Bacharelado, 

Licenciatura, Habilitação, nível de 3° grau, Superiores e 

Pós-graduação, Mestrado, Doutorado e Pós-Doutorado. 

Os cursos que têm os nomes de profissões 

regulamentadas por Lei ou MEC ou de suas disciplinas 

são apenas materiais didáticos com o fim de 

conhecimento da história e cultura, ajudar em concurso e 

promoção ao trabalho, complementar a carga horária, 

atualização e aperfeiçoamento profissional ou cultural de 

livres pensadores. Emitimos apenas certificados e os 

certificados por si só não dão direito ao exercício da 

profissão (como por exemplo, na área de Medicina e 

Engenharia) informação que consta no certificado. Maior 

quantidade de cursos apresentados no currículo reflete 

maior qualificação, interesse e dinamismo. Cursos abrem 

a cabeça, vence a concorrência, promove no trabalho, 

passa em concursos com mais facilidade, torna a pessoa 

mais produtiva, querida e desejada pelas empresas.

CREDENCIE-SE AQUI

e garanta já sua partici
pação!

REDE LONDRES

A melhor rede de ensino.

Venha fazer parte

da nossa família.
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Venha você também fazer parte 

desse time de vencedores!

Há�30�anos

registrando
os�seus

melhores

momentos

Realizando

Sonhos!
Durante esses anos, nós crescemos,

evoluímos e nos modernizamos para estar

sempre em constante sintonia com nossos

clientes. Hoje, podemos dizer que a nossa

história se funde com a de vocês.

Estivemos juntos na conquista de 

cada um de nossos alunos.

Sabemos que os momentos da vida são

únicos. E cada um deles, você pode

contar com a gente.

ANOS
1988 a 2018

3030• CURSOS LIVRES E RELIGIOSOS SEM VÍNCULO COM O MEC
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Você realizou o curso/pesquisa? Foi aprovado? Teve excelente aproveitamento? 

Peça já seu Certificado de Aluno Destaque da Rede Londres! 

Você pode obter assim que for aprovado! Só os melhores alunos têm!

Categoria Prata
80% DE APROVEITAMENTO

Categoria Ouro
90% DE APROVEITAMENTO

Categoria Diamante
100% DE APROVEITAMENTO

De: R$ 350,00 

Por: 250,00

De: R$ 400,00 

Por: 300,00

De: R$ 450,00 

Por: 350,00

CERTIFICADOS DESTAQUEALUNO
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ATASDOCUMENTAÇÃO

De: Por: 320,00 R$ 420,00    (cada)
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ATASDOCUMENTAÇÃO

De: Por: 320,00 R$ 420,00    (cada)
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O que é? Num mundo globalizado, ganha profissionalmente quem têm 

diferenciais. Hoje em dia, em grande diferencial são certificados e qualificações de 

Reconhecimento Internacional, em línguas estrangeiras.
 
Pra que tê-lo? Com esses certificados em mãos, você terá facilidades para 

colocar-se no mundo das universidades e empresas americanas e européias e no 

Brasil, as quais, há décadas adotam e reconhecem o valor deles.

De: R$ 600,00    

Por: 400,00

CERTIFICADOSINTERNACIONAL

Todo profissional competente, devidamente qualificado e documentado agrega valores éticos, políticos, de 

autonomia e de qualidade à instituição onde atua. Desenvolvendo sentimentos de confiança, satisfação, pois 

tem consciência da permanência destes documentos ao longo da vida.

Alemão

Árabe

Espanhol

Francês

Inglês

Italiano

Japonês

Russo

(cada)
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Você tem a oportunidade de escolher uma Empresa ou Empresário ou 

Profissional Liberal para receber o PRÊMIO TOP, reconhecido como 

o OSCAR de melhor do ano.

CERTIFICADOSDESTAQUE

De: R$ 800,00    

Por: 450,00 (cada)

TAXA DE

EMISSÃO:

EMPRESA DO

PROFISSIONAL DO

2018

2018

2018

2018

2018
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CARTEIRABRASÃO

OBTENHA SUA CARTEIRA COM 

BRASÃO INTERNACIONAL 

ADQUIRA JÁ SUA 

CARTEIRA COM BRASÃO

MOSTRE

VOCÊ É.

QUEM

IDENTIFIQUE-SE

De: R$ 850,00 

Por: 550,00 (cada)
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DISTINTIVOINTERNACIONAL

OBTENHA SEU DISTINTIVO COM 

BRASÃO INTERNACIONAL 

ADQUIRA JÁ SEU DISTINTIVO 

INTERNACIONAL

MOSTRE

VOCÊ É.

QUEM

IDENTIFIQUE-SE

De: R$ 680,00 

Por: 450,00 (cada)
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CAMISETACURSO

MOSTRE

VOCÊ É.

QUEM

IDENTIFIQUE-SE

ADQUIRA JÁ SUA!

De: R$ 350,00 

Por: 180,00

PEÇA A SUA CAMISETA DA EDIÇÃO 

COMEMORATIVA DE 30 ANOS 

DA REDE LONDRES

(cada)
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www.RedeLondres.com.br

O portador deste 

troféu teve 100% de 

aprovação fazendo jus ao 

mais alto grau do Mérito 

Internacional chegando a 

estatura de MESTRE.

O portador deste 

troféu teve 100% de 

aprovação fazendo jus ao 

mais alto grau do Mérito 

Internacional chegando a 

estatura de MESTRE.

MÉRITO

INTERNACIONAL

MÉRITO

INTERNACIONAL

TROFÉUSMÉRITOINTERNACIONAL

PODE
CONFIAR
NOSSO COMPROMISSO É 
FEITO POR CAMPEÕES.

O portador deste 

troféu teve 100% de 

aprovação fazendo jus ao 

mais alto grau do Mérito 

Internacional chegando a 

estatura de DOUTOR.

O portador deste 

troféu teve 100% de 

aprovação fazendo jus ao 

mais alto grau do Mérito 

Internacional chegando a 

estatura de DOUTOR.

www.RedeLondres.com.br

MÉRITO

INTERNACIONAL

MÉRITO

INTERNACIONAL

O portador deste 

troféu teve 100% de 

aprovação fazendo jus ao 

mais alto grau do Mérito 

Internacional chegando a 

estatura de PHD.

MÉRITO

INTERNACIONAL

MÉRITO

INTERNACIONAL

O portador deste 

troféu teve 100% de 

aprovação fazendo jus ao 

mais alto grau do Mérito 

Internacional chegando a 

estatura de PHD.

www.RedeLondres.com.br

De: R$ 920,00 

Por: 720,00 (cada)
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PLACA MÉRITOHONRA

SÓ OS MELHORES

ADQUIRIR TAL
ALUNOS PODEM

HONRARIA

PLACA DA ORDEM HONRA AO MÉRITO 

ADQUIRA JÁ ESSA HONRARIA!

De: R$ 1.100,00 

Por: 880,00
(cada)
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MEDALHAHONRA

Você será reconhecido como uma pessoa de 

credibilidade, um respeitável formador de 

opinião; receberá tratamento VIP em 

conferências, simpósios, feiras e exposições 

a nível nacional e internacional.

ADQUIRA JÁ SUA MEDALHA

DE MÉRITO INTELECTUAL.

MOSTRE

VOCÊ É.

QUEM

IDENTIFIQUE-SE

De: R$ 520,00 

Por: 380,00 (cada)
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FAIXAHONRA

DOUTOR 
EMÉRITO

JUÍZ CULTURAL

DOUTOR
HONORIS CAUSA

DELEGADO CULTURAL EMBAIXADOR
DA PAZ

MESTRE
HONORIS CAUSA

PHD
HONORIS CAUSA

MESTRE 
EMÉRITO

GRÃO MESTRE CRÃO DOCTOR

EMBAIXADOR DO MÉRITO CULTURAL

EMBAIXADOR DO MÉRITO CULTURAL

EMBAIXADOR DO MÉRITO CULTURAL

BRASIL

De: R$ 880,00 

Por: 420,00 (cada)

ADQUIRA JÁ SUA FAIXA DE 

HONRA AO MÉRITO

MOSTRE

VOCÊ É.

QUEM

IDENTIFIQUE-SE
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ANELFORMATURA

O anel se tornou um prêmio, vitória de uma etapa superada e 

alcançada, consagração e realização de um sonho. Ostentar o 

anel conquistado é garantir o reconhecimento intelectual e 

prestígio, você abrirá uma porta para o sucesso. Reis e 

intelectuais sempre utilizam anéis em seu cotidiano.

Faça sua matrícula e veja 
como ganhar o anel de 

Honra Internacional

De: R$ 150,00    

Por: 99,00

Você pode adquirir a
parte a caixinha do anel 

em formato de capelo

Observação: O anel não é vendido será um brinde  |  Não é de ouro nem banhado a ouro  |  Não tem garantia

• APERFEIÇOAMENTO

• CIÊNCIAS HUMANAS

CORVERMELHA
• AVANÇADO

• CIÊNCIAS AGRÁRIAS

• CIÊNCIAS SAÚDE

CORVERDE

• INTERNACIONAL

• MESTRE

• CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

• CIÊNCIAS SOCIAIS

CORAZUL
• DOUTOR 

• PHD

• CIÊNCIAS EXATAS

• ENGENHARIAS

CORPRETA

(cada)
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UM DIREITO DO ESTUDANTE.

CARTEIRINHAESTUDANTE

Este documento foi criado para facilitar 

a identificação dos estudantes da Rede 

Londres, basta apresentar para ter descontos e 

benefícios nos melhores estabelecimentos e serviços 

do Brasil e do mundo!

Reconhecida mundialmente como um documento de 

identificação estudantil internacional, a Rede Londres oferece 

aos estudantes benefícios e vantagens exclusivos em mais de 200 

países. Atenção como nossos cursos são livres nem todas as empresas 

brasileiras vão lhe conceder os benefícios de meia entrada! No entanto, 

algumas leis municipais e estaduais podem incluir essa categoria de estudantes em 

seus programas locais. Dando validade a tais benefícios!
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CREDENCIALCURSO

A credencial do curso deverá ser renovada pois através dela as portas são 

abertas e só não será possível renovar se ficar constatado reclamações ou 

desabonos em seu registro no uso do conhecimento sobre o curso.

(Exemplo de não renovação: falta de pagamento, reclamações de clientes, 

órgãos de defesa do consumidor ou problemas com as autoridades policiais).

Todo matriculado aluno 

recebe uma credencial 

impressa em PVC com 

foto e dados do curso!

• Terá validade de um ano;

• Deve ser renovada anualmente;

• Quando renovar a data de conclusão do curso será mantida;

• A credencial é a identificação de conclusão do curso.
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CURSOPLANOPREMIUM

de R$ 23.000,00
por apenas R$ 2.300,00

ou 12x de R$ 230,00
PLANO PREMIUM

ESCOLHA AGORA O PLANO PREMIUM E GANHE O 

REGISTRO NO MURAL DE FORMANDOS

Certificado e Credencial
Idiomas Inglês

Certificado e Credencial
Idiomas Espanhol

Certificados Destaque
Profissional | Empresário

Distintivo
Autoridade Internacional

Carteira
Autoridade Internacional

Medalha
Mérito Intelectual

Livro Dr.
Anti-Drogas

Certificado e Credencial
Idiomas Japonês

Certificado e Credencial
Mestre Emérito

Certificado e Credencial
Internacional Honoris Causa

Documentação | Atas
Ata Nível Ouro

Documentação | Atas
Carta Líder Internacional

Documentação | Atas
Termo de Nomeação

Certificado e Credencial
OIMD Diamante

Certificado e Credencial
AIMD

Certificado e Credencial
Profissional

Certificado e Credencial
Master

Documento | Estudante
Carteirinha de Estudante

Documentação | Atas
Ata de Conclusão

Anel de
Formatura
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PLANOPREMIUM

TÍTULOHONORÍFICO

de R$ 12.500,00
por apenas R$ 1.500,00

ou 12x de R$ 150,00
PLANO PREMIUM

Certificado e Credencial
Intelectual Emérito

Documentação | Atas
Prêmio Nobre da Educação

Certificado Destaque
Empresa do Ano

Certificado Destaque
Empresário do Ano

OU OU

Certificado Destaque
Profissional do Ano

Documentação | Atas
Embaixador da Paz

Documentação | Atas
Defensor da Cultura Mundial

Certificado e Credencial
Alteza Emérito

Certificado e Credencial
Excelência Emérito

Distintivo
Autoridade Internacional

Carteira Distintivo
Autoridade Internacional

Anel de
Filiação

Medalha
Mérito Intelectual
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de R$ 18.500,00
por apenas R$ 1.750,00

ou 12x de R$ 175,00
PLANO PREMIUM

PLANOPREMIUM

TÍTULOINTERNACIONAL

Documentação | Atas
Prêmio Nobre da Educação

Certificado Destaque
Empresa do Ano

Certificado Destaque
Empresário do Ano

Certificado Destaque
Profissional do Ano

Documentação | Atas
Embaixador da Paz

Documentação | Atas
Defensor da Cultura Mundial

Certificado e Credencial
Embaixador Cultural

Certificado e Credencial
Juíz Cultural

Distintivo
Autoridade Internacional

Carteira Distintivo
Autoridade Internacional

Anel de
Filiação

Medalha
Mérito Intelectual

OU OU

CERTIFICADO E CREDENCIAL, 
conforme o órgão filiado

IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA
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CARTEIRINHAPROFISSIONAL

Está Associação Profissional Privada, foi fundada para reunir profissionais de profissões livres, sem 

regulamentação do Governo, órgão fiscalizador ou de classe e que não exija formação superior. Este documento 

NÃO lhe dá direito de assumir responsabilidades profissionais e técnicas de profissões regulamentada tipo: 

engenheiro, advogado, médico, odontólogo, fisioterapeuta, educador físico, psicólogos etc., nem direito de usar 

seu conhecimento à revelia da lei, de forma ilícita.

O exercício ilegal da profissão regulamentada por lei sem possuir formação superior e/ou registro no respectivo órgão fiscalizador é Crime Art 47 D.L 

3.688/41 e 282 CP. Esta Credencial é para profissões livres! Não somos órgão fiscalizador ou de Classe de profissões regulamentada por lei. Pede-se 

às autoridades e ao público em geral para facilitar o acesso do portador desse documento, para o desempenho de suas funções.

Será fornecida para quem comprovar através de: 

declaração, carteira de trabalho, certificado ou outro 

meio legal, que exerce a profissão livre na área a mais 

de dois anos. Após aprovação pelo Conselho 

Profissional da Associação da Rede Londres você 

receberá a Credencial de Identificação.

Peça sua Credencial 
de Identificação



• OS MELHORES CURSOS 

   ESTÃO AQUI.

• REDE LONDRES 

   DE ENSINO LIVRE.

• EXCELÊNCIA NO 

  ENSINO A DISTÂNCIA.

O ensino global já está ao seu alcance.

Como integrante da Rede Londres, você usufrui de

uma série de benefícios exclusivos como acesso

a conteúdos acadêmicos internacionais.

Atendimento online

www.redelondres.com

Email:  atendimento@redelondres.com

SKYPE > atendimento@redelondres.com

FACEBOOK > facebook.com/redelondres

0800 777 2037  +55 64 9.9664.7155
TELEFONE FIXO WHATSAPP

Central de Atendimento
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