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Morte de jornalista 
em SP repercute 
em todo o país

Carismático e polêmico, apresentador da Band, Ricardo Boechat, morreu 
aos 66 anos nesta segunda-feira (11) em queda de helicóptero no Rodoanel 
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[ Cena do dia ]

 Paulinho em tratamento
Paulo Gabriel da Silva Barros, o Paulinho Gigante, realizou o 1º dia de rea-
bilitação com uma prótese para o alinhamento da tíbia, em Sorocaba, nesta 
segunda (11). Paulinho Gigante e sua mulher, Katyucia Lie Hoshino Barros, 
foram reconhecidos como o menor casal do mundo pelo Guinness Book.
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Nesta sexta-feira (8) ocor-
reu mais um episódio trá-
gico para o nosso país: o 
Centro de Treinamento do 
Clube de Regatas Flamen-
go, sofreu um incêndio de 
proporções largas, acarre-
tando a morte de dez jo-
vens atletas da categoria 
de base da equipe. Já tem 
sido divulgado pela mídia 
a existência de indícios de 
negligência pelo Clube na 
manutenção do Ninho do 
Urubu, nome popular do 
local. 

Infelizmente, não é a pri-
meira vez que incêndios 
destas proporções são 
causados por irresponsa-
bilidade e falta de manu-
tenção no Brasil. É sem-
pre importante lembrar o 
caso do incêndio da boate 
“Kiss”, em Santa Maria, no 
Rio Grande do Sul, como 
precursor na busca por 
melhorias na fiscalização 
de órgãos públicos para 
prevenção em caso de in-
cêndio. Entretanto, mesmo 
após episódios tão devas-
tadores, os fatos voltam a 
se repetir em diferentes 
localidades no país. 

E não se tratam de meros 
acidentes ocasionais, mas 
de reiterados resultados 
de negligência estatal e de 
particulares. São situações 
que poderiam ter sido fa-
cilmente evitadas, o que 
se verifica pelas notícias 
que a mídia brasileira tem 
publicado desde a fatalida-
de. No caso do CT do Fla-
mengo, após as devidas 
apurações, existe a possi-
bilidade de que se chegue 
à conclusão de que houve 
a prática do crime de homi-

cídio culposo, isto é, crime 
praticado por negligência, 
sem a efetiva intenção de 
que ocorra o resultado; ou 
até mesmo pode-se con-
cluir pela existência de 
homicídio doloso na mo-
dalidade de dolo eventual, 
em que o agente assume 
o risco de que ocorra o re-
sultado. 

De qualquer forma, são 
necessárias também políti-
cas públicas de prevenção 
e combate a incêndios, 
com divulgação pela mí-
dia e por redes sociais de 
quais cuidados devem ser 
tomados pela população 
para que incêndios não 
ocorram e, caso eventu-
almente ocorram, sejam 
evitadas quaisquer fatali-
dades. 

Caso as devidas precau-
ções sejam tomadas, boa 
parte dos incêndios po-
dem ser evitados, cabendo 
às autoridades públicas a 
realização de fiscalizações 
periódicas em toda a espé-
cie de estabelecimentos. 
De qualquer forma, deve-
-se fazer todas as apura-
ções necessárias para que 
se averigue se houve mes-
mo culpa nas fatalidades e 
quem seriam os responsá-
veis. 

Preza-se, portanto, para 
que eventuais culpados 
pelo incêndio sejam in-
vestigados e, a partir do 
devido processo legal, res-
ponsabilizados civil e cri-
minalmente pelas mortes 
dos jovens, para que esse 
tipo de fato não venha a se 
repetir novamente em nos-
so país por negligência ou 
falha humana.

Incêndio no Ninho do 
Urubu: fatalidade ou crime

Cristiano Medina da Rocha

Artigo
Advogado criminalista
E-mail: cris.medina.rocha@gmail.com
Tel. 2409-7950

[ opinião ]
LOTERIAS

Deu sorte hoje?
Mega Sena

Concurso n° 2123
09/02/2019
14 - 15 - 47 - 50 - 56 - 59

 
Lotofácil

Concurso n° 1774
08/02/2019 
03 - 07 - 09 - 10 - 12
13 - 14 - 15 - 17 - 19
20 - 22 - 23 - 24 - 25

Lotomania
Concurso n° 1942 
08/02/2019
02 - 03 - 06 - 09 - 10
15 - 19 - 23 - 24 - 40
49 - 51 - 56 - 61 - 80
88 - 91 - 93 - 94 - 96

Dupla Sena
Concurso n° 1900
09/02/2019
Primeiro sorteio 
10 - 11 - 13 - 20 - 41 - 46
Segundo sorteio
16 - 22 - 43 - 44 - 46 - 50

Federal
Extração n° 05361
09/02/2019

Prêmios Principais
Prêmio Bilhete  Valor (R$)
1º   55971         1.000.000,00
2º  43460              14.000,00 
3º  06995             12.000,00
4º  20444               10.100,00
5º  27371                 9.644,00

CARTA DO LEITOR

A morte trágica do jornalista Ri-
cardo Boechat deixa a imprensa 
e, principalmente, nós ouvintes, 
apreciadores e fãs do seu tra-
balho de luto. Sentirei saudade 
pelas manhãs de ouvir seus co-
mentários abalizados e impar-
ciais, falando aquilo que a gente, 
pobres mortais, gostaria de falar 
para a classe política, empresá-
rios e para aqueles que causam 
vergonha ao nosso país.
Cleide Monteiro de Abreu

O jornalista Ricardo Boechat par-
tiu e levou com ele um jornalismo 
sério e respeitado por todos os 
seus ouvintes, leitores e telespec-
tadores. Uma pena imensurável 
para a nossa democracia.
Dennis Cavalleiro Jr.

O Brasil aprendeu a gostar do jei-
to Boechat de se fazer jornalismo. 
Sua morte deixa uma lacuna enor-
me nos comentários sérios, trans-
parentes e preocupados com os 
problemas brasileiros.
Juliana Moura Pereira

A queda do helicóptero no fi nal 
da manhã desta segunda-feira (11) 
em São Paulo não só matou o jor-
nalista Ricardo Boechat e o piloto, 
mas causou uma fi ssura enorme 
na democracia brasileira, ao calar 
uma voz que sempre defendeu a 
população e criticou os desman-

dos públicos. Que Deus conforte 
a família e os amigos das vítimas e 
que os novos jornalistas tenham, 
sempre, Boechat como um pre-
cioso espelho.
Marcelo Lins Russo

Grande tragédia brasileira a morte 
de dez jovens atletas no Ninho do 
Urubu, Centro de Treinamento do 
Flamengo do Rio. Que os respon-
sáveis sejam responsabilizados, 
seja os diretores do clube ou a 
própria prefeitura diante de tantas 
irresponsabilidades que ceifaram 
a vida e os sonhos desses garo-
tos.
Paulo Costa de Santana

Até quando vamos viver com tra-
gédias causadas pela irresponsa-
bilidade, ganância por dinheiro e 
desrespeito ao ser humano? De-
pois de Brumadinho, onde cho-
ramos por centenas de vítimas, 
veio agora a tragédia do Ninho do 
Urubu, no Flamengo do Rio, onde 
as lágrimas foram derramadas 
por dez jovens que tiveram seus 
sonhos interrompidos. O Brasil 
precisa ser passado a limpo. Cada 
tragédia desse tipo é uma ferida 
incurável em nossa nação.
Silmara Castro

Envie sua opinião para 
gil.campos@freesaopaulo.com.br

Ciclista é atropelado e 
morre na Anhanguera

Um ciclista morreu após 
ser atropelado por um ve-
ículo utilitário na manhã 
desta segunda-feira, dia 11, 
na Rodovia Anhanguera, no 
sentido do interior paulista.

O acidente ocorreu por 
volta das 5h50 na alça de 
acesso para o Rodoanel, na 
altura do km 21 da Rodovia 
Anhanguera, em um trecho 
próximo da capital. A faixa 
da direita chegou a fi car 
bloqueada.

De acordo com a CCR 
Autoban, o ciclista, que não 
teve o nome divulgado che-
gou a ser socorrido pelo 
resgate, mas não resistiu 
aos ferimentos e morreu.
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SE VOCÊ TEM UMA 
RENDA FAMILIAR
A PARTIR DE
R$ 1.600
VAI SAIR DO ALUGUEL  
AINDA ESTE MÊS.

*

47.500DE ATÉ

R$
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ENTRADA
A PARTIR DE 

ZERO*

APARTAMENTOS PRONTOS PARA MORAR 
EM VÁRIAS REGIÕES DE SÃO PAULO.

tenda.com
ACESSE4003-3690

NÃO PERCA MAIS TEMPO. LIGUE AGORA:

Vídeo mostra criança que morreu no 
Metrô correndo para dentro de túnel

Imagens de câmeras de 
segurança do Metrô de São 
Paulo obtidas pela polícia e 
divulgadas nesta segunda-
-feira, 11, mostram que o meni-
no Luan Silva de Oliveira cor-
reu da plataforma para dentro 
do túnel por uma portinhola. 
A criança, de apenas 3 anos, 
morreu após sair de um carro 
do trem no qual estava com a 
família e ser atingida por uma 
composição.

O registro revela que Luan 
correu atrás do trem onde 
havia fi cado a família. Menos 
de quatro minutos depois, às 
11h10, uma composição atro-
pelou o menino. Ainda não 
se sabe se ele desequilibrou 
e caiu nos trilhos ou se pulou 
para continuar seguindo o 
trem. A criança correu do car-
ro na estação Santa Cruz às 
11h07. Um SMS foi enviado de 
dentro do trem por uma pas-
sageira não identifi cada, infor-
mando que havia uma criança 
sem a mãe na plataforma do 

Metrô. Câmeras no interior do 
vagão, na cabine do operador 
de trem e na plataforma mos-
tram os passos do garoto até 
entrar no túnel.

Às 11h45, o Metrô comunicou 
os operadores de trem. Não 
há informações sobre o núme-
ro de trens que passaram por 
cima do corpo da criança. So-
mente às 12h08, mais de uma 
hora depois que Luan correu 
do vagão, funcionários tiveram 

autorização do Centro de Con-
trole Operacional do Metrô 
para entrar no túnel.

O advogado da família, Ariel 
de Castro Alves, disse que 
pedirá a reconstituição do 
caso. Também serão solici-
tadas informações sobre por 
quais motivos os funcionários 
da Central de Monitoramento 
das Câmeras do Metrô não 
acompanharam a fuga da 
criança e por que demoraram 

para agir,. 
Um mês e meio após o caso, 

a mãe Lineia Oliveira Santos, 
de 26 anos, conta que tem di-
fi culdades para dormir desde 
que o fi lho morreu. 

Em dezembro, a mãe estava 
grávida de um mês e meio, 
mas perdeu a criança após a 
morte de Luan. Linéia afi rma 
que foi muito julgada pelo 
caso, inclusive pelo ex-mari-
do, pai das crianças.

Família estava viajando para a Baixada Santista
No dia 23 de dezembro, às 

11h, Linéia, o marido, o sogro 
e os três fi lhos da mulher se-
guiam pela Linha 1-Azul do 
Metrô no sentido Jabaquara, 
onde pegariam um ônibus 
para passar o Natal na Baixa-
da Santista.

Como o carro estava cheio, 
Linéia se sentou perto da por-
ta com Luan no colo e outro 
fi lho, de 7 anos, no banco ao 
lado. No chão, ela colocou 

uma mochila. Já o sogro, o 
marido e a fi lha de 9 anos 
fi caram em outro ponto do 
carro.

Segundo relato de Linéia à 
polícia, quando a composi-
ção parou na Estação Santa 
Cruz, o sogro a chamou para 
que sentassem todos juntos. 
Ela, então, se levantou e colo-
cou Luan na sua frente. Uma 
bolsa que carregava caiu e, 
ao se abaixar para pegá-la, 

o menino saiu correndo pela 
porta, que em seguida se fe-
chou. Laudo do Instituto de 
Criminalística aponta, segun-
do o advogado da família, 
que o fi lho e a mochila no 
colo acabaram prejudicando 
a saída da mãe do vagão.

Em nota, o Metrô disse que 
a investigação está em curso 
e as informações solicitadas 
já foram prestadas pela com-
panhia à autoridade policial.
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A Prefeitura de São Paulo, 
por meio da Companhia Me-
tropolitana da Habitação de 
São Paulo (Cohab-SP), anun-
ciou, neste domingo (10), a 
conclusão da regularização 
fundiária de todas as 151 uni-
dades do Conjunto Vila Maria 
III, na zona norte.

“Existem famílias que não 
têm seus termos de quitação, 
porque os governos ante-
riores não terminaram o que 
começaram. Por isso estamos 
aqui, entregando esses docu-
mentos”, disse o prefeito Bru-
no Covas.

O empreendimento, locali-
zado na Rua do Jambo, 51, foi 
concluído na década de 80 
pela Cohab-SP e conta com 
151 casas, de um a três pavi-
mentos. A construção foi rea-
lizada no sistema de mutirão, 

entregue aos moradores em 
pavimento térreo, com possi-
bilidade de ampliação.

Foram entregues 93 Termos 
de Quitação dos imóveis e a 
renegociação de 22 contra-
tos. O documento é a garantia 
de propriedade defi nitiva e, 
por ter força de escritura, ele 
permite que o mutuário faça 

o registro do imóvel em seu 
nome.

A ação faz parte do Plano de 
Metas da Prefeitura e prevê 
o benefício a 210 mil famílias 
com processos de regulariza-
ção fundiária em seus diver-
sos estágios. Do início de 2017 
até agora, 50.757 famílias fo-
ram benefi ciadas.

Prefeitura entrega Termos de quitação 
a moradores do Conjunto Vila Maria III

Justiça de São Paulo volta a suspender 
a concessão do estádio do Pacaembu

O processo de concessão 
do Estádio do Pacaembu, 
na zona oeste de São Paulo, 
voltou a ser suspenso pela 
Justiça. A juíza Maria Ga-
briella Pavlópoulos Spaolon-
zi, da 13ª Vara da Fazenda 
Pública, pediu esclarecimen-
tos sobre o caso e determi-
nou “a imediata suspensão 
da licitação até posterior de-
liberação deste Juízo”.

A Prefeitura de São Paulo 
informou ainda não ter sido 
notifi cada da decisão. A 
abertura dos envelopes com 
as propostas comerciais 
ocorreu na sexta-feira, com 
vitória do consórcio Patrimô-
nio SP, formado pela empre-
sa de engenharia Progen e 
do fundo de investimentos 
Savona, por R$ 111 milhões. 

Seria o primeiro projeto do 
Plano Municipal de Deses-
tatização da gestão João 

Doria/Bruno Covas (PSDB) a 
sair do papel. Na sexta-feira, 
o prefeito Covas chegou 
a comemorar o resultado 
da concessão. A empresa 
vencedora ofereceu valor 
“200% acima do previsto”. 

Maria Gabriella é autora de 
uma decisão liminar que pe-
dia a publicação de uma al-
teração no edital da licitação, 
relacionada aos limites de 
construção dentro do terre-
no, seguindo as regras da Lei 
de Ocupação e Uso do Solo. 

Na cidade, donos de terre-
nos que são ocupados por 
imóveis tombados, como o 
Pacaembu, podem transferir 
o potencial de construção 
do terreno para outro lugar, 
como uma forma de com-
pensar o congelamento do 
imóvel pelo tombamento. 
Ela proibiu isso no caso do 
estádio, por entender que 

esse potencial é da cidade, 
não do concessionário. A 
prefeitura argumenta que 
não há liberação para essa 
operação no edital. 

Em sua nova liminar, a juí-
za pediu prazo de 48 horas 
para a prefeitura explicar 
a abertura dos envelopes. 
Essa nova suspensão do 
processo, por ora, não anula 
nem o recebimento dos en-
velopes com as propostas 
nem a sessão de abertura, 
que terminou com a escolha 
do grupo da Progen. 

Em nota, o Consórcio Pa-
trimonio SP informou que 
está confi ante na correção 
do processo de licitação da 
concessão do Pacaembu e 
reafi rma que seu plano de 
negócios respeita todas as 
limitações de uso impostas 
ao local e aguarda a mani-
festação fi nal da Justiça.
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Dersa abre canal de denúncias para
combater a corrupção e atos ilícitos

A Secretaria Estadual de 
Logística e Transportes (SLT), 
por meio da Dersa – Desen-
volvimento Rodoviário S/A, 
abre ao público, nesta terça-
-feira (12), um canal exclusivo 
para o envio de denúncias de 
práticas de corrupção, frau-
des, atos ilícitos, irregularida-
des, assédio e outras infra-
ções ao Código de Conduta 
e Integridade da Companhia. 

A medida tem como meta 
proteger o patrimônio e re-
forçar a transparência do 
governo do estado. A nova 
ferramenta proporcionará 
à Dersa um instrumento 
efetivo para conhecimento, 
diagnóstico e atuação de 
forma rápida, transparente 
e objetiva sobre eventuais 
vulnerabilidades.

Para enviar uma denúncia, 

o reclamante deve entrar no 
site Canal Íntegro, pelo ende-
reço: www.canalintegro.com.
br/dersa ou clicar no banner 
da página principal do site da 
DERSA. Se preferir, a denún-
cia poder ser feita pelo telefo-
ne 0800 878 9037. 

O denunciante poderá 
acompanhar em sigilo ab-
soluto sua acusação com 
um número de protocolo 
no site. O anonimato é ga-
rantido qualquer que seja a 
conclusão da denúncia. A 
ferramenta, seja por internet 
ou por telefone, jamais iden-
tifi ca o número de IPs (“Inter-
net Protocol”) ou de linhas 
telefônicas que originaram 
os registros. 

Depois de enviada, a acu-
sação será encaminhada ao 
Comitê de Ética da Dersa, 

constituído conforme a legis-
lação. A função do Comitê é 
receber, investigar, avaliar e 
julgar a veracidade dos fa-
tos. O último passo é enviar 
a sanção proposta para a Di-
retoria Colegiada da empre-
sa, a quem compete a even-
tual aplicação de punição. 

O Canal Íntegro está dispo-
nível, 24 horas por dia e sete 
dias por semana, no ende-
reço www.canalintegro.com.
br/dersa ou pelo telefone 
0800 878 9037, de segunda 
a sexta-feira, das 8h às 20h. 
Para outros assuntos, como 
reclamações, sugestões e 
elogios, a Ouvidoria da Der-
sa está disponível na opção 
três do atendimento eletrô-
nico, no número 0800 72 
66 300, de segunda a sexta-
-feira, das 9h às 17h.

Consórcio promete investir R$ 400 mi em modernização
O consórcio Patrimônio 

SP promete investir R$ 400 
milhões na modernização 
do Pacaembu no período 
de concessão, que é de 35 
anos. Segundo as regra da 
licitação, o grupo poderá 
restringir os horários de fun-

cionamento do complexo 
esportivo (no caso da pis-
cina, a obrigação é de fi car 
aberta à cidade por cinco 
horas por semana) e cobrar 
entrada nos demais horá-
rios. O gestor tem de manter 
as atividades do complexo.

O Tobogã, a arquibancada 
do fundo, é tida como bem 
não tombado e pode ser 
demolido, mas a fachada 
e as arquibancadas têm a 
proteção do tombamento 
e terão de ser preserva-
das. Mas o estádio poderá 

ser coberto e poderão ser 
construídos prédios mistos 
no lugar do Tobogã, com 
salas comerciais, restau-
rantes e até hotel. Poderá 
ainda ser feito um esta-
cionamento subterrâneo. 
No estádio, além de jogos 

de futebol, são permitidos 
eventos que não ultrapas-
sem limites de ruído esta-
belecidos pela Associação 
Brasileira de Normas Técni-
cas (ABNT). Uma liminar da 
Justiça proíbe a realização 
de shows.

Passado o período de 35 
anos, o estádio terá de vol-
tar à gestão municipal. A 
prefeitura argumenta que 
a manutenção do estádio 
custa R$ 9 milhões por ano 
e que o poder público não 
tem esse dinheiro.
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SÃO MILHÕES DE CONSUMIDORES 
AGUARDANDO A SUA OFERTA.

MAIS DE 
4 MILHÕES

DE USUÁRIOS 
DO METRÔ

MAIS DE 
6 MILHÕES

DE USUÁRIOS 
DE VEÍCULOS

O CAMPEÃO 
DO FAROL

O CAMPEÃO 
DO METRÔ

Estação e Farol todas 
as quartas juntos, em 
um único jornal.

Jornal diário gratuito. Distribuído nas 61 
estações do Metrô, 8 estações da CPTM, 
66 cruzamentos das principais avenidas das 
zonas leste, norte, oeste e sul de São Paulo 
+ 6 pontos de distribuição em Guarulhos.

Anuncie: 
(11) 2823-0800

Condephaat tomba 5 terreiros de
religiões de matriz africana em SP

O tombamento de cinco 
casas de religiões de ma-
triz africana da capital e da 
região metropolitana de São 
Paulo foi aprovado em reu-
nião no dia 28 de janeiro. 
A decisão foi tomada pelo 
Conselho de Defesa do Pa-
trimônio Histórico, Arqueo-

lógico, Artístico e Turístico 
(Condephaat). Também foi 
determinado o registro do 
Santuário Nacional da Um-
banda, de São Bernardo do 
Campo, no ABC Paulista, 
como patrimônio cultural 
imaterial do Estado.

O estudo de tombamento 

foi aberto no ano passado 
após a criação do grupo do 
trabalho “Territórios Tradicio-
nais de Matriz Africana Tom-
bados de SP”, que reuniu 
lideranças religiosas e repre-
sentantes do Estado e do Ins-
tituto do Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional (Iphan).

Os pedidos de tombamento 
foram originalmente abertos 
entre 2013 e 2017, mas, no 
ano passado, reunidos em um 
processo único. A decisão re-
cai especialmente em relação 
ao perímetro formado pelo 
lote, incluindo a localização 
do barracão e das árvores 

consagradas, por exemplo.
Os espaços tombados 

são: Terreiro de Candom-
blé Santa Bárbara (foto), de 
Brasilândia, na zona norte 
da capital paulista; Casa de 
Culto Dambala Kuere-Rho 
Bessein, de Santo André, no 
ABC Paulista; Centro Cultu-

ral Ilê Afro-brasileiro Odé Lo-
reci, de Embu das Artes, na 
região metropolitana; Tem-
plo de Culto Sagrado Tatá 
Pércio do Battistini Ilê Aláké-
tu Asé Ayrá e Centro Cultural 
Ilê Olá Omi Asé Opo Araka, 
ambos de São Bernardo do 
Campo, no ABC.
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Santuário faz parte da reserva da Serra do Mar
O Terreiro de Candom-

blé Santa Bárbara, na 
zona norte da capital, é 
considerado o primeiro da 
cidade de São Paulo, sen-
do datado dos anos 60, 
quando foi fundado por 
Julita Lima da Silva, a Mãe 
Manaundê. 

Já a Casa de Culto Dam-
bala Kuere-Rho Bessein 
está instalada em Santo 
André há mais de 30 anos. 
O espaço tem origem no 
grupo étnico Ewe/Fon, ori-
ginário do Benin, na África, 

sendo um dos pouco com 
tal característica no País. 

De 1996, o Centro Cul-
tural Ilê Olá Omi Asé Opo 
Araka é um dos terrei-
ros de candomblé mais 
conhecidos do Estado, 
atraindo até mesmo auto-
ridades políticas. O Centro 
Cultura Odé Lorecy, por 
sua vez, é referência por 
reunir um acervo com rou-
pas, insígnias, esculturas, 
máscaras e outros itens 
ligados a divindades do 
panteão africano. 

Já o Santuário Nacional 
da Umbanda faz parte da 
Reserva Ecológica da Ser-
ra do Mar, em que terreno 
de 645 mil metros quadra-
dos em meio à mata nati-
va. Em seu site, a institui-
ção se autodenomina de 
“Meca da umbanda”.

Antes dos locais citados, 
apenas o Terreiro Aché 
Ilé Obá havia sido tomba-
do pelo Condephaat, em 
1990. Ele fi ca localizado 
no Jabaquara, na região 
sul da capital paulista. 
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Segundo o Corpo de 
Bombeiros, a aeronave 
caiu em cima de um cami-
nhão que trafegava pela 
via, no sentido interior, 
próximo à praça do pe-
dágio. O motorista do ca-
minhão foi socorrido pela 
concessionária.

Os bombeiros informa-
ram que 11 viaturas foram 
deslocadas para o local. 
Pessoas que estavam pró-
ximas ao local do acidente 
contam ter visto uma movi-
mentação estranha do he-
licóptero antes da queda. 

O operador de máquinas 
Marcio Manoel da Silva 
Santos, de 34 anos, teste-
munhou o acidente. “Es-
tava na rodovia na moto, 
com minha mulher na 
garupa. O helicóptero já 
estava voando baixo. Ela 
disse que ia cair, mas não 
acreditei”, disse. “Mas de-
pois, olhando pelo retro-
visor da moto, vi quando 

caiu. Primeiro, o helicóp-
tero bateu no caminhão. 
Depois, bateu no chão ex-
plodiu”, afi rmou. 

Santos relatou que parou 
sua moto, deu a volta pela 
contramão e foi até o ca-
minhão. Havia partes do 
avião na cabine da carreta 
e ele encontrou o motoris-
ta preso no cinto de segu-

rança. Ele foi socorrido. 
Em nota, a Força Aérea 

Brasileira (FAB) disse que 
investigadores do 4º Ser-
viço Regional de Inves-
tigação e Prevenção de 
Acidentes Aeronáuticos 
(Seripa IV), órgão regional 
do Centro de Investigação 
e Prevenção de Acidentes 
Aeronáuticos (Cenipa), re-

alizaram a Ação Inicial da 
ocorrência, que é o come-
ço do processo de inves-
tigação com a coleta de 
dados. Eles fotografaram 
cenas, retiraram partes da 
aeronave para análise, reu-
niram documentos e ou-
viamm relatos de pessoas 
que possam ter observado 
a sequência de eventos. 

Testemunhas relataram ‘movimentação 
estranha’ na aeronave antes da queda

Jornalista Ricardo Boechat morre em 
queda de helicóptero em São Paulo

O jornalista Ricardo Eugênio 
Boechat, de 66 anos, morreu 
na queda de um helicóptero 
no Rodoanel no início da tar-
de desta segunda-feira, 11. A 
aeronave caiu no quilômetro 
7, próximo ao acesso à Rodo-
via Anhanguera, na chegada 
a São Paulo, em cima de um 
caminhão. 

Minutos após o acidente, 
o Corpo de Bombeiros infor-
mou que duas pessoas tinham 
morrido na queda. A confi r-
mação de que o jornalista era 
um dos ocupantes veio cerca 
de uma hora depois. A outra 
vítima fatal é o piloto Ronaldo 
Quattrucci, que era sócio-pro-
prietário da empresa à qual a 
aeronave está registrada.

Segundo o capitão Augusto 
Paiva, da Polícia Militar, o mo-
torista do caminhão é João 
Francisco Tomanckeves, de 
52 anos, morador de Caxias 
do Sul. Ele teve apenas feri-
mentos leves e às 14h40 já 
estava no 46º DP para prestar 
depoimento. No entanto, ao 
chegar à delegacia, o homem 
passou mal e precisou ser le-
vado ao Pronto-Socorro de 
Perus. 

À polícia, o motorista relatou 
que estava saindo da praça do 
pedágio, na faixa da cobrança 
expressa, quando viu a ae-
ronave, mas não teve tempo 
para frear ou desviar. O capi-
tão disse que testemunhas 
relataram que o helicóptero 
tentou um pouso de emergên-
cia em uma alça de acesso 
do Rodoanel à Anhanguera. 
Ainda não se sabe qual foi o 
problema na aeronave.

Boechat era apresentador 

do Jornal da Band e da rádio 
BandNews FM, além de ser 
colunista da revista IstoÉ. Tra-
balhou no jornal O Estado de 
S. Paulo e, também, nos jornais 
O Globo e O Dia. É ganhador 
de três prêmios Esso e, segun-
do o site da Band, é um dos 
maiores ganhadores da histó-
ria do Prêmio Comunique-se, 
em que foi reconhecido como 
âncora de rádio, âncora de te-
levisão e colunista. Também 
foi eleito o jornalista mais ad-

mirado do país na pesquisa do 
site Jornalistas&Cia em 2014.

A confi rmação da morte do 
jornalista veio da direção de 
jornalismo da Band. Ele estava 
voltando de Campinas, onde 
tinha ido dar uma palestra no 
Centro de Convenções do 
Royal Palm Plaza para 2,7 mil 
pessoas, o evento era pro-
movido pela empresa farma-
cêutica Libbs, que seria a res-
ponsável pelo transporte de 
Boechat. 

Planalto diz que Boechat foi um dos 
principais profi ssionais da imprensa

Em nota, o Palácio do Pla-
nalto lamentou a morte do 
jornalista Ricardo Boechat, 
que morreu nesta segunda-
-feira, 11, numa queda de 
helicóptero no Rodoanel, 
em São Paulo. O texto afi rma 
que o País perdeu “um dos 
principais profi ssionais da 
imprensa brasileira”. 

“A Presidência da República 
expressa seu pesar e condo-
lências em razão do faleci-
mento do jornalista Ricardo 
Boechat, vitimado em um 
acidente aéreo, neste dia. O 
País perde um dos principais 
profi ssionais da imprensa bra-
sileira. Sentiremos a falta de 
seu destacado trabalho na in-
formação da população, ten-
do exercido sua atividade por 
mais de quatro décadas com 
dedicação e zelo”, diz a nota 
divulga pela secretaria de co-
municação da Presidência

Do Hospital Albert Einstein, 
o presidente Jair Bolsonaro 
prestou solidariedade à famí-
lia do jornalista. “É com pesar 
que recebo a triste notícia do 

falecimento do jornalista Ri-
cardo Boechat”. 

“É com pesar que recebo a 
triste notícia do falecimento 
do jornalista Ricardo Boe-
chat, que estava no helicóp-
tero que caiu hoje em SP. 
Minha solidariedade à família 
do profi ssional e colega que 
sempre tive muito respeito, 
bem como do piloto. Que 
Deus console a todos!”, es-
creveu Bolsonaro. 

O governador de São Pau-
lo, João Doria (PSDB), cha-
mou Boechat de “um dos 
maiores jornalistas da sua 
história”. “Sua atuação diária 
demonstrava sensibilidade 
em defesa do interesse pú-
blico e do jornalismo de qua-
lidade. Toda a solidariedade 
a seus familiares, amigos e 
colegas da Rede Bandeiran-
tes”, escreveu. Já o gover-
nador do Rio Grande do Sul, 
Eduardo Leite (PSDB), pres-
tou condolências aos fami-
liares e colegas do jornalista. 
“O Brasil perde um profi ssio-
nal ético, íntegro e talentoso.”
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‘Policial Nota 10’ certifi ca policiais 
militares, civis e técnico-científi cos

O governador João Doria 
participou nesta segunda-feira 
(11) da primeira entrega de 
certifi cados de “Policial Nota 
10” para 20 policiais militares, 
civis e técnico-científi cos. A 
iniciativa tem o objetivo de 
reconhecer e estimular o bom 
o trabalho dos policiais. A ce-
rimônia também contou com 
uma homenagem aos 161 po-
liciais paulistas que auxiliaram 
nas buscas e identifi cação de 
vítimas da tragédia de Bruma-
dinho.

“Nosso Estado já tem o pri-
vilégio de ter a melhor polí-
cia do país e nós temos que 
manter essa posição com o 
reconhecimento do trabalho, 
a remuneração dos seus pro-
fi ssionais, a qualidade técnico-
-científi ca dos trabalhos de 
inteligência e equipamentos 
que serão adquiridos ao longo 

dos próximos meses”, disse 
Doria, durante evento no Palá-
cio dos Bandeirantes.

O Policial Nota 10 foi instituí-
do no dia 29 de janeiro deste 
ano, por meio da resolução 
(nº 8) da SSP. Mensalmente, 
20 policiais serão homenage-
ados. Nesta segunda foram 
agraciados dez policiais mili-
tares, oito civis e dois técnico-
-científi cos.

O 3º sargento Leandro 
Schiavinatti Espim e os cabos 
Fábio de Almeida e Sandro 
de Almeida, integrantes do 
Corpo de Bombeiros, foram 
homenageados pelo resgate 
de um menino, de 9 anos, que 
caiu em uma galeria de água 
fl uvial, no dia 4 de janeiro de 
2019, no bairro Piratininga, em 
Osasco. O garoto tentava sal-
var um cachorro que estava 
sendo levado pela correnteza.

Já o cabo Ademir Rodrigues 
da Silva e o soldado Rodrigo 
Faria Chaves, do 14º Batalhão 
de Polícia Militar Metropolita-
no (BPM/M) foram agraciados 
pela prisão de um homem sus-
peito de atirar na esposa. O 
fl agrante aconteceu em 10 de 
dezembro de 2018, no bairro 
Santa Maria, em Osasco.

Os outros cinco policiais mi-
litares, o 1° sargento Eduardo 
de Lima Araújo, os cabos Ailton 
de Araújo Anastácio e Evanildo 
Ferreira de Oliveira e os solda-
dos Sérgio Augusto Ferreira 
Silva e Atílio Miranda Alencar, 
do 3º Batalhão de Policiamento 
Ambiental foram homenagea-
dos por realizarem uma grande 
apreensão de munições e dro-
gas em Cubatão. O caso acon-
teceu no dia 9 de dezembro 
de 2018. Duas pessoas foram 
presas.

Quadrilha explode três agências bancárias no interior do estado

Prisão de cardiologista e morte de
PM são lembrados durante evento

Policiais que atuaram em Brumadinho
recebem homenagens do governador

Uma quadrilha com ao 
menos dez integrantes 
usou explosivos para ata-
car, numa ação simultânea, 
as três agências bancárias 
de São Bento do Sapu-
caí, na madrugada desta 
segunda-feira, 11. Enquanto 

parte da quadrilha roubava 
os bancos, outra disparava 
contra a base da Polícia 
Militar para impedir a ação 
dos policiais. As explosões 
e o tiroteio aterrorizaram os 
10,8 mil habitantes da es-
tância climática, localizada 

na Serra da Mantiqueira.
Segundo a Polícia Civil, a 

quadrilha invadiu a cidade 
em dois ou três carros, por 
volta das 3h30. O prédio 
do Banco do Brasil fi cou 
destruído. Os criminosos 
também explodiram caixas 

eletrônicos e cofres das 
agências do Santander e 
do Bradesco. A base da PM 
fi cou com a fachada cheia 
de buracos de balas, mas 
ninguém fi cou ferido. 

A Polícia Civil suspeita 
que a mesma quadrilha 

atacou uma agência do 
Banco do Brasil, em Sapu-
caí Mirim, no sul do Estado 
de Minas Gerais. A cidade 
mineira fi ca a 30 km de 
São Bento do Sapucaí e os 
ataques aconteceram em 
sequência. Durante a fuga, 

os criminosos espalharam 
pregos retorcidos, conheci-
dos como ‘miguelitos’, para 
difi cultar eventual persegui-
ção. O valor roubado não 
foi informado. Até o início 
da tarde ninguém tinha sido 
preso.

A delegada Adriana Ribei-
ro Pavarina Franco, a es-
crivã Ana Claudia Fujikura 
Santos e os investigadores 
Carlos Cesar Postigo e Vi-
viane dos Santos Sanches, 
todos da Delegacia de De-
fesa da Mulher (DDM) de 
Presidente Prudente, tive-
ram o reconhecimento pela 
prisão de um médico car-
diologista, de 74 anos, acu-
sado de abusar sexualmen-
te de pacientes mulheres 
em seu consultório na cida-
de de Presidente Prudente. 
O homem foi detido no dia 
18 de janeiro deste ano.

O delegado Rodrigo Borges 
Petrilli, o investigador Maurí-
cio Ribeiro de Campos, e as 
escrivães, Eliana Santos São 

Bernardo e Diego Kuwahara 
de Souza, todos do Departa-
mento Estadual de Homicí-
dios e de Proteção à Pessoa 
(DHPP), além do perito do 
DHPP Eduardo Tachlisky e o 
médico legista do IML Centro 
Antônio Carlos de Pádua Mi-
lagres, foram homenageados 

pelo trabalho conjunto que 
resultou na prisão de quatro 
pessoas suspeitas de envol-
vimento na morte da policial 
militar Juliane dos Santos 
Duarte. A vítima foi levada de 
um bar em Paraisópolis em 2 
agosto e encontrada morta 
quatro dias depois.

O governo do estado de 
São Paulo também pres-
tou homenagem aos po-
liciais militares e técnico 
científi cos que auxiliaram 
nas buscas e identifi cação 
das vítimas da tragédia 
de Brumadinho. No dia 
29 de janeiro, a primeira 
tropa paulista composta 
com 54 policiais militares, 
sendo 44 bombeiros e 10 
homens do Comando de 
Aviação da PM, seguiu 
para Minas Gerais.

Dois dias depois, uma 
equipe com sete poli-
ciais técnico-científicos 
embarcou para região 
metropolitana de Belo 
Horizonte. Outras duas 
turmas de militares ru-

maram para Brumadinho, 
sendo a última no dia 6 
de fevereiro. Ao todo, 161 
policiais participaram dos 

trabalhos de busca e re-
conhecimento de vítimas 
em Minas Gerais.
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Atividades físicas e sociais protegem 
o cérebro de danos do Alzheimer

Atividades físicas, sociais 
e de lazer praticadas por 
idosos e pacientes com do-
ença de Alzheimer podem 
ajudar a preservar funções 
cognitivas e a retardar a 
perda da memória, mostra 
novo estudo desenvolvido 
na Universidade de São 
Paulo (USP) e na Faculda-
de de Ciências Médicas da 
Santa Casa de São Paulo. 
Os estímulos promovem 
mudanças morfológicas 
e funcionais no cérebro, 
que protegem o órgão de 
lesões que causam as per-
das cognitivas.

A descoberta foi feita por 
meio de um experimento 
com camudongos trans-
gênicos, os quais foram 
alterados geneticamente 
para ter uma super expres-

são das placas senis no 
cérebro. Essas placas são 
uma das características da 
doença de Alzheimer. Os 
animais foram separados 
em três grupos: os trans-
gênicos que receberiam 
estímulos, os transgênicos 
que não receberiam e os 
animais-controle que não 
têm a doença.

“Quando eles estavam 
um pouquinho mais velhos, 
por volta de 8 a 10 meses, 
colocamos parte desses 
animais em um ambiente 
enriquecido, que é uma 
caixa com vários brinque-
dos, e fomos trocando os 
brinquedos a cada dois 
dias”, explicou Tânia Viel, 
professora da Escola de 
Artes, Ciências e Humani-
dades da USP e coordena-

dora do projeto.
O experimento durou 

quatro meses e, após esse 
período, eles foram sub-
metidos à avaliação de 
atividade motora, por meio 
de sensores, e de memó-
ria espacial, com um teste 
chamado labirinto de Bar-
nes. Os resultados mos-
tram que os camudongos 
transgênicos que foram es-
timulados com os brinque-
dos tiveram uma redução 
de 24,5% no tempo para 
cumprir o teste do labirinto, 
na comparação com os ani-
mais que não estiveram no 
ambiente enriquecido.

Também foram analisa-
dos os cérebros dos ca-
mundongos. Ao verifi car 
as amostras do tecido 
cerebral, os pesquisado-

res constataram que os 
animais transgênicos que 
passaram pelos estímulos 

apresentaram uma redu-
ção de 69,2% na densida-
de total de placas senis, 

em comparação com os 
que não foram estimula-
dos.

Pesquisadores trabalham para ampliar verifi cação em cães e seres humano

Criança sem cicatriz não precisa refazer
vacina BCG, aponta Ministério da Saúde

Cobertura vacinal contra 
febre amarela alcança 77% 
do público-alvo na capital

A pesquisadora diz que o 
trabalho comprova hipóte-
ses anteriores e que agora o 
grupo trabalha para ampliar 
a verifi cação em cães e se-
res humanos. Para isso, será 
necessário, inicialmente, des-
cobrir marcadores no sangue 
que apontem a relação com 

a doença de Alzheimer.
“Em ratos, a gente analisa 

o cérebro e o sangue para 
ver se esses biomarcado-
res estão tanto no cérebro 
quanto no sangue. Quando a 
pessoa perde a memória, há 
algumas proteínas que au-
mentam no cérebro e outras 

que diminuem. Nos cães e 
nos seres humanos, a gente 
está vendo só no sangue”, 
justifi cou. Com a descober-
ta desses marcadores no 
sangue, será possível fazer 
experimentos similares ao 
do camundongo, com testes 
motores e de memória, para 

confi rmar ou descartar as 
alterações em cães e seres 
humanos após os estímulos.

Para Tânia Viel, como não 
se sabe qual ser humano de-
senvolverá a doença, quanto 
mais aumentar a estimulação 
na vida dele, melhor vai ser 
para a proteção do cérebro. 

“É mudar a própria rotina. 
Muita gente fala que não 
teve tempo para fazer outras 
coisas, mas se a pessoa tiver 
condições e puder passear 
no quarteirão, já começa por 
aí, fazer uma atividade física 
e uma atividade lúdica, pas-
sear com cachorro, com fi lho, 

curso de idiomas, de dança. 
Isso ajuda a preservar o cére-
bro”, sugere.

O estudo foi publicado na 
revista Frontiers in Aging 
Neuroscience e recebeu 
apoio da Fundação de Am-
paro à Pesquisa do Estado 
de São Paulo.

Crianças que não apresen-
tarem cicatriz vacinal após 
receberem a dose contra 
a tuberculose – conhecida 
como BCG – não precisam 
ser revacinadas. A recomen-
dação foi divulgada pelo 
Ministério da Saúde e está 
alinhada com a Organização 
Mundial da Saúde (OMS) e o 
Comitê Técnico Assessor de 
Imunizações.

Por meio de nota, a pasta 
informou que estudos com-
provaram a efi cácia da vaci-
na também em crianças que 
não fi cam com cicatriz após 
a aplicação. A orientação, 
segundo o governo federal, 
foi encaminhada aos esta-
dos e municípios na última 
sexta-feira (1º).

De acordo com o minis-

tério, a principal maneira 
de prevenir a tuberculose 
em crianças é por meio da 
BCG, ofertada gratuitamente 
no Sistema Único de Saúde 
(SUS). A dose deve ser dada 
ao nascer, nas maternidades, 
ou na primeira visita da crian-
ça ao serviço de saúde, o 

mais precocemente possível.
A vacina também está dis-

ponível na rotina dos servi-
ços para crianças menores 
de 5 anos e protege contra 
as formas mais graves da 
doença, como a tuberculose 
miliar e a meníngea.

Dados da pasta mostram 

que a BCG é uma das do-
ses com maior adesão atu-
almente no Brasil. Em 2017, 
a vacina registrou 96,2% de 
cobertura em todo o país – 
acima do preconizado pelo 
ministério, de pelo menos 
90%.

Em anos anteriores, a taxa 
ultrapassou os 100%, sen-
do 107,94% em 2011; 105,7% 
em 2012; 107,42% em 2013; 
107,28% em 2014; e 105,08% 
em 2015.

“Os gestores têm até o 
mês de abril para atualizar, 
no Sistema de Informação 
do Programa Nacional de 
Imunização (SIPNI), a situ-
ação vacinal local, mas da-
dos preliminares já indicam 
uma cobertura, em 2018, de 
87,5%.”

A Secretaria Municipal 
da Saúde (SMS) de São 
Paulo realizou no sába-
do (2), mais um Dia D de 
Combate às Arboviroses 
(dengue, zika, chikun-
gunya e febre amarela), 
com a participação do 
Exército Brasileiro. Consi-
derando os dados acumu-
lados desde 2008, foram 
aplicadas pouco mais de 
9 milhões de doses da va-
cina contra febre amarela 
no município, perfazendo 
uma cobertura vacinal de 
77,05%.

Essa foi a terceira mo-
bilização do Plano Muni-
cipal de Enfrentamento 
às Arboviroses, desde 
novembro de 2018, que 
teve mais de 1.200 ativi-

dades dentre orientação 
à população, controle 
com busca ativa por cria-
douros do mosquito Ae-
des aegypti e intensifica-
ção da vacinação contra 
febre amarela, em todas 
as regiões da cidade.

Em 2017, a capital pau-
lista contabilizou 866 
casos confirmados de 
dengue. No ano passa-
do, foram 555 casos con-
firmados, e outros 30, em 
2019, até 22 de janeiro. 

O município teve ain-
da 33 casos com diag-
nósticos positivos para 
chikungunya em 2017 e 
32 em 2018. Foram três 
casos de zika vírus em 
2017 e nenhum no ano 
passado.
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Policiais da Bolívia prendem 
acusado de executar família 
em São Paulo no ano passado

A Polícia da Bolívia 
apresentou Gustavo San-
tos Vargas Arias, que ad-
mitiu ter assassinado e 
esquartejado um casal e 
seu fi lho, de 8 anos, em 
São Paulo, no ano passa-
do. Ele foi capturado em 
Santa Cruz de La Sierra, 
na Bolívia. Segundo os 
policiais, o acusado en-
trou no país via Puerto 
Quijarro. A família e o sus-
peitos são bolivianos.

De acordo com a im-
prensa boliviana, Gustavo 
Arias disse ter assassi-
nado a criança, dois dias 
depois de matar os pais. 
Segundo ele, a criança 
chorava muito e pergun-
tava pelo pai e pela mãe. 
As autoridades bolivianas 
avaliam a possibilidade 
de entregar o acusado ao 
Brasil com base em uma 
cooperação jurídico-inter-
nacional.

Em 8 de janeiro, os cor-
pos de Jesús Reynaldo 
Condori Sanizo, da mulher 
dele, Irma Morante Sanizo 
e do fi lho Gian Abner Mo-

rante foram encontrados 
esquartejados em sacos 
de plásticos, acondicio-
nados em malas, em uma 
casa em Itaquaquecetu-

ba, região metropolitana 
paulista.

A suspeita é que a moti-
vação do crime tenha sido 
fi nanceira.

Visita a clientes para a apresentação do Jornal, envio de proposta e 
acompanhamento de negociações.

Ensino Superior ou em andamento em Comunicação, Administração. 
Conhecimentos em Marketing, Jornais e Revistas. Gostar e ter facilidade em se 

comunicar e relacionar.
Necessário: ter veículo próprio - Horário: 9h às 18h

Contrato CLT - Salário fi xo + Comissões + Premiação Individual e Coletiva.
Benefícios: Combustível, Zona Azul e Ajuda de Celular.

Enviar currículo para robson.moraes@jornalestacao.com.br

VENHA FAZER PARTE DA EQUIPE QUE

MAIS CRESCE EM SÃO PAULO!

JORNAL ESTAÇÃO CONTRATA:

CONTATO PUBLICITÁRIO COM EXPERIÊNCIA EM 

VENDAS DE ANÚNCIOS EM JORNAL/REVISTA.

Autoridades inglesas 
prenderam um homem sus-
peito de matar a facadas a 
brasileira Aliny Mendes, 39 
anos, na região de Surrey, 
no extremo sul de Lon-
dres. O assassino seria o 
ex-companheiro de Aliny, 
identifi cado como Ricardo 
Godinho, de 41 anos. Ele 
também é brasileiro.

O crime aconteceu na 

sexta-feira, dia 8, quando 
Aliny pegava os fi lhos na 
escola. Ela estaria com um 
dos fi lhos nos braços quan-
do foi morta.

Uma página de arrecada-
ção de fundos foi criada 
na internet para o envio 
do corpo de Aliny para 
o Brasil e pagamento de 
advogados O sistema, por 
volta das 9h desta segun-

da-feira, 11, havia arreca-
dado 42,800 libras, ou R$ 
205.440,00. 

As quatro crianças foram 
colocadas sob custódia 
do governo britânico. 
O assassino seria o pai 
dos pequenos. Um outro 
homem que estaria junto 
com Godinho no momento 
do crime também foi preso.

Desde sexta-feira, foram 
postados vários comentári-
os na página do suspeito 
de matar Aliny, no Face-
book. “Você tirou o que 
essa crianças mais ama-
vam! O mundo delas! Você 
não matou somente a Aliny, 
mas seus fi lhos também! 
Que você nunca mais saia 
da cadeia, monstro, e que 
eles nunca te perdoem”, 
diz uma das postagens. 

Publicações na rede so-
cial mostram que o suspei-
to vivia em Epsom, a cerca 
de seis quilômetros do lo-
cal do crime e trabalhava 
com reformas.

Motoristas que passam 
em excesso de velocidade 
em cabines de cobrança 
automática nos pedágios já 
estão sendo multados no in-
terior de São Paulo. Desde a 
madrugada desta segunda-
feira, 11, estão em operação 
radares do tipo lombada 
eletrônica em três pedágios 
de Jaú, Coronel Macedo e 
Boa Esperança do Sul, no 
sudoeste paulista.

Ao todo são 12 radares 
operando. Os equipamen-
tos foram instalados tam-
bém em oito praças de 
pedágios da região de Marí-
lia, mas a concessionária 
ainda aguarda autorização 
do Departamento de Estra-
das de Rodagem (DER) para 
iniciar a operação. 

De acordo com a Agên-
cia de Transportes do Es-
tado de São Paulo (Artesp), 
a fi scalização do limite de 
velocidade por lombadas 
eletrônicas nas pistas de 

pedágio automático é uma 
exigência dos contratos 
mais recentes de con-
cessão de rodovias. 

A medida, que será ob-
rigatória em todos os novos 
contratos, visa a aumentar 
a segurança dos usuários 
e dos funcionários nas 
cabines de pagamento 
eletrônico. O excesso de 
velocidade tem causado 
acidentes quando, por ex-
emplo, o pagamento não é 
autorizado e a sirene apita 
para o veículo. O risco é de 
colisão traseira. 

A multa por excesso de 
velocidade está prevista 
no Código de Trânsito 
Brasileiro. O motorista que 
passar acima dos 40 km/h 
até 20% será multado por 
infração média. Quando o 
limite for ultrapassado entre 
20% e 50%, a multa é grave, 
tornando-se gravíssima em 
velocidade acima de 50% 
do limite. 

Suspeito de matar brasileira a
facadas na Inglaterra é preso

Radar passa a multar 
que passa a mais de 
40 km/h em pedágio
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[ horóscopo ]

E Se Fosse Verdade

Segredos de Um Crime

Globo, 13h59 Just 
Like Heaven. EUA, 
2005. Comédia. Dire-
ção Mark Waters. Com 
Reese Witherspoon, 
Mark Ru� alo. David 
alugou um belo apar-
tamento em São Fran-
cisco. Logo surge uma 
bela jovem, Elizabeth, 
que insiste que o apar-

tamento é seu. David 
imagina que houve um 
grande mal entendido. 
Ele muda a fechadura, 
mas isto não impede 
que Elizabeth ressurja. 
David fi ca convencido 
de que ela é um fan-
tasma e passa a ajudá-
-la a passar para o “ou-
tro lado”. 

Fotos: Divulgação

[ fi lmes ] 
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AFADEBELEM
RIROSAP
APLIC

ATIVO
USINARDS

ERDIEAT
C

ASACOINFO
DEATLAS

TEMPEROGI
EISSOON
FROTARD
EIRAPAI

LIMBOUD
OC

TEFEMERA
CONDENAVEL

Tipo per-
sonificado
por Chico

Bento

Cantora 
de "Me-

nestrel das
Alagoas"

Flor- 
símbolo do
Socialismo

Letra do
tamanho
pequeno 

em roupas

Software
para

celulares

René Des-
cartes,
filósofo
francês

Mostra-
dor das

estações
no rádio

Lagoa
entre

Brasil e
Uruguai 

Grupo de
versos de

um
poema

(?)-pro-
nóbis,

cacto co-
mestível

Direção 
do viajante
à Antárti- 
da (abrev.)

Breve-
mente,

em inglês

Grande
felídeo

das
Américas

A terceira
consoan-

te do
alfabeto
Gustave
(?), ilus-
trador

francês

Prefixo de
"ensacar"

Extensão 
de arquivo
do Word
(Inform.)

O ato que
leva ao 

ostracis-
mo social

Que dura
pouco
tempo
(fem.)

Sobra na
panela

Cama, em
inglês

Informa-
ção (red.)
Vértebra
cervical

Apertados

Bairro
carioca
anexo à
Tijuca

Morrer,
em inglês

Código
postal

Agasalho

Condi-
mento

Marcos
(?), ator

Região
espiritual
para onde

vão as
almas das
crianças

não batiza-
das, após
a morte
(Catol.)

Forma da
estrada
sinuosa
Carícia

Data como o 7 de
setembro (BR)

Abertura
da garrafa

"I'll be back" e "Hasta
la vista, baby", para
os personagens de
Schwarzenegger

Contribuição obriga-
tória do trabalhador,
extinta na reforma
trabalhista (2017)

3/bed — die. 4/doré — soon. 5/atlas — usina. 14/frases de efeito.

[ novelas ] 

virgem

Uma nova oportunida-
de de mudança de vida 
estará a seu alcance, 
mas não se esqueça de 
ler qualquer coisa que 
exija a sua assinatura 
com cuidado. Seria 
melhor evitar qualquer 
tarefa difícil hoje e ter 
cuidado para não fazer 
movimentos falsos - 
controle seus impulsos!

Você não sabe por 
onde começar, isto faz 
com que você se sinta 
nervoso e hesitante. 
Espere tensões, isso 
consumirá sua energia 
nervosa. Recarregue as 
suas baterias através 
do contato com a 
água para se livrar do 
estresse.

Você vai ser efi cien-
te ao resolver seus 
problemas hoje. Você 
saberá exatamente 
como avançar com 
fi rmeza. Você vai se 
sentir mais confortá-
vel com seu corpo se 
beber mais água.

Você vai descobrir 
os lados inesperados 
das pessoas próximas 
a você. É um dia para 
surpresas. Você está 
pensando em muitas 
coisas ao mesmo tempo 
e a sua mente está cheia 
de novas ideias. Planeje 
suas atividades em 
longo prazo.

Você está bem no 
meio da ação, o que é 
revitalizante. Você ainda 
vai ter que fazer uma 
pausa eventualmente. 
Você não tem motivação 
para cuidar de si mesmo, 
uma tendência ao exces-
so pode ameaçar a sua 
saúde.

Não faria sentido 
contrariar as mudanças 
que são essenciais. 
Tudo está indo bem. 
Não resista à vontade 
de tomar ar fresco, que 
será bom para o seu 
equilíbrio, seu tônus 
físico e sua cor.

Uma onda de paixão 
continua a rolar. Isto 
lhe dá algo para pen-
sar em profundidade 
sobre o que você está 
procurando tão assi-
duamente. Você está 
no caminho certo e a 
resposta virá no mês 
que vem.

Você não tem tempo 
para fi car para trás, 
você precisa agir 
rapidamente! Afaste-se 
de correntes de ar e 
variações de temperatu-
ra. Você precisa dormir 
para recarregar suas 
baterias.

Você vai ter que traba-
lhar duro para ser capaz 
de chegar a um acordo 
com pessoas próximas 
a você sobre o seu 
planejamento. Apesar 
de uma tendência a 
pensar muito, você vai 
manter uma perspectiva 
equilibrada ao sair para 
tomar ar fresco, literal e 
fi gurativamente.

A sorte estará com 
você em seus passos 
hoje - é hora de consi-
derar um investimento 
fi nanceiro e repensar 
o seu orçamento. Seus 
exageros podem gastar 
suas reservas de ener-
gia. Tente compensar 
isso com uma dieta 
equilibrada.

Você se sente muito à 
vontade consigo mesmo 
e uma onda de otimismo 
vai lhe dar uma imagem 
grande e colorida da 
vida! Se tentar moderar 
sua impaciência, você 
vai ganhar o dia. Seu 
otimismo em aumento 
lhe dará um impulso 
energético.

Sua calma fará 
maravilhas e acabará 
com os confl itos. 
Você será recompen-
sado com satisfação 
fi nanceira pelos 
esforços pessoais. 
Evite movimentos 
bruscos.

áries libra

escorpião

sagitário

capricórnio

aquário

peixes

touro

gêmeos

câncer

leão

Malhação -
Vidas Brasileiras

Rosália se recusa 
a ir ao médico. 
Verena escreve 
sobreo dia que 
passou com Álvaro 
na ilha, mas acaba 
deixando o caderno 
cair de sua mochila, 
e Breno o encon-
tra. Tito se declara 
para Flora na frente 
dos amigos. Breno 
folheia o caderno 
de Verena e altera 
uma foto da menina 
com Álvaro. 

Espelho da Vida
Alain descobre 

que André visitou 
Cris no hospital e 
avisa a Antônio que 
acionará a Polícia 
para descobrir o 
paradeiro da ex-
-noiva. Piedade 
afirma a Cris/Julia 
que tentará refazer 
seu casamento com 
Eugênio. Padre Luiz 
abriga Danilo em 
sua sacristia.

Verão 90
Patrick e Lidiane 

ficam juntos nova-
mente. Candé dá 
uma desculpa aos 
convidados para o 
sumiço de Quin-
zinho. Quinzinho 
beija Dandara. 
Madá conta a Her-
culano que Gisela 

e Mercedes estão 
discutindo. Tobé 
avisa a Mercedes 
que Quinzinho de-
sapareceu da festa. 
Vanessa finge que 
é rica para seduzir 
Jerônimo. Nicole 
se enfurece com 
Quinzinho e decide 
beijar João.  

O Sétimo Guardião
Os guardiães se 

preocupam com a 
decisão de Gabriel 
sobre o casarão. 
Luz se culpa pelo 
sumiço de Feijão, 
e Sóstenes tenta 
tranquilizar a neta. 
Sampaio se surpre-
ende com as gra-
des colocadas por 
Gabriel no acesso à 
fonte, e avista Fei-
jão. Cássia invade o 
casarão, e Gabriel 
a convida para 
participar do jantar 
com os guardiães. 
Sampaio leva Feijão 
para a casa de Va-
lentina. Luz procura 
por León.

Jesus
Asisa pede para 

ser batizada por 
Mateus. Shabaka 
dá uma espada 
para Pedro. Mateus 
batiza Asisa. Jesus 
prega sobre a 
fi gueira. Temima 
conta para Cláudia 
que é traidora e fi ca 

dando informações 
de Pilatos a Caifás. 

As Aventuras 
de Poliana

De longe, o clubi-
nho MaGaBeLo dá 
muitas risadas de 
tudo o que aconte-
ce no embaraçoso 
piquenique. Após 
aceitar um convite 
para assistir a um 
teaser de uma série 
na casa de Luigi, 
Yasmin coloca pa-
péis forjados com 
votos falsos para 
eleição do grêmio 
na mochila do me-
nino, para incrimi-
ná-lo de alterar o 
resultado final. 

Teresa
Aída diz a seu pai 

que vai representar 
a mãe como advo-
gada no processo 
de divórcio contra 
ele e, que se ele 
quiser seguir com 
Esperança, que 
o faça, mas com 
apenas metade de 
toda a fortuna que 
tem hoje, pois a 
outra metade é de 
sua mãe.

 

O resumo dos 
capítulos de todas 
as novelas é de res-
ponsabilidade das 
emissoras.

Band, 22h00 Fe-
lony. Áustia, 2013. 
Suspense. Com 
Jai Courtney, Joel 
Edgerton. Um res-
peitado policial, 
ac identa lmente, 
atropela um ga-
roto, deixando-o 
em coma. Apesar 
de ter chamado a 
ambulância ime-
diatamente, para 
que não fosse pre-

so, Malcolm e ou-
tros dois policiais 
decidem acober-
tar o caso. Com a 
consciência pesa-
da, o detetive de-
seja contar o que 
realmente aconte-
ceu. Porém, caso 
ele decida pela 
verdade, acabará 
incriminando tam-
bém os que o aju-
daram.
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CLASSIFICADOS Um bom negócio 
começa aqui!

Jornal

ANUNCIE
2823-0828
2823-0837

   EMPREGOS 
 PRECISA-SE 

 ADMITE-SE RAPAZES S/ 
EXP. P/ AUXILIARES 
 Portaria, Condominio, 
diversas regiões, salário 
até R$ 1.600,00 + be-
nef. F:2362-4232/2887-
2488. 

 IMÓVEIS 
ALUGA-SE

REPÚBLICA
P/ MOÇAS

R$ 380,00 incluso 
água, luz, wifi ,

TV a cabo.
Próx Mt.Carrão, 

faculdade Unicid, 
Unip e Corinthians.

94708-1833
94759-0505
2097-6444

ALUGO CASA
ITAQUERA

C/ 3CMDS R$580
AC DEP + 1

ACLIMAÇÃO C/ 3 QRTS 
E 1 VG INDEP R$ 1.850 + 

APT KIT
R SÃO FRANCISO Nº98

AP 402 - ALUGUEL R$ 700 
+ R$ 380 COND

CHAVE NA PORTARIA

F: 99623-0315

ALUGA-SE KIT
NO CENTRO

Rua dos Gusmões,
nº 568 - 10º andar

Ap. 105
Reformado, próx ao 

metrô República.
R$ 1.200,00

Condomínio incluso. 
Chave na portaria.

99275-3640
rodriguesdearruda@gmail.com

 VENDE-SE 

 TERRENOS GUARULHOS 
 Ótima localização há 
apenas 2 km da praça 8 
de dezembro. peq. entr. 
e mensais de R$720,00 
Últimas unid. não per-
cam. F:4969-4226/ 
4969-0884 www.coo-
perterrahabitacional .
com.br 

 VENDO CASA ITANHAÉM 
 Na praia de itanhém, 
R$160mil. (11) 94602-
7491 c/ SAULO 

 SALAS E QUARTOS 

 QUARTOS MOBILIADO 
 Individual, coz, lav ,  
sala, Metro Penha R$ 
380,00. F: 94989-2115 
tim.  

 IPIRANGA 
 Com banheiro, para ra-
paz. Entrada indepen-
dente. F:94531-8558 

 NEGÓCIOS 
 OPORTUNIDADE 

 COMPRO CONSÓRCIO. 
 Imóvel, Auto. Contem-
plado ou não mesmo 
em atraso. Pgto á vis-
ta. F:3277-1732, Whats: 
99988-8586 www.
wconsorcio.com.br 

VENDE-SE RESTAURANTE
À LA CARTE 

Próximo ao estádio do Morumbi

Faturamento aproximadamente 
R$ 55MIL 

Sistema informatizado com tablets, 
impressoras.

cozinha equipada com frezzers, 2 
fogões industriais, escritório

salão com mais de 50 lugares.
Segunda a sábado das 11:30 ás 15:00

Valor R$ 159Mil

99861-7038

VEJA OUTROS
VALORES

PLANTÃO SÁBADO
E DOMINGO

PARA PAGAR DÍVIDAS,

COMPRAR IMÓVEL E ABRIR

SEU NEGÓCIO.

SEM CONSULTA AO SPC OU

SERASA. LIBERAÇÃO PARA 

TODO O BRASIL DIÁRAMENTE.

(0xx31) 3072-9659
(0xx31) 99274-5047
(0xx31) 98294-5474
(0xx31) 99580-1559

CRÉDITO SEM
BUROCRACIA

EXEMPLOS:
15MIL

R$ 104,00

20MIL
R$ 134,00

40MIL
R$ 254,00

MÁQUINA DE COSTURA

DOMÉSTICA E INDUSTRIAL

VENDE-SE

GALONEIRA, RETAS, 
OVERLOQUE E
INTERLOQUE

TODAS REVISADAS, 
COM MOTOR

SILENCIOSO BIVOLT 
PRONTA PARA
TRABALHAR.

2091-6934
97338-0445

PARATY
DAY USE

Embarque 15/03 as 22:30

♦VALORES:
R$ 119,00 Dia Livre

R$ 189 (Passeio de escuna)

R$ 220 (Passeio de Escuna 

com Almoço Incluso)

Retorno para São Paulo 

16/03/19 às 20:00hs

(11) 98633.9562 Mari
AGATOUR

 OURO/MOEDAS 
 F :3255-2272/99986-
8823. Compra/Venda/
Conserta. espinely@es-
pinely.com 

 SERVIÇOS 
 ESOTERISMO 

 VIDÊNCIA E TARÔ 
 Falo nomes e datas. 
Rituais amorosos, fi nan-
ceiros e etc... F:95251-
5330 

 PODEROSAS AMARRA-
ÇÕES 
 Abertura de caminho, 
problemas amorosos, 
familiar e comercial. 
União sexual domi-
nadora atrativa 100% 
infalível. Não prome-
to eu cumpro! Dona 
Clara 98425-4957 
whats/3445-5620 

UNIÃO DE CASAL

Amarração para o amor, 
traga seu amor de volta aos 

seus pés

APAIXONADO!

Consulta R$ 30,00

2651-4803
98774-7819

MÃE HELENAMÃE HELENA

MAGIAS PARA TODOS OS 
FINS, AMARRAÇÃO

AMOROSA, CONSULTA 
DE CARTAS, BÚZIOS E 

TARÔ.

F: 99115-1693

Astróloga do amor!

F: 98419-8522     
5666-8685

F: 98419-8522     

Seu amor de volta 
em 24 horas, 

realiza todos tipos 
de trabalhos. 

 IND. PROFISSIONAL 

WWW.SUPLETIVOURGENTE.COM.BR

(11) 3542-2323

RUA BARÃO DO RIO
BRANCO, 259, 1ºANDAR

SANTO AMARO - SÃO PAULO
(PRÓXIMO AO METRÔ

LARGO TREZE)

CURSO PREPARATÓRIO PARA ENEM, ENCCEJA E EJA

Matricula
Grátis

Aulas 1 vez 
por semana

Curso
Rápido

 RELAX 

 KATIA MASSAGEM 
 Relaxante tailandesa 
e algo a mais. Metrô 
Anhangabaú próx Câ-
mara Municipal. F:3107-
0972/94960-3241 

871
Realizamos 

todos 
os seus 

desejos e 
fantasias.

Prazer 
garantido!

LOIRA 
MULATA 
MESTIÇA 

RUIVA
9h ás 22h 

seg á sáb. Dom até ás 20h.

5084-3776
Rua Afonso Celso, 871 Mt Sta Cruz.

Alice iniciante 21 anos 
+ amigas 

Atendimento completo 
próximo ao metrô

Saúde local discreto 
e tranquilo

Fotos e mais informações  
F:    11 97024-4085 | 2275-4880F:    11 97024-4085 | 2275-4880

ANIVERSÁRIO 
DA  HOOKER

Convidamos a todos para
esse grande evento.

Estamos contratando garotas

Próx. Av. Atlântica, Nº 1.603

94719-5496 Dani
94769-9823 Carlinhos

Com bolo, churrasco, 
champagne e muitas 

atrações. 
 Quarta: 

27
Fevereiro

Jaque Indía

97569-9425
5677-4027

Atendimento completo + 
Amigas. Anal é o meu forte! 
Mais informações e fotos no 

WhatsApp

 PRIVE PRAÇA DA ÁRVO-
RE 
 O seu prazer em óti-
mas mãos. F:5071-
3634/94706-5739. 

 MASSAGEM 

Mãos de Fada
Massagem  relaxante, 

super aplicada manuais, 
c/ fi nalização lingah.

Nova equipe de 
ótimas profi ssionais 

super treinadas!

3542-2478
3554-3167

94557-7486

     

   

  CORPO, MENTE
E ALMA

EM EQUILÍBRIO

lavittamassagem.com.br

Venha relaxar
terapeutas qualificadas!

NÃO HÁ SEXO OU PORNOGRAFIA 
ENVOLVIDOS NO CONTEXTO

DE NOSSOS SERVIÇOS.

Rua Quariteré, 52 - Parque da Mooca

Fone: 2893-7804
95201-3580

ALERTA
Nunca antecipe valores

para contratação de crédito pessoal, 
essa exigência é o principal indício de 
fraude. Não contrate empréstimo por 

telefone ou e-mail, compareça pessoalmente 
e confira a existência da empresa.

Anuncie

Classifi cados

2823-0828

ANUNCIOU

VENDEU

 MASSAGEM 

 OPORTUNIDADE 

PARA ANUNCIAR
CHAME NO
WHATSAPP:

95127-3215

Classifi cados
de Linhas é no

Para
anunciar

2823-0828
2823-0829
2823-0835
2823-0836
2823-0837

SÃO MILHÕES DE CONSUMIDORES 
AGUARDANDO A SUA OFERTA.

Estação e Farol todas as quartas 
juntos, em um único jornal.

O CAMPEÃO 
DO METRÔ

O CAMPEÃO 
DO FAROL

Anuncie: (11) 2823-0800



São Paulo, terça-feira, 12 de fevereiro de 2019 Para anunciar ligue: (11) 2823-080012 SÃO PAULO

Projeto pioneiro da Sabesp em SP incentiva
consumo de água em jarra em restaurante

Você já viu essa cena 
no Brasil? Um Tomaha-
wk, corte sofi sticado sen-
do degustado junto a um 
copo d’água da torneira? 
Graças a uma parceira da 
Sabesp e o restaurante The 
Fire Steakhouse, essa cena 
é possível ser vista em Gua-
rulhos, na Grande S. Paulo.

Seguindo o padrão in-
ternacional de pratos e 
cortes nobres servidos no 
dia a dia, o The Fire, um 
steackhouse recém-inau-
gurado, traz a novidade 
que já é hábito nos Esta-
dos Unidos e Europa: ser-
vir gratuitamente aos seus 
clientes uma jarra de água 
fi ltrada como cortesia, em 
vez da água engarrafada 
em vasilhames plásticos, 
valorizando o bem estar 
dos consumidores e o meio 
ambiente.

A proposta pioneira foi im-
plantada na quinta-feira (7) 
pela companhia do estado 
de São Paulo, reconhecida 
internacionalmente no trata-
mento de água, com o The 
Fire Steackhouse. 

Os clientes do restaurante 

têm à disposição uma cho-
peira do tipo Naja Italiana 
da Sabesp com água potá-
vel. Para isso, a companhia 
estadual realizou análise da 
tubulação, reservatórios e 
da água que chega ao es-
tabelecimento, garantindo 
qualidade muito superior ao 
líquido vendido em garra-
fas plásticas, que poluem o 
meio ambiente. 

A escolha de Guarulhos 

para a implantação do pro-
jeto pioneiro no estado pela 
Sabesp se deu pelo fato de 
a cidade ser considerada a 
porta de entrada para São 
Paulo, onde está localizado 
o Aeroporto Internacional 
de São Paulo-Guarulhos, 
em Cumbica, o maior da 
América do Sul e o mais mo-
vimentado da América Lati-
na, por onde passaram 42,2 
milhões de passageiros em 

2018, conforme dados da 
concessionária GRU Airport, 
divulgados nesta semana.

Os clientes do The Fire 
recebem as jarras padroni-
zadas da Sabesp e orienta-
ções de funcionários qua-
lifi cados sobre a qualidade 
da água potável servida, a 
importância do consumo e 
dicas para evitar a agressão 
ao meio ambiente, evitan-
do as garrafi nhas plásticas, 

lembrando que a fabrica-
ção de uma única garrafa 
plástica resulta em uma 
quantidade de resíduos cor-
respondente a oito vezes o 
seu peso e da extração do 
petróleo para a produção 
do plástico, incluindo no 
processo gases poluentes, 
dejetos sólidos e, até mes-
mo, água.

O The Fire Steackhouse  
funciona de segunda-feira a 

quinta-feira, das 12h às 15h 
e das 18h à 0h; sextas-fei-
ras, das 12h às 15h e das 19h 
à 1h; sábados, das 12h às 
17h e das 19h às 1h, além de 
domingo, das 12h às 22h.

Serviço:
The Fire Steackhouse
Rua Tapajós, 56, Macedo
Guarulhos, São Paulo
Telefone: 2447-1582
Site: www.thefi re.com.br
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Quem é H.E.R., a vencedora do 
Grammy de melhor disco de R&B

Claudia Leitte surpreende ao aparecer 
em baile de carnaval em Pernambuco

Durante a cerimônia 
de entrega dos prêmios 
Grammy na noite do úl-
timo domingo, 10, um 
nome em particular se 
destacou. A americana 
H.E.R. levou para casa os 
prêmios de melhor álbum 
de R&B e melhor perfor-
mance de R&B.

H.E.R. é o nome de pal-
co de Gabriella “Gabi” 
Wilson, de apenas 21 
anos, que, apesar da pou-
ca idade, já está em ativi-
dade há uma década: em 
2009, participou de uma 
competição de jovens ta-
lentos promovida pela rá-
dio Disney dos EUA, onde 
não chegou a vencer. 

Mesmo com a derrota 
na competição, não de-
sistiu e continuou persis-
tindo no sonho de se tor-

nar cantora. Em 2016, já 
com a alcunha de H.E.R., 
apresentou seu primeiro 
EP, de mesmo nome, que 
imediatamente chamou 
a atenção de muita gen-
te grande, como Usher 
e Alicia Keys. Com cada 
vez mais celebridades 
compartilhando suas mú-
sicas nas redes sociais, 
rapidamente ela chegou 
aos milhões de streams 

no Spotify mundialmente. 
No ano seguinte, em 

2017, a cantora lançou 
mais um EP, H.E.R. Vol 
2.. Em seguida, juntou os 
dois EPs num só álbum, 
que também chamou de 
H.E.R.. Nele, acrescentou 
mais seis músicas inédi-
tas, dentre elas Best Part, 
com Daniel Caesar. 

Concorreu também aos 
prêmios de melhor mú-

sica de R&B por Focus 
(perdeu para Boo’d Up 
de Ella Mai) e ao grande 
troféu da noite, álbum do 
ano, que fi cou com a can-
tora country Kacey Mus-
graves, por seu trabalho 
Golden Hour.

Mas o reconhecimento 
pelo trabalho vai além da 
premiação. Já em 2017, a 
cantora foi eleita por re-
vistas como Rolling Stone 
e Forbes como uma ar-
tista para fi car de olho. E 
em breve o público deve 
ouvir mais de H.E.R.. No 
seu discurso de agrade-
cimento pelo troféu de ál-
bum de R&B, no Grammy, 
ela deixou o seu recado. 
“Isso aqui foi apenas um 
EP, não foi nem um dis-
co.” Ou seja, vem mais 
por aí.

Quem disse que a gra-
videz iria fazer com que 
Claudia Leitte diminuísse 
o ritmo de trabalho? A 
cantora apareceu, de sur-
presa, em um tradicional 
baile de carnaval no Reci-
fe, em Pernambuco. “Que-
ro agradecer agora pelo 
evento sensacional, com 
público delicioso e alegria 
transbordando! Parabéns, 
meus pernambucanos! 
Vocês sabem fazer festa!”, 
elogiou a cantora. 

Em trechos do show pu-
blicados no perfi l ofi cial 

no Instagram, Claudia 
Leitte demonstrou alegria 
ao participar do evento. 
“Ontem fi zemos um show 
massa no Bloco de Seu 
Antonio. E o melhor é que 
foi de surpresa! Obrigada, 
Recife! A gente ‘brocou’. 
Te amo, visse?”, escreveu 
a cantora, que está grá-
vida de três meses. Bela, 
que está chegando, é fru-
to da união da artista com 
o empresário Márcio Pe-
dreira. O casal ainda tem 
mais dois fi lhos, Davi, de 
10 anos, e Rafael, de seis.
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Divulgação




